
ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

ATHENS ANNALS



« ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ »
«A THENS ANNALS OF ARCHAEOLOGY»

(A A A )

Τα « Α ρχαιολογικά Α νάλεκτα εξ Α θηνώ ν » είναι τετραμηνιαίον 
επιστημονικόν περιοδικόν ταχείας αρχαιολογικής ενημερώσεως. 
Εκδίδονται παρά τής Γενικής Επιθεωρήσεως Αρχαιοτήτων καί 
Αναστηλώσεως κατ’ Α πρίλ ιον, Αύγουστον καί Δεκέμβριον.

ΙΔΡΥΤΗΣ : Καθηγητής ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, Γ ενικός Επιθεώρησής
Αρχαιοτήτων και Ιστορικώ ν Μνημείων 

ΣΥΝΤΑΞΙΣ : Α θηνά Γ. Καλογεροπούλου 
ΣΕΛΙΔΩΣΙΣ: Λουΐζα Μοντεσάντου
ΤΥΠΟΓΡ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ : Μαρία Γιαννακοπούλου, Αικ. Φτυαρά 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: Γραφικαί Τέχναι Ι . Μακρής Α.Ε.

Συνδρομή ετησία εσωτερικού: δι’ έκαστον τόμον δρχ. 200· εξωτε- 
ρικού : $ 10.
Τιμή έκαστου τεύχους δρχ. 60· διά το εξωτερικόν $ 3.50.

Εικών εξωφύλλου: Μερέντα. Η  κόρη Φρασίκλεια του γλύπτου Α ρι- 
στίωνος Παρίου.

C O P Y R IG H T  1972: ΤΜ ΗΜ Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΠ 
ΤΟΣΙΤΣΑ 1, ΑΘΗΝΑΙ (147)

« Athens Annals of Archaeology » is a periodical for the quick 
communication of the archaeological news from Greece. AAA is 
issued every April, August and December by the General Inspecto- 
rate of Antiquities and Restoration.

FO U N D E R : The Inspector General of Antiquities and Historical 
Monuments, Prof. SP. MARINATOS.

EDITOR : Athena G. Kaloyeropoulou. ART EDITOR : Louisa
Montesantou. Texts translated into English by M rs 
H. Zigada.

TYPOGRAPHICAL CORRECTIONS : Maria Yannakopoulou, K.
Ftyara

PRINTED: by J. Makris S.A. Athens.

A ddress: TAP Service; 1, Tossitsa Str., Athens (147).

Subscription $ 10 per volume. Single numbers $ 3.50.
Please give six weeks notice of change of address.

Picture on the cover: Merenda. The Kore Frasikleia, work o f the
sculptor Aristion o f Paros.



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΜΟΣ V, ΤΕΥΧΟΣ 2

1972
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ  Σελίς Page

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Γεωμετρικοί τάφοι εις περιοχήν Κυνοσάργους . . 165 - 175 Résumé 175-176
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣ1ΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Ειδήσεις έκ τής Νομισμα- 

τικής Συλλογής Α θηνώ ν .......................................................  176- 182 Summary 182
Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Χαλκούς Sestertius Αλεξάνδρου Σεβήρου........... 183 - 185 Summary 185
X. ΚΡΙΤΖΑΣ, Νέα εκ τής πόλεως Ε π ιδα ύ ρ ο υ .......................................  186 - 198 Summary 198 - 199
Ν. LAMBERT, Fouilles Franco - helléniques à la grotte d’Alépotry-

pa .................................................................................................  199-202 — —
H. EDGERTON - N. SCOUFOPOULOS, Sonar search at Gytheion

harbor .........................................................................................  202 - 206 — —
Λ. ΠΑΡΛΑΜΑ, Νεκροταφείον του 4ου αί. π.Χ. παρά το Μάζι Ολυμ- 

πίας .............................................................................................. 206 - 223 Summary 223
ΑΛΚ. ΧΩΡΕΜΕ1, Μωσαϊκόν δάπεδον εξ Ε ρέτριας ...................... ... 224 - 227 Summary 227
ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ, Επιτύμβιον ανάγλυφον εξ Ω ρεών ....................... 227 - 230 Summary 230
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ, Ανασκαφή εις Αγίαν Πελαγίαν Η ρακλείου ...........  230 - 243 Résumé 243 - 244

ΣΚΙΝΔΑΛΑΜΟΙ

N. ΜΕΤΑΧΑ - PROKOPIOU — J. FREL, Two Panathenaic dedi- 
cations in Eleusis .....................................................................  245 - 248 — —

E. VANDERPOOL, The inscription on the Theron s te le ..................... 248-251 — —
Φ. ΠΕΤΣΑΣ, “ Συμπερίπολοι Α ρτέμιτι” .............................................  252-254 Summary 254
V. KENNA, Economy in the Middle Minoan A g e ...............................  255 - 258 — —
U. KNIGGE, Die Gesandtenstelen im K eram eikos.............................  258 - 265 — —
V. KARAGEORGHIS, Note oh a terra - cotta group of the Late

Bronze Age from C y p ru s .......................................................  265 - 271 — —
ΑΓΓ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ, Χαλκή υδρία εν τω εν Α θήναις εμπορίω . 271 - 274 Summary 274
Κ. ΓΑΛΛΗΣ, Επιγραφαί έκ Λ α ρ ίσ η ς...................................................  275 - 282 Summary 282
C. DAVARAS, The oval house at Chamaizi reconsidered..................  283 - 288 — —
J. SAKELLARAKIS - J. P. OLIVIER, Deux fragments de tablettes en

linéaire B de Cnossos au Musée National d’Athènes ........  289 - 292 — —
B. D. MERITT, A decree of the year of L eostra tos.............................  292 - 293 — —
SP. MARINATOS, New advances in the field of ancient pottery

technique.....................................................................................  293 - 297 — —
ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ, Ή  κόρη Φρασίκλεια Α ριστίωνος του Πα- 

ρίου καί κούρος μαρμάρινος ανεκαλύφθησαν εν Μυρρι-
νούντι ....................................................................................... .. 298-314 Résumé 315-324

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κ ΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΙΣ

Μ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ, Μυκηναϊκά επιθετικά ό π λ α ...................................  325-331 — —
Mycenaean offensive w eapons,...............................................  — — 331 - 337

CORRIGENDA ........................................., ..............................................  338 — —
I ;■ : ■ . · ■ , I
i t





EΓΧΡΩΜΟΣ  ΠΙΝΑΞ Γ COLOUR PLATE III





ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ

Συστάς αρχαίων τάφων ανεσκάφη εις 
οικόπεδον, κείμενον κατά την συμβολήν 
των οδών Βουλιαγμένης, Τριβωνιανού, 
Ευπόμπου*. Η  ύπαρξις νεκροπόλεως εις 
την περιοχήν του Κυνοσάργους ήτο ήδη 
γνωστή εκ παλαιοτέρων ανασκαφών1, 
κατά τας οποίας απεκαλύφθησαν τμήματα 
αρχαίας οδού και εις ευρείαν έκτασιν τά- 
φοι, κλιμακούμενοι χρονολογικώς από 
τής Κλασσικής μέχρι τής Παλαιοχρι- 
στιανικής περιόδου- συγκεκριμένως το 
νεκροταφείον αυτό ανεπτύχθη εκατέ- 
ρωθεν και κατά μήκος της οδού, η οποία 
συνέδεε τας Διομείας πύλας με τούς ΝΑ. 
δήμους της Αττικής.

Η ρευνήθησαν συνολικώς 40 τάφοι 
( σ χ έ δ. 1 - 2- ε ι κ. 1), η χρονολογική

κατάταξις των οποίων κυμαίνεται από της 
Γεωμετρικής μέχρι της Ελληνιστικής 
περιόδου. Εννέα (I, II, III, VI, VII, IX, 
XII, XVIII, XIX) χρονολογούνται εις τον 
8ον αι . π.Χ., δύο (IV, XIII) εις τον 5ον 
αί. π.Χ., εξ (XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX, X I ) εις την Ελλη- 
νιστικήν περίοδον και εις ( XXXIV) εις 
την Ρωμαϊκήν, ενώ οι λοιποί 22 τάφοι 
παραμένουν αταύτιστοι, λόγω της παντε- 
λούς ελλείψεως στοιχείων διά την χρο- 
νολόγησίν των. ΄Απαντες είχον λαξευθή 
εις το φυσικόν έδαφος, την κιμιλιάν, 
πλήν ενός ( XXXIV), ο οποίος είχε κα- 
τασκευασθή επ’ αυτής της κιμιλιάς διά 
λίθων και κονιάματος. Αι διαστάσεις των 
ορυγμάτων ποικίλλουν από 2 χ  1.40 έως 
0,80 χ 0,50 μ. Η  κιμηλιά εδώ παρου- 
σιάζει ισχυράν κλίσιν από Α - Δ., ώστε η 
στάθμη της προς Α. κείται 3.45 μ. υψη- 
λότερον του καταστρώματος της οδού 
Βουλιαγμένης και προς Δ. 1.90 μ. κάτω- 
θεν του καταστρώματος της αυτής οδού. 
Λόγω της υψηλής στάθμης της κιμιλιάς 
τα καλύμματα των περισσοτέρων τάφων 
είχον καταστραφή και το περιεχόμενόν 
των είχε διαταραχθή- μόνον εις πέντε τά- 
φους ( XXXV, XXXVI, X X X V II ,X X
ΧIX) της Ελληνιστικής περιόδου διετή-

* Ή  Ανασκαφή διεξήχθη την άνοιξιν του 
1971 6πό την διεύθυνσιν της υπογραφομένης και 
την συνεχή παρακολούθησιν της αρχαιολόγου 
κ. Ν ίκης Μεταξά - Προκοπίου· η αποτύπωσις 
και η σχεδίασις οφείλεται εις την αρχιτέκτονα 
κ. Μάνιαν Μαραγκάκη - Φουντούκου.

1. Βλ. Χρονικά ΑΔ των τόμων : 22 ( 1967), 
σ. 84- ΑΔ 23 ( 1968 ), σ. 61- ΑΔ 24 ( 1969), σ. 31· 
ΑΔ 25 (1970), σ. 49, 53, 64, 67, 77· κατά μήκος 
των οδών Θεοφιλοπούλου ( Ανασκαφή 1970) και 
Περραιβού (Ανασκαφή 1970), ως και εις το οικό- 
πεδον επί της οδού Βούρβαχη 21 ( Ανασκαφή 
1970).
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Εικ. 1. Γενική άποψις της ανασκαφής. 
Δυτικός τομεύς του οικοπέδου

ροί ντο θραύσματα των κεραμίδων, με τας 
οποίας ούτοι εκαλύπτοντο. Αι ταφαί δια- 
κρίνονται εις καύσεις και ενταφιασμούς— 
καύσεις διεπιστώθησαν εις επτά μόνον

(II, III, IV, VI, VIII, XIII, XXXVIII).
Παρά τας επαλλήλους καταστροφής η 

συλήσεις ο καθαρισμός των τάφων απέ- 
δωσε σημαντικόν αριθμόν αγγείων και



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 167



168 ΑΘΗΝΑΙ (Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ)

Εικ. 2. Γεωμετρικός σκύφος εκ του τάφου I

Εικ. 3. Γεωμετρικός αμφορεύς εκ του τάφου III

κοσμημάτων, η σύντομος περιγραφή των 
οποιων ακολουθεί κατά αριθμητικήν τά- 
ξιν.

Τάφος I. Ε κ των θραυσμάτων, τα 
οποία συνελέγησαν, συνεκολλήθη εις 
σκύφος ( ε ι κ .  2), υψ. 0,075 μ., με διακό- 
σμησιν μαιάνδρου διαγραμμισμένου επί 
του ώμου και αστερίσκων πλησίον των 
λαβών, του β' τετάρτου του 8ου αι . π.Χ.2

Τάφος II. Του α' ημίσεος του 8ου αι. 
π.Χ. Συνελέγησαν θραύσματα ανήκοντα 
εις εννέα πυξίδας, εκ των οποίων αναφέ- 
ρεται εδώ η μία3, ύψ. 0,09 διαμ. 0,25 μ.· 
το κάλυμμά της, επί του οποίου θα ίστατο 
πλαστικόν τέθριππον, φέρει διακόσμη- 
σιν ομοκέντρων κύκλων και λοξών γραμ- 
μιδίων κατά την περίμετρον, ο δε κορμός 
περιβάλλεται διά μαιάνδρου διαγραμ- 
μισμένου, ο οποίος περιέχεται μεταξύ 
δύο ταινιών εκ γραμμών άνω και οδοντω- 
τού κοσμήματος και γραμμών κάτω. Επί 
της βάσεως ρόδαξ οκτώ πετάλων και 
αστερίσκοι. Επίσης συνεκολλήθη το 
κάτω ήμισυ άμφορέως4, σωζ. ύψ. 0,25 μ., 
ο όποιος διαιρείται εις επαλλήλους ζώ- 
νας του χρώματος του πηλού, κοσμουμέ- 
νας με δύο οριζοντίους γραμμάς. Α νευ- 
ρέθησαν ακόμη δύο τμήματα σιδηρού ξί- 
φους, σωζ. μήκ. 0,41 και 0,10 μ., του 
μεγαλυτέρου διασώζοντος μέρος της λα- 
βής μετά των δύο ήλων.

Τάφος III. Συγκαταλέγεται μεταξύ των 
πλουσιωτέρων τάφων, χρονολογείται και 
ούτος εις το β' τέταρτον του 8ου αί. π.Χ. 
Το σημαντικώτερον των αγγείων του ήτο 
εις αμφορεύς ( ε ι κ. 3), ύψ. 0,41 διαμ.

2. Πρβλ. Κerameikos, VI, πίν. 92, αρ. 273, 
και πίν. 93, αρ. 288.

3. Πρβλ. Κerameikos VI, πίν. 55, αρ. 2147.
4. Πρβλ. Κerameikos VI, πίν. 32, αρ. 276.
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0,23 μ. Αι μετόπαι του λαιμού φέρουν γε- 
ωμετρικά σχέδια εις κάθετον διάταξιν, 
άλυσον ρόμβων μεταξύ καθέτων και ορι- 
ζοντίων τεθλασμένων γραμμών, όστις εί- 
ναι και σπάνιος τρόπος διακοσμήσεως- ο 
κορμός περιβάλλεται δι’ επαλλήλων ται- 
νιών του χρώματος του πηλού, με διάκο- 
σμον δύο λεπτών οριζοντίων γραμμών. 
Συνεκολλήθησαν επίσης πέντε σκύφοι, 
εξ ων οι τρεις, ύψ. 0,08 μ., κοσμούνται 
διά μαιάνδρου μεταξύ των λαβών5. Ο  τέ- 
ταρτος6, ύψ. 0,08 μ., εις τον μεταξύ των 
λαβών χώρον φέρει διάκοσμον εις μετο- 
πικήν διάταξιν, επί της μιας όψεως τε- 
θλασμένος οριζοντίους γραμμάς εις την 
κεντρικήν μετόπην και ανά μίαν νήσσαν 
εις τας πλευρικάς ( ε ι κ. 4), ενώ επί της 
ετέρας των όψεων παρίσταται τετράφυλ- 
λον μεταξύ δύο σταυρών με κεκαμμένα 
τα σκέλη· αι μετόπαι χωρίζονται μεταξύ 
των δι’ ομάδων καθέτων γραμμών. Ό  πέμ- 
πτος σκύφος, υψ. 0,09 μ., κοσμείται διά 
τετραφύλλου και δύο Αστερίσκων εκατέ- 
ρωθεν αυτού εις μετοπικήν διάταξιν 
( ε ι κ. 5). Έκτος των αγγείων συνελέγη- 
σαν και τα εναπομείναντα χρυσά κοσμή- 
ματα : Το δεξιόν ήμισυ χρυσής ταινίας, 
σωζ. μήκ. 0,225 μ., με εμπίεστον διάκο- 
σμον τεμνομένων κύκλων, σχηματιζόν- 
των τετράφυλλα και εγχαράκτους χιαστί 
τεμνομένας διπλάς γραμμάς, εις τέσσαρας 
ομάδας κατά το άκρον της, όπου διετη- 
ρούντο αι δύο οπαί προσδέσεως ( ε ι κ. 
6)· τέσσαρα θραύσματα χρυσής ταινίας 
με διακόσμησιν δικτυωτού πλέγματος· 
χρυσούς δακτύλιος ταινιόσχημος, διαμ. 
0,02, πλ. 0,015 μ., με διακόσμησιν

γραμμών κατά τας παρυφάς7 ( ε ι κ. 7, αρι- 
στερά)· χαλκούς σφηκωτήρ, διαμ. 0,022 
μ., εκ τριών σπειρών, με επένδυσιν φύλ- 
λου χρυσού και διακόσμησιν εγχαρά- 
κτων τεθλασμένων γραμμών κατά τας 
απολήξεις (ε ι κ. 7, δεξιά)· υπόλοιπα φύλ- 
λων χρυσού, σχήματος δίσκων, προερ- 
χόμενα πιθανώς εκ της επενδύσεως τριών 
κομβίων.

Τάφος VI. Εκ των θραυσμάτων, άτινα 
συνελέγησαν κατά τον καθαρισμόν του, 
συνεκολλήθησαν τρεις σκύφοι, ύψ. 0,06 
μ., με μόνην διακόσμησιν μίαν οφιοειδή 
γραμμήν εις τον μεταξύ των λαβών χώ-

Εικ. 4. Γεωμετρικός σκύφος εκ του τάφου III

Εικ. 5. Γεωμετρικός σκύφος εκ του τάφου III

5. Πρβλ. Kerameikos Vi, πίν. 93, αρ. 288.
6. Πρβλ. Kerameikos Vi, πίν. 97, αρ. 328.

7. Πρβλ. Higgins, Greek and Roman Jewel- 
ry, σ. 100, πίν. 13 c.
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Ε ικ. 6. Χρυσή ταινία με εμπίεστον διάκοσμον εκ του τάφου III

Ε ικ. 7α. Χρυσούς δακτύλιος εκ του τάφου III 
Ε ικ. 7β. Χαλκούς σφηκωτήρ με επένδυσιν φύλ- 
λου χρυσού εκ τού τάφου III

ρον. Χρονολογούνται προφανώς εις το 
γ' τέταρτον του 8ου αι. π.Χ.

Τάφος IX. Τα κτερίσματά του χρονο- 
λογούνται εις το β' τέταρτον του 8ου 
αί. π.Χ. Πυξίς μετά του καλύμματος αυ- 
τής, ύψ. 0,085, διαμ. 0,16 μ.· ο κορμός 
της κοσμείται διά μαιάνδρου, οδοντωτής 
ταινίας κάτω και τεθλασμένης γραμμής 
άνω, ο πυθμήν και η βάσις της φέρουν τε- 
τράφυλλον, το δε κάλυμμα, το όποιον κο- 
σμείται δι' οδοντωτού σχεδίου γραμμών 
και καθέτων γραμμιδίων, θα έφερε εις το

κέντρον πλαστικόν ίππον ( ε ι κ. 8 ). 
Τμήμα δευτέρας πυξίδος8, ύψ. 0,12 μ., με 
παρομοίαν διακόσμησιν. Χρυσή ταινία 
εις πολλά θραύσματα εκ λεπτοτάτου ελά- 
σματος με διακόσμησιν δικτυωτού πλέ- 
γματος. Δύο χαλκοι σφηκωτήρες, διαμ. 
0,024 μ., εκ τριών σπειρών έκαστος, με 
επένδυσιν φύλλου χρυσού.

Τάφος XII. Περιείχε τα περισσότερα 
αγγεία και ολίγα χρυσά αντικείμενα,

8. Πρβλ. Kerameikos Vi, πίν. 54, αρ. 257.
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χρονολογούμενα περί τα μέσα του 8ου 
αι . π.Χ.: Πυξίς μετά του καλύμματος της, 
ύψ. 0,10, διαμ. 0,26 μ., με διακόσμησιν 
γεωμετρικών σχεδίων εις μετοπικήν διά- 
ταξιν πέριξ της κοιλίας9 και τετράφυλ- 
λον επί της βάσεως· το κάλυμμά της δια- 
τηρεί ίχνη του πλαστικού τεθρίππου. 
Τμήμα δευτέρας πυξίδος, ύψ. 0,09 μ., με 
σχέδιον μαιανδρου10 11. Τέσσαρες πλαστι- 
κοί ίπποι, ύψ. 0,11 μ. Δύο πυξίδες μετά 
του καλύμματος των, ύψ. 0,085 μ., το

Εικ. 8. Γεωμετρική πυξίς εκ τού τάφου IX

  
Εικ. 9 α - β. Γεωμετρικά πυξίδια εκ τού τάφου XII

οποίον φέρει κωνικήν απόφυσιν εν είδει 
λαβής· κοσμούνται δι’ επαλλήλων ορι- 
ζοντίων γραμμών και στιγμών έναλλάξ11. 
Πυξίδιον μετά πώματος, ύψ. 0,052, 
διαμ. 0,053 μ., η κοιλία του οποίου κο-

σμείται διά τρεχούσης σπείρας μεταξύ 
οριζοντίων γραμμών και η βάσις της διά 
τετραφύλλου· το πώμα σχηματίζει εις το 
μέσον κυλινδρικήν απόφυσιν ( εικ.  9, α- 
ριστερά). Έτερον παρόμοιον με διακό- 
σμησιν νησσών ( ε ι κ.  9, δεξιά). Δίωτος 
σκύφος με ταινιόσχημον χείλος, ύψ. 
0,095 μ. Ο  μεταξύ των λαβών χώρος κο- 
σμείται διά τρεχούσης σπείρας και το 
χείλος διά τετραφύλλου, νησσών, ορι- 
ζοντίων και καθέτων τεθλασμένων γραμ- 
μών εναλλάξ εις διάταξιν μετοπών και

9. Ω ς προς το σχήμα και την διάταξιν των 
κοσμημάτων πρβλ. Kerameikos Vi, πίν. 59, 
αρ. 775.

10. Πρβλ. Kerameikos Vi, πίν. 59, αρ. 776.
11. Πρβλ. Agora VIII, πίν. 15, αρ. 255.
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Εικ. 10 α - β. Σιδηραί περόναι με επένδυσιν φύλλου χρυσού εκ των τάφων XVIII και XIX

τριγλύφων12. Κύπελλον ημισφαιρικόν, 
ύψ. 0,08, διαμ. 0,08 μ., με τριγωνικός 
οριζοντίους λαβάς, εξ ων η μία διάτρη- 
τος, εσωτερικώς κοσμείται διά γραμμών 
και εξωτερικώς διά γραμμών και στιγμών 
εναλλάξ. Πινάκιον, διαμ. 0,12 μ., ολοβα- 
φές εσωτερικώς, με διακόσμησιν επί της 
εξωτερικής επιφανείας στιγμών κατά το 
χείλος, φύλλων εις την κοιλίαν και αστε-

ρίσκου επί της βάσεως13. Έτερα δύο πα- 
ρόμοια. Πυξίς αβαφής, σφαιρικού κορ- 
μού, μετά του καλύμματος της, υψ. 0,11, 
διαμ. χείλ. 0,072 μ., εις το χείλος και 
το κάλυμμα ανά δύο ζεύγη οπών αναρτή- 
σεως- το κάλυμμά της απολήγει εις κωνι- 
κήν άπόφυσιν14. Ετέρα παρομοία άνευ 
καλύμματος. Αμφορίσκος αβαφής, ύψ. 
0,13, διαμ. χείλ. 0,12 μ., κορμού σφαι-

12. Πρβλ. Κerameikos VI, πίν. 98, αρ. 813.
13. Πρβλ. Agora VIII, πίν. 6, αρ. 105.
14. Πρβλ. Agora VIII, πίν. 15.
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ρικου μετά των λαβών επί της κοιλίας. 
Χρυσή ταινία συγκολληθείσα εκ τριών 
τμημάτων, μήκ. 0,42, πλ. 0,024 μ., με 
εγχάρακτον διακόσμησιν τεμνομένων η- 
μικυκλίων κατά μήκος των δύο μακρών 
πλευρών εις τα δύο άκρα ανά δύο οπαί 
προσδέσεως. Δύο χαλκοί σφηκωτήρες, 
διαμ. 0,028 μ., με επένδυσιν φύλλου χρυ- 
σού.

Τάφος ΧVIII. Τα ολίγα εναπομείναντα 
αντικείμενά του χρονολογούνται εις το 
α ήμισυ του 8ου αι. π.Χ. Σκύφος δίωτος, 
ύψ. 0,075, διαμ. 0,147 μ., με διακόσμη- 
σιν αλύσεως, ρόμβων μεταξύ των λαβών 
και επαλλήλων οριζοντίων γραμμών εις 
τον κορμόν. Αμφορεύς μεθ' οριζοντίων 
διπλών λαβών επί της κοιλίας, σωζόμε- 
νος μέχρι τού ώμου, σωζ. ύψ. 0,47, 
διαμ. 0,41 μ.· η κοιλία του περιβάλλεται 
διά ταινίας διηρημένης εις μετόπας και 
τρίγλυφα, τα οποία κοσμούνται δι' ομοκέντρων 

 κύκλων μετά σταυρού εις το 
κέντρον, οριζοντίων τεθλασμένων γραμ- 
μών και δικτυωτού πλέγματος· δευτέρα 
ταινία καθέτων γραμμιδίων περιβάλλει 
τον ώμον του. Το άνω ήμισυ σιδηράς πε- 
ρόνης, σωζ. μήκ. 0,09 μ., με επένδυσιν 
φύλλου χρυσού και διακόσμησιν επί του 
στελέχους εγχαράκτων και κοκκιδωτών 
τεθλασμένων γραμμών15 ( ε ι κ. 10, αρι- 
στερά).

Τάφος XIX. Περιείχε αξιόλογα και 
ωραία χρυσά κοσμήματα, χρονολογού- 
μενα εκ των αγγείων, τα οποία ευρέθησαν 
μετ’ αυτών, εις το α' ήμισυ του 8ου αι. 
π.Χ. Τμήμα πυξίδος μετά του καλύμματος 
της, ύψ. 0,13, διαμ. 0,125 μ., της όποιας 
ο κορμός κοσμείται διά μαιάνδρου, περιεχομένου 

 μεταξύ δύο ταινιών εκ τε-

Eικ. 11. Γεωμετρική πυξίς εκ του τάφου XIX

θλασμένων οριζοντίων γραμμών κάτω 
και καθέτων άνω· η βάσις της φέρει τε- 
τράφυλλον ρόδακα και αστερίσκους· το 
κάλυμμα, με κωνικήν λαβήν, κοσμείται 
διά τεθλασμένων γραμμών και στιγμών 
( ε ι κ. 11 ). Το ήμισυ σκύφου, ύψ. 0,09 μ., 
με διακόσμησιν μαιάνδρου μεταξύ των 
λαβών και αλύσεως ρόμβων επ’ αυτών16. 
Το κάτω ήμισυ αμφορέως, σωζ. ύψ. 0,26, 
διαμ. 0,21 μ.· ο κορμός του περιβάλ- 
λεται δι' επαλλήλων ταινιών του χρώμα- 
τος του πηλού με διάκοσμον δύο λεπτών 
οριζοντίων γραμμών και η κοιλία του διά 
δύο ταινιών, εκ φύλλων και καθέτων 
γραμμιδίων. Το κάτω ήμισυ δευτέρου αμφορέως 

, σωζ. ύψ. 0,29 μ., με παρομοίαν 
διακόσμησιν. Το σημαντικώτερον εύρη- 
μα του τάφου και ολοκλήρου της ανα- 
σκαφής είναι μία χρυσή ταινία, μήκ. 0,41 
μ., σφυρήλατος, με παραστάσεις ζώων εις 
τρία διάχωρα- τα άκρα της είναι απε- 
στρογγυλωμένα και φέρουν ανά μίαν 
οπήν προσδέσεως ( ε ι κ. 12). Εις το κεν-

15. Πρβλ. ΑΑΑ I ( 1968 ), σ. 26, εικ. 11.
16. Πρβλ. σκύφους εικονιζομένους εις Ke- 

rameikos Vi, πίν. 94.
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Εικ. 12. Χρυσή ταινία σφυρήλατος με παραστάσεις ζώων εκ του τάφου XIX

τρικόν διάχωρον παρίστανται εξ αριστε- 
ρών προς τα δεξιά δύο ζεύγη λεαίνης και 
ελάφου προς τα δεξιά, μία λέαινα με 
λοξήν κατεύθυνσιν και το οπίσθιον ήμισυ 
ενός αρπακτικού ζώου με φοράν κάθετον 
προς την λοιπήν παράστασιν17, της σκη- 
νής συνεχιζομένης καθέτως· παρομοία 
διάταξις θα ίσχυε και διά το αριστερόν 
άκρον της παραστάσεως, ως συμπεραίνε- 
ται εκ της διακοπής του πλαισίου της 
εις το σημείον της στροφής· επομένως το 
τμήμα τούτο της ταινίας, ως εξ άλλου και 
τα λοιπά, εσφυρηλατήθησαν επί μήτρας 
διαφόρου προορισμού, με μεγαλυτέραν 
σύνθεσιν, σχήματος πλαισίου, διά την 
κατασκευήν πλακιδίου18 η άλλου τίνος 
αντικειμένου. Αι δύο ακραίαι συνθέσεις 
της ταινίας, προερχόμενοι από άλλην μή-

τραν παρομοίου προορισμού, εικονίζουν 
το οπίσθιον ήμισυ αρπακτικού ζώου, λέ- 
αιναν και πτηνόν εις αμφοτέρας η παρά- 
στασις συνεχίζεται με κάθετον φοράν, 
επειδή δε ο τεχνίτης εχρησιμοποίησε 
και εις τας δύο περιπτώσεις την αυτήν 
μήτραν, η άριστερά παράστασις εικονί- 
ζεται αντιστρόφως. Ενδιαφέρον παρου- 
σιάζουν και τα υπόλοιπα κοσμήματα: 
Τρεις πόρπαι χρυσαί, μήκ. 0,05 και 
0,04 μ., με ορθογώνιον πλακίδιον διά την 
στερέωσιν της βελόνης· φέρουν διακό- 
σμησιν εγχαράκτων γραμμών κατά μήκος 
της κυρτής επιφανείας των και λεπτάς 
εγχαράκτους επαλλήλους τεθλασμένας 
γραμμάς επί του στελέχους ( ε ι κ. 13 ). 
Δύο σιδηραί περόναι με επένδυσιν φύλ- 
λου χρυσού, σωζ. μήκ. 0,105 μ.· κοσμούν- 
ται δι' εγχαράκτων και κοκκιδωτών σχε- 
δίων επαλλήλων τεθλασμένων γραμμών1917. Ή  ίδια μήτρα με την ταινίαν του Εθνικού 

 Μουσείου Α θηνώ ν, αρ. 813 : βλ. D. Ohly, 
Griechische Goldbleche, σ. 15, εικ. 2, πίν. 1.

18. Ι δέ αναπαράστασιν εις Ohly, ε .α., πίν. 
15,1. 19. Πρβλ. ΑΑΑ I ( 1968 ), σ. 26, εικ. 11.
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( ε ι κ. 10, δεξιά). Ημικυκλικόν πλακί- 
διον χρυσούν, διαμ. 0,015 μ., με δύο κυ- 
λινδρικάς υποδοχάς στερεώσεως.

Η  περιγραφή των αντικειμένων περιο- 
ρίζεται εδώ εις το περιεχόμενον των τάφων 

 του 8ου αι. π.Χ., εφ' όσον τα εναπο- 
μείναντα κτερίσματα των μεταγενεστέ- 
ρων τάφων και πενιχρά και ανάξια λόγου 
είναι. Η  σημασία της ανασκαφής αυτής 
έγκειται εις την αποκάλυψιν των γεωμε-

τρικών τάφων και την διαπίστωσιν ότι 
εις την περιοχήν αυτήν εξετείνετο κατά 
την γεωμετρικήν περίοδον σημαντικόν 
νεκροταφείον, διά την ύπαρξιν του όποι- 
ου ασαφή στοιχεία και ενδείξεις μόνον 
είχομεν μέχρι τούδε20.

ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

GEOMETRIC GRAVES AT KYNOSARGES

A group of ancient graves was ex- 
cavated in the building plot situated at 
the junction of Vouliagmenis, Trivo- 
nianou and Eupompou Streets. The

existence of a necropolis in the area 
of Kynosarges had already been known 
to us from earlier excavations, which 
revealed parts of an ancient road and

20. BSA, 1895 -96, σ. 25, 50' BSA 1905 - 6, 
σ. 80-92.
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a large number of graves chronologi- 
cally assignable from the Classical to 
the Early Christian period.

Forty graves ( p l a n s  1-2;  f ig.  1) 
have been investigated in all; their 
chronological classification ranges from 
the Geometric to the Hellenistic period. 
Nine of these graves are dated to the 
8th century B.C., two to the 5th cen- 
tury B.C., six to the Hellenistic times, 
and one to the Roman age, while the 
remaining twenty-two are unidentified 
owing to a total absence of evidence 
regarding their dating. All graves were 
hewn into the natural bedrock ( kimi- 
lia ), except for one which was built 
with stones and mortar on the bed-

rock. The shafts measure from 2.00 
X 1.40 m. to 0.80 x 0.50 m.

Burials include cremations and in- 
humations.

In spite of successive destructions or 
pillaging, the graves yielded, when 
cleared, a considerable quantity of pot- 
tery, mostly skyphoi and pyxides, as well 
as jewellery, of which the most wrought 
remarkable item is a gold band with 
animal representations ( f i gs .  2 - 13 ) .

The significance of this excavation 
lies in the discovery of the fact that this 
area was furnished in Geometric times 
with an important cemetery, about 
which only insufficient evidence is 
available.

O. ALEXANDRI

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μεταξύ των άλλων σημαντικών προσ- 
κτημάτων του Μουσείου κατά το 1971 
συγκαταλέγονται και δύο λίαν ενδιαφέ- 
ροντα « ευρήματα » αρχαίων ελληνικών 
νομισμάτων :

Α. Από την Μικράν Ασίαν και εκ 
της περιοχής Ελλησπόντου 27 μικραί 
υποδιαιρέσεις εξ ηλέκτρου Μικράς Ασίας 

 του 7ου και 6ου αι. π.Χ.; έως τας 
αρχάς του 5ου αι . π.Χ. (1/6, 1/24, 1/48 
και 1/96 στατήρος). Αύται προέρχονται 
εκ του ίδιου μεγαλυτέρου διασκορπισθεν- 
τος ευρήματος, ως και αι αποκτηθείσαι

κατά το παρελθόν έτος 22 παρόμοιαι τοι- 
αΰται1 ( ε ι κ. 1 ).

Τα περισσότερα εκ των νομισμάτων 
τούτων είναι κοπαί Ιωνίας, ευρίσκονται 
δε δημοσιευμένα εκτός των οικείων κα- 
ταλόγων και εις ωρισμένα τεύχη του 
Münzen und Medaillen Basel, April 1962 
— Liste 221, April 1966 — Liste 263, *

1.α )  Τα ως άνω νομίσματα εταυτίσθησαν και 
συμπεριελήφθησαν εις την έκθεσιν των πεπραγμένων 

 του 1970, πρόκειται δε να δημοσιευθούν 
προσεχώς εις τα Χρονικά του ΑΔ 26 ( 1971 ).
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Εικ. 1. Υ ποδιαιρέσεις στατήρος εξ ήλεκτρου

Juni 1967 — Liste 277, August 1968 — 
Liste 291, Januar 1970 — Liste 308.

Ε κ των προσφάτως αποκτηθέντων 27 
τεμαχίων ( ε ι κ. 2), τα δυο είναι υπόχαλ-

κα : α) μία έκτη Ιωνίας φέρουσα ως τύ- 
πον της εμπροσθίας πλευράς την Swa- 
stika, πρβλ. SNG von Aulock, Ionia, 
αριθ. 1777, 1778 ( 1/24 στατήρος) και 
Münzen und Medaillen, April 1966 — 
Liste 263, αριθ. 37 ( 1/12 στατήρος) και 
β) 1/24 στατήρος με παράστασιν πιθα- 
νώς σκορπιού εις τον εμπροσθότυπον. 
Παραπλήσιος τύπος εις τεύχος αριθ. 291,

β) Και τα δύο τμήματα ( 22 και 27 τεμ. ) ηγο- 
ράσθησαν με χρήματα του Κληροδοτήματος 
Αλεξάνδρου Σούτζου.

γ) Α ι φωτογραφίαι και των δύο τμημάτων 
είναι μεγέθυνσις εις διπλούν.
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Εικ. 3. Θησαυρός εκ Μυρίνης Καρδίτσης

αριθ. 8 ( οπισθία όψις ) του Münzen und 
Medaillen ε.α. ( ε ι κ. 2, αριθ. 1,4).

Ο  ακριβής προσδιορισμός των διαφό- 
ρων εργαστηρίων δεν είναι πάντοτε ευ- 
χερής, εις πολλάς δε περιπτώσεις ο τύ- 
πος δεν είναι συγκεκριμένος. Εκ των τεσ- 
σάρων υποδιαιρέσεων του 1 /48 στατή- 
ρος, εκείνη η οποία φέρει παράστασιν 
καρκίνου δύναται να θεωρηθή ως προϊόν 
του εργαστηρίου της Κω, πρβλ. ε.α.,

τεύχος 308, αριθ. 13· δύο ανήκουν εις μη 
εισέτι προσδιορισθέντα νομισματοκοπεία 
της Ιωνίας, πρβλ. SNG ε.α., άριθ. 1771 - 
1772 και έχουν ως τύπον εν είδος ρόδακος 
( ε ι κ. 2, αρ. 5, 6 - 7 )· η τετάρτη δεν 
έχει συγκεκριμένην παράστασιν. Οι ίδιοι 
τύποι συναντώνται και εις τας μικροτέρας 
υποδιαιρέσεις του 1/96 στατήρος ( ε ι κ. 
2, αρ. 14, 18, 19).

Η  απόκρυψίς του θα ήτο δυνατόν να
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τοποθετηθή εις το α τέταρτον του 5ου αί. 
π.Χ. περίπου.

Β. Διά μίαν εισέτι φοράν η θεσσαλική 
γη έδωσεν ένα θαυμαστόν « θησαυρόν » 
αργυρών νομισμάτων. Την 23ην Νοεμ- 
βρίου του 1970 ευρέθησαν, ως ανεφέρθη 
υπό της Χωροφυλακής Καρδίτσης, εντός 
πήλινου αγγείου ( μελαμβαφούς όλπης ) 
κατά την διάρκειαν αρόσεως εις τον εκ- 
κλησιαστικόν αγρόν Αγίου Δημητρίου

Μυρίνης Καρδίτσης 149 άργυροι στατή- 
ρες Αιγίνης ( ε ι κ. 3 ).

Το « εύρημα» τούτο περιλαμβάνει: 
α) δείγματα των πρώτων « χελωνών » του 
τέλους του 7ου και 6ου αί. π.Χ., β) τον 
τελευταίον τύπον της σειράς της θαλασ- 
σίας χελώνης, τον επιλεγόμενον « Τ 
turtle », ο όποιος πιστεύεται ότι αρχίζει 
μετά τούς Περσικούς Πολέμους και συγ- 
κεκριμενως εις την περίοδον μεταξύ του
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Εικ. 5. Δείγματα « χελωνών », του τύπου « Τ turtle »

Εικ. 6. Δείγματα του τύπου της « χερσαίας χελώνης »

479 - 470 π.Χ.2 και γ) τας πρώτας σειράς 
του τύπου της χερσαίας χελώνης, η οποία 
συμφώνως προς τα νέα δεδομένα εμφανί-

ζεται εις την νομισματοκοπίαν της Αιγί- 
νης προ και ουχί μετά τον Πελοποννη- 
σιακόν πόλεμον3. Τέλος, ωρισμένα τε-

2. Bλ,. E. S. G. Robinson, A Hoard of Archaic 
Greek Coins from Anatolia, εις Num. Chron.
1961, a. 111.

3. Bλ. ε.α., σ. 111 - 112, ως και C. M. Kraay 
and P. R. S. Moorey, The Fifth Century Hoards 
from the Near East, εις R. N. 1968, σ . 214.
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μάχια της σειράς των επιλεγομένων 
« ψευδοαιγινητικών » νομισμάτων4 ( ε ι κ. 
4, 5 και 6).

Έτερον στοιχείον ιδιαζούσης σημα- 
σίας είναι τα χαραχθέντα επί των περισ- 
σοτέρων στατήρων υστερόσημα, τα όποια 
παρουσιάζουν και σημαντικήν ποικιλίαν 
τύπων5. Απόδειξις της μεγάλης ισχύος 
και διαδόσεως του αιγινητικού νομίσμα- 
τος κατά τούς χρόνους εκείνους.

Το δημοσιευθέν υπό του Σβορώνου 
λίαν αξιόλογον « εύρημα » του Θεσσα- 
λικού χωρίου Μύρου περιέχει εκτός των 
Βοιωτικών, των νομισμάτων της Σικυώ-

νος και του διδράχμου του ΄Αργους και 
323 στατήρας Αιγίνης παρομοίων τύπων 
μετά του ευρήματος Μυρίνης, οι οποίοι 
εις ωρισμένας περιπτώσεις φέρουν και 
όμοια με αυτό υστερόσημα6.

Πιθανώς το « εύρημα » απεκρύβη εις 
τας αρχάς του 4ου αί. π.Χ. Τούτο βεβαίως 
προτείνεται με πάσαν επιφύλαξιν, διότι 
δι’ ακριβεστέραν χρονολόγησιν δέον 
όπως αναγνωρισθούν και μελετηθούν επι- 
σταμένως αφ’ ενός μεν οι τύποι των επί 
των στατήρων χαραχθέντων υστεροσή- 
μων, αφ’ ετέρου δε ερευνηθούν περιπτώ- 
σεις παραπλησίων ευρημάτων7.

Μ ΑΝΤΩ Κ ΑΡΑΜ ΕΣΙΝ Η  - ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΔΟΥ

NEWS FROM THE NUMISMATIC COLLECTION OF ATHENS

Among the important acquisitions 
of the museum in 1971 were two hoards 
of ancient greek coins. The first, recov- 
ered near the Hellespont, consists of 
27 small archaic electrum fractions of 
Asia Minor, dating from the seventh 
through the first quarter of the fifth 
cent. B.C.

These coins are a part of a larger dis- 
persed hoard of which 22 pieces were 
acquired by the Cabinet of Athens in 
1970 ( f i g s .  1 - 2 ) .

The second hoard, of 149 silver

staters of Aegina, comes from the vil- 
lage Myrina of Karditsa ( Thessaly ). 
Represented are the earlier and later 
varieties of sea - turtles, the earlier 
land - turtle type, and some specimens 
of the so - called « pseudoaeginetan » 
staters. Most of the coins are counter- 
marked ( f i g s .  3 - 6 ).

The date of burial may be placed, 
preliminarily, near the beginning of the 
fourth cent. B.C.

MANDO C AR A M E SSIN I - OECONOMIDES

4. Βλ. Ε. S. G. Robinson, Pseudaeginetica, 
εις Num. Chron. 1928, σ. 172 - 174, πίν. IX, 
άρ. 1-5.

5. Δ ι’ αιγινητικούς στατήρας φέροντας υστε- 
ρόσημα νομισματικών τύπων του νομισματοκο- 
πείου της Κνίδου, βλ. Η. Cahn, Knidos. Die 
Münzen des Sechsten und Fünften Jahrhunderts 
v. Chr., Berlin 1970, σ. 193, ύποσ. 599, πίν. 20, 
άριθ. 14 - 16.

6. Βλ. ΑΔ 2 (1916), σ. 316 - 328, άριθ. 1079 - 
1404, πίν. ΣΤ’ και Ζ'.

7. Το ως άνω εύρημα πρόκειται να δημοσιευ- 
θή υπό της υπογραφομένης εις ειδικήν μελέτην.



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 183

ΧΑΛΚΟΥΣ SESTERTIUS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΕΒΗΡΟΥ

Εικ. 1. Ρουφ 745 ΒΜ. Aι δύο όψεις χαλκού Sestertius του Αλεξάνδρου Σεβήρου. Κοπή του 230 μ.Χ.

Κατά την διάρκειαν ανασκαφών, τας 
οποίας διεξήγαγεν η Β' Εφορεία Αρχαιο- 
τήτων από του Δεκεμβρίου 1970 κατά 
διαστήματα μέχρι των αρχών Ιουλίου 
1971, εις τον χώρον των ανασκαφών 
— 745 Β.Μ. εις Ρουφ — ευρέθησαν επτά 
χαλκά νομίσματα, εξ ων το Ρωμαϊκόν 
νόμισμα ( ε ι κ. 1) περί του οποίου γί- 
νεται λόγος κατωτέρω1. Τούτο είναι χαλ- 
κούν με ελαφράν μείξιν ψευδαργύρου, 
σώζεται δε εις αρκετά καλήν κατάστασιν. 
Το βάρος του είναι 18,50 γραμ. και η διά- 
μετρός του 0,030 μ. Εις τον εμπροσθότυ- 
πον εικονίζεται αγένειος κεφαλή αν- 
δρός, η οποία κοσμείται διά δάφνινου 
στεφάνου. Πέριξ η επιγραφή, εκ της 
οποίας διακρίνονται τα εξής : 
.................. ΜΡSEVALE ΧΑΝD . . . .

Επί του οπισθοτύπου εμφανίζεται 
γυμνός ιστάμενος ανήρ με ακτινωτόν διά- 
δημα, φέρων μαστίγιον και μανδύαν. 
Εκατέρωθεν της μορφής, εις το ύψος των 
ισχίων, διακρίνονται τα γράμματα S και 
C, ενώ εκ της πέριξ επιγραφής τα εξής :
............ VIIII COS .................

Εκ του τύπου του νομίσματος2 και 
των σωζομένων τμημάτων των επιγραφών 
συνάγεται το συμπέρασμα, ότι πρόκειται 
περί Sestertius του αυτοκράτορος Αλεξάνδρου 

 Σεβήρου (13 Μαρτίου 222—19 
Μαρτίου 235 μ.Χ.), η δε επιγραφή του 
eμπροσθοτύπου πρέπει να συμπληρωθή 
ως εξής :

( I ) MPSEVALE XAND ( ERAUG), 
η δε του οπισθοτύπου : ( PM. TP Ρ ) 
VΙΙΙΙ COS ( III PP) και να αναλυθούν :

1. Ευχαριστώ τον τ. Προϊστάμενον της Β' Ε -
φορείας Αρχαιοτήτων κ. Αγγ. Λιάγκουραν και 
τον Ε πιμελητήν αυτής κ. Ι . Παπαχριστοδούλου 
διά την παραχώρησιν του δικαιώματος της δη- 
μοσιεύσεως αυτής.

2. ΄ Ομοιον νόμισμα βλ. : R. Garson, Coins 
of the Roman Empire in the British Museum, 
τ. VI, σ. 176, πίν. 21 ( 625 ).
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Η  α ́ : IMPERATOR SEVERUS
ALEXANDER AUGUSTUS.

Η  β': PONTIFEX MAXIMUS-TRI- 
BUNICIA POTESTAS VIIII CONSUL 
III PATER PATRIAE.

Χρονολόγησις : Ε κ του εμπροσθοτύ- 
που ουδέν ειδικόν στοιχείον δύναται να 
συναχθή, πλήν των γενικών τίτλων IM- 
PERATOR και AUGUSTUS3 και φυ- 
σικά του ονόματος του Αυτοκράτορος. 
Εκ του οπισθοτύπου το PONTIFEX 
MAXIMUS και PATER PATRIAE4 ου- 
δέν προσθέτουν διά την σμίκρυνσιν του 
χρονολογικού πλαισίου του υπό μελέτην 
νομίσματος, καθ’ όσον πρόκειται περί 
τίτλων τιμητικών παλαιόθεν.

Ε κ του CONSUL ΠΙ όμως περιορίζε- 
ται έτι περισσότερον το χρονολογικόν 
πλαίσιον, αρκεί να σημειωθή ότι ο Αλέξανδρος 

 Σεβήρος διά τρίτην φοράν πε- 
ριεβλήθη το αξίωμα της υπατείας το 
έτ-ος 229 μ.Χ.5 Το μεταξύ των δύο ter-

mini (229 =  έτος τρίτης υπατείας αυτού 
και 235 =  έτος θανάτου αυτού ) χρονικόν 
διάστημα δυνάμεθα να περιορίσωμεν έτι 
περαιτέρω λαμβάνοντες υπ’ όψιν τον 
αριθμόν της Tribunicia Potestas ( VIIII), 
ήτις μάς δίδει επακριβώς το έτος της κυ- 
κλοφορίας της κοπής αυτής. Ό  τίτλος 
ούτος ήτο ενιαύσιος και επί της βασιλείας 
του Αλεξάνδρου Σεβήρου ήλλασσε κατ’ 
αύξοντα αριθμόν εκάστην πρώτην του 
ημερολογιακού έτους, δηλαδή την 1ην 
Ιανουαρίου6. Ούτω, δοθέντος ότι ο Αλέξανδρος 

 Σεβήρος ανήλθεν εις τον θρόνον 
τον Μάρτιον του 222 και την 1ην Ιανουαρίου 

 του 223 ήλλαξεν η Tribunicia Ρο- 
testas εις TR. Ρ. II, TR. Ρ. VIIII σημαίνει 
ότι η κοπή αυτή εξεδόθη κατά το ένατον 
έτος της βασιλείας αυτού, δηλαδή το έτος 
230 μ.Χ.7. Είναι επίσης γνωστόν ότι από 
του έτους 228 μ.Χ. εχρησιμοποιήθη εις 
τας κοπάς του εμπροσθοτύπου δ τύπος 
της επιγραφής ΙΜΡ. SEV. ALEXAND

3. Ο  τίτλος Augustus εδόθη υπό της Συγκλή- 
του το 27 π.Χ. εις τον Ο κταβιανόν.

4. Δ ι’ αμφοτέρων των τίτλων περιεβλήθη ο 
Ο κταβιανός το 12 και 2 π.Χ. αντιστοίχως. Ο  
τίτλος Ρ. Ρ. εγένετο δεκτός υφ’ όλων των αυτο- 
κρατόρων πλήν του Τιβερίου (1 4 -3 7  μ.Χ. ,  
όστις δεν απεδέχθη τούτον, και των Α δριανού 
(117-138  μ .Χ .) και Μάρκου Αυρηλίου ( 161 - 
180 μ.Χ .), ο ι όποιοι τον προσέθεσαν εις τούς 
τίτλους των αρκετά χρόνια μετά την ανάρρησίν 
των εις τον θρόνον. Ο  τίτλος του Ρ. Μ. δίδεται 
εις τούς αυτοκράτορας από της ημέρας της εν- 
θρονίσεώς των, πλήν των αυτοκρατόρων Βαλ- 
βίνου ( 238 μ .Χ .) και Πουπιανού ( 238 μ .Χ .), 
οίτινες εχρησιμοποιησαν αυτόν περί το τέλος 
της βασιλείας των.

5. Συνύπατος αυτού το 229 μ.Χ. ήτο ο γνω- 
στός Ρωμαίος Ιστορικός Δίων Κάσσιος : βλ. Ε. 
Gibbon, The Decline and the Fall of the Roman
Empire, τ. 1, σ. 130, εκδ. Ν. Υ όρκη ς.

Η  πρώτη υπατεία αυτού ήτο το έτος 222, 
η δε δευτέρα το 226. Το αξίωμα της υπατείας

κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους περιεβλήθη 
δ Ο κταβιανός το πρώτον εν έτει 27 π.Χ. λαβών 
την VII υπατείαν, έκτοτε πολλάκις οι Ρωμαίοι 
αυτοκράτορες περιεβάλλοντο τούτο εις διαφο- 
ρετικήν συχνότητα, ενώ ενδιαμέσως συνεχίζετο 
ο διορισμός των ενιαυσίων υπάτων. Έ ν ιο ι αυτοκράτορες 

 εκράτησαν την υπατείαν σχεδόν 
συνεχώς, ως π.χ. ο Βεσπασιανός: οκτάκις εν- 
τός ενδεκαετίας, πλήν των ετών 69, 73 και 
78 μ.Χ.

6. Πάλιν ο Ο κταβιανός το πρώτον το 23 
προσήρτησε και τον τίτλον τούτον. Κατά την 
βασιλείαν αυτού και των διαδόχων του ο τίτλος 
ήτο ενιαύσιος, αλλά ήλλασσεν εκάστην επέτειον 
της αναρρήσεως του αυτοκράτορος. Ε π ί  Σεπτι- 
μίου Σεβήρου (193 -211 μ.Χ .) ήλλαξε το σύ-
στημα αναγραφής της Τ r. Ρ. κατά την πρώτην 
του ημερολογιακού έτους. Ο  Γορδιανός ο Τ '
(238 - 244 μ.Χ. ) επανέφερε πάλιν το σύστημα 
του Αύγουστου.

7. ΄Οθεν το έτος του θανάτου αυτού (2 3 5 ) 
φέρει την υπ’ αριθ. XIII Τ r. Ρ.
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( ER) 8 AUG. μέχρι και του έτους 231 
μ.Χ., οπότε ο τύπος μετεβλήθη εις IMP 
SEV ALEXANDER PIUS AUG9.

Τα αρχικά SC - SENATUS CONSUL-

TUM ή SENATUS CONSULTO ανή- 
κουν εις το τυπικόν των Ρωμαϊκών επι- 
γραφών του οπισθοτύπου των νομισμά- 
των 10.

ΝΙΚΟΣ Π. Π ΑΠ ΑΔΑΚΗ Σ

BRONZE SESTERTIUS OF ALEXANDER SEVERUS

During excavations undertaken by 
the 2nd Ephorate of Antiquities in the 
Rouf area, near Kerameikos, seven 
bronze coins were found. In this publi- 
cation, however, only one of these will 
be discussed : a Roman Sestertius of 
the age of Emperor Alexander Severus 
(A. D. 222 - 235 ).

The obverse of the coin presents the 
Emperor’s head crowned with laurel, 
and the legend : [I]MP SEVALE - 
XAND[ER AUG.] The reverse carries 
the image of the naked Sun God hold- 
ing a whip, and the legend : [PM TR 
P] V IIII COS [III PP], with the letters
S. C. in the ground on either side of

the god ( f i g .  1 ). It was from the 
reverse inscription that the exact date 
of this coin was determined. The indi- 
cation COS III implies that this coin 
is of the time of the third consulship 
of Alexander Severus. The Tribunicia 
Potestas ( TR  P ) was a yearly title 
initially received by the emperor Ale- 
xander Severus in A.D. 222. One may 
deduce from the inscription TR P 
V IIII that he held the title for nine 
years. Therefore, by adding nine years 
to the date the title was first received 
by Severus (A.D. 222 ), we come to 
A.D. 230 as the date of this coin.

N IC O S PAPADAKIS

8. Τα εντός παρενθέσεως γράμματα απαν- 
τώνται μόνον επί χαλκών κοπών.

9. Α πό  του έτους 222 έως του 228 χρησιμο- 
ποιείται ο τύπος : IMP. C ( AES Μ. Aur. Sev. 
ALEXAND(ER) AUG., βλ. H. Mattingly, Ro- 
man Imperial Coinage, τ. IV ( I I ) ,  σ. 71.

10. Ε νεφανίσθησαν επί Ο κταβιανού, φθάνουν 
δε μέχρι και του Ποστούμους ( 259 - 268 μ.Χ. ) 
και έκτοτε σπανίζουν.
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ΝΕΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Η  αίγλη και ο πλούτος ευρημάτων 
του Ιερού του Ασκληπιού, παρά την 
Επίδαυρον, είλκυσεν, ως ήτο φυσικόν, 
την προσοχήν και το ενδιαφέρον των με- 
λετητών, ενώ η μήτηρ-πόλις του Ιερού, 
η Επίδαυρος, παρέμεινε σχεδόν ολο- 
σχερώς ανεξερεύνητος.

Συστηματική ανασκαφή δεν εγένετο, 
καθ’ όσον γνωρίζω, παρά μόνον εις επτά 
θαλαμοειδείς μυκηναϊκούς τάφους, ολί- 
γον έξωθι του χωρίου, υπό Β. Στάη, 
άπαντα δε τα εκ της παραθαλασσίας πό- 
λεως προερχόμενα ευρήματα ( αγάλματα, 
καλύμματα σαρκοφάγων, αρχιτεκτονικά 
μέλη και επιγραφαί) προέρχονται εκ πε- 
ρισυλλογής.

Γνωστή ήδη εις τον Όμηρον1, η Επίδαυρος 
 υπήρξε, λόγω θέσεως κυρίως, 

αρκετά σημαντικός λιμήν. Ευρίσκεται εις 
το τέρμα μιας φυσικής εξόδου της Α ργο- 
λίδος εις τον Σαρωνικόν. Ο  αμμώδης 
αιγιαλός της, χωριζόμενος διά μικράς 
χερσονήσου - ακροπόλεως, της σήμερον 
καλουμένης Νησί, σχηματίζει διπλούν 
ασφαλή λιμένα. Κείται, έξ άλλου, εις τον 
μυχόν του κόλπου μιας « κλειστής » θα- 
λάσσης, προστατευομένης υπό της χερ- 
σονήσου των Μεθάνων, των νήσων Αιγί- 
νης, Κεκρυφαλείας ( σημ. Αγκίστρι) και 
Πιτυοννήσου ( σημ. Κυρά), ως και του 
ακρωτηρίου Τραχίλι2.

Τα σήμερον ορατά αρχαία ερείπια εν- 
τοπίζονται σχεδόν αποκλειστικώς επί της 
δικορύφου χερσονήσου ή πλησίον αυ-

τής. Συνίστανται εις σποραδικά λεί- 
ψανα αρχαίου τείχους πολυγωνικής κα- 
τασκευής, το όποιον περιθέει κατά τας 
παρυφάς την απόκρημνον χερσόνησον, 
εις τοίχους διαφόρων εποχών, το πλεί- 
στον μεσαιωνικούς, και εις μερικούς τάφους 

.
Ακριβώς εις τον μυχόν του νοτίου λι- 

μένος σώζονται τα ερείπια ενός βυζαντι- 
νού ναού ( ε ι κ. 1, α ), ολίγον δε νοτιώτε- 
ρον διακρίνονται λείψανα κτιστού υδρα- 
γωγείου, υστέρας αρχαιότητος, κατευθυ- 
νομένου προς την ακρόπολιν ( ε ι κ. 1, β ).

Επί του επιπέδου ισθμού, όστις ενώνει 
την χερσόνησον με την ηπειρωτικήν ξη- 
ράν, επί της οποίας έκειτο η κυρίως πό- 
λις της Επιδαύρου, ευρίσκονται κατά χώ- 
ραν μεγάλα πώρινα οικοδομικά μέλη ενός 
οικοδομήματος, καταστραφέντος το 1932-

?··· /'■ .'.¡'‘i ' J

1933 υπό του ιδιοκτήτου του αγρού 
( ε ι κ .  1, γ ) 3. Έ τι βορειοανατολικώτε- 
ρον, παρά την θάλασσαν, εν μονόχωρον 
κτήριον με παχείς τοίχους εκ λίθων και 
ασβέστου σώζεται εις άρκετόν ύψος, στε- 
γάζεται με σύγχρονον στέγην εκ beton, 
χρησιμεύει δε ως αποθήκη του Ιδιοκτήτου 
( ε ικ .  1, δ ). Ίσως πρόκειται διά ρωμαϊ- 
κήν υδατοδεξαμενήν, καθ’ όσον παρ’ αυ-

1. Ι λ. Β, 561. Λοιπάς αρχαίας μαρτυρίας 
περί Επιδαύρου βλ. ε ις : Fr. Hiller ν. Gaertringen, 
Προλεγόμενα IG IV2, ως και εν RE λ. Επίδαυρος 

.
2. Βλ. Curtius, Peloponnesos ( 1852) II, πίν. 

XIV και XVII.

3. Την πληροφορίαν περί καταστροφής, ως 
και πλείστας άλλας, οφείλω εις τον άλλοτε Ε π ι- 
μελητήν της τότε Ζ ' Αρχαιολογικής Περιφερείας 
κ. Μάρκελλον Μιτσόν, άριστον γνώστην της 
περιοχής, τον οποίον ευχαριστώ θερμώς και .εν- 
τεύθεν. Ο  ίδιος είχε περισυλλέξει, μετά την κα- 
ταστροφήν του ευμεγέθους πώρινου οικοδομή-
ματος, ωραίον ιωνικόν κιονόκρανον. Προφα- 
νώς το ανωτέρω είναι το περιγραφέν ως « Resten 
eines schönen Porostempels » υπό A. Fricken-
haus και W. Müller, Aus der Argolis, εν AM 
XXXVI ( 1911), σ. 29.

1
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το οπαί επί του εδάφους μαρτυρούν την 
κατεύθυνσιν κτιστής, καμαροσκεπούς, 
υπογείου κατασκευής, μάλλον υδραγω- 
γείου.

Τέλος, μέγας αριθμός οικοδομικών με- 
λών, διαφόρων εποχών και ποικίλων κτι- 
σμάτων, είναι κατεσπαρμένος επί της 
χερσονήσου και του λαιμού ή εντετειχι- 
σμένος εις συγχρόνους οικοδομάς.

Ε κ των σχετικώς πολλών ναών και τε- 
μενών της πόλεως, των αναφερομένων 
υπό του Παυσανίου4, ουδέν έχει ανευ- 
ρεθή, η δε θέσις των πιθανολογείται5.

Ε νάλια αρχαία
Πλήν των χερσαίων ερειπίων, από μα- 

κρού 6 ήτο γνωστόν, ότι και η θάλασσα 
της Επιδαύρου έκρυπτε αρχαία, άτινα 
υπό των εντοπίων αλιέων περιεβάλλοντο 
υπό τίνος αχλύος μυστηρίου.

Η  έντασις της αρχαιοκαπηλικής δρά- 
σεως, υπό το πρόσχημα της υποβρυχίου 
αλιείας, αλλά κυρίως η μελετωμένη κα- 
τασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων, προ- 
φανής απειλή δι' υποβρύχια αρχαία, κα- 
τέστησαν επιτακτικήν την ανάγκην εντο- 
πισμού και αποτυπώσεώς των.

Εις το ανωτέρω έργον ανεκτίμητος 
υπήρξεν η βοήθεια του γνωστού, ειδικού 
εις τας υποβρυχίους και από αέρος φωτο- 
γραφήσεις, αρχιτέκτονος κ. Julian Whittle- 
sey 7, όστις προσεφέρθη ευγενώς, και μετά
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της συζύγου του, του υπογραφομένου 
και του εκεί φύλακος Αρχαιοτήτων 
κ. Γ. Τσάκωνα προέβη εις την αερο- 
φωτογράφησιν της περιοχής, περί τα 
μέσα Σεπτεμβρίου 1971. Η  συμπαρά- 
στασις της Γεν. Δ/νσεως Αρχαιοτήτων 
και Αναστηλώσεως υπήρξεν ωσαύτως 
αμέριστος.

Η  τεχνική του κ. Whittlesey συνίστα- 
ται εις την ανύψωσιν μεγάλης σφαίρας 
εκ πλαστικού ( μπαλλόνι), διαμ. 3 μ., 
πλήρους υδρογόνου, ήτις εξαρτάται και 
μεταφέρεται από του εδάφους διά λεπτού 
σχοινιού ( το φαινόμενον εις τας φωτο- 
γραφίας ως λευκόν βέλος). Από της 
σφαίρας κρέμαται φωτογραφική μηχα- 
νή 8, ήτις διά συστήματος πλαισίων αστα- 
θούς εξαρτήσεως βλέπει πάντα καθέτως. 
Η  εντολή διά λήψιν γίνεται από του εδά- 
φους με ηλεκτρονικόν τηλεδιακόπτην, 
κατοπτρικός δε λαμπτήρ, προσηρμοσμέ- 
νος επί της μηχανής, ειδοποιεί, ότι η λή- 
ψις επέτυχε.

Απαραίτητος όρος διά την επιτυχή φω- 
τογράφησιν εναλίων αρχαίων είναι η τε- 
λεία άπνοια, η καθαρότης των υδάτων και 
η μη κάθετος αντανάκλασις των ηλιακών 
ακτίνων. Αι συνθήκαι αύται συνήθως 
υπάρχουν αμέσως μετά την ανατολήν του 
ήλιου.

Το ύψος λήψεως κυμαίνεται από 50 - 
700 μ., αναλόγως της επιθυμίας φωτο-

4. II, 29, 1.
5. Διά το Η ρα ίον και τον ναόν Α θηνάς 

Κισσαίας βλ. RE, ε.α. Διά το τέμενος του 
Ασκληπιού βλ. Curtius, ε.α., σ. 428.

6. Ενδεικτικώς βλ. Curtius, ε.α., σ. 425 και 
A. Philippson, D er Peloponnes ( 1892, επανεκδ. 
υπό Ernst K irs ten ) μέρος I, σ. 107.

7. Ενθουσιώδης, φιλέλλην και φιλάρχαιος
ο κ. Whittlesey, τον όποιον και εντεύθεν θερμώς

ευχαριστώ, έχει εργασθή επιτυχώς τόσον εις άλ- 
λος χώρας ( Τουρκίαν, Λιβύην κ .ά .), όσον και 
εν Ε λλάδι και δη εις Πόρτο - Χέλι και ( συγ- 
χρόνως με την Ε π ίδα υρον) εις Τίρυνθα ( βλ. 
AAA III (1971), σ. 398 ).

8. Η  μηχανή είναι τύπου Hasselblad El 500 
με φακόν Zeiss distagon F  50 mm, παρομοίαι δε 
με τας υπό των αστροναυτών χρησιμοποιουμέ- 
νας. Περί της εν γένει τεχνικής της διά μπαλλο-
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Ε ι κ . 2 . Ο ι  λ ιμ ε ν ο β ρ α χ ί ο ν ε ς  κ α ι  τ ο  σ τ ό μ ι ο ν  τ ο υ  α ρ χ α ί ο υ  λ ι μ έ ν ο ς  Ε π ι δ α ύ ρ ο υ

γραφήσεως μεγάλης εκτάσεως ή αποτυ- 
πώσεως λεπτομερειών. Κατόπιν δοκι- 
μών, απεδείχθη διά την ημετέραν περί- 
πτωσιν καλύτερον το ύψος των 150 μ. 
Διά τοιούτων φωτογραφήσεων φαίνονται 
καθαρά τα αρχαία μέχρι βάθους 7 - 8 μ.

Τα αποτελέσματα της ερεύνης υπήρ- 
ξαν υπεράνω πάσης προσδοκίας. Διά των 
φωτογραφιών εγένετο ο φωτομωσαϊκός 
χάρτης της εικ.  1, τα δε κυριώτερα νέα

στοιχεία διά το υποθαλάσσιον σήμερον 
τμήμα της Επιδαύρου είναι τα κάτωθι : 

α) Πιθανώτατα ενετοπίσθησαν τα λεί- 
ψανα των αρχαίων λιμενικών εγκαταστά- 
σεων ( ε ι κ.  1, ε και ε ι κ. 2 ). Ταύτα συνί- 
στανται εις μίαν αρκετά ευρείαν « πλα- 
τείαν », συνέχειαν τρόπον τινά της ορα- 
τής σήμερον μικράς χερσονήσου. Ε π’ 
αυτής διακρίνονται θεμέλια ευμεγέθους 
κτίσματος εξ 7 η 8 δωματίων ( ε ικ.  3). 
Η  φυσική αυτή « πλατεία » αποτελεί τον 
νότιον « λιμενοβραχίονα » του λιμένος 
ενώ ο βόρειος είναι εξ ολοκλήρου τεχνη- 
τός. Είναι εις τεράστιος κυματοθραύστης,

ν ί ω ν  α ε ρ ο φ ω τ ο γ ρ α φ ή σ ε ω ς  β λ .  ά ρ θ ρ ο ν  τ ο υ  J .  

W h i t t l e s e y  ε ι ς  τ ο  ό ρ γ α ν ο ν  τ ο υ  A m e r i c a n  I n s t ,  

o f  P h o t o g r a m m e t r y ,  F e b .  1 9 7 0 .
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Εικ. 3. Η  « πλατεία » του λιμένος και το επ' αυτής κτήριον

καμπύλος, πλάτους 9 περίπου 15 μ., του 
οποίου το νότιον άκρον έχει μορφήν πύρ- 
γου και αποτελεί την βορείαν πλευράν 
της εισόδου του λιμένος. Ούτος διακρίνε- 
ται αμυδρά εις την ε ι κ. 2, ως λευκοτέρα 
γραμμή. Το πλάτος της εισόδου του λιμένος 

 θα ήτο περί τα 40 μ., σήμερον δε 
εκτίσθησαν οι διακρινόμενοι δύο φάροι 
διά την πρόληψιν προσκρούσεως μεγά- 
λων πλοίων.

β) Αμέσως προς τα ΒΑ. της προανα- 
φερθείσης μικράς χερσονήσου παρατη- 
ρούνται κάπως συγκεχυμένα λείψανα συ- 
στάδος κτισμάτων ( ε ι κ.  1, στ και 
ε ι κ. 4).

Από του σημείου τούτου και μέχρι της 
νοτίας άκτής του λαιμού, η περιβάλλου- 
σα την χερσόνησον της Επιδαύρου θάλασσα 

 είναι απότομος και βαθεία, δεν 
παρατηρούνται δε ενάλια ερείπια.

9. Οι υπολογισμοι των υποθαλασσίων μεγε- 
θών εγένοντο κατά προσέγγισιν, διά μετρήσεως

δεδομένης αποστάσεως επί της ξηράς,  ήτις ,εχρη- 
σιμοποιήθη εν συνεχεία ως γραμμική κλίμαξ.
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Εικ. 4. Συστάς υποθαλασσίων ερειπίων
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Εικ. 5. Μέγα υποθαλάσσιον κτήριον, εν σχέσει προς την ακτήν

γ) Παρά τον μυχόν του νοτίου κόλπου 
διακρίνονται ασαφή ίχνη τοίχων διαφό- 
ρων κτηρίων.

δ) Μετά κενόν 240 περίπου μέτρων 
επανευρίσκεται εν άριστα σωζόμενον 
κτήριον ( ε ι κ. 1, ζ και ε ι κ. 5, 6). Απέχει 

 περί τα 50 μ. από της ακτής, ο δε μά- 
κρος του άξων έχει προσανατολισμόν 
από Β. προς Ν. Το μέγιστον μήκος του 
είναι περίπου 40 μ. και το πλάτος του

15 μ. Ο  κύριος χωράς του είναι επιμήκης 
ορθογώνιος, παρά δε τον ανατολικόν αυ- 
τού τοίχον υπάρχουν πίθοι, εις δύο μάλ- 
λον σειράς, εκ των οποιων σαφώς δια- 
κρίνονται εννέα 10. Προς Β. υπάρχει στε-

10. Ε πειδή  δεν εγένετο και κατάδυσις διά την 
εκ του σύνεγγυς εξέτασιν των αρχαίων, την επι- 
βεβαίωσιν της φωτογραφικής ενδείξεως, ότι πρό- 
κειται περί πίθων, οφείλω εις τους αλ ιείς της
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νός επιμήκης χώρος, διαιρούμενος ανί- 
σως εις δύο διά τοιχίου. Η  δυτική στενή 
του πλευρά καταλήγει ίσως εις αψίδα. 
Φαίνεται μάλλον ως μεταγενέστερον του 
κυρίως κτηρίου, δι’ δ έχει διάφορον προσ- 
ανατολισμόν, ύπ’ αυτό δε διακρίνονται

περιοχής. ΟΙ πίθοι ήσαν περισσότεροι, ως είπον, 
αλλά τους έθραυσαν με την ελπίδα ανευρέσεως 
θησαυρών !

οι τοιχοι του μεγάλου. Αμέσως προς Β. 
αυτού διακρίνεται εις μέγας ορθογώνιος 
χώρος του κυρίως κτηρίου, ενώ εις την 
Δ. πλευράν του διακρίνεται μία σειρά 
από 6 - 7 δωμάτια. Έξωθι του Ν. τοίχου 
σχηματίζεται μεγάλη ημικυκλική αψίς, 
ασύνδετος κατά κάποιον τρόπον με το 
υπόλοιπον κτήριον. Εις κάθετος προς 
τον άξονα του κτηρίου τοίχος, τέλος,

Εικ. 6. Μεγέθυνσις του κτηρίου της ε ικ .  5
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Εικ. 7. Υ ποθαλάσσια λείψανα κτηρίου

είναι ορατός υπό την λέμβον και ατυχώς 
εξέρχεται των ορίων της φωτογραφίας.

Περί του χαρακτήρος του κτηρίου ου- 
δέν δύναται, μετ’ ασφαλείας, να λεχθή, 
εάν δεν γίνη καθαρισμός ενός τουλάχι- 
στον δωματίου. Πάντως, η πιθανωτέρα 
γνώμη είναι, ότι πρόκειται περί επαύ-

λεως - αγροικίας ρωμαϊκών μάλλον χρό- 
νων.

ε) Παραλείποντες επουσιώδη τινά λεί- 
ψανα σταθμεύομεν περί τα 170 μ. νοτιώ- 
τερον, όπου υπάρχει πλησιέστατα της 
ακτής συστάς εκ τριών κτισμάτων ( ε ι κ.  
1, η, και κατά σειράν κτηρίων ε ι κ.



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 195

Εικ. 8. Υ ποθαλάσσια λείψανα κτηρίου

7, 8 και 9 ). Πρόκειται μάλλον περί πτω- 
χών οικιών.

Ούτω διαπιστούται, διά μίαν εισέτι φοράν 
, το γεγονός της ανυψώσεως της θα- 

λασσίας στάθμης11 περί τα 3 - 4 μ. Δεν

γνωρίζομεν εάν πλην της σταθεράς και 
μακροχρόνου ανυψώσεως συνέβη, ως εις 
την περίπτωσιν των Κεγχρεών, και μία 
αιφνίδια καθίζησις του εδάφους. Οι πίθοι 
in situ είναι μία ένδειξις. Γεγονός παν-

11. Ε κ  των πρώτων μελετητών των επιπτώ- 
σεων του φαινομένου, εις τον αιγαιακόν κυρίως

χώρον, υπήρξεν ο Φωκ. Νέγρης. Πρβλ. Ph. 
Negris, Observations concernant les variations
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Εικ. 9. Υποθαλάσσια λείψανα κτηρίου

τως είναι, ότι και εις την μικρόν απέχου- 
σαν ηφαιστειογενή χερσόνησον των Με- 
θάνων υπάρχει, εις την ΒΔ. αυτής πλευ- 
ράν, βυθισμένη πόλις, γνωστή ως «Καμ-

μένη Χώρα», τα αίτια καταβυθίσεως της 
οποίας ίσως είναι τα αυτά με τα της Ε πι- 
δαύρου.

Α λλ’ αι αεροφωτογραφίαι μας προσέ-

du niveau de la mer depuis les temps historiques 
et préhistoriques, εν Comptes rendus des séances 
de l’Académie des Sciences, Paris, 1903. Toυ 
ιδίου : Régression et transgression de la mer 
dépuis l’époque glaciaire jusqu’ à nos jours,

εν Revue Universelle des Mines, III ( 1903 ), 
σ. 249, όπου παρατίθενται πλείστα παραδείγματα 
υποθαλασσίων σήμερον αρχαιοτήτων και δη λι- 
μενικών εγκαταστάσεων, και παρέχεται η σχε- 
τική βιβλιογραφία.
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φεραν, πιστεύω, και κάτι άλλο : ενδείξεις 
περί μεγάλων κτισμάτων και εις την ξη- 
ράν. Η  πληροφορία δίδεται με πάσαν επι- 
φύλαξιν ο γράφων εν τούτοις έχει την 
βεβαιότητα, ότι ωρισμένα κανονικά σχή- 
ματα, άτινα διαφαίνονται σκουρότερα από 
το λοιπόν χώμα εντός των αγρών, θα 
πρέπει να είναι κτίσματα 12. Ταύτα εντο-

πίζονται κυρίως εις την περιοχήν του επι- 
πέδου λαιμού, την σημασίαν δε του χώ- 
ρου τούτου ήλθε να αποδείξη εν ευπρόσ- 
δεκτον επιγραφικόν εύρημα.

Όρος Αγοράς
Εις την αρχήν της ανωφερείας εκ του 

λαιμού προς την ακρόπολιν, περί τα

12. Πρβλ. αναλόγους φωτογραφίας εν Irwin Scollar, Archäologie aus der Luft (1965
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50 μ. ΒΔ. της οικίας κ. Χρήστου Ζαφει- 
ριού ( ε ι κ. 1, θ ) ευρέθη η εν τη ε ι κ .  10 
ενεπίγραφος στήλη 13. Φέρει επιγραφήν 
εκ δύο στίχων, αρίστης χαράξεως:

΄Ορος 
Αγοράς

Πρόκειται συνεπώς περί ενός εκ των 
όρων της Αγοράς των Έπιδαυρίων14. 
Το μέγεθος του λίθου δεν συνηγορεί υπέρ 
της γνώμης, ότι μετεφέρθη άλλοθεν εκεί. 
Λογικώς εξ άλλου η θέσις της Αγοράς 
θα πρέπει να ήτο εις τον λαιμόν.

Η  επιγραφή είναι άγνωστος, καθ’ όσον 
γνωρίζω. Ό ροι εις την περιοχήν της 
Επιδαύρου είναι γνωστοι είτε εξ αρχαί-

ων μαρτυριών 15 είτε εξ ευρημάτων 16.
Ε κ της μορφής των γραμμάτων ( ουχί 

ανεπτυγμένοι ακραίμονες, οριζοντία η 
γραμμή του Α, λοξαί γραμμαί του Σ ), η 
επιγραφή δύναται να χρονολογηθή, νο- 
μίζω, εις το β' ήμισυ του 4ου αι. π.Χ.17.

Εάν κατεδείχθη η μεγάλη χρησιμότης 
της εναερίου φωτογραφίας και δη διά 
τα εντός των διαυγών ελληνικών υδάτων 
αρχαία, όπου σημειωτέον έχουν εντοπι- 
σθή υπερδιακόσιαι παρόμοιαι θέσεις, και 
εάν ο προσδιορισμός των εναλίων αρ- 
χαίων της Επιδαύρου σώση ταύτα εκ της 
απειλουμένης καταστροφής των εκ των 
συγχρόνων λιμενικών έργων, η παρούσα 
μικρά εργασία θα έχη εκπληρώσει τον 
σκοπόν της.

ΧΑΡΑΛΑΜ Π Ο Σ Β. Κ ΡΙΤΖΑΣ

NEWS FROM THE SEA AND LAND OF THE CITY OF EPIDAUROS

Although the famous Hieron of 
Asclépios has attracted the attention 
of many scholars, the harbour - city 
of Epidauros has remained almost un- 
studied. No excavation has taken place 
in the city itself and our knowledge 
about its topography and monuments 
is based mostly on litterary sources.

Nevertheless it had been known for 
many years that underwater ruins 
existed in the small bay of Epidauros.

The planning of large harbour in- 
stallations —an eminent danger for 
underwater antiquities— forced the 
Greek Archaeological Service to un- 
dertake a mapping ( f i g .  1 ) expedi-

13. Στήλη εξ ανοικτού τεφρόχρου ασβεστο- 
λίθου, συνολικού ύψους 1.46, πλάτους 0,41, 
πάχους 0,33 μ. Η  πρόσθια όψις σώζεται άριστα, 
ενώ η οπισθία φέρει αποκρούσεις. Το ανώτερον 
τμήμά της, μέχρι 0,61 μ. από της άνω έδρας, είναι 
σχετικώς επιμελούς λαξεύσεως και θα ήτο το 
υπέργειον τμήμά της, ενώ το εις φυσικήν κατά- 
στασιν κατώτερον θα ήτο εμπεπηγμένον εις την 
γην. Ύ ψ ος γραμμάτων α σειράς 0,07 ( το Ο ) - 
0,08 ( τα Ρ, Σ ) και β '  σειράς 0,055 ( τα Ο, Α ) - 
0,06 ( τα Γ, Ρ, Σ ).

14. Πρβλ. IG  IV2 86, 29 - 32.

15. Παυσ. II, 27, 1.
16. Πρβλ. IG IV2 701 και 702.
17. Πρβλ. Μ. Guarducci, Epigrafia Greca, 

I, σ. 370, εικ. 195 και J. Kirchner, Imagines 
Inscr. Attic., πίν. 28, εικ. 59.
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tion in this area in September ’71 with 
the purpose to prevent the modem in- 
stallations from destroying the under- 
water ruins.

This work has been made possible 
with the valuable help of Mr Julian 
Whittlesey, who has kindly offered his 
air - photographic equipment—consist- 
ing of a Hasselblad EL 500 Camera 
with Zeiss Distagon of 50 mm attached 
to an aethered baloon—and his services 
for that purpose.

The results were quite interesting : 
remains of the ancient harbour instal- 
lations ( f i g. 2 ) as well as many ruins 
of various buildings ( f i g s .  3 - 9 ) 
were revealed under the water.

A complete building, perhaps a Ro- 
man villa, can clearly be seen in 
f i g s .  5 and 6.

A happy result of that expedition 
was also the discovery of an inscribed 
boundary stone ( όρος ) of the ancient 
Agora ( f i g .  10 ).

CHAR. B. K R ITZA S

FOUILLES FRANCO-HELLÉNIQUES A LA GROTTE D ALEPOTRYPA

Pour répondre au vœu exprimé par 
le Service Hellénique des Antiquités, 
une équipe de chercheurs français, 
spécialisés en Préhistoire, est venue par- 
ticiper durant le mois d ’Août 1971 aux 
fouilles dans la Grotte d ’Alépotrypa. 
Cette équipe comprenait : Mlle C. 
Prost, Mlle C. Perlés, M.M. D. Via- 
lou, R. Jullien du Muséum National 
d ’Histoire Naturelle de Paris et M.B. 
Nantet, photographe.

Le chantier dirigé par M. G. Papa- 
thanassopoulos a déjà livré une quan- 
tité de très intéressants documents con- 
cernant le Néolithique Récent.

La partie de la grotte qui a été 
étudiée par l ’équipe française est à 40 m 
environ de l’entrée, dans une galerie

qui se trouve à une dizaine de mètres 
au-dessous du niveau de la première 
salle. On y voit un dépôt d ’ossements, 
essentiellement humains, disposés sans 
ordre. La banquette, de 5 m de long 
sur 2 à 3 m de large, contre la paroi, où 
gisent ces restes avait été précédemment 
fouillée par G. Papathanassopoulos et 
M. Steinhauer qui avaient laissé en 
évidence les os qu’ils avaient décou- 
verts.

Notre premier soin a été d ’établir 
un carroyage métrique ( à l’aide d ’un 
niveau optique ), base indispensable à 
tout travail de fouille, puis un plan de 
référence pour situer en altitude rela- 
tive les vestiges et les couches. L ’éta- 
blissement des plans de chantier a
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Fig. 3. Une partie du carré 0  10 d III où se ren- 
contre la plus forte concentration de vestiges. 
Au centre de la photo le crâne n° 11 posé dans 
le fond d’une poterie grossière. Photo B. Nantet

suivi. Ceux-ci à l’échelle 1/2 donnent 
une image exacte, et non schématique, 
du secteur concerné. La photo verti- 
cale était impossible étant donné la 
très faible hauteur de voûte.

Les jeunes chercheurs grecs, assi- 
stants et étudiants qui se trouvaient à 
Alépotrypa ont pu s’initier à l’utilisa- 
tion du niveau optique et à la pratique

Fig. 4. Tesson de céramique décoré de cordes 
lisses et d’un cordon à impression digitales en 
arc de cercle. Photo B. Nantet
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des relevés de plan au mètre et au fil 
à plomb ainsi qu’à la fouille sans mobi- 
lisation des objets.

La totalité de la terre enlevée lors de 
la fouille elle - même a été tamisée 
sous l ’eau au moyen d ’un appareil qui 
laisse pleuvoir cette eau en jets très 
fins sur les sédiments.

Aux restes humains et aux os d ’ani- 
maux recueillis pendant cette cam- 
pagne de fouille, il faut ajouter un 
certain nombre de tessons de cérami- 
que fruste et épaisse ( parmi eux on 
note la présence de quelques fragments 
décorés de cordons à impressions digi- 
tales ) et une hachette de roche verte 
polie.

Nous avons constaté qu’un des crânes 
humains découverts avait été déposé 
dans le fond d’un vase d ’argile gros- 
sière. C’est entre lui et la poterie, dans 
un résidu charbonneux, que se trou- 
vait la hachette de pierre verte.

Les documents recueillis lors de cette 
fouille ont un intérêt essentiellement 
anthropologique. M. A. Poulianos les 
a pris en charge pour étude. Les restes 
d ’animaux devront être confiés à un 
zoologue, spécialiste de l ’anatomie 
comparée. Ces vestiges ne prendront 
leur valeur réelle que lorsqu’ ils pour- 
ront être remplacés dans le contexte 
général du secteur lui - même et de 
l’ensemble du site. Les circonstances 
ne nous ayant- pas permis d ’examiner 
le matériel entreposé au Musée de 
Sparte, nous ne pouvons nous risquer 
à une interprétation de nos trouvailles.

L ’intérêt principal de cette cam- 
pagne, pendant laquelle chercheurs 
grecs et français ont collaboré, est 
d ’avoir permis aux uns de se familiari- 
ser avec des méthodes de fouilles systé- 
matiques et rigoureuses dans leur prin- 
cipe, et aux autres de profiter d ’une 
expérience précieuse des sites grecs.

NICOLE LA M BERT

SONAR SEARCH AT GYTHEION HARBOR

During the period, July 18 to 21, 
1971, a series of sonar studies was made 
with an EG & G, Inc type 254 oceano- 
graphic recorder and a 5Khz sonar 
transmitter. A Massa 5Khz transducer 
was used also as a receiver but without 
a transformer. The latter was spaced

about 1 meter from the transmitter.
F i g. 1 shows an area off shore near 

the school and the bathing beach 
where a distinct sub - bottom area was 
detected and its extent mapped by a 
study of the sonar records. F i g .  2 
shows two of the sonar traces. One is
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the west to east record and the other 
is the north to south one. Many other 
records were made at 10 meter inter- 
vals from 70 meters north of a line due 
east from the Roman Mosaic on the 
beach to 110 meters south of the same 
zero line. These other records, except 
for the one at 70 meters north, all 
show clearly the target below bottom. 
It is possible that the target area indi-

cated on f i g .  1 extends further to the 
south.

The target area revealed by the sonar 
appears to be at least 250 meters long 
and about 50 meters wide. It is gently 
sloping to the east at almost the same 
slope of the present sea bottom. The 
depth below the sea bottom is about 
5 meters. The shore edge of the target 
starts abruptly at a depth of about 7



204 GYTHEION ( H. EDGERTON - N. SKOUFOPOULOS )

meters and ends abruptly at 14 meters.
Our divers report that the bottom 

surface is sand and we assume the 
sand is uniform to the target. A few 
small targets are shown in the sub - 
bottom between the bottom and the 
target. Also, there is an indistinct layer 
about 2 meters deep on the beach end 
of the west - east trace.

It is our opinion that the nature of 
the target should be investigated. 
Gould it be a stone - paved beach for 
ships ? Was the ocean depth shallower 
at some previous time so this pavement 
was above water ?

An underbottom target was observed 
- at a depth of about 28 meters ( 90 feet) 

at a location east of the new stadium. 
The following compass readings were 
made at,
Stadium north - east corner 74° to buoy 
Stadium south-east corner 59° » » 
White house in valley 114° » » 
Lighthouse on Kranae 
Island 348° » »

F i g. 3 shows the sonar record for 
dropping the buoy. At « buoy over» 
there is a faint sub - bottom record. It 
was again crossed at two places on the 
sonar record, as indicated.
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Four divers made a short dive at 
this area and reported that they saw 
stones scattered along the bottom. 
These could have been ballast stones 
thrown from a ship when cargo was 
taken. Also, they could be the ballast 
from a wreck.

Fishermen’s Net Catcher Target
Our boat handler, George Parego- 

ris, took us to an area where his nets 
catch on the bottom. F i g. 4 shows 
the area and where we placed a buoy. 
Note that the sub - bottom layer ( rock) 
seems to come to the bottom. However, 
there could be a wreck on the bottom 
that is almost covered and which rests

on the rock sub - bottom. We did not 
dive at this spot. Below are compass 
readings which will help to find the 
place again.
Stadium north-east corner 66° to buoy 
Stadium south-east corner 49° » » 
White house in valley 112° » » 
Lighthouse on Kranae 
Island 345° » »

Conclusions
The sonar system should be used 

to map the entire harbor and offshore 
area at Gytheion, Greece, to aid the 
underwater archaeologists in finding 
areas to investigate.

H. EDGERTON  — N. SCOUFOPOULOS

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ TOY Δ' αι. π.Χ. ΠΑΡΑ TO ΜΑΖΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Εις την περιοχήν του χωρίου Μάζι 
ηρευνήθη κατά τούς μήνας Μάρτιον - 
Απρίλιον του 1971 τμήμα νεκροταφείου 
των ύστερων κλασσικών χρόνων, αποτε- 
λούμενον εξ είκοσι τάφων και τεσσάρων 
ταφικών περιβόλων. Η  ανασκαφή εγέ- 
νετο επ’ ευκαιρία της ανεγέρσεως συνοι- 
κισμού εις την θέσιν Τρανό - Πλάι, παρά 
το 12ον χλμ. της οδού Κρεσταίνων - Μάζι 
και εις μικράν απόστασιν από του λόφου, 
ένθα ο δωρικός ναός, ο ταυτιζόμενος προς

τον της Σκιλλουντίας Αθηνάς 1. Εις την 
πέριξ του ναού περιοχήν είναι ορατά εν-

1. Ν. Γιαλούρης, Ανασκαφή ναού Σκιλ- 
λουντίας Α θήνας Μαζίου Σκιλλουντίας, ΠΑΕ 
1960, σ. 174 -176. Ο  Π. Θέμελης, Σκιλλούς, 
ΑΔ 23 ( 1968 ) :  Μελέται, σ. 292, συντάσσεται 
με την γνώμην του Mayer, ο οποίος ταυτίζει τον 
ναόν προς εκείνον της Α ρτέμιδος Δαιδαλείας. 
Η  ανεύρεσις του νεκροταφείου επιβεβαιοί την 
ύπαρξιν πόλεως εις την περιοχήν του ναού  
εις την πόλιν ταύτην πιθανώτατα ανήκεν ούτος.
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Εικ. 1. Γενική άποψις του ανασκαφέντος τμήματος του νεκροταφείου

τός των αγρών λείψανα αρχαίων κτηρίων, 
εις αυτήν δε την αρχαίαν πόλιν, την οποίαν 

 ο Mayer ταυτίζει προς το υπό του 
Ξενοφώντος αναφερόμενον Ή πειον2 
( Ε λλ. III, 2, 30 ), ανήκε προφανώς το 
αποκαλυφθέν νεκροταφείον. Η  χρήσις

του χώρου υπό ωρισμένων οικογενειών, 
αι οποίαι κατά την συνήθειαν της εποχής 
ανήγειρον ταφικούς περιβόλους πέριξ 
των τάφων των μελών των, υπήρξε περιορισμένη 

 χρονικώς εντός του 4ου αι. π.Χ., 
ως έδειξαν τα ευρήματα των τάφων. Περί

2. Ε. Mayer, Neue Peloponnesische Wander- 
ungen, σ. 68 - 69, ένθα και περί της πολλαπλώς 
παραδοθείσης ονομασίας της πόλεως. Το ΄Η- 
πειον ή Έ πειον έκειτο, κατά τον Ξενοφώντα, με-

ταξύ Η ραίας και Μακίστου. Η  θέσις της πε- 
ριοχής του Μάζι εις το μέσον σχεδόν της απο- 
στάσεως αυτής άποτελεί, κατά τον Mayer, στοι- 
χ είον διά την ταύτισίν της με το Ή πειον.
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Εικ. 2. Οι τάφοι 9 -1 4  και η προ αυτών αύλαξ

το τέλος του αιώνος ο χώρος εγκατελεί- 
φθη και, ως μαρτυρεί η καθαρά επίχωσις, 
ουδέποτε πλέον εχρησιμοποιήθη.

Το νεκροταφείον κατελάμβανεν ικανήν 
έκτασιν επί του χαμηλοτέρου τμήματος 
της κλιτύος. Εντός του μαλακού βράχου 
( τεφεκέ ) ελαξεύθησαν οι τάφοι και εθε- 
μελιώθησαν οι περίβολοι, οι όποιοι ώρι- 
ζον ομάδας τάφων και συγχρόνως απετέ- 
λουν το προς Ν. όριον του νεκροταφείου. 
Η  διάταξις των τεσσάρων περιβόλων,

όπως φαίνεται εις το σ χ έ δ. 1, υποδει- 
κνύει και την πορείαν της πρό αυτών διερ- 
χομένης αρχαίας οδού, ίχνη της οποίας 
δεν διεσώθησαν, δεδομένου ότι η πορεία 
της συγχρόνου επαρχιακής οδού Κρε- 
σταίνων - Μάζι είναι περίπου η αυτή. 
Συστηματικώς ανεσκάφη χώρος, διαστ. 
44 X 8 μ., εντός του τετραγώνου 30 του 
υπό ανέγερσιν συνοικισμού, ένθα απεκα- 
λύφθησαν οι ταφικοί περίβολοι I, II και 
ΙII, σχήματος ανοικτού Π, του τύπου του
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Εικ. 3. Αί καλυπτήριοι πλάκες του τάφου 13

απαντωμένου εις τα νεκροταφεία του 4ου 
αι. π.Χ. 3, εν ταφικόν μνημείον, πιθανώς 
ναόσχημον, και 15 τάφοι (1-15) ,  
( ε ικ .  1· σ χ ε δ . 2). Τον μεταξύ των 
περιβόλων II και III χώρον διέτρεχε κατά 
μήκος στενή και αβαθής αύλαξ, εις την 
οποίαν κατέληγεν ετέρα, εκκινούσα εκ 
του τάφου 11 ( ε ι κ. 2 ). Οι τέσσαρες εκ 
των τάφων ( αρ. 1, 3, 10 και 12) ήσαν 
κιβωτιόσχημοι με πλευράς εκ τεσσάρων 
πλακών, οι δε λοιποί λακκοειδείς· πλήν 
των 11,12 και 13 οι υπόλοιποι εκαλύπτον- 
το υπό δύο επιπεδόκυρτων πλακών έκα- 
στος. Ως υλικόν και διά τούς τάφους και 
διά τούς περιβόλους εχρησιμοποιήθη ο 
εντόπιος κογχυλιάτης λίθος. Ο  προσανα-

τολισμός των περισσοτέρων τάφων ήτο 
από Β. προς Ν., με την κεφαλήν του νε- 
κρού πάντοτε εις την Ν. πλευράν, και 
μόνον των υπ’ άριθ. 14 και 15 εξ Α. προς 
Δ., με την κεφαλήν εις την Α. Εις καλήν 
κατάστασιν ανευρέθησαν οι σκελετοι των 
τάφων 1, 2, 4 και 9, ενώ των υπολοίπων 
διετηρούντο κατά κανόνα το κρανίον και 
οστά, είτε από τούς βραχίονας είτε από 
τας κνήμας. ΄Απαντες είχον τεθή εις 
υπτίαν στάσιν εις τρεις περιπτώσεις 
( τάφοι 6, 12 και 15 ) το κρανίον ανευρέθη 
συνεστραμμένον. Εις τον τάφον 3 είχον 
ενταφιασθή τρεις νεκροί, εις δε τον τάφον 

 14 ουδέν υπόλειμμα σκελετού ευρέθη. 
Μοναδική παιδική ταφή υπήρξεν η εντός 
του τάφου 8. Αξιοσημείωτος είναι η πε- 
ρίπτωσις του τάφου 13, επιμήκους λαξεύ- 
ματος εις δύο επίπεδα, το υψηλότερον 
των οποίων, μήκους 1.15 μ., απετέλει τον 
τάφον και εκαλύπτετο υπό τριών πλακών 
( ε ικ .  3 ), διαστ. 0,80 x 0,50 μ. εκάστης, 
με κυμάτιο ν κατά την μίαν των μακρών

3. Βλ. Α. Brückner, Der Friedhof am Eri- 
danos, 1909, σ. 59, εικ. 32 και σ. 71, εικ. 43- 
ΑΔ 18 ( 1963): Χρονικά, σ. 4 6 -47 , Σχεδ. 3 
παρά τον Αγ. Ιω άννην Ρέντη ν  ΑΔ 23 ( 1968 ) :  
Χρονικά, σ. 111, Σχεδ. 2, εκ τ ή ς  ανασκαφής τού 
Νεκροταφείου της Μερέντας.
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πλευρών, προερχομένων πιθανότατα εκ 
της επιστέψεως μνημείου.

Τα κτερίσματα ήσαν σχετικός ολίγα : 
Ανευρέθησαν συνολικός 24 μελαμβαφή 
αγγεία, εντοπίου εργαστηρίου, 3 λύχνοι, 
δύο σιδηραί και μία χαλκή στλεγγίς, 
πέντε σίδηροι ήλοι, εις χαλκούς κρίκος 
και εν πήλινον εδώλιον Νίκης. Τα κτερί- 
σματα είχον εναποτεθή είτε παρά τούς 
ωμούς του νεκρού είτε παρά τούς πόδας 
αυτού. Εξαίρεσιν απετέλεσεν ο πλουσιό- 
τερος πάντων τάφος 1, όστις περιείχεν 
οκτώ αγγεία τοποθετημένα κατά την λεκάνην 

 και μεταξύ των μηρόν του νεκρού. 
Το έθιμον της εναποθέσεως αγγείων άνωθεν 

 του τάφου 4 παρετηρήθη μόνον εις τον 
τάφον 4, ο όποιος κατ’ εξαίρεσιν είχε 
λαξευθή περί το εν μέτρον βαθύτερον 
της επιφανείας του βράχου ( βλ. τομήν 
Β - Β' σ χ ε δ. 1). Εις την επίχωσιν του 
τάφου ανευρέθησαν ελάχιστα όστρακα, 
εν των οποίων έφερεν εμφανή τα ίχνη 
πυράς, εις δε την κορυφήν της επιχώσεως 
παρά την ΒΔ. γωνίαν του λαξεύματος, επί 
ενός ιδιαιτέρου μικρού σωρού χώματος, 
είχον αποτεθή τρία αγγεία, το εν παρά το 
άλλο ( ε ι κ. 4). Προφανώς εις τον νε- 
κρόν του τάφου αυτού, διά τον όποιον 
ανηγέρθη και ο περίβολος III, απεδίδοντο 
ιδιαίτεραι ταφικαί τιμαί.

Οι περίβολοι και οι τάφοι5
Περίβολος I ( ε ι κ. 5 ). Μήκος 4.79, 

σωζ. ύψ. 0,60 μ. Σώζεται μόνον το κρηπί- 
δωμα και ο πρώτος δόμος, τρεις λίθοι 
κατά την μακράν πλευράν και ανά εις

Εικ. 4. Τάφος 4

κατά τα σκέλη του Π. Αντιστοίχως προς 
τον μεσαίον λίθον και εν επαφή προς αυ- 
τόν ανευρέθη τετράπλευρον βάθρον εκ 
λίθων ασβεστολιθικής συστάσεως, σω- 
ζόμενον μέχρι 0,60 μ. υψηλότερον του 
περιβόλου. Ο  τύπος του περιβόλου εν- 
θυμίζει το Μνημείον Ε της Α λιφείρας β, 
ουδέν όμως αρχιτεκτονικόν στοιχείον 
διεσώθη, μαρτυρούν το είδος της επιστέ- 
ψεως του. Σήμα τι ίστατο επ’ αυτού, ή, 
πιθανώτερον, επί του βάθρου, αλλά και 
διά την μορφήν εκείνου ουδέν δυνάμεθα 
να γνωρίζωμεν.

Τάφος 1 ( ε ι κ.  5). Κιβωτιόσχημος. 
Διαστ. τον καλυπτήριων πλακών 2.06 
X 0,78 μ. Διαστ. εσωτερικώς 1.80 X 0,55 
μ. Αι πλάκες των μακρών πλευρών είχον 
θραυσθή και υποχωρήσει κατά το μέσον 
του τάφου. Ο  σκελετός διετηρείτο σχε- 
δόν πλήρως. Τα κτερίσματα του νεκρού 
ήσαν επτά αγγεία και εις λύχνος:4. Βλ. Σ. Χαριτωνίδου, Ανασκαφή κλασσι- 

κών τάφων παρά την πλατείαν Συντάγματος, 
ΑΕ 1958, σ. 136.

5. Οι εντός παρενθέσεων αριθμοί των αντι- 
κειμένων εκ των ευρετηρίων πήλινων και με- 
τάλλινων του Μουσείου Ολυμπίας.

6. Α . Κ. Ο ρλάνδου, Η  Αρκαδική Α λίφειρα 
και τα μνημεία της, σ. 233, εικ. 164 και σ. 236, 
εικ. 166.
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Εικ. 5. Οι περίβολοι I και II, το ταφικόν μνη- 
μείον του περιβόλου II και ο ι τάφοι 1 και 3

1. ( Π. 1979) ( ε ι κ. 6 ). Κύλιξ ελλιπής 
την μίαν των λαβών, ύψ. 0,09, διαμ. 
χείλους 0,115 και διαμ. βάσ. 0,041 μ., 
εκ πηλού κιτρινωπού. Εις τον πυθμένα 
έντυπον κόσμημα εκ πέντε πενταφύλλων 
ανθεμίων πέριξ διπλού κύκλου.

2. ( Π. 1980) ( ε ι κ. 6). Κύλιξ όμοια, 
ακεραία, ύψ. 0,09, διαμ. χείλους 0,112 
και διαμ. βάσ. 0,047 μ., εκ πηλού κιτρι- 
νωπού. Όμοιον κόσμημα εσωτερικώς-

Αί κύλικες είναι τύπου, ο οποίος εδη- 
μιουργήθη εν Ο λυμπίω από του 450 π.Χ.

Πρβλ. Olympia Bericht III, 1941, σ. 46- 
47, εικ. 35 - 38 και Agora ΧII 2 εικ. 6., αρ. 
650. Αί αναλογίαι ύψους - διαμέτρου βά- 
σεως ποδός και η διαμόρφωσις των τμη- 
μάτων του σώματος τοποθετούν τας ως 
άνω κύλικας πλησίον του τύπου C της 
’Ολυμπίας ( ε.α. εικ. 34 και 37 ). Το 
παράδειγμα της Αγοράς των Αθηνών, 
χρονολογούμενον εις το 390 - 380 π.Χ., 
είναι παλαιότερον των ιδικών μας, τα 
όποια νομίζομεν ότι πρέπει να χρονολο- 
γηθούν εις το β' τέταρτον του αιώνος.



■
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Εικ. 6. Α γγεία  εκ του τάφου 1

3. (Π. 1981) ( ε ι κ. 6). Σκύφος με 
πεταλοσχήμους λαβάς αμέσως κάτωθεν 
του χείλους. Ύψος 0,087, διαμ. χείλ. 0,08, 
διαμ. βάσ. 0,043 μ. Λευκή ταινία παρά 
την βάσιν. Πρβλ. ΟΙ. Ber. Ill, εικ. 40 ( της 
ωρίμου κλασσικής εποχής ) και 41 ( της 
υστέρας ). Ο  δημοσιευόμενος ανήκει εις 
τον μεταξύ αυτών τύπον, εις τον οποίον 
η προς την βάσιν μείωσις του σώματος 
δεν είναι ακόμη τόσον έντονος, όσον εις 
το παράδειγμα της εικ. 40. Το σχήμα των 
λαβών οδηγεί εις την χρονολόγησιν του 
σκύφου εις τούς περί το 370 π.Χ. χρόνους. 
Πρβλ. επίσης Agora X II2, πίν. 16, αρ. 
350 του 375 - 350 π.Χ. και Olynthus V, 
πίν. 184, XII, πίν. 200 του β' τετάρτου 
του αιώνος.

4. ( Π. 1982 ) ( ε ι κ. 6 ). Μόνωτον κυά- 
θιον, ακέραιον, υψ. 0,04, διάμ. χείλ. 0,075, 
διάμ. βάσ. 0,033 μ., εκ πηλού κιτρινωπού. 
Πρβλ. ΟΙ. Ber. II, πίν. 32 και Agora XII2, 
πίν. 31, αρ. 760 και 775 του 375 - 350 π.Χ.

Ο  τύπος της λαβής είναι των χρόνων του 
Πραξιτέλους ( βλ. OI. Ber. Ill, σ. 50, 
εικ. 44).

5. (Π. 1983 ) ( εικ.  7). Κύλιξ άνευ 
ποδός, ακεραία, υψ. 0,035, διαμ. χείλ. 
0,072, διαμ. βάσ. 0,029 μ. Πρβλ. Agora 
XII2, εικ. 5, αρ. 515 και πίν. 23, αρ. 514, 
του α' τετάρτου του 4ου αί. π.Χ. Ο  τύπος 
της λαβής συναντάται από του τέλους του 
5ου αί. π.Χ. Η  θέσις των προσφύσεων των 
λαβών πλησίον του χείλους χαρακτηρίζει 
τα νεώτερα παραδείγματα, διά τούτο το 
ιδικόν μας πρέπει να χρονολογηθή εις 
τούς περί το 375 π.Χ. χρόνους. Πρβλ. επί- 
σης εν Σ. Χαριτωνίδου, Ανασκαφή Κλασ-
σικών Τάφων παρά την πλατείαν Συντά- 
γματος, ΑΕ 1958, κανθαρίσκον του τάφου 
LXXVII 6, πίν. 22γ, του οποίου όμως η 
βάσις είναι υψηλοτέρα και αί λαβαί 
προσφύονται χαμηλότερον.

6. (Π. 1984) ( ε ι κ.  7). Φιαλίδιον, 
ακέραιον, εκ κιτρινερύθρου πηλού, ύψ.
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ΕΙκ. 7. Α γγεία  εκ του τάφου 1

0,037, διαμ. χείλ. 0,065 και διαμ. βάσ. 
0,045 μ. Πρβλ. Agora ΧII 2, πίν. 33, αρ. 
838 - 39, του 350 - 325 π.Χ.

7. (Π. 1985) ( ε ι κ .  7). ΄Ομοιον, ύψ. 
0,037, διαμ. χείλ. 0,065, διαμ. βάσ. 0,042 
μ., εκ κιτρινερύθρου πηλού.

8. (Π. 1986) ( ε ι κ.  7 και 8). Λύχνος 
μετά λαβής, ακέραιος, εξ ερυθρωπού πη-

λού. Πρβλ. τύπον 23 Α Αγοράς, Agora 
IV, πίν. 36, αρ. 209 ( 430 - 375 π.Χ. )■ εις 
τον ιδικόν μας ο μυκτήρ περισσότερον 
επιμήκης και η λαβή σχεδόν τριγωνική.

Περίβολος II ( ε ι κ. 9 ). Μήκος 6.27, 
6ψ. 0,65 μ. Σώζεται το κρηπίδωμα και 
η πρώτη σειρά των δόμων, εξ εις την μακράν 

 πλευράν και ανά εις κατά τα σκέλη

-  Ε ικ. 8. Οι λύχνοι των τάφων 1, 2, 3, 11, 12, 14
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Εικ. 9. Οι λύχνοι του τάφου 3

του Π. Διατηρούνται οι επενδεδυμένοι 
διά μολύβδου σίδηροι σύνδεσμοι. Ο  πε- 
ρίβολος περικλείει ορθογώνιον ταφικόν 
μνημείον ( ε ι κ. 10). Λόγω της προς Ν. 
κλίσεως του εδάφους το μνημείον έχει 
θεμελιωθή υψηλότερον του περιβόλου 
( βλ. τομή Α - ΑΓ, σ χ έ δ. 1). Της Α. 
πλευράς σώζονται τρεις σειραί δόμων, 
της Ν. μία και της Δ. δύο. Ολίγον κάτωθεν 
της μεσαίας σειράς εσχηματίζετο δάπε- 
δον εκ σκληρού χώματος αναμίκτου μετά 
χαλίκων ( ε ι κ. 11). Περί τα 0,60 μ. βα- 
θύτερον αυτού ανευρέθη ο τάφος 3 ( ε ι κ. 
10 ), διά τον όποιον προφανώς ανηγέρθη 
μεταγενέστερον το μνημείον, ίσως συγ- 
χρόνως με την κατασκευήν του τάφου 2. 
Του μνημείου έχει καταστραφή τελείως 
η οπισθία (βορεία) πλευρά. Το σχήμά 
του πιθανώτατα ήτο εκείνο του ναΐσκου, 
ουδέν όμως στοιχείον διά την ανωδομήν 
αυτού διεσώθη· άγνωστον επίσης τι ίστα- 
το εντός αυτού.

Τάφος 2. Λακκοειδής. Διαστ. επί των 
καλυπτήριων πλακών 1.93 X 0,95 μ. Διαστ. 
λαξεύματος 1.80 X 0,45 μ. Ελάχιστα 
υπολείμματα του σκελετού ανευρέθησαν, 
εν φιαλίδιον, εν πώμα και εις λύχνος.

1. ( Π. 1991) ( ε ι κ. 8 και 12). Λύχνος 
άνευ λαβής, ακέραιος, ύψ. 0,0275·, 
μήκ. 0,086 μ., εκ κιτρινερύθρου πηλού. 
Πρβλ. Agora IV, τύπον 21 C, πίν. 34, 
αρ. 175 - 176 (445 - 380 π. X .).

2. ( Π. 1992 ). Πώμα ημισφαιρικόν με 
χαμηλήν κυλινδρικήν λαβήν εκ κιτρινω-

Εικ. 10. Ταφικόν Μνημείον και τάφοι 2 του πε- 
ριβόλου II από Β.
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Εικ. 11. Το ταφικόν μνημείον προ της ερεύνης κάτωθεν του δαπέδου του

Ε ικ . 12. Λύχνος τάφου 2

Ε ικ. 13. Φιαλίδιον τάφου 2

που πηλού, άβαφον, ύψ. 0,051, διάμ. 
χείλ. 0,084, διάμ. λαβής 0,021 μ. Δύο 
εγχαράξεις περί την βάσιν της λαβής.

3. (Π. 1993 ) ( ε ι κ.  13). Φιαλίδιον 
αβαθές, ακέραιον, ύψ. 0,029, διάμ. χείλ. 
0,072, διάμ. βάσ. 0,047 μ., εκ κιτρινερύ- 
θρου πηλού. Πρβλ. Agora XII2, πίν. 33, 
αρ. 830 - 832 ( 350 - 325 π.Χ. ).

Τάφος 3. Κιβωτιόσχημος. Διαστ. επί 
των καλυπτήριων πλακών 2.20 X 0,82 μ. 
Διαστάσεις εσωτερικού 1.90 X 0,50 μ. Αί 
μακραί πλευραί, τας οποίας εξωτερικώς 
εστήριζον λίθοι, είχον θραυσθή και υπο- 
χωρήσει προς το κέντρον του τάφου, ως 
και εις τον τάφον 1. Ο  τάφος περιείχε 
τούς σκελετούς τριών νεκρών. Παρά τούς 
πόδας του κειμένου επί του δαπέδου του 
τάφου ανευρέθησαν εν αγγείον και εις 
λύχνος.

1. (Π. 1989 ) ( ε ικ.  14). Φιαλίδιον, 
ακέραιον, ύψ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,09, διάμ.
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βάσ. 0,05 μ. Πρβλ. όμοιον ύπ’ άριθ. 3 του 
τάφου 2. Επίσης, Σ. Χαριτωνίδου, ■ ε.α., 
σ. 57, εικ. 95.

2. ( Π. 1990) ( ε i κ. 9 και 14). Λύχνος 
άνευ λαβής, ακέραιος, μήκους 0,092, 
ύψ. 0,03 μ., εκ πηλού κιτρινερύθρου. 
Πρβλ. τύπον 23 C Αγοράς, Agora IV, 
πίν. 36, αρ. 234 (400 - 350 π.Χ.).

΄Ανωθεν του πρώτου νεκρού έκειντο 
δύο έτεροι, ο εις παρά τον άλλον. Παρά 
τούς πόδας των ανευρέθησαν πέντε σί- 
δηροι ήλοι και δύο λύχνοι.

3. ( Π. 1987) ( ε ι κ. 8 και 14). Λύχνος 
άνευ λαβής, ακέραιος, ύψ. 0,032, μήκ. 
0,089 μ., εκ κιτρινερύθρου πηλού, του αυ- 
τού τύπου με τον ανωτέρω, αρ. 2.

4. ( Π. 1988 ) ( ε ι κ. 9 και 14). Λύχνος, 
ελλιπής την λαβήν, ύψ. 0,029, μήκ. 
0,08 μ., εκ κιτρινοφαίου πηλού. Πρβλ.

Εικ. 14. Α γγείον και λύχνοι του τάφου 3

Agora IV, τύπον 24 Α, πίν. 37, αρ. 247 
(425 - 400 π. X .). Ο  τύπος της λαβής 
χρονολογεί τον ιδικόν μας χαμηλότερον.

Εικ. 15. Ο  περίβολος ΙII
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Περίβολος III ( ε ι κ. 15). Μήκος 4.26 
μ. Το σωζόμενον τμήμά του αποτελείται 
εκ πέντε δόμων, οι όποιοι σχηματίζουν 
βαθμίδα ύψ. 0,40 μ. Επί του τελευταίου 
προς Δ. σώζεται εις ακόμη δόμος, μήκ. 
1.20, ύψ. 0,63 και πλ. 0,45 μ., έχων αναθύ- 
ρωσιν εις την Α. πλευράν. Ο  περίβολος 
ανήκεν εις τον όπισθεν αυτού τάφον 4.

Τάφος 4. Λακκοειδής. Διαστ. επί των 
καλυπτήριων πλακών 2.08 X 0,82 μ. Διαστ. 
λαξεύματος 1.70 x 0,55 μ. Τρία αγγεία 
ανευρέθησαν άνωθεν της επιχώσεως και 
εν εντός του τάφου ( Π. 2001 ).

1. (Π. 1998 ). Μόνωτον κυάθιον, ακέ- 
ραιον, ύψ. 0,044, διαμ. χείλ. 0,09, διαμ. 
βάσ. 0,05 μ., εκ πηλού φαιού.

2. (Π. 1999 ). Όμοιον, ύψ. 0,036, διαμ. 
χείλ. 0,072, διαμ. βάσ. 0,04 μ., εξ ερυθρω- 
πού πηλού. Πρβλ. αμφότερα προς το υπ’ 
αρ. 4 του τάφου 1.

3. ( Π. 2000). Φιαλίδιον, ακέραιον, ύψ. 
0,03, διαμ. χείλ. 0,09, διαμ. βάσ. 0,055 μ., 
εκ πηλού έρυθρωπού. Πρβλ. όμοιον υπ’ 
αρ. 3 του τάφου 2.

4. ( Π. 2001 ). Μόνωτον κυάθιον, ύψ. 
0,05, διαμ. χείλ. 0,092, διαμ. βάσ. 0,045 
μ., εκ πηλού κιτρινερύθρου. Πρβλ. ό- 
μοιον ύπ’ αρ. 4 του τάφου 1.

Οι λοιποί τάφοι ( 5 - 15 ) κατελάμβα- 
νον τον μεταξύ των περιβόλων II και III 
χώρον.

Τάφος 5. Λακκοειδής, διαστ. επί 
των καλυπτήριων πλακών 1.90 X 0,80 μ. 
Διαστ. λαξεύματος 1.90 χ0,45 μ. Παρά το 
χείλος του τάφου ανευρέθη μόνωτον κυά- 
θιον ( Π. 2002), όμοιον προς τα ανωτέρω, 
ελλιπές την λαβήν και τμήματα της.βά- 
σεως, ύψ. 0,032, διαμ. χείλ. 0,068, διαμ. 
βάσ. 0,037 μ., εξ ερυθρού πηλού.

Τάφος 6. Λακκοειδής. Διαστ. επί 
των καλυπτήριων πλακών 2.15 X 0,80 μ. 
Διαστ. λαξεύματος 1.80 X 0,65 μ. Παρά

τον δεξιόν μηρόν του σκελετού ανευρέθη 
φιαλίδιον ( Π. 2003 ), όμοιον προς τα 
υπ’ αρ. 6 και 7 του τάφου 1, ύψ. 0,041, 
διαμ. χείλ. 0,065, διαμ. βάσ. 0,044 μ., εξ 
ερυθρωπού πηλού.

Τάφος 7. Λακκοειδής. Διαστ. επί 
των καλυπτήριων πλακών 2.07 X 0,82 μ. 
Διαστ. λαξεύματος 1.76 X 0,60 μ. Διετη- 
ρούντο το κρανίον και δύο οστά εκ των 
ποδών παρ’ αυτά ανευρέθη μόνωτον κυά- 
θιον ( Π. 2004 ), ύψ. 0,05, διαμ. χείλ. 
0,095, διαμ. βάσ. 0,047 μ., εκ κιτρινωπού 
πηλού. Πρβλ. προς τα όμοια αρ. 1 και 
2 του τάφου 4.

Τάφος8. Λάξευμα, διαστ. 1.15 χ0,45 μ., 
καλυπτόμενον υπό μιας πλακός, διαστ. 
1.45 χ  0,67 μ . Εντός αυτού ανευρέθησαν 
ελάχιστα υπολείμματα σκελετού παιδός, 
εν μικρογραφικόν ομφαλωτόν σκυφίδιον 
και εν πήλινον ειδώλιον Νίκης.

1. (Π. 2005) ( ε ι κ. 16). Σκυφίδιον με 
ακτινοειδώς διατεταγμένος βαθείας αύλα- 
κας επί της κοιλίας, ακέραιον, ύψ. 0,025, 
διαμ. χείλ. 0,04 μ., εκ πηλού κιτρινω- 
πού. Το σχήμα μιμείται αργυρά πρότυπα 
μακεδονικού τύπου. Πρβλ. Ν. Κοτζιά, Ο

Εικ. 16. Σκυφίδιον τάφου 8
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παρά το αεροδρόμιον Θεσσαλονίκης ( Σέ- 
δες) Γ' τάφος, ΑΕ 1937, σ. 884, εικ. 18 
και 19. Πρβλ. επίσης, Κ. Ρωμιοπούλου, 
Αγγεία 4ου π.Χ. αι. εκ των Ανασκαφών 
της Αμφιπόλεως, ΑΕ 1964, σ. 101, εικ. 
10 και Agora XII2, πίν. 45, αρ. 1398, 
ένθα το εικονιζόμενον παράδειγμα χρο- 
νολογείται περί το 350 π.Χ. Η  ποιότης 
του ιδικού μας δεν επιτρέπει χρονολόγη- 
σιν ακριβεστέραν της περί τα τέλη του 
αιώνος.

2. ( Π. 2015 ) ( ε ι κ. 17 - 19 ). Ειδώλιον 
Νίκης, ύψ. 0,205 μ., εκ κεραμόχρου πη- 
λού. Συγκεκολλημένον εκ πολλών τεμα- 
χίων. Ελλιπές τας πτέρυγας, των οποίων 
σώζονται αί προσφύσεις επί των νώτων. 
Έντονος κίνησις προς τα εμπρός, δη- 
λουμένη διά της λοξώς προς τα οπίσω 
κινήσεως των χειρών και της προβολής

Εικ. 18. Ειδώλιον Νίκης. Λεπτομέρεια ε ι κ .  17

Εικ. 19. Ειδώλιον Ν ίκης τάφου 8. Ο πισθία  όψις 
μετά λαβήςΕικ. 17. Ειδώλιον Ν ίκης τάφου 8
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Εικ. 20. Λύχνος μετά λαβής εκ του τάφου 11

Εικ. 21. Λύχνος εκ του τάφου 12

E ικ. 22. Λύχνος εκ του τάφου 14

του δεξιού ποδός. Προέρχεται από μή- 
τραν εντοπίου εργαστηρίου. Ο  τύπος εμ- 
φανίζεται από του 4ου αι. π.Χ. και συνε-

χίζεται μέχρι και των Ελληνιστικών 
χρόνων.

Τάφος 9. Λακκοειδής. Διαστ. επί των 
καλυπτήριων πλακών 2.00 x 0,80μ. Διαστ. 
λαξεύματος 1.80 X 0,40 - 0,47 μ. Το λά- 
ξευμα εστενούτο προς την Β. πλευράν. 
Ο  σκελετός διετηρείτο σχεδόν πλήρης. 
Παρά τον δεξιόν ώμον ανευρέθη φιαλί- 
διον ( Π. 2006) ακέραιον, ύψ. 0,034, 
διαμ. χείλ. 0,076, διαμ. βάσ. 0,044 μ., 
εκ πηλού ερυθρωπού. Πρβλ. προς το 6- 
μοιον αρ. 1, του τάφου 3.

Τάφος 10. Τούτου εσώζετο μικρόν μό- 
νον τμήμα της πλακός της ανατολικής 
πλευράς.

Τάφος 11. Λακκοειδής, καλυπτόμενος 
υπό τριών πλακών, συνολ. μήκους 1.62 μ. 
Διαστ. λαξεύματος 1.80 x 0,47 μ. Διε- 
τηρούντο εκ του σκελετού το κρανίον και 
οι πόδες. Παρά τούς πόδας ανευρέθησαν 
εν φιαλίδιον, εις λύχνος και εις χαλκούς 
κρίκος.

1. (Π. 2007). Φιαλίδιον ακέραιον, ύψ. 
0,04 ,διαμ. χείλ. 0,07, διαμ. βάσ. 0,042 μ., 
εκ πηλού ερυθρωπού. Πρβλ. προς τα 
όμοια υπ’ αρ. 6 και 7 του τάφου 1.

2. ( Π. 2008 ) ( ε ι κ. 8 και 20). Λύχνος 
μετά λαβής, ακέραιος, ύψ. 0,025, μήκ.
0,112 μ. Βαθεία αύλαξ περί την οπήν πλη- 
ρώσεως. Πρβλ. Agora IV, τύπον 25 Α 
( 360 - 290 π.Χ.), πίν. 38, αρ. 269, από 
τον όποιον διαφέρει ως προς το σχήμα 
της λαβής. Περί το 350 π.Χ.

Τάφος 12. Κιβωτιόσχημος. Ε καλύ- 
πτετο υπό τεσσάρων πλακών, πΧ. 0,70 
και συνολ. μήκους 1.90 μ. Διαστ. εσωτ. 
1.80 X 0,50 μ. Ο  μόνος των κιβωτιοσχή- 
μων τάφων του νεκροταφείου, διά τον 
όποιον κατεσκευάσθη ιδιαίτερον λάξευμα 
και διά τούτο δεν υπεχώρησαν αι πλευ- 
ραί του. Ε κ του σκελετού διετηρούντο 
το κρανίον και οι ακροι πόδες. Παρά τον
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Ε ικ . 23. Χάλκη στλεγγίς εκ του τάφου 15

αριστερόν ώμον ανευρέθη σιδηρά στλεγ- 
γίς ( Μ. 228), σωζ. μήκ. 0,145 μ. και παρά 
τούς πόδας λύχνος άνευ λαβής ( Π. 2009 ) 
( ε ι κ.  8 και 21), ακέραιος, ύψ. 0,027, 
μήκ. 0,085 μ., εξ ερυθρωπού πηλού. 
Πρβλ. Agora IV, τύπον 21 C (425 - 380 
π.Χ.), πίν. 34, άρ. 175 - 176.

Τάφος 13. ( βλ. αν. σελ. 2 ). Περιείχε 
ελάχιστα τεμάχια οστών και δύο φια- 
λίδια.

1. (Π. 2010). Φιαλίδιον ακέραιον, ύψ. 
0,042, διαμ. χείλ. 0,07, διαμ. βάσ. 0,047 
μ., εκ κιτρινερύθρου πηλού.

2. (Π. 2011). Όμοιον, ύψ. 0,039, 
διαμ. χείλ. 0,065, διαμ. βάσ. 0,043 μ., εκ 
τεφρόχρου πηλού. Πρβλ. αμφότερα προς 
τα όμοια υπ' αρ. 6 και 7 του τάφου 1.

Τάφος 14. Λακκοειδής. Διαστ. επί των 
καλυπτήριων πλακών 2.10 X 0,65 μ. Δι- 
αστ. λαξεύματος 1.82 X 0,42 μ. Δεν διε- 
τηρείτο ο σκελετός. Ανευρέθη λύχνος 
( Π. 2012) ( ε ι κ. 8 και 22), άνευ λαβής, 
ελλιπής κατά τινα τμήματα του χείλους 
και της οπής πληρώσεως, ύψ. 0,03, μήκ. 
0,095 μ., εξ ερυθρού πηλού. Πρβλ. προς 
τον όμοιον αρ. 1 του τάφου 2.

Τάφος 15. Λακκοειδής. Διαστ. επί 
των καλυπτήριων πλακών 2.00 X 0,75 μ. 
Διαστ. λαξεύματος 1.80 X 0,50 μ. Εκ του 
σκελετού διετηρούντο το κρανίον, ο δε- 
ξιός βραχίων και οι πόδες. Παρά τον αρι- 
στερόν μηρόν ανευρέθησαν χαλκή στλεγ-

Εικ. 24. Προχοΐδιον εκ του τάφου 15

γίς (Μ. 229) ( ε ι κ. 23 ) και προχοΐδιον 
(Π. 2013) ( ε ι κ.  24), ακέραιον, ύψ. 
0,055 μ., εξ ερυθρού πηλού: Βάσις χα- 
μηλή, σώμα σφαιρικόν πεπιεσμένον, λαι- 
μός στενός και βραχύς, απολήγων εις 
χείλος λίαν πεπλατυσμένον άνω, λαβή 
ταινιοειδής. Πρβλ. Agora XII2, πίν. 9, 
αρ. 169 και εικ. 3 (425 -400 π.Χ.). Τα 
παραδείγματα της Αγοράς είναι του 
κορινθιακού τύπου με διπλάς λαβάς. Η  
ομοιότης των προς το ιδικόν μας έγκει- 
ται εις το περίγραμμα του σώματος και 
την βάσιν,

Εις τον εκτός της ανασκαφής χώρον 
απεκαλύφθησαν κατά την διάνοιξιν των 
οδών και των θεμελίων ο Περίβολος IV,
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Εικ. 25. Κτερίσματα εκ του τάφου Γ

βάσις στήλης πλησίον αυτού, ως και 
πέντε τάφοι ( Α - Ε ).

Ο  Περίβολος IV ( οικόπεδον 121) ήτο 
ομοίου σχήματος προς τον II, άλλα μι- 
κρότερος εκείνου κατά το μέγεθος. Μή- 
κος 4.32 μ. Σώζεται τμήμα του κρηπιδώ- 
ματος και της πρώτης σειράς των δόμων 
μέχρις ύψους 0,50 μ. Πλησίον αυτού και 
επί της 11ης οδού ανευρέθη τετράπλευρος 
βάσις, διαστ. 0,60 X 0,31 μ., ύψ. 0,40 μ. 
Επί της άνω επιφανείας της λάξευμα, 
διαστ. 0,70 X 0,33, βάθ. 0,17 μ., ως υπο- 
δοχή διά την στήριξιν της στήλης.

Τάφος Α. Εντός του οικοπέδου 130. 
Κιβωτιόσχημος. Προσανατολισμός Α-Δ. 
Διαστάσεις εσωτ. 1.75 x 0,50 μ. Ε σώ- 
ζετο μικρόν τμήμα της μιας των καλυ- 
πτήριων πλακών. Ανευρέθη κενός.

Τάφος Β. Εντός του οικοπέδου 131. 
Προσανατολισμός Β - Ν. Όμοιος προς 
τον Α, έχων τας αυτάς διαστάσεις. Α νευ- 
ρέθη επίσης κενός.

Τάφος Γ. Επί της οδού Γ και μεταξύ 
των οικοπέδων 208 και 206. Λακκοειδής. 
Προσανατολισμός Β - Ν. Διαστ. επί των 
καλυπτήριων πλακών 2.20 X 0,95 μ.
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Διαστ. λαξεύματος 1.80 X 0,50 μ. Ο  σκε- 
λετός με την κεφαλήν κατά την Ν. πλευ- 
ράν.

Κτερίσματα
1. (Π. 1995 ) ( ε ι κ.  25). Κύλιξ ακέ- 

ραια, ύψ. 0,08, διαμ. χείλ. 0,107, διαμ. 
βάσ. 0,042 μ., εκ κιτρινερύθρου πηλού. 
Κατά το κεντρον του πυθμενος εντυπον 
κόσμημα εξ επταφύλλων ανθεμίων πέριξ 
διπλού κύκλου. Πρβλ. προς τας ομοίας 
υπ’ αριθ. 1 και 2 του τάφου 1.

2. ( Π. 1996) ( ε ι κ. 25 ). Φιαλίδιον 
ακέραιον, ύψ. 0,036, διαμ. χείλ. 0,055, 
διαμ. βάσ. 0,035 μ., εκ κιτρινερύθρου πη- 
λού. Πρβλ. προς τα όμοια υπ’  αρ. 6 και 7 
του τάφου 1.

3. ( Μ. 227 ) ( ε ι κ. 25 ). Σιδηρά στλεγ- 
γίς, σωζ. μήκ. 0,23 μ., σώζουσα κρίκον 
της χαλκής αλύσεως.

Τάφος Δ. Εντός του οικοπέδου 206. 
Λακκοειδής. Προσανατολισμός Β - Ν.

Διαστ. λαξεύματος 1.90x 0,45 μ. Δεν 
εσώθησαν αί καλυπτήριοι πλάκες. Η  κε- 
φαλή κατά την νοτίαν πλευράν. Παρ’ αυ- 
τήν ανευρέθη αργυρούς οβολός Αιγίνης 
του 4ου αι . π.Χ.7 Παρά τούς πόδας κυά- 
θιον μόνωτον (Π. 1997), ύψ. 0,075, 
διαμ. χείλ. 0,098, διαμ. βάσ. 0,055 μ., εκ 
κιτρινωπού πηλού. Πρβλ. Agora ΧΙΙ3, 
πίν. 31, αρ. 758 -760, περί το 375 π.Χ.

Τάφος Ε. Εντός του αυτού οικοπέδου 
206. Λακκοειδής. Προσανατολισμός Β - 
Ν. Διαστ. λαξεύματος 1.75 χ 0,52 μ. Αι 
καλυπτήριοι πλάκες δεν διεσώθησαν. 
Πλήν των υπολειμμάτων του σκελετού 
ουδέν έτερον ανευρέθη.

Λ. ΠΑΡΛΑΜ Α

A 4th CENTURY CEMETERY BY MAZI (E L IS )

During an excavation conducted by 
the 7th Arch. Ephorate in March - 
April 1971 at a site by Mazi — lying 
2 klm. NW of the doric temple, which 
is held to be either the temple of Athena 
Skillountia or that of Artemis Daeda- 
leia — there was uncovered a ceme- 
tery dated evidently to the 4th cent.
BG.

The excavated area, measuring 6.48 
X 8.00 m., includes three grave - en-

closures and 15 graves ( see p l a n  1 ). 
The enclosures are of the usual Π - 
shaped type found in cemeteries of the 
4th cent. B.G. Four of the graves were 
cist—, the rest simple pit graves, all 
of them being covered with slabs. For 
all the structures there was used the 
local conglomerate. The black firnished 
pottery found in the graves is clearly 
dated to a period covering the whole 
4th cent. B.G.

L. PARLAM A

7. Βλ. NSG Cop. αρ. 518, 519, μετά το 404 
π.Χ. Η  ταύτισις οφείλεται εις την κ. Μ. Οικο- 
νομίδου, την οποίαν θερμώς ευχαριστώ.
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Εικ. 1. Ψηφιδωτόν δάπεδον εξ Ε ρ ετρίας

ΜΩΣΑΪΚΟΝ ΔΑΠΕΔΟΝ ΕΞ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Κατά τας ανασκαφάς του παρελθόντος 
θέρους εις το επί της οδού Αποστόλη οι- 
κόπεδον της κ. Π. Καρλή εν Ερετρία 
( Ο.Τ. 146. 0/10) απεκαλύφθη τμήμα πο- 
λυτελούς ιδιωτικής οικίας, ήτοι αίθουσα 
συμποσίου ( ανδρών) μετά προθαλάμου, 
και έτερος χώρος δυτικά αυτής ( βλ. εις 
σχέδ .  1, Κτήριον I).

Η  αίθουσα συμποσίου ( διαστάσεων 
6 X 4.60 μ. ) επικοινωνεί ανατολικά μετά 
του προθαλάμου ( διαστ. 6 X 2.80 μ .) διά 
θύρας, πλάτους 1.20 μ. Η  είσοδος του 
προθαλάμου πρέπει να έκειτο εις την νο-

τίαν πλευράν αυτού, όπου θα ήτο και η 
αυλή της οικίας. Ο  βόρειος τοίχος Ε εί- 
ναι εξωτερικός και βλέπει προς δρόμον, 
όστις διέρχεται μεταξύ των κτηρίων I και 
II ( βλ. σχέδ .  1). Ούτω και ενταύθα, 
ως και εις τας οικίας της Ο λύνθου, η μία 
πλευρά του ανδρώνος βλέπει προς την 
αυλήν, η δε ετέρα προς δρόμον 1.

Κατά μήκος των πλευρών της αιθού- 
σης το δάπεδον είναι ολίγον υπερυψωμέ-

1. D. Robinson - J. W. Graham, Excavations 
at Olynthus VIII, 171 και 177.





νον. Εκεί ετοποθετούντο αι κλίναι. Κατά 
την μετάβασιν εκ του κεντρικού χαμηλού 
επιπέδου του δαπέδου εις το υπερυψωμέ- 
νον υπάρχει κυμάτιον, ύψους 0,05 μ. πε- 
ρίπου.

Το δάπεδον της αιθούσης καλύπτεται 
διά μωσαϊκού εκ μικρών φυσικών ψηφί- 
δων, το όποιον είναι εφθαρμένον εις αρ- 
κετά σημεία. Εις το μέσον κοσμείται διά 
πολυφύλλου ρόδακος εντός κύκλου, εγ- 
γεγραμμενου εις τετράγωνον. ΄Απαντα 
λευκά επί μελανού πεδίου ( βλ. σ χ έ δ. 1 
και ε ι κ. 1). Προ του κατωφλιού της θύ- 
ρας, εντός ορθογωνίου πλαισίου, διαστ. 
1.25 X 0,90 μ., υπάρχει παράστασις Κεν- 
ταυρομαχίας, ήτις διατηρείται εις καλήν 
κατάστασιν ( βλ. σ χ έ δ. 1 και ε ι κ. 1 - 2).

Αριστερά εικονίζεται κατά κρόταφον 
προς τα δεξιά, με το σώμα κατ’ ενώπιον, 
γυμνός ανήρ ( Λαπίθης ;), κρατών διά 
της υψωμένης δεξιάς δυσδιάγνωστον, φο- 
νικόν προφανώς, όργανον, αποκρούων 
διά της προτεταμένης αριστεράς εφορ- 
μώντα Κένταυρον. Ούτος κρατεί διά της 
υψωμένης δεξιάς δένδρον και φέρει ανε- 
μιζομένην δοράν.

Αι μορφαί της παραστάσεως είναι λευ- 
καί επί μελανού πεδίου, άνευ σαφών πε- 
ριγραμμάτων, άτινα αποδίδονται μόνον 
διά της χρωματικής διαφοράς του βά- 
θους. Ε ρυθραί ψηφίδες έχουν χρησιμο- 
ποιηθή εις την απόδοσιν της δοράς του 
Κενταύρου και τινων λεπτομερειών ( π.χ. 
στόματα κλπ.). Αι ανατομικαί και άλλαι
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λεπτομέρειαν δηλούνται διά ψηφίδων με- 
λανού χρώματος. Η  διάταξις των ψηφί- 
δων είναι ολίγον αραιά. Παρατηρείται 
αδυναμία εις το σχέδιον, ιδίως εις την 
απόδοσιν των αναλογιών των σωμάτων.

Ε κ της όλης μέτριας εργασίας, της 
τεχνικής του μωσαϊκού διά φυσικών ψη- 
φίδων, ως και εκ της κεραμεικής, δυνά- 
μεθα να χρονολογήσωμεν το μωσαϊκόν 
περί τα τέλη του Γ' η τας αρχάς του Β' 
αιώνος π.Χ.

Σημειωτέον ότι η εν λόγω αρχαία οικία

ευρέθη πλησίον ετέρας, παλαιότερον ανα- 
σκαφείσης, εις την οποίαν απεκαλύφθη 
επίσης αίθουσα μετά ψηφιδωτού δαπέδου 
εκ φυσικών ψηφίδων, φέροντος εις το 
μέσον παράστασιν θαλασσίου Τρίτωνος 
επί ίπποκάμπου ( ; ) 2. Δυνάμεθα όθεν να 
θεωρήσωμεν, ότι ευρισκόμεθα εις συν- 
οικίαν εύπορων οικογενειών της Ελλη- 
νιστικής Ερετρίας;

Α Λ Κ. Α. ΧΩΡΕΜ Η

A MOSAIC FROM ERETRIA

A banquet - room ( ανδρώv ) be- 
longing to an Hellenistic house was 
found in Eretria ( C/10 ) last summer.

The floor is covered with a pebble 
mosaic. The central motif consists of 
a rosette in a circle, inscribed in a

square. The entry panel represents 
a scene of Centauromachy.

The mosaic must be dated to the 
end of the 3rd or beginning of the 2nd 
century B.C.

A LK E STIS  CHOREM IS

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΕΞ ΩΡΕΩΝ

Τον παρελθόντα Οκτώβριον, κατά τας 
εργασίας αρόσεως εις θέσιν « Κολώνα » 
Ωρεών, ευρέθη υπό του κ. Στεφ. Κομπο- 
θανάση μέγα επιτύμβιον ανάγλυφον αρί- 
στης τέχνης ( ε ι κ. 1).

Το ανάγλυφον1 είναι ελλιπές κατά το

δεξιόν περίπου ήμισυ αυτού και κατά μι- 
κρόν τμήμα εις το αριστερόν μέρος της 
πλίνθου. Ελλείπει επίσης η επίστεψις, 
ήτις πρέπει να ήτο αετωματική πρόσθε- 
τος. Αποκρούσεις παρατηρούνται εις το 
δεξιόν μέρος της κεφαλής της όρθιας 
μορφής και το κάτω μέρος του προσώ- 
που της παιδίσκης, πρόσφατοι δε απο- 
κρούσεις εκ του αρότρου εις τον δεξιόν 
βραχίονα και τον μηρόν της όρθιας μορ- 
φής, κατά μήκος του ποδός της παιδί-

2. Π. Θέμελη, Ψηφιδωτόν δάπεδον εξ Ερε- 
τρίας εν AAA III (1970), σ. 35.

1. Ύ ψ . 1.34, σωζ. πλ. άνω 0,615, μέσον 0,69, 
κάτω 0,75, πάχος πλίνθου 0,14, πάχος παρα- 
στάδος 0,08, βάθος αναγλύφου 0,085, ύψ. όρ- 
θιας μορφής 1.25, ύψ. παιδίσκης 0,765 μ.
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σκης, κατά τον αριστερόν μηρόν της 
καθημένης και ικανά μέρη του καθίσμα- 
τος.

Δεξιά εικονίζετο, προφανώς κατά κρό- 
ταφον προς τα αριστερά, καθημένη γυνή, 
η νεκρά2, της οποίας σώζονται οι πόδες 
από των μηρών και το κάτω μέρος των 
χειρών, καθώς και το πρόσθιον τμήμα 
του καθίσματος μετά καμπύλων ποδών. 
Φέρει χιτώνα, ιμάτιον και υποδήματα 
και πατεί επί μικρού υποποδίου, ευρισκο- 
μένου κάτωθεν του καθίσματος. Διά των 
χειρών της εγγίζει θωπευτικά αφ’ ενός 
τον δεξιόν βραχίονα, αφ’ ετέρου την μη 
ορατήν αριστεράν παρειάν της μικράς 
θυγατρός της, ήτις εικονίζεται κατά κρό- 
ταφον προς τα δεξιά να ακκουμπά εις το 
πρόσθιον μέρος των γονάτων της.

Η  παιδίσκη, ανασηκωμένη εις τα 
άκρα των δακτύλων των ποδών της, 
απλώνει με λαχτάρα τας χείρας προς 
την νεκράν μητέρα της. Φέρει χιτώνα με 
πορπουμένας βραχείας χειρίδας, ιμάτιον 
και υποδήματα. Η  κόμη είναι μακρά 
και συγκρατείται εις το κάτω μέρος του 
αυχένος, σχηματίζουσα ουράν.

Α ριστερά, προ της παραστάδος, εικο- 
νίζεται όρθια γυναικεία μορφή με έκδηλον 
θλίψιν εις την έκφρασιν. Βλέπει προς τα 
δεξιά και κλίνει την κεφαλήν ελαφρώς 
προς τα κάτω. Έχει βραχείαν την κόμην 
εις ένδειξιν πένθους. Πρόκειται μάλλον 
περί συγγενικού προσώπου και ουχί θερα- 
παινίδος, ως φαίνεται εκ του ενδύματος 
της3. Φέρει χιτώνα με πορπουμένας βρα- 
χείας χειρίδας και υποδήματα. Στηρίζε- 
ται επί του αριστερού σκέλους, έχουσα

το δεξιόν άνετον προς τα οπίσω. Διά της 
δεξιάς συγκρατεί προ της μέσης το εκ 
των νώτων κατερχόμενον ιμάτιον, διά δε 
της αριστεράς κρατεί κάλαθον, ο οποίος 
προφανώς ανήκει εις την νεκράν. Ο  κά- 
λαθος, εντός του οποίου αι αρχαίαι δέ- 
σποιναι έθετον τα έρια, εικονίζεται συ- 
χνά εις σκηνάς γυναικωνίτου εις την αγ- 
γειογραφίαν, πολλάκις δε και επί επιτυμ- 
βίων, οπότε λαμβάνει χροιάν συμβόλου 4. 
Είναι το χαρακτηριστικόν αντικείμενον 
της « χρηστής δεσποίνης », πρότυπον 
της οποίας υπήρξεν η Πηνελόπη, ήτις 
παρίσταται συνήθως με κάλαθον5. Ση- 
μειωτέον ότι ο κάλαθος εικονίζεται εις 
τας περισσοτέρας περιπτώσεις κάτωθεν 
του καθίσματος η πλησίον της καθημέ-ν
ης, ήτις ενίοτε παρίσταται γνέθουσα. 

Ουδέν έτερον ανάγλυφον ηδυνήθην να 
ανεύρω, εις το οποίον ο κάλαθος να κρα- 
τήται εις τας χείρας, ενώ εύρον αρκετά 
παραδείγματα εκ της άγγειογραφίας6.

Η  λιτή πτυχολογία των ενδυμάτων, τα 
όποια περιβάλλουν το σώμα αφήνοντα 
να διαγράφωνται τα περιγράμματα των 
μελών του, καθώς και η όλη αισθητική 
αντίληψις του αναγλύφου, ήτις κυρίως 
χαρακτηρίζεται από την τόσον τρυφεράν 
και ανθρωπίνην κίνησιν της παιδίσκης 
και από την ήρεμον, θλιμμένην έκφρασιν 
της όρθιας μορφής, μας οδηγούν να χρο- 
νολογήσωμεν το ανάγλυφον περί τα μέσα 
του Δ' αιώνος π.Χ.

2. M. Collignon, Les Statues Funéraires, 
a . 173.

3. M. Collignon, ε.α., σ . 209 και P. Gardner,
Sculptured tombs of Hellas, σ . 173,7πιv. XXVI.

4. Ί . Κωνσταντίνου,΄Αγαλμα καθημένης θεάς, 
εν ΑΕ, 1953 - 54, Β', σ. 32.

5. Ρ. Jacobstahl, Die Melischen Reliefs, πίν. 
48 - 52, a. 184, εικ. 55.

6. CVA Br. Mus. Ill, I C πίν. 87, 2 Υ δρία  
E 194. CVA Karlsruhe B 3078, πίν. 22, 1 Υ δρία 
εκ Βοιωτίας κ.α.
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Εικ. 1. Επιτύμβιον ανάγλυφον εξ Ωρεών
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Παρόμοιαι παραστάσεις συναντώνται 
αρκεταί εις επιτύμβια7. Μεγάλη είναι η 
ομοιότης της όρθιας μορφής του αναγλύ- 
φου των Ωρεών με την μορφήν, την εικο- 
νιζομένην εις τεμάχιον αναγλύφου εκ 
Πειραιώς8. Επίσης ομοιότητάς τινας 
μετά της ως άνω μορφής του αναγλύφου 
μας παρατηρούμεν αφ’ ενός μεν εις την 
κεφαλήν του Μουσείου Βόλου, αρ. 5139, 
αφ’ ετέρου δε εις την μορφήν του εκ Φερ-

ρών αναγλύφου του αυτού Μουσείου, αρ. 
396 ή 599 10. Ταύτα δεν έχουν βεβαίως την 
καλλιτεχνικήν ποιότητα του αναγλύφου 
των Ωρεών, εις το οποίον είναι φανερά 
τα στοιχεία της αττικής τέχνης, ήτις προ- 
φανώς εκαλλιεργήθη εις Ω ρεούς υπό 
των εκεί εγκατασταθέντων Αθηναίων 
κληρούχων. ΄Ισως αποδειχθή πάντως, 
ότι η σχέσις μεταξύ του αναγλύφου των 
Ωρεών και των δύο ως άνω γλυπτών του 
Μουσείου Βόλου δεν είναι τυχαία. Η  
σημασία των Ωρεών ως κέντρου ακτινο- 
βολίας της αττικής τέχνης προς την 
Θεσσαλίαν δεν έχει εισέτι μελετηθή.

ΑΓΓΕΛΟ Σ Κ. ΧΩΡΕΜ ΗΣ

A FUNERARY RELIEF FROM OREOI

An important funerary relief was 
found in Oreoi ( Northern Euboea) 
last October.

The relief depicts two female figures 
( a young girl and a ch ild ) facing 
right towards a third figure represent- 
ing a seated woman, obviously the 
deceased, now almost completely miss- 
ing.

The girl carries a kalathos to the 
deceased, and the child, probably the 
dead woman’s daughter, rests her 
arms on her mother’s knees, leaning 
towards her.

This relief is a very good example 
of Attic art of approximately 350 B.C.

ANG H ELO S C. CHO REM IS

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΠΕΛΑΓΙΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ *

Παρά τον μικρόν οικισμόν της Αγίας 
Πελαγίας Μαλεβιζίου ( υπαγομένου εις

την Κοινότητα του χωρίου Αχλάδας) 
ΒΔ. του Ηρακλείου, εις τον εξαιρέ- 
του φυσικού κάλλους κόλπον, ήρχισε 
τον Αύγουστον του 1971 ανασκαφή της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με την βοή- 
θειαν της αρχαιολόγου δ. Αθανασίας

7. A. Conze, Grabreliefs, I, πίν. LXXXVI, 
338. ΑΕ, 1910, σ. 67 - 69. Α ρ ιθ . Α' 5. ΑΕ, 1961, 
σ. 20 ( Α ρχαιολογικά Χρονικά ).

8. A. Conze, ε.α., Ill 1, πίν. CCLX, 1179.
9. Η. Biesantz, Die Thessalischen G rabre- 

liefs, πίν. 25, K  42. 10. H. Biesantz, ε.α., πίν. 21, Κ31.

* Ευχαριστώ θερμώς την επιμελήτριαν δ. 
Α . Λεμπέση διά την βοήθειαν της κατά την μελέ- 
την των ευρημάτων εις το Μουσείον Ηρακλείου.



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 231

Εικ. 1. Ανασκαφή Α γίας Πελαγίας

Κάντα, εις την οποίαν οφείλεται και η 
επισήμανσις του κυρίου χώρου της ανα- 
σκαφές ( ε ι κ. 1). Η  έρευνα εστράφη κυ- 
ρίως προς το κλείον από Β. τον κόλ- 
πον ακρωτήριον Σούδα και συγκεκριμέ-νω

ς εις την περιοχήν του μικρού, εν μέρει 
σπηλαιώδους, ναΐσκου της Αγίας Πελα- 
γίας, παρά τον όποιον, εντός χώρου ανή- 
κοντος εις την Κοινότητα, είχον παρατη- 
ρηθή τοιχοι σωζόμενοι εις σημαντικόν 
ύψος κατά την παρυφήν του ακρωτηρίου. 
( Ε κ των χώρων τούτων η δ. Κάντα είχε 
περισυλλέξει την άνοιξιν του αυτού έτους 
όστρακα των ΥΜI - III χρόνων). Η  ανα- 
σκαφή έδειξεν ότι τα προϊστορικά αυτά 
λείψανα κείνται κάτωθεν αξιολόγων ελ- 
ληνιστικών οικοδομημάτων. Πρόκειται 
περί της αυτόθι πόλεως των ιστορικών

χρόνων, η οποία εταυτίσθη με το Δίον ή 
το Κύταιον, αλλ' όχι με βεβαιότητα, και 
ης η ακριβής θέσις δεν ήτο μέχρι σήμε- 
ρον γνωστή.

Η  ανασκαφή, η οποία διήρκεσεν ένα 
μήνα περίπου, απεκάλυψε με λεπτομερή 
στρωματογραφικήν εργασίαν διά τετρα- 
γώνων τμήμα στενής οδού, πλάτους 2.10 
μ., εστρωμένης διά πλακών του αφθονούν- 
τος εις την περιοχήν σχιστόλιθου, ήτις 
προφανώς οδηγεί εκ της ακτής εις την 
ανωφέρειαν του ακρωτηρίου. Η  στενω- 
πός διέρχεται μεταξύ δύο οικοδομημά- 
των, εκ των οποίων το προς Δ. είναι 
πιθανώς ιδιωτική οικία. Μικρά εξωτερική 
κλίμαξ εκ δέκα βαθμιδών κατασκευασθεί- 
σα προχείρως με πλάκας σχιστόλιθου, 
παράλληλος προς την στενωπόν, οδηγεί



Εικ. 2. Α γία  Πελαγία. Στενωπός μεταξύ δύο οικοδομημάτων και βαθμιδωτή προσπέλασις προς το 
εν εξ αυτών

ασφαλώς εις την είσοδον της οικίας ευ- 
ρισκομένην εις στάθμην κατά τι υψηλο- 
τέραν της οδού ( ε ι κ. 2 ). Το τμήμα τού- 
το της προσόψεως, όπου υποτίθεται ότι 
ευρίσκεται η είσοδος της οικίας, δεν έχει 
ακόμη ερευνηθή. Εις μονολιθικός αγω- 
γός είναι εντειχισμένος εις την νοτίαν 
πλευράν του οικοδομήματος. ΄Αφθονοι 
κέραμοι στρωτήρες και καλυπτήρες, ευ- 
ρεθέντες εις τον χώρον αυτόν και εις άλλα 
σημεία της ανασκαφής, προέρχονται εκ 
των στεγών των δύο οικοδομημάτων.

Ανατολικώς της στενωπού απεκαλύ- 
φθη το έτερον οικοδόμημα, κατεσκευα- 
σμένον με πολύ μεγαλυτέραν επιμέλειαν. 
΄Εχει πρόσοψιν εκ μεγάλων λαξευτών 
ωρθογωνισμένων ογκολίθων πώρου, ων

έκαστος έχει πλάτος 0,55 και μήκος 
περί τα 0,95 μ. Εσωτερικώς, εις βάθος 
1.42 μ. από της σημερινής επιφανείας, 
υπάρχει δάπεδον εκ λευκού κονιάματος· 
ο τοίχος είναι επίσης επιχρισμένος εσω- 
τερικώς. Το κονίαμα τούτο του τοίχου 
σώζεται εν μέρει εις την θέσιν του, ευ- 
ρέθησαν δε και τμήματα αυτού καταπε- 
σόντα. Φαίνεται ότι είχε διακόσμησιν εκ 
ζωνών διαφόρων χρωμάτων, ερυθρού, 
λευκού και κίτρινου.

Μεταξύ των δύο οικοδομημάτων, παρά 
την κλίμακα, ανευρέθησαν αντικείμενά 
τινα υποβοηθούντα την χρονολόγησιν 
του χώρου. Τα κυριώτερα είναι τρεις έν- 
τυποι λαβαί ροδιακών αμφορέων με τας 
ακολούθους επιγραφάς, περιλαμβανούσας
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το όνομα του άρχοντος —εις δύο περι- 
πτώσεις και του μηνάς : ΕΠΙ ΑΡΜΟ- 
ΣΙΛΑ ΑΓΡΙΑΝΙΟΥ μετά παραστάσεως 
ρόδου, ΕΠΙ ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ με ακτινωτήν 
κεφαλήν ήλιου, και ΕΠΙ ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΜΟΥ ( ε ι κ. 3 α, β, 
γ ). Ο  Αρμοσίλας ( Αρμοσίλαος ) και ο 
Κλεώνυμος είναι γνωστοι επώνυμοι άρ- 
χοντες της Ρόδου, μνημονευόμενοι και εις 
άλλους ενεπιγράφους αμφορείς. Και ο

Εικ. 3 α, β, γ. Έ ντυποι λαβαί αμφορέων ( σχέ- 
δια Θ. Φανουράκη)
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Εικ. 4 α, β. Νομίσματα εξ Α γίας Πελάγιας

μεν Αρμοσίλας χρονολογείται περίπου 
μεταξύ των ετών 280 - 220 π.Χ., ο δε Κλε- 
ώνυμος μεταξύ 220 - 180 π.Χ.1. Η  φράσις 
« Δευτέρου Πανάμου », ως με πληροφο- 
ρεί με επιστολήν της η δ. Virginia Grace, 
ην θερμώς ευχαριστώ, χρονολογεί το 
σφράγισμα εις τον παρένθετον μήνα του

Εικ. 4 α, β. Νομίσματα εξ Αγίας Πελαγίας

έτους του Κλεωνύμου. Τετάρτη λαβή σώ- 
ζει δυσανάγνωστον επιγραφήν, πιθανώς, 
κατά την ανάγνωσιν της δ. Grace και 
της κ. Μαρίας Πετροπουλάκου επί τη βά- 
σει σταλείσης φωτογραφίας, εκ δεξιών 
προς αριστερά ΕΚΥΔ, όπερ θα ηδύνατο 
να είναι συντομογραφία του πρωίμου 
κνιδιακού ονόματος ΚΥΔΟΚΛΗΣ. Η  
σφράγισις των αμφορέων υποτίθεται ότι 
εγίνετο προς εγγύησιν της χωρητικότη- 
τός των, η ( όπερ όμως είναι ολιγώτερον 
πιθανόν, αφού η σφραγίς ετίθετο επί του 
αγγείου ) της ποιότητος και ηλικίας του 
οίνου. Επιβεβαιούται πάντως ότι κατά 
τούς ελληνιστικούς χρόνους εγίνετο 
εισαγωγή οίνου εις Κρήτην εκ Ρόδου.

1. V. Grace, BCH 1952, σ. 524 κ.ε., σ. 528 κ.ε., 
Hesperia 3 (1934) σ.219 και 22 (1953) σ.122 κ.ε. 
Αμφορείς με το όνομα του Κλεωνύμου εκ Ρόδου 
Ann. 4/5 (1921/22) σ. 37 κ.ε. Ε ξ Ι ασού D. Levi 
Ann. 43/44, N.S. 27/28 ( 1965/66) σ. 553. Ω ς με 
πληροφορεί η δ. Grace ο τύπος με μνείαν του 
μηνός « Δευτέρου Πανάμου » είναι σπάνιος, έχων 
εν μόνον δείγμα μέχρι σήμερον, εις την εν Αλε- 
ξανδρεία Συλλογήν Μπενάκη.
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΄Αλλα ευρήματα εκ του αυτού χώρου 
είναι δύο νομίσματα. Εταυτίσθησαν βά- 
σει φωτογραφιών υπό της κ. Μ. Οικονο- 
μίδου, την οποίαν θερμώς ευχαριστώ. 
Είναι: 1) Αργυρά δραχμή Βοιωτών με 
παράστασιν ασπίδος και όπισθεν, αμφο- 
ρέως εντός εγκοίλου τετραγώνου. Χρο- 
νολογείται περίπου μεταξύ των ετών 
387 και 374 π.Χ. 2) Χαλκούν νόμισμα με 
κεφαλήν Διός ΄Αμμωνος προς δεξιά και 
όπισθεν, στέφανον, εντός του οποίου 
εφθαρμένον μονόγραμμα, πιθανώς Αρ- 
καδίας Κρήτης. Περί το 300 π.Χ. 2 ( ε ι κ. 
4 α, β ). Ε κ του αυτού χώρου προήλθεν

ομφάλιον μελαμβαφούς φιάλης με ανά- 
γλυφον μορφήν Μεδούσης ( ε ι κ.  6, κά- 
τω ). Η  διατήρησις είναι μετρία, αλλά 
πάντως ο τόπος φαίνεται κατά τι νεώτε- 
ρος του μελετηθέντος τελευταίως υπό της 
Β. Χατζημιχάλη ωραίου δείγματος εκ 
Λατούς 3 και δύναται να τοποθετηθή κατά 
τα τέλη του Γ' αιώνος π.Χ.

Το εκ λαξευτών ογκολίθων οικοδόμημα 
έχει εστίαν επιμελώς κατεσκευασμένην 
ομοίως εκ λαξευτών όγκων πώρου. Ά - 
φθονος τέφρα εντός και εκτός της εστίας 
επιβεβαιοί την χρήσιν αυτήν. Παρά την 
εστίαν υπάρχει κυλινδρικόν πήλινον

Εικ. 5. ΥΜ ΙII τοίχος και όπισθεν αυτού η εσχάρα, άνωθεν της όποιας η ελληνιστική εστία

2. Πρβλ. BMC Central Greece, σ. 34, αριθ. 17, 
23 - 24, πίν. V, άριθ. 7 -8  διά το αργυρούν νό- 
μισμα και Svoronos Num. de la Crète, πίν. II, 19. 
διά το χαλκούν.

3. BCH 95 (1971 ) σ. 204 - 208, εικ. 40-41. 
Ε ξ  Α γίας Πελαγίας προήλθε και εν φλασκίον, 
αλλ’ ουχί πλήρες, ως το εκ Λατούς, αυτ. σ. 198, 
εικ. 29 - 30.
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Ε ικ . 6. Α γία  Πελαγία. Ό στρακα Η ’ - Γ ' αι . π.Χ.

σκεύος, πιθανώς λαιμός πίθου, εντειχι- 
σμένον, ως φαίνεται, εις το εκ κονιάματος 
δάπεδον, πιθανώς ως βόθρος ( ε ι κ .  5). 
Εις βάθος 0,50 μ. κάτωθεν του ελληνι- 
στικού τούτου δαπέδου και της εστίας 
ανεκαλύφθη ορθογώνιος κατασκευή εκ 
μικρών πλακών σχιστόλιθου τοποθετη- 
μένων ορθίων, πιθανώτατα εσχάρα, ως 
δεικνύει, εκτός του χαρακτηριστικού 
σχήματος 4, η παρουσία οστών και τέφρας

εντός της « εσχάρας » και άνωθεν αυτής. 
Τα περισυλλεγέντα εκ του χώρου τούτου 
όστρακα, ων τινα αττικά μελανόμορφα

4. Πρβλ. την εσχάραν της Ια σ ού , D. Levi, 
Ann. 45/46, N.S. 29/30 ( 1967/68) σ. 569, 571,

εικ. 39. Είναι γνωσταί και η της Δρήρου ( Σπ. 
Μαρινάτος, BCH 60 ( 1936) πίν. XXXI, Πρινιά 
( L. Pernier, Ann. I (1914) σ. 41, εικ. 15 ), οικιών 
Φαιστού (D . Levi, Ann. 35/36, N.S. 19/20 
( 1957/58 ) σ. 271, εικ. 107, και εκ των νέων Ανα- 
σκαφών ελληνικών οικιών της Λατούς ( Β. Χα- 
τζημιχάλη, BCH 95 (1971 ) σ. 217, εικ. 52 - 53). 
Πρβλ. και τα δωμάτια γεωμετρικών οικιών της 
Ά νδρου με περίπου κεντρικός εστίας : Α . Κα- 
μπίτογλου, ΑΕ 1970, πίν. 62, σ. 187.
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και πολλά άλλα στιλπνά μελαμβαφή, χρο- 
νολογούν την « εσχάραν » κατά τον ΣΤ- 
Ε' αιώνα π.Χ. Μελανόμορφος αττική κε- 
ραμεική ανεκαλύφθη και υπό το δάπεδον 
του ετέρου οικοδομήματος: τινά των 
οστράκων έχουν παραστάσεις σφιγγών 
και λεόντων, ανθέμια κλπ. ( ε ι κ. 6). Αλ- 
λά και γεωμετρικά όστρακα με συγκεν- 
τρικούς κύκλους και ταινίας ανεκαλύφθη- 
σαν σποραδικώς, τινά ανατολίζοντα, εν 
με έντυπον πλοχμόν5 ( ε ι κ. 6 ) και άλλο 
με γραπτόν θέμα πτηνού ( ε ι κ. 7), τμή- 
ματα πρωτοκορινθιακών κοτυλών με ορι- Εικ. 7. Α νατολίζον όστρακον με πτηνόν

Εικ. 8. Τμήματα κορινθιακών αγγείων εξ Α γίας Πελαγίας

ζοντίας λαβάς και λεπτάς, ερυθρός, ορι- 
ζοντίας γραμμάς παρά τα χείλη 6, και το 
κατώτερον τμήμα κορινθιακής κοτύλης 
και « πλημοχόης » 7 ( ε ι κ .  8 ). Η  κερα- 
μεική ( καίτοι ουχί εξ αδιαταράκτων 
στρωμάτων, λόγω της επί αιώνας χρή- 
σεως του αυτού χώρου και των επαλλή- 
λων κατασκευών ) διαφωτίζει πάντως τας 
εξωτερικάς σχέσεις του αξιολόγου του-

του λιμένος, αίτινες ήσαν πυκναί ήδη 
κατά τούς πρωίμους ελληνικούς χρόνους. 
Ο  χώρος παρά την εστίαν απέδωσεν εν 
σχεδόν ακέραιον δίωτον αγγείον μετά 
ποδός, μέλαν με λεύκάς ταινίας του Γ' 
αιώνος π.Χ .8 ( ε ί κ. 9) και οστέϊνον 
οκτώσχημον πλακίδιον εκ πόρπης με 
χαρακτούς συγκεντρικούς κύκλους, επί 
του οποίου σώζονται αί προσφύσεις της

5. Πρβλ. τούς πλοχμούς επί πίθων της Σίφνου, 
BSA 44 ( 1949) πίν. 20, άριθ. 11, 13 - 16.

6. Πρβλ. Brock, Fortetsa, πίν. 104, άριθ. 1346. 
7. Πρβλ. Ο. Broneer, Hesperia 20(1951) πίν. 

91 C και Hesperia 7 ( 1938 ) σ. 592, εικ. 18, άριθ.

138 ( υ στεροκορινθιακόν του ΣΤ' αι . Το της 
Α γ ίας Πελαγίας ίσως παλαιότερον).

8. Πρβλ. Η. Thompson, Hesperia 3 ( 1934) σ. 
320, εικ. 5, αριθ. Α 31 και σ. 315 διά την χρονο- 
λόγησιν.
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Εικ. 9. Α γγείον εξ Α γίας Πελαγίας

περόνης και της υποδοχής αύτής9 
( ε ι κ. 10).

Η  κατασκευή της ελληνιστικής εστίας, 
ευθύς άνωθεν του χώρου όπου είχεν υπάρ- 
ξει η παλαιοτέρα « εσχάρα », δημιουργεί 
την υπόνοιαν ότι το καλής κατασκευής 
κτήριον το περιβάλλον αυτήν είναι δημο- 
σίας χρήσεως, ουχί πάντως ιεράς. Ε λ- 
πίζεται ότι ο χαρακτήρ του χώρου θα 
αποσαφηνισθή κατά την επομένην ανα- 
σκαφικήν περίοδον, οπότε θα ενοποιη- 
θούν τα ανασκαφικά τετράγωνα και θα 
καταστή δυνατή η παροχή κατόψεων και 
τομών. Προσθέτομεν ότι άνωθεν του ελ- 
ληνιστικού στρώματος διεπιστώθη τοί- 
χος νεώτερος, πιθανώς υστάτων ελληνι- 
στικών ή και ρωμαϊκών χρόνων.

Ευθύς κάτωθεν της « εσχάρας » και νο- 
τίως αυτής ανεκαλύφθη τμήμα ΥΜ ΠΙ Β 
δωματίου με σαφή γνωρίσματα καταστρο- 
φής εκ πυρός ( ε ι κ. 11), νοτίως δε αυτού 
χώρος μεταξύ του δωματίου τούτου και 
άλλου εξωτερικού ισχυρού τοίχου, αμέ- 
σως άνωθεν της θαλάσσης, πλήρης οστρά- 
κων των αυτών χρόνων με καλήν διακό- 
σμησιν. Ο  χώρος αυτός απέδωσε και ψή- 
φον περιδέραιου εκ στεατίτου κολουρο-

9. Πρβλ. C. Blinkenberg, Fibules grecques et 
orientales, 1926, σ. 266, εικ. 310, τύπος XV 1h, 
εκ Λίνδου. Ο  τύπος, προελθών εκ των μετά σπει- 
ρών πορπών, σ. 264, απαντά από των αρχαϊκών 
χρόνων, αλλά το ημέτερον δείγμα με τα γωνιώδη 
μικρά δισκάρια είναι ασφαλώς όχι παλαιότερον 
του Δ' η Γ ' αιώνος.
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Εικ. 11. Α ριστερά η ελληνική εσχάρα. Δεξιά τμήμα δωματίου ΥΜ III Β χρόνων εξ Α γίας Πελαγίας

κωνικήν ( ε ικ.  12). Εις άλλος τοίχος 
αναλόγου κατασκευής, Ανακαλυφθείς βο- 
ρείως της « εσχάρας », ανήκει επίσης εις 
τούς III Β χρόνους, ως δεικνύουν και τα 
όστρακα. ( Ούτως η κατασκευή της « ε- 
σχάρας » διέσπασε το ΥΜ III Β στρώμα). 
Τα περισσότερα όστρακα ανήκουν εις την

περίοδον αυτήν, υπάρχουν όμως σπορα- 
δικώς (προφανώς αναμειχθέντα εκ πα- 
λαιοτέρων στρωμάτων κατά την θεμελίω- 
σιν των HI Β τοίχων) και τινα ΜΜΙΙΙ/ 
ΥΜ I με συνδεόμενους δίσκους, στολιδώ- 
σεις κλπ., εν ΥΜ II με χαρακτηριστικήν 
σειράν φύλλων του « Palace Style » και
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Εικ. 12. Ψήφος εξ Α γία ς Πελαγίας

τινα ΥΜ ΙII Α. Τινά ΙII C όστρακα ση- 
μειούν τέλος την φάσιν λήξεως του προϊ- 
στορικού οικισμού. Η  εγκατάστασις επα- 
ναλαμβάνεται κατά τούς γεωμετρικούς 
χρόνους. Επιλογήν χαρακτηριστικών 
οστράκων εκ των περισυλλεγέντων παρέ- 
χομεν εις την ε ι κ. 13. Τεμάχια ΥΜ I 
πίθων με ανάγλυφα σχοινιά και άλλων με 
εκφυλισμένα σχοινιά δηλούμενα διά ται- 
νιών με αραιάς χαρακτάς γραμμάς (ΥΜ 
ΠΙ) προέρχονται εξ αποθηκών οικιών.

Η  βραχώδης διαμόρφωσις της Σούδας 
και η έλλειψις επιχώσεως προεκάλεσαν 
σχεδόν τελείαν εξαφάνισιν των επ’ αυτής 
κτισμάτων. Ε πεσημάνθησαν όμως και 
ηρευνήθησαν μερικώς πρόχειρα κτίσμα- 
τα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων 
κυρίως εις τας παρυφάς του ακρωτηρίου, 
τομαί των σχιστολιθικών πετρωμάτων 
διά μικράς ισοπεδώσεις και μία δεξαμενή 
μνημονευθείσα ήδη υπό του Τaramelli10.

Παρά το βόρειον άκρον της αμμώδους 
ακτής, δυτικώς του ναΐσκου, ηρευνήθη 
κεραμοσκεπής τάφος του Ε' αιώνος π.Χ. 
συλημένος, και παρετηρήθη δωρικόν πώ- 
ρινον κιονόκρανον εντειχισμένον εις τοί- 
χον ρωμαϊκόν. Επεσημάνθη επίσης ο 
χώρος, οπόθεν ο A. Evans είχε περισυλ- 
λέξει τα νυν εις το Μουσείον της Οξφόρ- 
δης ευρισκόμενα αγγεία III Β χρόνων: 
δεν είναι οι λόφοι οι νοτιοδυτικώς των 
αρχαίων λειψάνων, ως γράφει ο Evans11 , 
αλλά η « ρεματιά» βορειοδυτικώς της 
Σούδας, η καλλιεργημένη σήμερον κυ- 
ρίως με αμπέλους και καταλήγουσα εις 
μικρόν κόλπον αμέσως βορείως του κόλ- 
που της Αγίας Πελαγίας. Η  θέσις κα- 
λείται Κλαδισός, διατηρούσα ασφαλώς 
την αρχαίαν ονομασίαν.

Δοκιμαί τινες εντός της κοιλάδος της 
Αγίας Πελαγίας, εις μικράν απόστασιν 
από της θαλάσσης, παρά το ευρύ φρέαρ, 
κατά την διάνοιξιν του οποίου είχεν ανευ- 
ρεθή το γνωστόν επιτύμβιον ανάγλυφον 
με παράστασιν νέου τοξότου παριακής 
τέχνης του ΣΤ' αιώνος π.Χ.12, απέβησαν 
αρνητικαί λόγω του εμφανισθέντος εις 
βάθος 2 μ. ύδατος. Αλλά πτωχή στήλη 
εκ σχιστόλιθου ρωμαϊκών χρόνων με επι- 
γραφήν [Λ ] YCIΠOC ( εικ.  14), παρα-

10. Mon. Ant. 9 ( 1899) σ. 318.

11. PM I, σ. 299, σημ. 2. Εσφαλμένη είναι και 
η αυτόθι μνεία θολωτών τάφων, αντί θαλαμοει- 
δών.

12. Ο  Evans, ε.α., λέγει ότι το φρέαρ η δεξα- 
μενή ( ta n k ), κατά την εξόρυξιν της οποίας ανευ- 
ρέθη το ανάγλυφον, ευρίσκεται « a little above 
the coast guard station », ενώ αύτη ευρίσκεται 
κάτωθεν του λοφίσκου, επί του οποίου η οικία 
του τελωνοφύλακος, ερειπωμένη σήμερον. ΄Οτι 
η εξ Α χλάδας προέλευσις του αναγλύφου, ην 
αναγράφει ο κατάλογος του Μουσείου Η ρ α - 
κλείου, είναι εσφαλμένη, εσημείωσεν ήδη ο 
Pendlebury, Arch, of Crete, σ. 347, σημ. 1.
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δοθείσα υπό χωρικού και προερχομένη 
εκ της αυτής περιοχής, εκ του δυτικώς 
του φρέατος καλαμώνος, επιβεβαιοί την 
αυτόθι ύπαρξιν νεκροταφείου επί μακράν 
χρονικόν διάστημα.

΄Αφθονος παρουσία τμημάτων ορείας 
κρυστάλλου ( ε ι κ. 15) καθιστά τέλος 
πιθανήν την εξ Αγίας Πελαγίας προέλευ- 
σιν του υλικού τούτου ( ως και του σχι- 
στόλιθου ) κατά τούς μινωικούς χρό- 
νους 13. Κατά πληροφορίας κατοίκων της 
περιοχής όμοια κρύσταλλος υπάρχει και 
εις το νότιον άκρον του κόλπου και επί- 
σης βορείως αυτού εις θέσιν Ξενάκω.

Ως προς το όνομα της εν Αγία Πελα- 
γία αρχαίας πόλεως υπενθυμίζομεν ότι αί 
απόψεις των τελευταίως ασχοληθέντων 
κλίνουν υπέρ της ταυτίσεως προς το 
Δίον14. Μετά την εξακρίβωσιν του ση- 
μείου ευρέσεως του παριακού αναγλύφου, 
παρά την ακτήν, και την ανακάλυψιν 
αξιολόγων ελληνικών κτηρίων εις Αγίαν 
Πελαγίαν, δυνάμεθα, νομίζω, να δεχθώ- 
μεν οριστικώς ότι η αξιολογωτέρα πόλις 
της περιοχής έκειτο εις την καταλληλο-

τάτην αυτήν θέσιν και όχι εις ετέραν. 
Αμφίβολον όμως είναι αν αυτή ηδύνατο 
να ονομασθή εκ του σημαντικώς απέχον- 
τος ακρωτηρίου Δίον. Αμφιβάλλω μάλι- 
στα αν υπήρχε πόλις Δίον, καθ’ όσον εις 
την περιγραφήν του Πτολεμαίου ( Γεωγρ. 
Υ φήγησις, C. Müller, 3, 17, 7), όπου 
παρέχεται ο κατάλογος των πόλεων της 
βορείου ακτής με κατεύθυνσιν εξ Ανα- 
τολών προς Δυσμάς και με αρκετήν 
ακρίβειαν ( εκτός της Πανόρμου, πιθανώς 
παραλειφθείσης αρχικώς λόγω συγχύ- 
σεως προς το Παντομάτριον και προστε- 
θείσης εκ των υστέρων), ήτοι: Ζεφύριον 
άκρον, Ηράκλειον, Πάνορμος, Απολλω- 
νία, Κύταιον, Δίον άκρον, Παντομάτριον, 
Ρίθυμνα, Α μφιμάλης κόλπος, Δρέπανον 
άκρον, δεν αναγράφονται μόνον πόλεις, 
άλλα και καίρια σημεία της παραλίας 
καθορίζοντα την θέσιν των πόλεων16. 
Ένεκα τούτου πιθανωτέραν θεωρώ την 
ταύτισιν της ερευνηθείσης υφ’ ημών εγ- 
καταστάσεως της Αγίας Πελαγίας προς 
το Κύταιον16, λόγω και της σημασίας της 
λέξεως ( εκ του κύτος =  σκάφος, το κοί-

13, W arren, Minoan Stone Vases, σ. 137.
14. Pendlebury, ε.α., σ. 347, P. Faure, Κ ρη- 

τικά Χρονικά, 13 ( 1959 ) σ. 195. Ο  Ν. Πλάτων, 
αυτ. 2, 1948, σ. 353 και σημ. 13, σ. 365, υπεστή- 
ριξεν ότι παρά την Α γία ν Πελαγίαν υπήρχε 
μόνον πρόχειρος λιμενική εγκατάστασις και ότι 
η αρχαία πόλις ήτο εσωτέρω επί λόφου παρά την 
Α χλάδαν η παρά το Ακρωτήριον Δίον ( το νυν 
του Σταυρού η ΄Αγιος Σώζων, όπερ εις τούς βενε- 
τικούς χάρτας, π.χ. Boschini, Il regno tutto di 
Candía 1651 πρώτος χάρτης, αναγράφεται ως 
sassoso). Το χωρίον του Buondelmonti, Creta 
Sacra I, σ. 9, όπου το Δίον συσχετίζεται προς την 
περιοχήν του όρους Colucon ( Κουλούκουνας ) 
δεν βοηθεί, διότι ο Κουλούκουνας ( Ταλλαία 
όρη ) ευρίσκεται πολύ δυτικώτερα, νοτίως της 
Α στάλης ( Μπαλή ). Μόνη ακτή παρά το ακρω- 
τήριον Δίον είναι η του Φόδελε, δυτικώς του 
ακρωτηρίου ( αλλά περισσότερον ανοικτή της

του κόλπου Α γίας Πελαγίας ), όπου ορθώς 
τοποθετεί ο Ν. Πλάτων το Παντομάτριον.

15. Ο  Ευσέβιος, Προπ. Ευαγ., 5, 3, 2, μνημο- 
νεύει χρησμόν αναφέροντα τους « ναέτας Φαι- 
στού και Τάρρας Δίου τε πολύρρου », αλλ’ ίσως 
πρόκειται περί συγχύσεως προς την Δίαν, ήτις 
και εις Σταδιασμούς ( C. Müller, Geogr. Graeci 
Minores, σ. 514), φέρεται ως Δίος. Το «D ium  
oppidum » του Πλινίου, Hist. Nat. 4, 59, θεωρεί- 
ται ως προελθόν εκ σφάλματος εις Pauly RE, λ. 
Δίον. Ο  Bursian, Geogr. von Griechenland 2, 
σ. 557, δέχεται μεταξύ Αλμυρού και Α κρωτη- 
ρίου Δίου μόνον δύο πόλεις, Απολλωνίαν και 
Κύταιον. Το ζήτημα της οριστικής ταυτίσεως 
θα λύση ενδεχομένως η συνέχισις των ανασκα- 
φών.

16. Περί της μετ’ αμφιβολίας αποδόσεως νο- 
μισμάτων εις το Κύταιον, βλ. G. Le Rider, Mon- 
naies Crétoises, σ. 18, σημ. 2.
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λον του πλοίου) δηλούσης προφανώς την 
αυτόθι σκαφοειδή κοιλάδα, αφού και σή- 
μερον κατά κανόνα σκάφαι ονομάζονται

αι κοιλάδες εν Κρήτη, ως π.χ. η « σκάφη 
του Μεραμπέλλου », η « σκάφη του Α - 
ποσελέμη » κλπ.

ΣΤΥΛ ΙΑ Ν Ο Σ ΑΛΕΞΙΟ Υ

Εικ. 13. Ό στρακα εκ του μυκηναϊκού στρώματος Α γίας Πελαγίας



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 243

Eικ. 14. Επιτύμβιον Λυσίππου εξ Α γίας Πελαγίας

FOUILLES A HAGIA PELAGIA D’HÉRACLION

En 1971 des fouilles ont été effe- 
ctuées par S. Alexiou et Mlle A. Kanta 
près de la chapelle de Hagia Pelagia,

dans le golphe du même nom, ouest 
de Héraclion. La fouille a mis au jour 
les façades de deux bâtiments (l’un



très soigné, avec foyer) de l’époque 
hellénistique), et la petite rue qui 
passe entre elles; des anses d ’amphores 
de Rhodes ont été trouvées, portant 
les noms des archontes ΑΡΜΟΣΙΛΑΣ 
et ΚΛΕΩΝΥΜΟΣ ( respectivement 
280 - 220 et 220 - 180 a v .J .-C . ), 
des monnaies ( une de Béotie en 
argent, du IVe s., et une en bronze, 
probablement de la ville crétoise d ’Ar- 
cadie), une plaque d ’os appartenant 
à une fibule, et des tessons allant du 
V IIIe au I I Ie s. av. J.-G.

Sous le foyer du bâtiment helléni- 
stique, une « eschara » du V Ie s. a 
été découverte, et, sous celle - ci, des 
murs de maisons du MR III B. Quel- 
ques tessons sporadiques appartien-
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nent au MR I, II, III A et III C.
Le lieu de provenance exact de la 

stèle funéraire du Ve s., ainsi que le 
site des tombes du MR III signalées 
par Evans, ont été identifiés.

Une pauvre stèle de l ’époque ro- 
maine avec inscription de [Λ]YCIΠOC 
trouvée par un paysan non loin du 
lieu de trouvaille de la stèle classique, 
montre l’étendue de la nécropole des 
temps historiques.

En ce qui concerne l’identification 
de la ville grecque nous proposons 
Κύταιον au lieu de Δίον, étant donnée 
la distance entre le site exploré ( le 
seul dans la région ayant eu une 
installation importante ) et le pro- 
montoire de Δίον.

STYLIA N O S ALEXIOU

Εικ. 15. Ο ρεία κρύσταλλος εξ Α γίας Πελαγίας
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TWO PANATHENAIC DEDICATIONS IN ELEUSIS *

Among the numerous Panathenaic 
fragments found in Eleusis by K. Kou- 
rouniotis 1 the remains of two ampho- 
ras deserve special attention. No decor- 
ation is preserved on either vase, but 
the shape and make provide sufficient 
evidence for identification.

Little remains of both pieces : six 
joined fragments from the glazed bot- 
tom part of the first vase * 1 2, two separ- 
ate sherds from the same part of the 
o ther3. Both specimens bear inscrip- 
tions in beautiful monumental letters 
carefully painted in white on the black 
surface. Although the color has par- 
tially disappeared, the letters can be 
traced. Their form is identical on both 
vases.

The sherds of the second amphora 
give the date : the inside is covered 
by dull glaze. This occurs on Pana- 
thenaics since the third quarter of the 
fifth century B.C., but especially on

* The authors express their warm thanks to 
Olga Alexandri and to Athena Kaloyeropoulou. 
The drawings are by M. Marangaki - Foundou- 
kou.

1. Very few of them are published; ABV 412. 
1 - 3 and the next one; Jdl 52 ( 1937 ) 37.3; AM 17 
( 1892) 126.

2. Preserved dimensions : h. 14,5 cm, w. 26 cm; 
thickness 9 cm.

3. Preserved dimensions: a — 4,7 cm x 1,9 cm, 
b — 6 cm x 4,6 cm, thickness 5 mm.
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the amphoras of the Kuban group 4. 
During the years of the Peloponnesian 
war, Attic potters did not always have 
the usual well« matured » clay5 at their 
disposal. To improve the quality of the 
vases, a coat of inferior glaze was 
applied over the interior 6. The make 
of the two scraps corresponds to the 
vases of the Kuban Group; the shape 
of the letters and the make of the other 
amphora confirm that both pieces are 
contemporary.

There seems to be little hope of re- 
covering the inscription on the two 
fragments7. They did not belong to the 
same line. The smaller fragment comes 
first; traces of two letters are discerned; 
one X and the end-tail of another let- 
ter. The second sherd preserves three 
letters: ]ωντ[ (fig,  1; s k e t c h  1).

The other amphora affords some 
possibility of interpreting the inscrip- 
tion of the three lines 8. The beginnings

of the last two lines are preserved. In 
the first line, a mu remains from the 
name of the dedicator, followed pro- 
bably by his patronym and demotikon. 
The second line states proudly his 
Athenian citizenship : Aθηναί [oς .
Afterwards something· like [νικήσας 
άνδρας] may be amended. The third 
line specifies the contest in which he 
won in the Panathenaic games : δω- 
λιχ[όv (fig.  2; s k e t c h  2). It might 
have been terminated by the dedica- 
tion to both Eleusinian goddesses.

There is a misspelling in the word 
dolichos -an  omega takes the place of 
the omicron. The Ionian alphabet was 
just introduced into official use in 
Athens and omega and eta appear 
on several Panathenaic amphoras from 
this period9. This is, however, an ex- 
ception : until 336 B.C. the game in- 
scription on the Panathenaic uses the 
old Attic alphabet. The dolichos was 
the longdistance race. It may be re- 
membered that on a fragment of an 
archaic amphora from the Acropolis, 
the name of the diaulos-the double 
race- is misspelled with two lambdas10.

Our fragments represent the fifth 
known instance of an inscribed dedi- 
cation of Panathenaic amphoras. At 
the end of the sixth century B.C., a 
prize amphora of the Leagros Group 
was dedicated to Athena Chalkioikos 
in Sparta 11. In the beginning of the 
fifth century, a Damon had incised

4. Thin glaze covers exceptionally the interior 
of few archaic Panathenaics; regular thick brown- 
ish glaze was observed inside of following Pana- 
thenaic amphoras : two by the Achilles Painter 
( ABV 409.4 and a fragmentary one in the K era- 
meikos — cf. Frel, The Panathenaic Amphoras, 
Kerameikos Book 2, 1972, fig. 13 ), one of the 
Robinson Group ( ABV 410.1 ), two vases of the 
Kuban Group in London, some fifteen fragments 
of the same group in the Kerameikos, six similar 
fragments in Eleusis.

5. Cf. J. V. Noble, The Technique of Attic 
Painted Pottery (N ew  York, 1966), p. 3.

6. Some Attic liquid measures of the fourth 
century were glazed inside, cf. M. Lang, The 
Athenian Agora X ( 1964), p. 63 LM 21, 23, 
26, 27; cf. also V. Grace ( who kindly brought 
this fact to our knowledge), Hesp. 40 ( 1971 ), 
81, n. 74.

7. Height of the letters : 18 mm.
8. Height of the le tte rs ; 18 -22  mm.

9. ABV 410. 2 - 5  ( Robinson G roup); 411.4 
( Kuban Group ); 412. 1 - 2 ( Hildesheim Group ). 

10. G raef nr. 921.
11. G. Dickins, BSA 13 ( 1906/7), 151 f., 

pl. V; ABV 369. 112.
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Fig. 2

his dedication in Corinthian letters 
on a Panathenaic presented to Po- 
seidon in the sanctuary of Isthmia 12. 
It may be mentioned that the vase 
was decorated by the Kleophrades 
Painter -  the shield device is a Pe- 
gasus 13. The second vase was presented 
to Zeus Labraundeus in Asia Minor14. 
It dates from the third quarter of the 
fourth century B.C. and the inscrip- 
tion, placed in the panel of the reverse,

12. O. Broneer, Hesp. 27 ( 1958), 30 f., no. 
35, pls. 14a, 15a.

13. D. von Bothmer kindly confirmed the at- 
tribution which he already made.

14. P. Hellström, Labraunda II 1 - Pottery 
( Lund 1965) 7 ff. All Panathenaics reproduced

on plates I - III belong to the dedication; they 
are by the same hand.
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is comparable with the fragmentary 
text from Eleusis :

]ικλής Kaλ[λι]κλέου[ς 
Hρακλειώ[της νι]κήσας  
άνδρας [στάδιον] Διί

There is no need to add a fourth line 
for which no space exists in the panel. 
Finally, an unpublished dedication 
found in Rhodes is still a little la ter15.

The Panathenaics dedicated in Eleu- 
sis may have had a special significance. 
They were most likely won in the 
games celebrated in 402 B.C. The fact 
that the dedicator, presenting them to 
the Eleusinian goddesses, stressed his 
Athenian citizenship, manifestly em- 
phasized the national reconciliation 
achieved in the reunification of Eleusis 
with Athens.

NIK I M ETAXA - PROKOPIOU - J. FREL

THE INSCRIPTION ON THE THERON STELE

In a recent number of this journal1 
Ortolf Harl has reviewed the story of 
Fauvel’s Theron stele and of the Agora 
stele I 2056, found on the site of Fau- 
vel’s house and generally taken to be 
identical with the Theron stele. He 
has concluded that though there are 
similarities between the two there are 
also important differences and it is 
better to suppose that they are not 
the same and that two separate though 
similar stelai existed. This separatist

idea is not a new one. It was proposed 
in 1561 by Miss Guarducci2, but Miss 
Harrison’s reply3 in 1965 seemed to 
settle the question in favor of the 
identity of the two pieces.

Mr. Harl, like everyone else, is 
willing to overlook most of the small 
discrepancies between the nineteenth 
century records of Fauvel’s stele and 
the stele actually found at the Agora, 
but he finds the inscription an in- 
superable obstacle. The existing letters

15. We owe the information about this im- 
portant find to Eos Zervoudaki. One neck with 
the head of Athena from the same deposit 
was already reproduced : Arch. Delt. 23 ( 1968 ); 
Chron. pl. 403a.

1 . A  A  A  I V  (  1971  ) ,  p p .  4 1 7  -  4 2 5 .

2. Apud Gisela M.A. Richter, The Archaic 
Gravestones of Attica, p. 169.

3. Evelyn B. H arrison, The Athenian Agora,. 
XI, Archaic and Archaistic Sculpture, pp. 43 - 45.



ΣΚΙΝΔΑΛΑMOl 249

on the Agora fragment, he admits, 
might indeed be restored as the geni- 
tive ending of the name Theron, but 
if we keep the same letter spacing there 
is room for at least four, if not five let- 
ters at the beginning. In other words, 
the restoration [Θέρ]ovoς on the Agora 
stele seems to be too short by one if not 
two letters. Miss Guarducci had made 
the same point : « a sense of harmony 
would in fact require not three but 
at least four letters before -ovος ».

But we are not dealing here with a 
fifth century stoichedon text with each 
letter rigidly confined in its checker 
square. Archaic artists were not bound 
by such a convention. Look at the

Aristion stele4 and you will see that 
the artist’s signature (here f i g.  1 ) 
starts off with rather wide spacing and 
then closes in towards the end. On the 
other hand the name of the deceased 
( here f i g.  2 ), on the base of the 
same monument, starts off with closer 
spacing and then widens out. Now 
look at the Vulliamy drawing of the 
Theron inscription (here f i g.  3).  
This drawing is obviously a careful one 
and it compares favourably with the 
letters that still exist on Agora I 20565.

Fig. 1. The Aristion Stele: the Artist’s Signature (A lison Frantz photo)

Fig. 2. The Aristion Stele : the name of the deceased ( Alison Frantz p ho to )

4. Richter, Archaic Gravestones, No. 67.
5. Agora IX, Pl. 20.
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F ig .  3 . T h e  V u l l i a m y  D r a w i n g  o f  t h e  T h e r o n  

I n s c r i p t i o n  ( a f t e r  A g o r a  X I ,  P I . 2 0 ) .

Since Vulliamy knew no Greek ( he 
describes the inscription as « a word in 
ancient Greek letters » ) he would not 
have been tempted to improvise but 
must have drawn and plotted the let- 
ters just as he saw them. If now we 
measure on the Vulliamy drawing the 
space occupied by the three letters Θερ, 
we will see that they occupy almost 
exactly the same amount of space as 
the four letters ovoς. They are simply 
a bit more widely spaced. This obser- 
vation should settle the questions about 
spacing and harmony.

Mr. Harl seems loath to believe that 
traces of the rho exist on the Agora 
stele and on his Figure 5 he marks with 
an arrow « Der vermutete Rest des 
Rho ». But his arrow on the photo- 
graph is about one centimeter too far 
to the right and this, in view of the 
reduced scale of the picture, means 
about two centimeters in reality. The 
rho is not where Mr. Harl indicates, 
but where Miss Harrison shows it in 
her drawing and photograph. The 
traces, though not immediately appar- 
ent are quite easily seen on the stele 
itself in the basement of the Stoa of 
Attalos with the aid of a portable elec- 
tric lamp. I present here a new photo- 
graph and drawing ( f i g .  4 ). The 
lines are delicate and sure just as they 
are in the four well - preserved letters. 
The position of the rho is exactly as 
shown in the Vulliamy drawing with 
the loop about on a level with the circle 
of the neighbouring omicron so that 
the vertical would have dropped some- 
what lower. This, however, is not a 
case of the rho « being placed some- 
what lower on the stone than one 
would have expected » as Miss Har- 
rison puts i t 6, a notion which Mr. 
Harl picks up and makes into a re- 
markable bow - shaped arrangement. 
The rho is in fact no lower than most 
of the other letters. It is rather the 
omicron that is small and high, a very 
common phenomenon.

There can be no doubt, I think, that 
the Agora stele, found on the site of 
Fauvel’s house along with a number

6 . A g o r a  X I ,  p .  4 4 , n o t e  1 61 .
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Fig. 4. Agora I 2056 : The Inscription. Photograph and drawing

of other marbles known to have be- 
longed to him, is a sadly battered rem-

nant of the handsome stele once owned 
by Fauvel.

EUGENE VANDERPOOL 
American School o f Classical Studies. Athens.
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Εικ. 1. Τμήμα ενεπιγράφου στήλης εκ Κατούνας Ακαρνανίας

ΣΥΜΠΕΡΙΠΟΛΟΙ ΑΡΤΕΜΙΤΙ

Από την Κατούναν της Ακαρνανίας, 
όπου ευρέθησαν τυχαίως, μετεφέρθησαν 
εις το Μουσείον του Αγρινίου δύο συνα- 
νήκοντα τεμάχια ασβεστολιθικής στή- 
λης σώζοντα την άνω δεξιάν γωνίαν αυ- 
τής και το τέλος επτά στίχων επιγραφής,

ως και το τέλος πέντε στίχων άλλων δύο 
επαλλήλων επιγραφών ( ε ι κ.  1).

Ε κ των σωζομένων σημαντικά είναι 
τα εις τούς δύο πρώτους στίχους αναγι- 
γνωσκόμενα και δυνάμενα να συμπλη- 
ρωθούν. Οι εν συνεχεία στίχοι απετέλουν
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κατάλογον ονομάτων, τα όποια ουδόλως 
συμπληρούνται μετ’ ασφαλείας, διότι 
διατηρείται μόνον το τέλος του πατρω- 
νυμικού. Παρατηρείται εξ άλλου ότι τα 
γράμματα εις τούς στίχους 8, 9 και 12 
είναι μεγαλύτερα και υστερώτερα ανή- 
κοντα εις νεωτέραν χάραξιν. Η  αρχαιο- 
τέρα και μάλλον ενδιαφέρουσα επιγραφή, 
εκ του σχήματος των γραμμάτων και του 
ύφους αυτής εν γένει, συγκρινομένη προς, 
και δι’ άλλους λόγους παραβαλλομένην, 
κατωτέρω επιγραφήν επί χαλκού ελάσμα- 
τος του Ashmolean Museum, φαίνεται 
σύγχρονος ή ολίγον άρχαιοτέρα ταύτης. 
Την επιγραφήν του ελάσματος χρονολο- 
γεί ο L. Robert : « De la haute époque 
Hellénistique, disons du Ille siècle » 1. Εις 
τον αιώνα τούτον, αν μη και εις τας αρχάς 
του 4ου αί. π.Χ., θα αποδώσωμεν και την 
πρώτην επιγραφήν των συμπεριπόλων.

Τα σωζόμενα ως και τα δυνάμενα να 
συμπληρωθούν έχουν ως έξης :
1 Α θην]αίοι συνπερίπολοι

Α ρτέμι ]τι.
]αξία 
] άμου

5 Κλ ]έωνος
] ία 

ο ]υ
VACA T

] ΩΟΣ 
VACA T

Λ ]IΔA 
10 ]ρου

]ίου 
]Σ

Εις τον πρώτον στίχον συμπληρούται 
Α θην]αίoι. Υποτίθεται το τέλος ονόμα- 
τος εθνικού. Άγνωστον είναι αν προη-

γείτο τι αυτού. Ε κ των πιθανών γειτονι- 
κών ( ακαρνανικών, ηπειρωτικών, αιτω- 
λικών ) εθνικών ονομάτων ουδέν προσφέ- 
ρεται διά την συμπλήρωσιν μετά ίσης 
πιθανότητος, ούτε δε εκ των άλλων τό- 
πων γίνεται τι πιθανώτερον των Αθη- 
ναίων, αν ληφθούν ύπ’ όψιν όσα περί πε- 
ριπόλων, περιπολαρχών κ.τ.τ. γνωρίζο- 
μεν —προβληματικά έστω— εξ Αθη- 
νών 2.

Οι συμπερίπολοι, ως λέξις και ως έν- 
νοια, είναι γνωστοι εξ επιγραφής του 
Κωρυκείου άντρου : “ Εύστρατος Α λκι- 
δάμου Αμβρόσιος, συμπερίπολοι, Πανί, 
Νύμφαις ” 3.

Εις τον δεύτερον στίχον συμπληρώνω 
[Α ρτέμι]τι, λαμβάνων υπ’ όψιν όμοιον 
τύπον δοτικής πτώσεως του ονόματος της 
θεάς εις ακαρνανικάς επιγραφάς, 3ου και 
2ου αί. π.Χ., εκ Στράτου και Αστακού 4.

Κατά ταύτα εκ των δύο πρώτων στίχων 
της επιγραφής πληροφορούμεθα ότι Α- 
θηναίοι συμπερίπολοι ανέθεσαν εις ιε- 
ρόν Αρτέμιδος την στήλην και τα επ’ αυ- 
τής ενδεχομένως εν τέλει του καταλόγου 
των συμπεριπόλων αναγραφόμενα, κατά 
το τυπικόν της προαναφερθείσης επιγρα- 
φής επί χαλκού ελάσματος του Ashmo- 
lean Museum.

1. L. Robert, Hellenica X ( 1955 ), σ. 284.

2. Βλ. L. Robert, ε.α., σημ. 2, και, εκ της αυ- 
τόθι αναφερομένης σχετικής βιβλιογραφίας, κυ- 
ρίως G. Τ. Griffith, The Mercenaries of the 
Hellenistic World, 1935, σ. 86 - 88, και M. Lau- 
ney, Recherches sur les armées Hellénistiques, 
Π, 1950, σ. 834, σημ. 1.

3. Τελευταίως L. Robert, ε.α., σ. 285, σημ. 3 
και 4. Υ πομνηματίζων τον Παυσανίαν ο Νικ. 
Παπαχατζής, Βοιωτικά - Φωκικά, 1969, σ. 406, 
σημ. 1, επανέρχεται, φαίνεται, εις προγενεστέ- 
ραν ανάγνωσιν και ερμηνείαν της επιγραφής.

4. IG IX 2, 2, αριθ. 396 και 435.
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Ο  τόπος προελεύσεως της στήλης, η 
Κατούνα, ταυτίζεται προς την Μεδιώνα ή 
Μεδεώνα, το εθνικόν δε είναι Μεδιώ- 
νιοι5. Καί είναι ενδιαφέρουσα η πληρο- 
φορία, ότι εις μεγαρικήν επιγραφήν κα- 
ταχωρίζεται μεταξύ άλλων ψήφισμα και 
των Μεδιωνέων σχετικόν προς λατρείαν 
Αρτέμιδος ( εν Μεγάροις ) 6.

Αλλά τι είναι αυτοί οι Αθηναίοι, ως 
συμπληρούμεν, συμπερίπολοι; Είναι Α- 
θηναίοι πολίται; Ε κ του σωζομένου μέ- 
ρους των πατρωνυμικών δεν βοηθούμεθα 
επαρκώς διά να κρίνωμεν. Ούτε λύονται 
ασφαλώς τα προβλήματα περί των περι- 
πόλων εν Αθήναις με το απόσπασμα της 
επιγραφής εκ Κατούνης. Αν όμως υπο- 
θέσωμεν, ως είναι πιθανώτερον, ότι οι 
αναθέται είναι Α καρνάνες, διατελούντες 
ή έχοντες διατελέσει εις την υπηρεσίαν 
των Αθηνών ως περίπολοι, προστίθεται 
μία ακόμη μαρτυρία υπέρ της απόψεως 
ότι οι περίπολοι δεν ήσαν Αθηναίοι πο- 
λίται.

Φ. Π ΕΤΣΑΣ

“ SYMPERIPOLOI ARTEMITI ”

In Katouna, Acarnania, where the 
ancient Medeon or Medion is located, 
part of an inscribed stele came to light 
by chance. From the first two lines of 
the inscription it becomes probable that 
the stele was dedicated to Artemis by 
Athenian symperipoloi. From their 
names only the last letters of the patro- 
nymic are preserved, and this makes dif-

ficult further conclusions. The inscrip- 
tion is related to a contemporary or 
a little later bronze tablet in the Ash- 
molean Museum, as well as to a Me- 
garian inscription. The probability is 
expressed that the dedicators were 
Acarnanians who were serving or had 
served as Athenian peripoloi.

F. P E TS A S

5. Μεδεών, Θουκ. 3, 106, Μεδιών, IG IV 2, 
I, 95 13, και Στέφ. Βυζ. εκ του Πολυβίου. Medion, 
LIV. 36, 11, 12. Ταυτίζεται προς τον παρά την 
Κατούναν αρχαιολογικόν χώρον, RE, XV, 102 
(K ro ll).

6. IG IX 2, 2, αριθ. 388.
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ECONOMY IN THE MIDDLE MINOAN AGE

Stone vessels of various sizes were 
highly regarded in Ancient Egypt, 
where they were first produced; and 
in Crete, where later copies of the 
Egyptian exports were made. Cut from 
hard and coloured stone and probably 
used for religious purposes, or to con- 
tain cosmetics; they were certainly 
used as votive offerings for the dead.

Despite the intactable nature of the 
stone, they are of various shapes and 
beautifully made. In the stages of their 
manufacture, it appears that after the 
shape of the vessel had been fashioned, 
the inside of the resultant block was 
hollowed out. This, whether the vessel 
was to be cylindrical, conical or glo- 
bular, must be true not only for utility 
but for strength; and the first step in 
what was indeed the most difficult part 
of the work was the boring of a hole 
into the heart of the stone 1. After the 
initial boring the hole could be ground 
away to the required size and shape. 
Until the discovery of the tubular or 
hollow drill, this, although a rotating 
tool was used, must have been irksome 
and protracted. The invention of the 
tubular drill of copper laced with oil 
and the dust of powdered quartz or 
of the harder and more efficient co- 
rundum powder1 2, was not only a 
safer, but a far more economical pro- 
cess, since less of the material had to be

ground away, and as the drill went 
slowly deeper, more than half the re- 
fuse remained in position in the form 
of a cylindrical core, not impeding the 
drill, but guiding it in its vertical des- 
cent. When the drilling was sufficiently 
advanced, the core was broken off.

These cores were not wastes. Some- 
times it seems that they were used 
as shapes for cylinder seals, to be 
smoothed down and themselves bored 
through with a smaller tubular drill so 
that after being engraved and finished, 
they could be securely tied to the 
person.

In Ancient Crete, smaller sections of 
these cores, were engraved and used as 
seals, not in cylindrical form but as 
discoids. The shape being in great esti- 
mation since it was a modernized form 
of a very ancient custom of using the 
vertebrae of large fish as amulets. 
These were first strung through the 
central hole through which the spinal 
cord had passed, and then later for 
convenience, through one, artificially 
made between the two faces of the 
roke.

A small group of these sections of 
stone cores, pierced laterally, have been 
found in Crete. In this case made of 
obsidian, volcanic glass, highly prized 
in antiquity for its semi - translucent 
colour and sombre beauty. Once cut 
and shaped, it could take the highest 
finish and polish. Hard enough to 
resist normal wear and proportionally 
lighter than many other minerals, it 
only had two disadvantages; its in- 
tractability in engraving and its ten-

1. This is seen by the marks of abrasion inside 
the vessels.

2. Probably from the Island of Naxos, where 
natural deposits are found. These were used in 
very ancient times.
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dency to fracture. Yet on fracture it 
produced such a variety of cavities 
and fissures so unlikely to be repeated, 
that these were sometimes regarded as 
a motif in itself although the result 
of nature 3. Such was the use to which 
two of these obsidian discoids in the 
Dawkins collection were seemingly put, 
(CMS V III Nos. 39 and 40).  The 
faces of these two pieces appear to be 
still in their state of natural cleavage 
without any attempt to fine down the 
given pattern. These two pieces have  
been dated to the Middle Minoan III 
period c. 1700 B.C. Another in the 
British Museum, Greek and Roman 
Department 1921 12-12.10 ( CMS VII 
No. 38 ) appears to be a little later, 
since the natural fractures on one face 
have been smoothed down and the cir- 
cular field is quartered by a simple 
cross 4. This is engraving of the sim- 
plest kind being merely two saw cuts 
at right angles.

Another obsidian disc from the Me- 
taxas Collection No. 1253 ( CMS IV 
No. 166 ) appears to be the latest of 
these obsidian discoids. It is dated to 
the 2nd Transitional Phase, through 
which the Middle Minoan Age passes 
almost imperceptibly into the Late 
Minoan Age. The date of this piece is 
seen in the engraving of the long horn- 
ed goat on side a, which had been 
smoothed down. Here are stylistic el- 
ements seen more explicitly in LMIb.

Natural cleavage however remains on 
side b. This consisting of curved crev- 
ices in parallel formation has been 
largely unaltered as in the earlier 
examples, except for the upper part 
of the field, where the cleavage left 
a curved segment so like the body of 
a swimming dolphin that the engraver 
perforce was obliged to add fins, a tail 
and an eye.

Between the Metaxas seal and the 
two pieces from the Dawkins collection 
there is a gap of about one hundred 
years, which the British Museum piece 
CMS VII No. 38 barely reduces. This 
at a time when the making of seals was 
at that inventive stage preparatory to 
the great Palatial use at Knossos. I t is, 
of course, possible that the engraving 
of the long - horned goat on the Me- 
taxas piece -  in itself a technical tour- 
de-force — was later than the original 
manufacture of the core section into a 
discoid seal, since the grace of the 
dolphin appears as mature as the agi- 
tation of the goat : and the leaving 
untouched the parallel crevices as deli- 
berate as either, with that respect for 
the past which is a mark of Cretan 
seal use.

The recent discovery of another 
discoid in the reserve collection of the 
Department of Greek and Roman anti- 
quities 5, however, provides a stylistic 
link between CMS VII No. 38 and 
CMS IV No. 166, since by chance the

3. Of the practice referred to by Aristophanes. 
Thesmoph. 425. See C. W. Kings comment, 
Antique Gems, p. 124.

4. Made in all probability by a thin copper tool 
laced with corundum. Such work would not 
cause any fracture in the material.

5. Reg. no. 1900. 2 - 12. 3. From  a tomb at 
Trypiti on the island of Melos. Previously 
unpublished.
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F ig .  1

patterns on this piece of obsidian, the 
result of cleavage, produced on the 
surface of each face a slightly curved 
triangular segment, which, with the 
addition of a small drill hole, make 
two fish heads. Strokes or lines have

also been engraved above each head, 
which in one instance may represent 
seaweed; in the other some spines 
attached to the fish’s head. With a 
minimum of effort and contrivance a 
telling likeness is secured, with a sense
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of poise and movement in addition. On 
grounds of style and technique, this 
engraving is later than that of the plain 
cross on the earlier British Museum 
example, but earlier than the more

sophisticated style of the Metaxas seal. 
Thus a sequence and process of deve- 
lopment, which involved ingenuity, 
and economy; yet was not without 
humour.

V. E. G. KENNA

DIE GESANDTENSTELEN IM KERAMEIKOS

Die beiden Marmorstelen der in 
Athen gestorbenen ausländischen Di- 
plomaten Pythagoras aus Selymbria 
und Thersandros und Simylos aus

Kerkyra standen aufrecht und nahezu 
unversehrt am Südrand der Gräber- 
straße ( A b b. 1 ), als S. Kumanudis 
sie 1870 bei der Ausgrabung des Ge-

A b b .  1. D ie  G e s a n d t e n s t e l e n  v o n  N o r d e n .
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biets auffand1. Ihre Epigramme waren 
bei der erneuten Untersuchung des 
Geländes südlich vom Tritopatreion 
durch A. Brueckner im Jahr 1910, also 
40 Jahre nach der Aufdeckung der 
Stelen, noch unversehrt ( A b b. 2 ). 
Heute sind sie kaum mehr zu entziffern.

Während Kumanudis die Stelen bis 
zur Unterkante ihrer Basen freigelegt 
hatte, deckte Brueckner den fünf- 
stufigen pyramidenförmigen Bau unter 
der Stele des Pythagoras auf und er- 
kannte das Straßenniveau zur Zeit der 
Anlage des Grabmals2. Es liegt etwa

1 m tiefer als das der benachbarten 
Giebelstele für die beiden Kerkyräer. 
So bestätigte der Erdbefund, was 
Stelenformen und Epigramme bereits 
C. Curtius hatten annehmen lassen3: 
die Pfeilerstele des Proxenos muß 
wesentlich früher aufgestellt worden 
sein als die Giebelstele der Gesandten 
aus Kerkyra. Curtius hatte den Auf- 
enthalt des Pythagoras in Athen mit 
dem Eintritt Selymbrias in den atti- 
schen Seebund 451/50 4 verbunden, ob- 
gleich das Amt eines Proxenos im Gegen- 
satz zu dem des Presbeys nicht politisch

Abb. 2. Das Epigramm auf der Giebelstele für die Kerkyräer.

1. Πρακτικά, 1870/71, 8.
2. Friedhof am Eridanos 6 ff. u. Abb. 5.

3. AZ. 29 ( 1872) 29; vgl. auch U. Köhler, 
AM. 10 (1885) 366 N r. 13.

4. a.O.
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Abb. 3. Schnitt durch G räber und Monumente der Kerkyräer.

is t5. Schriftzüge und Pfeilerform der 
Stele widersprechen einer Datierung 
in die Mitte des 5. Jahrhunderts nicht. 
Das Grab des Proxenos Pythagoras 
konnte bisher nicht gefunden werden6 . 
Die Erschliessung eines Hohlraums in- 
nerhalb des Stufenunterbaus durch W. 
Hoepfner gibt hingegen Grund zur 
Annahme, daß womöglich die Urne 
des Verstorbenen innerhalb des Monu- 
ments verborgen ist.

Die beiden kerkyräischen Gesandten 
Thersandros und Simylos, so hatte

man bisher aus der Stelenform und 
den Buchstabenformen des Epigramms 
geschlossen7, mochten sich im Jahr 
375 v.Chr. in Athen aufgehalten haben, 
um hier über die Aufnahme Kerkyras 
in den attischen Seebund zu verhan- 
deln. Dieser dann abgeschlossene Ver- 
trag ist durch die bekannte Urkunde 
im Athener Nat. M us.8 bezeugt.

Brueckner hatte das Monument 
lediglich bis zur Unterkante der zwei- 
ten Stufe freigelegt und, als in der 
näheren Umgebung der Stele kein

5. J. Beloch, Griech. Geschichte I I 1, 153; 
M. Guarducci, Epigrafia Greca, 2, 29.

6. vgl. hierzu W. Peek, Kerameikos III 28.

7. Curtius, Brueckner, Peek, a.O. ( Anm.
3; 2; 6).

8. N r. 1467; H. Bengtson, Die Staatsver- 
träge des Altertums 2, 218 N r. 263.
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A b b .  4 . P l a n  v o n  G r ä b e r n  u n d  M o n u m e n t e n

Grab zu erkennen war, angenommen, 
die beiden im Epigramm Genannten 
lägen unter dem Sockel des Monu- 
ments9. Jedoch erst im Herbst 1971 
brachten Untersuchungen nahe der 
Stele die Gräber zutage. Sie führten 
zu einer ganz neuen Interpretation des 
bestehenden Grabmals.

Unter dem zweistufigen Sockel der 
Giebelstele fand sich jetzt ein älterer, 
ebenfalls zweistufiger Aufbau aus 
sorgfältig bearbeiteten Kalksteinqua- 
dern, gegen den der obere Sockel um 
wenige Zentimeter nach Osten ver- 
schoben ist ( A b b .  3) .  Westlich und 
östlich dieses Aufbaus, ausgehend von

der gleichen Oberfläche, von der auch 
seine Baugrube einschnitt, lagen in 
größerer Tiefe zwei parallel zum 
Straßenrand orientierte Grabgruben 
( A b b .  4 ) : die östliche ungewöhn- 
lich breit ( Grab 1 ), mit Überresten 
eines an die Seite der Grubensohle 
geschobenen Skeletts, die westliche 
ungestört ( Grab 2 ), mit dem Ske- 
lett eines etwa zwei Meter großen 
Mannes ( A b b .  5).  Lekythos und 
Strigilis lagen unmittelbar bei dem 
Toten; die übrigen Beigaben, 18 Ton- 
gefäße, fanden sich in der Füllerde der 
Grabgrube. Zwei Gefäße, ein Ein- 
henkler und ein Becher ( A b b .  6, 
Mitte ), sind auf Grund von Ton und 
Firnis sicher nicht attisch. Die Lekythos 
und auch die übrige Schwarzfirniskera-9. a . O . 9.
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A b b .  5 . G r a b  2  w e s t l i c h  d e r  S te le

mik datieren die Bestattung in das dritte 
Viertel des 5. Jahrhunderts. Da beide 
Gräber durch Schichtbefund sicher 
mit dem unteren Aufbau Zusammen- 
hängen, der darüberliegende Sockel 
mit der Giebelstele aber nichts anderes 
sein kann als die Erneuerung des 
älteren Grabmals, gilt das Epigramm 
für Thersandros und Simylos den bei- 
den jetzt gefundenen Toten.

Kerkyra schloß den ersten Vertrag 
mit Athen im Jahre 433/32 v. Chr. 
Der Anlaß des Vertragsschlusses ist 
uns durch Thukydides bestens be-

kannt ( I 44, 1 )10. Kerkyra fühlte 
sich durch die korinthische Flotte 
bedroht und hoffte auf Beistand der 
Athener. Gleichzeitig mit den kerky- 
räischen Gesandten kamen auch die 
Korinther nach Athen, um einen 
Vertrag zwischen Athen und Kerkyra 
zu verhindern. Beide Gesandtschaften 
trugen ihr Anliegen vor die Volksver- 
sammlung, die zweimal einberufen

10 . s .a .  B e n g t s o n  a .O .  8 0  N r .  161 .
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Abb. 6. Gefässe aus Grab 2

werden mußte, weil die Athener selbst 
unter sich unseins waren.

Denn die Konservativen standen auf 
der Seite des peloponnesischen Bundes 
und damit Korinths, die Demokraten 
dagegen rechneten mit dem Beistand 
der kerkyräischen Flotte im bevor- 
stehenden Konflikt mit Sparta11. 
Schließlich gab Athen die Garantie 
einer Epimachie und verpflichtete sich 
damit zum Beistand dann, wenn es 
angegriffen wurde.

Thukydides nennt nicht die Namen 
der Gesandten. Nach der Datierung 
der jetzt gefundenen Beigaben kann 
es jedoch keinen Zweifel geben, daß 
Thersandros und Simylos sich unter 
ihnen befanden, wahrscheinlich bilde- 
ten sie gar die ganze kerkyräische 
Gesandtschaft. Ihr Tod muß damals 
grösstes Aufsehen erregt haben, zumal 
die Athener Polis nach üblichem Brauch 
für die zu Tode gekommenen Gesandten 11

ein Staatsbegräbnis ansetzte. Thuky- 
dides verschweigt das Ereignis jedoch 
ebenso wie die Ermordung des atheni- 
schen Gesandten Anthemokritos ange- 
blich durch die Megarer12, ein Vorfall, 
der sich im Jahr 432 v. Chr., also 
auch unmittelbar vor dem Ausbruch 
des Krieges zutrug und der Perikies 
zum Anlaß diente, hart gegen Megara 
vorzugehen 13.

Daß der Tod zweier Gesandter und 
damit womöglich einer ganzen Ge- 
sandtschaft laut Epigramm « κατά 
συντυχίαν», d.h. zufällig eintritt, ist 
weniger wahrscheinlich, als daß er im 
Zusammenhang mit gleichzeitigen po- 
litischen Ereignissen steht. So können 
die Kerkyräer z.B. ein Opfer derjenigen 
geworden sein, die sich von der Ermor-

11. Beloch a.O. 295 f. sieht die Ursache auch 
in innenpolitischen Schwierigkeiten des Perikies.

12. Plutarch, Perikies 30; Pausanias I 36, 3; 
Demosthenes XII 4. Thukydides berichtet auch 
nichts von der Ermordung des Ephialtes, Arist,, 
Ath. Pol. 25, 2; Plutarch, Kimon 15.

13. Plutarch a .O .; Beloch a.O. 293, Anm. 1 
sieht keinen Zusammenhang zwischen dem
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dung der Gesandten den Zorn Kerkyras 
und damit die Vereitelung des Vertrages 
versprachen. Der Abschluß des Ver- 
trages spricht nicht gegen eine solche 
Vermutung. Denn Kerkyra war auf 
die Hilfe Athens angewiesen und Athen 
rechnete aus den erwähnten Gründen 
mit dem Beistand der kerkyräischen 
Flotte: beide mußten also daran inte- 
ressiert sein, einem solchen Vorfall die- 
Bedeutung zu nehmen.

Gehörte es zwar zu den Gepflogen- 
heiten, einen im Dienste des Staates 
gestorbenen Diplomaten auf Kosten 
des Staates zu bestatten und ihm 
ein Denkmal zu errichten, so ist 
doch bemerkenswert, daß ein einmal 
zerstörtes Grabmal wie das der kerky- 
räischen Gesandten mit gleichem Auf- 
wand erneuert wird. Die Erklärung 
hierfür basiert auf dem oben angenom- 
menen Vorgang : anlässig des neuen 
Vertrages zwischen Kerkyra und Athen 
im Jahre 375 v. Chr. könnte Kerkyra 
Athen an eine alte Verpflichtung erin- 
nert und die Wiederherstellung des 
Grabmals gefordert haben.

Zum Schluß sei kurz auf das Grab- 
mal eines weiteren Gesandten ver- 
wiesen, der ebenfalls im Jahr 432 
v. Chr. in Athen starb. Σιληνός

(Φώκου, ist auf einer Urkunde als Teil- 
nehmer einer Gesandtschaft aus Rhe- 
gion verzeichnet14.

Die Rheginer befanden sich wo- 
möglich gleichzeitig mit Gesandten 
aus Leontinoi14 15 in Athen, um die 
Athener um Beistand oder Erneuerung 
des alten Vertrages zu bitten, der ihnen 
Hilfe gegen potentielle Gegner, in 
diesem Falle Syrakus16, zusagte. Die 
Athener versprachen die Hilfe umso 
lieber, als sie selbst bereits ein Auge 
auf die Reichtümer der sizilischen 
Kolonien geworfen hatten17 und nach 
Bundesgenossen in Unteritalien Aus- 
schau hielten18.

Die Grabstele mit Epigramm für den 
verstorbenen Gesandten Σιληνός fand 
sich verbaut in der alten Kirche Hagia 
T riada19. Die Stele ist verschollen, der 
Standort des Grabmals wurde von W. 
Peek westlich der Stele für die Kerky- 
räer vermutet, dort, wo sich heute 
noch drei Quader einer Euthynterie 
zu einem Stufenbau erhalten haben 
( A b b. 1 ). Auf Grund der Ähnlich- 
keit von Basis und pfeilerartiger Stele20 
mit dem Grabmal des Pythagoras ist 
auch die Gleichartigkeit des Stufen- 
baus nicht auszuschließen.

Im Jahre 432 v. Chr., unmittelbar

m e g a r i s c h e n  P s e p h i s m a  u n d  d e r  E r m o r d u n g  d e s  

A n t h e m o k r i t o s ,  o b g le ic h  d i e s e r  d u r c h  P l u t a r c h  

u n d  P a u s a n i a s  g le i c h e r m a ß e n  b e z e u g t  i s t .  D a ß  

d e r  A n t r a g  d e s  C h a r i n o s  ( P l u t a r c h  a . O . )  e r s t  

n a c h  A u s b r u c h  d e s  p e l o p o n n e s i s c h e n  K r i e g e s  

u n d  a u s  a n d e r e m  G r u n d  g e s te l l t  w u r d e  (  B e lo c h  

a . O . ) ,  l ä ß t  s ic h  w e d e r  a u s  T h u k y d i d e s  n o c h  a u s  

d e n  D a r l e g u n g e n  d e r  a n d e r e n  G e w ä h r s l e u t e  e r - 

s e h e n .

14 . I m  B r i t .  M u s .  B e n g t s o n  a .O .  81 N r .  1 6 2 ; 

R .  M e ig g s  -  L .  L e w i s ,  G r e e k  H i s t o r i c a l  I n s c r i p - 

t i o n s ,  171 N r .  6 3 .

15 . B e n g t s o n  a .O .  84 .

1 6 . V g l. T h u k y d i d e s  I I I  8 6 , 3.

17 . P l u t a r c h ,  P e r i k i e s  2 0 .

18 . S . d ie  G r ü n d u n g  v o n  T h u r i o i  4 4 4 /4 3  v .  

C h r .  H .  B e n g t s o n ,  G r i e c h i s c h e  G e s c h ic h t e ,  H A W  

I I I  4 , 1 9 9  f .

19 . P e e k ,  a .O .  2 6  N r .  3 6  T a f .  1 2 , 1.

2 0 . D i e  v o n  P e e k  a n g e g e b e n e n  M a s s e  g e h e n
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vor Ausbruch des peloponnesischen 
Krieges, erhoben sich also an der 
Südseite der Gräberstraße am Fuß 
des großen Südhügels drei gewaltige, 
vom Staat errichtete Grabmonu- 
mente. Nicht weit von ihnen mag das 
vielleicht noch bedeutendere Grabmal 
für den athenischen Gesandten Anthe- 
mokritos errichtet worden sein. Pau- 
sanias sah diese Grabstele in der Nähe 
des Heiligen Tores, an der Heiligen 
Straße 21.

Bis auf das Mal des Pythagoras aus 
Selymbria, der als Proxenos offensicht- 
lich nicht in den politischen Zwist 
hineingezogen wurde, fielen alle Mo- 
numente dem Krieg zum Opfer. So- 
lange aber waren sie weithin sichtbare 
Zeugnisse der Bündnis -  und Gross- 
machtpolitik des Perikies und der poli- 
tischen Wirren in den Jahren vor dem 
Krieg. Sie bezeugen überdies, daß in 
jener Zeit ein ‘Demosion Sema’ sowohl 
vor dem Dipylon als auch vor dem 
Heiligen Tor lag. War das eine für die 
Athener Gefallenen bestimmt, so das 
andere für die in Athen oder im Dienst 
Athens zu Tode gekommenen Diplo- 
maten.

U R S U L A  K N I G G E

NOTE ON A TERRA-COTTA GROUP OF THE LATE BRONZE AGE
FROM CYPRUS

In a recently published article Pro- 
fessor Schaeffer assembled a number 
of Bronze statuettes representing bulls 
on ritual vehicles being driven for 
sacrifice 1. The discovery in a well at 
Enkomi of such a ritual vehicle, with 
a bull and a human figure standing 
on its rectangular frame, helped him 
not only to assemble similar statuettes

from Cyprus now scattered in foreign 
Museums, but also to date them cor- 
rectly to the Late Bronze Age, whereas 
they had been hitherto considered as 
of later date. The Enkomi cult vehicle 
is dated to the end of the 13th or the 
beginning of the 12th century B.C., 
and a similar date may be assigned to 
the other statuettes of the same group.

The importance of the bull in the 
prehistoric religion of Cyprus is well 
known. Already in the Early Bronze 
Age in the sanctuary model from

a u f  e in e  W i e d e r v e r w e n d u n g  z u r ü c k .  D ie  u r - 

s p r ü n g l i c h e  E i n l a s s u n g  w a r  3 7 ,5  X 1 9 ,5  c m  g r o ß  

u n d  d a h e r  n ic h t  d ie  e in e s  P f e i l e r s ,  s o n d e r n  e i n e r  

S te le .

2 1 . P a u s .  I  3 6 , 3 .

1. C . F .  A . S c h a e f f e r ,  « C h a r s  d e  c u l te  d e  

C h y p r e  » , S y r i a  4 6  ( 1 9 6 9  ) 2 6 7 ff .
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Fig. 1 - 3. Base - Ring II ware group from Kazaphani 

Vounous, dated to ca. 2000 B.G., 
there are bulls for sacrifice on either 
side of the entrance to the sanctuary 
guarded by attendants. The cult of the 
bull and its symbolism is well attested 
during the Late Bronze Age and con-

tinues also during the early part of the 
first millenium 2.

2. For a recently published short survey of 
this problem see V. Karageorghis, Le taureau 
et le serpent, 1500 ans de symbolisme religieux 
à Chypre, Archeologia 43 ( 1971 ) 58ff.
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We take up this problem again in 
order to present very briefly a terra - 
cotta group of a male human figure 
leading a bull for sacrifice in an atti- 
tude which is strikingly similar to 
some of the bronze statuettes published 
by Professor Schaeffer. This terra - 
cotta group, in Base-Ring II ware, is 
not in solid clay, but the figures are 
empty inside, in the fashion of anthro- 
pomorphic and zoomorphic vases. Such 
single figures of bulls or human figures 
in Base - Ring II ware are very com- 
mon in Cyprus during the Late 
Bronze Age3, but this is the first time, 
as far as I know, that they appear to- 
gether in a group. These figures are 
usually found in tombs and they are 
dated to the Late Cypriote II period 4.

Our terra - cotta group ( f i g s .  1 - 3) 
was found in 1971 at Kazaphani, on 
the northern coast of Cyprus, in a 
half - looted tomb which- produced a 
very rich ceramic material dating 
from Late Cypriote I to Late Cypriote 
IIC. The tomb had been thoroughly 
disturbed and does not offer any stra- 
tigraphical evidence for dating our 
object. Height of human figure: 12 cm .; 
length of bull : 16.4 cm. The bull figure 
follows the traditional style of the other

Base - Ring ware bulls, with a cylin- 
drical body, plain unmoulded legs, 
a thick neck with an indication of the 
dewlap, and a large head with pro- 
minent horns. The whole body is co- 
vered with a light brown slip. The eyes 
are applied, in the form of circular pel- 
lets. Zig - zag engraved lines cover the 
whole of the forehead- A few vertical 

    parallel engraved lines on the sides of 
the neck indicate the folds of the ani- 
mal’s hide; there are engraved circles 
round the base of the horns. The ears 
are plastically rendered ( the right ear 
is missing ). The tail is also plastically 
rendered. The animal is static, with all 
four legs apart. The human figure 
stands to the right side of the bull. He 
is frontal and motionless, with both legs 
joined together. The body is flat, with- 
out any indication of muscles. The sex 
is prominently showing. The head is 
flat at the top, with a projection at the 
hind part; the nose is very prominent 
and pointed; the ears are very large, 
the eyes are rendered by circular pel- 
lets like those of the bull; there is a 
short shallow groove for the mouth. 
The hair, eye - balls and eye - brows 
are also indicated with dark brown mat 
paint. The figure seems to be nude 5, 
since his sex is showing, but he wears, 
nevertheless, a short loin - cloth, which 
is indicated by dark brown paint and 
grooves ( vertical for the folds and hori- 
zontal for the belt round the w aist).

The right arm is stretched across the 
chest, to the left, to hold the bull’s 
right horn at its lower part, whereas

3. Cf. L. Âstrom, Studies on the Arts and
Crafts of the Late Cypriote Bronze Age ( Lund 
1967), 40ff. fig. 70, 3 -8 ;  A. Caubet, Terres 
cuites Chypriotes au Louvre, RDAC ( 1971 ), 
10, pl. IV, 1 - 2.

4 f  Âstrom, op. cit., 112, for human figures. 
The bull figures are dated to Late Cypriote II 
and III periods ( p. 113), but no distinction is 
made between the terra-cottas of solid clay and 
those of Base - Ring ware; cf. also Caubet, op. 
cit., 10, note 4. 5. Cf. Schaeffer, op. cit., 273, note 16.
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Fig. 4. Bronze group from Cyprus now in the Louvre, inv. MNB 336 ( Courtesy of the Département 
des Antiquités Orientales, Musée du Louvre )

the left arm, now broken off, may have 
been bent over the animal’s neck to 
touch the side of the neck behind the 
ear. The whole composition is static 
and may be interpreted as that of a 
man who is showing the bull to the 
divinity before the sacrifice6 .

We have already mentioned that 
both the animal and the human fi- 
gures, taken one by one, have parallels 
in Base - Ring ware. The head of the 
human figure is paralleled by those of 
female figures of an identical type 7. 
In fact, as far as we know, this is one

6. Cf. loc. cit. 7. Caubet, op. cit., pl. IV, 1 - 2 ,  note 3.
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of the very rare instances, if not a uni- 
que one, of a male figure being repre- 
sented by a figurine of such a type. 
We know, however, that male figures, 
with the sex prominently indicated and 
of a comparable style in general, were 
quite frequent in the repertory of 
bronze figurines during the Late 
Bronze Age 8.

The attitude of the human figure 
and the bull, as well as their general 
appearance, have close parallels in two 
bronze figurines in the Louvre, both 
from Cyprus. One of them ( f i g .  4)  
has already been identified and dated 
by Professor Schaeffer, as mentioned 
above, to the end of the 13th or the 
beginning of the 12th century 9. The 
style of the two figures (human and 
anim al) is very closely related to that 
of a Base - Ring group. The facial 
characteristics and the attitude of the 
human figure, the bull’s head, but par- 
ticularly the general appearance of the 
group demonstrate beyond any doubt 
that this must have been a very well - 
known type of a group which various 
craftsmen copied very faithfully, 
whether in bronze or in clay.

There is a second group of figures in 
the Louvre 10, also in bronze, found by

peasants near Arsos, apparently at the 
site of a sanctuary which was exca- 
vated by Ohnefalsch - Richter11. The 
second group is not very well preserved, 
but the attitude of the figures and their 
general appearance ( especially the flat 
top of the head and the prominent 
pointed nose of the human figure ) do 
not differ from that of the other groups 

   described above. It may be justifiable, 
therefore, to give to this group, a Late 
Cypriote date.

It is obvious from the above that 
during the end of the Late Cypriote II 
period and the beginning of Late Cy- 
priote III  there existed in Cyprus a type 
of a group of figures ( bull and human 
figure) which became standardized 
and which was associated with the 
cult of the fertility god, whose symbol 
was the bull; the figures represent 
the ultimate moment, the sacrifice of 
the bull, whom the nude human figure 
presents to the god before the sacrifice. 
In bronze these figurines are repre- 
sented on a ritual vehicle, but in Base - 
Ring ware they are free standing. The 
terra - cotta group from Kazaphani, 
the terminal date of which could not be 
later than the end of the 13th century, 
shows that this type existed before the 
date which is usually attributed to 
the bronze figurines, unless some of 
them are not in fact as late as they are 
believed to be ( 12th century).

8. Cf. J. - C. Courtois, Objets en pierre et 
figurines de divinités en bronze provenant de 
Chypre conservés au Musée du Louvre, 
RDAC ( 1971 ), 15ff., pls. VI - VII.

9. Op. cit., 274 fig. 2, pi. XXI, 1. Illustrated 
also in Th. Bossert, Altsyrien, no. 157, and 
dated to the beginning of the 1st millenium. 
Provenance uncertain; inv. no. MNB 336.

10. M. Ohnefalsch-Richter, Kypros, Bible and 
Homer, pi. 43, figs. 6 - 7 ;  Bossert, Altsyrien, no. 
162. Ohnefalsch - Richter dates this group to 
the 'Graeco - Phoenician period’.

11. It was not, however, found in a proper 
excavation and the information given by pea- 
sants to an excavator is often the same, to please 
him, that an object was found at the site which 
interests him most.

12. V. Karageorghis, Ten years of archaeo- 
logy in Cyprus, 1953 - 1962, AA, 1963, 559f., 
fig. 37.
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Comparable compositions survived 
in the Archaic period. We mention in 
particular a terra - cotta group from 
a 6th cent. B.C. sanctuary at Meniko, 
west of Nicosia, where a very large bull 
is represented between two small hu- 
man figures12. We recall that in this 
sanctuary a rural god was worshipped, 
associated with cattle; we also recall

that one of the cult objects found in it 
was a large limestone slab in the form 
of horns of consecration. We know that 
quite a number of religious beliefs of 
the Late Bronze Age survived well into 
the first millenium, as a result of the 
conservative Spirit of the ancient 
Cypriote.

V. KARAGEORGHIS

ΧΑΛΚΗ ΥΔΡΙΑ ΕΝ ΤΩ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΜΠΟΡΙΩ

Η  κατωτέρω δημοσιευομένη χαλκή 
υδρία, διατηρηθείσα μόνον κατά τα χυτά 
μέρη της ( την κάθετον και τας οριζον- 
τίους λαβάς και την δακτυλιοειδή βάσιν, 
ε ι κ. 1 - 2) ανήκει εις το αρχαιοπωλείον 
Βιτάλη-Γαζαροσιάν ( αρ. ευρ. 4637 )1 και 
κατόπιν προτάσεως της Εφορείας Α ρ- 
χαιοπωλείων πιθανώτατα θα αγορασθή 
υπό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μου- 
σείου. Προέρχεται εκ Βονίτσης.

΄Απαντα τα τεμάχια σώζονται εις αρί- 
στην κατάστασιν. Είναι συμπαγή, άνευ 
ουδεμιάς κατιώσεως πλήν ωρισμένων μι- 
κρών φθορών της επιφανείας, οφειλομέ- 
νων εις τας κατά την χύσιν του μετάλ- 
λου δημιουργηθείσας φυσαλίδας. Ωραία 1

φαιόχρυσος οξείδωσις καλύπτει άπαντα 
τα υπό εξέτασιν μέλη της υδρίας.

α) Κάθετος λαβή, ακεραία, ελλιπής μό- 
νον κατά το κατώτατον άκρον της, ήτοι 
το μέσον φύλλον του ανθεμίου της απο- 
λήξεως ( ε ι κ. 1 και 3 ). Φθορά τις πα- 
ρουσιάζεται και επί της ρινός της επί 
του πυρήνος του ως άνω ανθεμίου στηρι- 
ζομενης σειρήνος. ΄Υψος λαβής εν ανα- 
πτύξει 0,247, ύψος ουχί εν αναπτύξει 
0,20 μ.

Κάτω επίθημα : ΄Υψος 0,093, πλάτος 
0,074 μ., διάμ. άνω προσαρμογής 0,05 μ.

Το στρογγύλης διατομής στέλεχος 
σχηματίζει κατά το πρόσθιον τμήμά του 
και καθ’ όλον του το μήκος διά διπλής 
αναγλύφου γραμμής εξ αυλακώσεις, απο- 
ληγούσας άνω και κάτω εις γλωσσοειδές 
κόσμημα.

Το άνω επίθημα είναι δισκοειδές, κυρ- 
τούμενον κατά τον κάθετον άξονά του

1. Ε υχα ρ ισ τώ  θερμώς τον κ. Π. Βιτάλην διά 
την παραχώρησιν εις εμέ του δικαιώματος της 
δημοσιεύσεως.
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διά την καλυτέραν πάλαι ποτέ προσαρ- 
μογήν του επί του λαιμού της απολεσθεί- 
σης υδρίας. Κοσμείται υπό εντύπου ρό- 
δακος εξ είκοσι δύο φύλλων, σχηματιζο- 
μένων τη βοήθεια διπλής αναγλύφου 
γραμμής.

Το κάτω επίθημα σχηματίζει ανάγλυ- 
φος σειρήν, βαίνουσα επί εξογκώματος, 
καλύπτοντος τον πυρήνα ενδεκαφύλλου 
ανθεμίου. Μεταξύ του ανθεμίου και εκά- 
στης των αναπεπταμένων και κατά τα 
άκρα των προς τα έσω στρεφομένων πτε- 
ρύγων διατρήτως ( à jour ) αποδιδόμενον 
σύστημα εκ τεσσάρων ελίκων, κατά μίαν 
και ημίσειαν φοράν συστρεφομένων, κα- 
θέτως σχεδόν διατεταγμένων και συνδεο- 
μένων μεταξύ των διά ταινιών. Εις τας γω- 
νίας, τας σχηματιζομένας μεταξύ των έξω 
άνω ελίκων και των πτερύγων, ανά εν 
πεντάφυλλον ημιανθέμιον.

Η  κεφαλή και αί άνω απολήξεις των 
πτερύγων της σειρήνος προβάλλονται 
σχεδόν ολογλύφως επί της εν είδει κυρ- 
τουμένου δίσκου κάτω απολήξεως του 
καθέτου στελέχους της λαβής. Το στήθος 
της σειρήνος ουδεμίαν υποδήλωσιν πτε- 
ρώματος φέρει. Αντιθέτως, η κόμη απο- 
δίδεται πλαστικώς. Έχουσα χωρίστραν 
κατά το μέσον, παρουσιάζει βοστρύχους 
περιειλιγμένους εις στεφάνην, ενώ τούς 
πλαγίους πίπτοντας ανά δύο επί των 
ώμων. Πλην των βοστρύχων πλαστικώς 
αποδίδονται και αί διπλής σειράς πτέρυ- 
γες και τα ημιανθέμια.

Διά της εκβαθύνσεως των ταινιών κατά 
το μέσον των και της συνεπεία ταύτης 
εξάρσεως των ακμών των καθ’ όλον των 
το μήκος και το σύστημα των ελίκων 
προβάλλεται ευκρινέστατα εν τω χώρω. 
Επίσης και το ενδεκάφυλλον ανθέμιον,
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Εικ. 2. Λαβή και βάσις της αυτής υδρίας

Ε ικ. 3. Το κάτω επίθημα της κατακορύφου λα- 
βής της ε ι κ .  1

το όποιον, λόγω της κατά το μέσον εκ- 
βαθύνσεως των φύλλων του, παρουσιά- 
ζει εν εξάρσει τας διπλάς νευρώσεις του.

β) Οριζόντιοι λαβαί, ακέραιαι ( ε ι κ. 
1-2) .

Μήκος λαβών από των άκρων των 
προσαρμογών : ουχί εν αναπτύξει 0,113, 
εν αναπτύξει 0,21 μ.

Μήκος στελέχους λαβών ( ουχί εν ανα- 
πτύξει) 0,081, ύψος λαβών 0,047 μ. Με- 
γίστη διάμετρος στελέχους 0,017, διάμ. 
προσαρμογών 0,049 μ.

Τα προς τα έσω και άνω συστρεφόμενα 
στρογγύλης διατομής στελέχη των λα- 
βών σχηματίζουν κατά την πρόσοψίν 
των και καθ’ όλον των το μήκος διά μονής
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αναγλύφου γραμμής πέντε αυλακώσεις, 
αποληγούσας κατά τα άκρα των εις γλωσ- 
σοειδές κόσμημα. Αί εκατέρωθεν προσαρ- 
μογαί, δισκοειδείς, ισχυρώς καμπυλού- 
μεναι, κοσμούνται διά γλωσσοειδούς κο- 
σμήματος, σχηματιζομένου διά διπλής 
νευρώσεως και συνισταμένου εφ’ εκά- 
στης μεν των τριών προσαρμογών εξ ει- 
κοσιπέντε γλωσσών, επί της τετάρτης δε 
εξ εικοσιτεσσάρων.

γ) Δακτυλιοειδής βάσις ( ε ι κ 2). 
'Υψος 0,023, κάτω διάμ. εξωτερική 0,133, 
άνω διάμ. εξωτερική 0,098 μ.

Κυματοειδούς διατομής, κοσμείται και 
ο δακτύλιος ούτος διά γλωσσοειδούς κο- 
σμήματος, αποδιδομένου πλαστικώς διά 
της εκβαθύνσεως των φύλλων του και της 
αντιστοίχου εξάρσεως των διπλών νευ- 
ρώσεών του.

Η  ύπαρξις εκβαθύνσεων όπισθεν των 
πτερύγων και του στήθους της σειρήνος, 
καθώς και όπισθεν των άκρων του στελέ- 
χους της καθέτου λαβής και των δισκοει- 
δών προσαρμογών όλων των λαβών διά 
την έγχυσιν μολύβδου μαρτυρούσι, ότι 
τα χυτά συμπαγή μέρη θα συνεκολλώντο 
τη σφυρηλάτω υδρία.

Αυτή θα ανήκεν εις την κατηγορίαν 
των καλπίδων, ων η κάθετος λαβή, προσ- 
αρμοζομένη τω λαιμώ του αγγείου τη 
βοηθεία ισχυρώς κυρτουμένου δισκοει-

δούς επιθήματος, διαμορφούται κατά την 
κάτω προσαρμογήν της εις σειρήνα, βαί- 
νουσαν επί εξογκώματος, καλύπτοντος τον 
πυρήνα του ανθεμίου. Μεταξύ του ανθε- 
μίου τούτου και των πτερύγων της σειρή- 
νος σύστημα ελίκων, συνδεομένων διά 
ταινιών 2. Των αγγείων τούτων το στό- 
μιον, χυτόν, συμπαγές, συγκεκολλημένον 
τω λεπτώ τοιχώματι του λαιμού διά της 
μεθόδου της θερμάνσεως και της σφυρη- 
λατήσεως, κοσμείται κατά την παρυφήν 
του δι’ αστραγάλου και ταινίας ωών και 
λογχών.

Η  διάταξις της κόμης της σειρήνος 
κατατάσσει την απολεσθείσαν κάλπιν εις 
την υπό της Diehl ορισθείσαν υποδιαίρε- 
σιν C ( Sirenen mit Haarrolle und Herab- 
hängenden Lockensträhnen ) 3, ενώ η 
ομοιότης των επί μέρους στοιχείων του 
κάτω επιθήματος της καθέτου λαβής μας 
και των στοιχείων της εν Βοστώνη ευρι- 
σκομένης και εξ Ήλιδος προερχομένης 
λαβής4 της υποδιαιρέσεως C, του δευτέ- 
ρου ημίσεος του 5ου αί. π.Χ., φέρει τας 
εις ας ανήκον κάλπιδας ως πλέον συγ- 
γενείς.

Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η  Κ. Α Ν Δ Ρ Ε Ι Ω Μ Ε Ν Ο Υ

FRAGMENTS OF A BRONZE HYDRIA IN THE ANTIQUES’ MARKET OF ATHENS

The three handles and base pub- 
lished here come from the antiques’ 
market of Athens. They belonged to 
a now lost bronze hydria of E. Diehl’s

category ‘Kalpiden mit Sirenenat- 
taschen’, subdivision G. The hydria is 
dated to the second half of the 5th 
century B.G.

A N G H E L I K I  K .  A N D R E I O M E N O U

2. E. Diehl, Die Hydria, σ . 34.
3. E. α , σ . 35.
4. E. α , σ . 36, B 151, πιv. 16, 2.
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Εικ. 1. Ά νω  τμήμα ψηφίσματος του Κοινού 
των Θεσσαλών, εκ Λαρίσης

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΛΑΡΙΣΗΣ

Σημαντικά αρχαία—γλυπτά, επιγρα- 
φαί κ.α.— ήλθον εις φως προσφάτως εις 
την περιοχήν Λαρίσης. Δύο εξ αυτών, 
ενός ελλιπούς ψηφίσματος του Κοινού 
των Θεσσαλών εκ Λαρίσης και μιας επι-

Εικ. 2. Τομή της εν 
ε ι κ. 1 στήλης
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Εικ. 3. Επιτύμβια στήλη εκ Κραννώνος

τυμβίας στήλης εκ Κραννώνος, δίδεται 
κατωτέρω μία πρώτη παρουσίασις1.

Το εν ε ι κ. 1 άνω τμήμα ενεπιγράφου 
στήλης ανευρέθη τον Οκτώβριον του 
1970 εις το έναντι του Σκοπευτηρίου Λα- 
ρίσης οικόπεδον, όπου όμως είχε μετα- 
φερθή παλαιότερον αλλαχόθεν, ώστε η 
ακριβής προέλευσίς του παραμένει άγνω- 
στος.

Η  στήλη, εκ λευκόφαιου τοπικού μαρ- 
μάρου, έχει σωζόμενον ύψος μετά της 
επιστέψεως 0,38, πλάτος 0,445 και πά- 
χος 0,12 μ. Η  επίστεψις της στήλης έχει 
ύψος 0,11, πλάτος 0,47 και πάχος 0,14 μ., 
συνεχίζεται δε και κατά τας δυο στενάς 
πλευράς· όπισθεν η στήλη είναι άπεργος.

Εις την επίστεψιν υπάρχει οριζόντιος 
αβαθής αύλαξ, πλάτους 0,025 μ., χωρί- 
ζουσα ταύτην εις δύο ανισοπαχείς ται- 
νίας, την άνω πλάτους 0,05 και την κά- 
τω πλάτους 0,01 μ. Η  δευτέρα διά λεπτής 
οριζοντίας γεγλυμμένης γραμμής χωρί- 
ζεται από το καμπτόμενον προς τα έσω 
τμήμα της επιστέψεως, όπερ συναντά ετέ- 
ραν ανάγλυφον ταινίαν πλάτους 0,015 μ.· 1

1. Ευχαριστώ θερμώς την κ. Ντ. Πέππα - Δελ- 
μούζου, την κ. Μ. Θεοχάρη και τούς κκ. Β. 
Helly, Γ. Χουρμουζιάδην και C. Wolters διά τας 
πολυτίμους υποδείξεις των και πληροφορίας σχε- 
τικώς με την εκπόνησιν της παρούσης μελέτης.
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η τελευταία αυτή ταινία αποτελεί το 
άνω όριον της φερούσης την επιγραφήν 
επιφανείας της στήλης. Βασικά το Αρχι- 
τεκτονικόν ύφος της επιστέψεως αποτε- 
λεί μίαν συμβατικήν διατύπωσιν ενός 
« κυματίου », όπερ συνθέτουν τα ανωτέ- 
ρω στοιχεία ( ε ι κ. 2).

Η  επιφάνεια της στήλης είναι εις πολ- 
λά σημεία απολεπισμένη λόγω πληγμά- 
των δι’ αξίνης ή ύνίου· ελλείπει δε και εν 
τμήμα κατά την αριστεράν ακμήν της. 
Εκ του κειμένου της επιγραφής σώζονται 
οι πρώτοι 12 στίχοι και μέρος του 13ου. 
Τα γράμματα είναι επιμελώς κεχαραγμέ- 
να και έχουν ύψος 0,01 μ. Διάστημα μετα- 
ξύ) των στίχων 0,01 μ. Η  επιγραφή έχει 
ως εξή ς :

σαμεν εκ των σωζομένων ιχνών, πιθανόν 
ήτο αναγεγραμμένον « ξυνυπάρχοντες » 
η ακόμη ίσως ήτο εν ρήμα πρό του « υ- 
πάρχοντες », όπερ αρμόζει καλύτερον 
εις την σύνταξιν.

Το όνομα του αποσταλέντος πρεσβευ- 
τού (στίχ. 4) ίσως ήτο « Κλιτύας » ή 
άλλο τι  συνεπληρώσαμεν « Κλείτον )» 
ως πιθανώτερον, διότι το όνομα αυτό 
απαντά και εις άλλας επιγραφάς εκ Θεσ- 
σαλίας2. Το πατρώνυμον του πρεσβευτού 
Βασανεύς δεν είναι γνωστόν εξ άλλων 
Θεσσαλικών επιγραφών.

Εις τον στίχον 8 αντί της λέξεως « πέν- 
τε » πιθανόν υπήρχε « άπαντα » ή « άπαν- 
τας » η άλλο τι- συνεπληρώσαμεν (( πέν- 
τε » ως πλέον πιθανόν.

Έδοξε τώι Κοινώι Θεσσαλών, επειδή Τήιοι 
[σ]υγγενείς και φ[ί]λοι [και νυν υ]πάρχοντες Θεσ- 
[σαλ]ών, πέμψ[αν]τος π[ρός] α[υ]τούς του έθνους 
[π]ρεσβευτήν [Κ]λ[είτο]ν Βασανέως Γυρτώνιον κα[ι]

5 [πα]ρακαλούντος εξαποστείλαι προς το Κοινόν
[τω]ν Θε[σσ]αλών επί την δικαιοδοσίαν ην έδει 
. . Ν Τ . . . . ΟΡΙΣΑΙ [ε]ν τώι ενιαυτώι της ΚΑΤΑΠΟΥΛ 
. α[πέ]ντ[ε γ]ραμματέ[ας] δικαστάς άνδρας κα- 
λούς κ[αι] αγαθούς [και] πίστεις έχοντας των μάλ[ι]- 

10 στα τι[μωμένων παρ’]αυτοίς, οίτινες, ας μεν αν δ[ύ]-
νωνται των [δικ]ών, συ[λ]λύσουσιν, τας δε άλλας 
[δ]ώσ[ιν κ]ατά [του]ς νόμους ίσως και δικαίως και αζ[ί]- 
[ω]ς της [εγχειριζ]ομένης αυτοίς πίστ[εως]

Παρατηρήσεις
Επειδή η παρούσα μελέτη δεν αποτε- 

λεί πλήρη δημοσίευσιν της επιγραφής, 
δεν γίνονται ενταύθα γλωσσικαί παρατη- 
ρήσεις, αλλά σημειούμεν απλώς τα εξής 
ως προς την ενδεχομένην διαφορετικήν 
συμπλήρωσιν ωρισμένων λέξεων :

Εις τον δεύτερον στίχον αντί των λέ- 
ξεων « νυν υπάρχοντες », ως συνεπληρώ-

Εις την αρχήν του στίχου 12 συνεπλη- 
ρώσαμεν « δώσιν», κατά την φράσιν 
« δίκην δίδωμι », υπό την έννοιαν εκδι- 
κάζω δικαστικήν υπόθεσιν. Δεν φαίνεται 
πιθανόν το ενδεχόμενον να συμπληρωθή 
« δικώσιν », αφ’ ενός διότι δεν υπάρχει 
επαρκής χώρος ουδέ σχετικόν ίχνος

2 . Β λ .  I G  I X 2 ,  2 1 , 2 2 4  κ α ι  2 3 4 .
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γραμμάτων εις το τέλος του 11ου στίχου 
διά την πρώτην συλλαβήν του « δικώ- 
σιν », αφ’ ετέρου διότι το ρήμα « δικείν » 
απαντά μόνον εις τον Πίνδαρον και τούς 
τραγικούς.

Ερμηνεία
« Ε φάνη καλόν εις το Κοινόν των 

Θεσσαλών, επειδή οι Τήιοι είναι συγγε- 
νείς και φίλοι των Θεσσαλών, αφού στεί- 
λη προς αυτούς το έθνος ως πρεσβευτήν 
τον Κλείτον, τον υιόν του Βασανέως εκ 
Γυρτώνος και παρακαλέση να αποστεί- 
λουν προς το Κοινόν των Θεσσαλών διά 
την εκδίκασιν υποθέσεων την οποίαν 
έπρεπε να . . .  κατά το έτος της . . .  πέντε 
γραμματέας δικαστάς άνδρας καλούς και 
αγαθούς και απολαύοντας εμπιστοσύνης, 
εκ των κατ’ εξοχήν τιμωμένων παρ’ αυ- 
τών, οι όποιοι, όσας μεν εκ των δικών 
δύνανται να επιλύσουν διά συμβιβασμού, 
τας δε άλλας ίνα εκδικάσουν συμφώνως 
προς τούς νόμους κατά αμερόληπτον 
τρόπον και δικαίως και ανταξίως της 
ανατιθεμένης προς αυτούς εμπιστοσύ- 
νης . . .

Καθώς βλέπομεν, πρόκειται διά την αρ- 
χήν ενός ψηφίσματος του Κοινού των 
Θεσσαλών, διά του οποίου απεφασίσθη 
να ζητηθή από την Μικρασιατικήν πόλιν 
Τέω η αποστολή δικαστών προς επίλυ- 
σιν, διά συμβιβασμού ή κανονικής εκδι- 
κάσεως, διαφόρων δικών του Κοινού των 
Θεσσαλών.

Ατυχώς έχει διασωθή μόνον το ανω- 
τέρω τμήμα του ψηφίσματος και ούτω δεν 
γνωρίζομεν ούτε το είδος των δικών, τας 
οποίας εκαλούντο οι δικασταί εκ Τέω να 
επιλύσουν, ούτε ποιον υπήρξε το απο- 
τέλεσμα της πρεσβείας. Πέραν αυτού το 
παρόν ψήφισμα έχει συμπυκνωμένην 
μορφήν : ελλείπουν η ευχή, ο τίτλος και

η ημερομηνία. Ιδίως ίσως θα ηδύνατο να 
βοηθήση πολύ εις την χρονολόγησιν 
του ψηφίσματος, εάν εγνωρίζομεν επί 
ποιου στρατηγού του Κοινού των Θεσ- 
σαλών ελήφθη η ανωτέρω απόφασις.

Εκ του τύπου των γραμμάτων χρονο- 
λογούμεν τούτο εις τα μέσα του 2ου 
αιώνος π.Χ.

Σώζονται αρκετά ψηφίσματα εις Λά- 
ρισαν του Κοινού των Θεσσαλών, ιδίως 
εκ του 2ου αι. π.Χ., περί προσκλήσεως 
δικαστών εξ άλλων πόλεων προς επίλυ- 
σιν δικών του Κοινού, κυρίως συνορια- 
κών διαφορών μεταξύ Θεσσαλικών πό- 
λεων, αίτινες ήτο φυσικόν να προκόψουν 
μετά την ακαταστασίαν των προηγηθέν- 
των πολέμων, δηλ. του Συμμαχικού πολέ- 
μου και των Μακεδονικών πολέμων. Αλ- 
λά και η Λάρισα επίσης, η οποία ήτο η 
έδρα του Κοινού των Θεσσαλών, κατό- 
πιν προσκλήσεως απέστειλε δικαστάς 
εις άλλας πόλεις προς επίλυσιν παρο- 
μοίων διαφορών. Εις πολλάς περιπτώσεις 
μάλιστα οι δικασταί ετιμήθησαν δι’ εξαι- 
ρετικών τιμών διά την ακριβοδικαίαν εκ- 
δίκασιν των διαφόρων υποθέσεων.

Γνωρίζομεν από επιγραφάς ότι εκ Λα- 
ρίσης εστάλησαν δικασταί εις την Α - 
χαΐαν Φθιώτιδα διά την επίλυσιν δια- 
φορών μεταξύ Φθιωτίδων Θηβών και 
΄Αλου ( IG IX 2, Addenda Ultima Π, 
Corrig. αρ. 205, I α και 205, I β ), εις 
τας Αθήνας διά την επίλυσιν διαφορών 
Αθηναίων προς Σικυωνίους ( V. Βe- 
quignon εν BCH, LIX ( 1935 ), σελ. 66 
κ.ε. ), εις την Βοιωτίαν διά την επίλυσιν 
διαφορών μεταξύ της Ακραιφίας και γει- 
τονικών της πόλεων (IG  VII, 4130 και 
4131 ) και αλλαχού.

Εις την Λάρισαν είχον έλθει, κατόπιν 
προσκλήσεως του Κοινού των Θεσσα- 
λών, διά την εκδίκασιν διαφόρων υποθέ
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σεων δικασταί από τας Μικρασιατικός 
πόλεις Μύλασα (ΙΘ IX2, 507), Μίλητον 
( ΙΘ IX 2, 508 ), ανά δύο δικασταί από την 
Κολοφώνα, την Σάμον και την Μαγνη- 
σίαν την « επί Μαιάνδρω » προς εκδίκα- 
σιν συνοριακών διαφορών μεταξύ Μελι- 
ταιέων και Λαμιέων ( Ν. Γιαννόπουλος, 
Α ρχ. Εφημερίς 1927 - 1928, σελ. 119 
κ.ε. ) και αλλαχόθεν 3.

Εις τον κατάλογον των πόλεων των 
προσκληθεισών όπως αποστείλουν δικα- 
στάς προς το Κοινόν των Θεσσαλών 
προστίθεται διά του παρόντος ψηφίσμα- 
τος και η Τέως.

΄Αξιον σημειώσεως είναι το γεγονός 
ότι οι Τήιοι αποκαλούνται σ υ γ γ ε - 
ν ε ί ς των Θεσσαλών ( στίχ. 2). Η  λέ- 
ξις δεν εγράφη τυχαίως, αλλά απηχεί 
παλαιάν συγγένειαν, σχέσιν έχουσαν 
προς μετακινήσεις διαφόρων φύλων εκ 
Θεσσαλίας προ της αφίξεως των Θεσσα- 
λικών φύλων. Πράγματι, εις το πρώτον 
ήμισυ ακόμη της 2ας χιλιετηρίδος π.Χ. 
οι Μινύες και οι Α θαμάνες, οι οποίοι 
κατώκουν οι πρώτοι εις την περιοχήν 
δυτικώς των Τεμπών και οι δευτεροι παρά 
τον ποταμόν ΄Ιναχον, μετεκινήθησαν εκ 
των διαμερισμάτων αυτών της Θεσσα- 
λίας και εγκατεστάθησαν εις την Βοιω- 
τίαν 4. Αργότερον, περί το 1200 π.Χ., οι

Αθαμάνες, λόγω εισβολής των Θρακών 
εις την Βοιωτίαν, συνεπτύχθησαν εις 
Αττικήν και διά της Αττικής ούτοι, ομού 
μετά Μινυών εκ Βοιωτίας, ήσαν μεταξύ 
των πρώτων αποίκων, οίτινες απώκησαν 
την Τέω εις τα παράλια της Μ. Ασίας 5.

Βλέπομεν λοιπόν πόσον έντονος είχε 
διατηρηθή διά μέσου των αιώνων η παρά- 
δοσις των μετακινήσεων αυτών, ώστε οι 
Τήιοι να αποκαλούνται συγγενείς των 
Θεσσαλών, οι όποιοι είχον βεβαίως ανα- 
μιχθή με τούς παλαιοτέρους κατοίκους 
της Θεσσαλίας της Μεσοελλαδικής ακό- 
μη εποχής, τούς πραγματικούς συγγενείς 
των Τηίων.

Η  εν ε ι κ. 3 επιτύμβια στήλη ήλθεν 
εις φως κατά την διάρκειαν βαθείας αρό- 
σεως του αγρού Ανδρομάχης Μπαρ- 
μπούτη, εις την θέσιν « Βαλόσταλος » 
Κραννώνος, κατά το θέρος του 1970. Σώ- 
ζεται ακεραία πλήν ενός αποτμήματος 
εις το άνω δεξιόν άκρον της στήλης και 
ετέρου επί της αναγλύφου παραστάσεως, 
εις το πρόσωπον του ιππέως.

Η  στήλη, εκ λευκού χονδροκόκκου 
μαρμάρου, εχει ύψος μετά της επιστέ- 
ψεως 1.01, πλάτος κάτω 0,41, άνω 0,39 
και πάχος αντιστοίχως 0,15 και 0,14 μ. Η  
αετωματική επίστεψις έχει ύψος 0,12 μ., 
αι τρεις δε πλευραί της ορίζονται υπό

3. Βλ. εκτενέστερον εν Θ. Δ. Α ξενίδου, « Η 
Πελασγίς Λάρισα και η αρχαία Θ εσσαλία», 
Τόμ. Β', σελ. 90 κ.ε.

4. Εις την προμνημονευθείσαν επιγραφήν
( 1Θ VII, 4130) αποστολής δικαστών εκ Λαρίσης 
εις Ακραιφίαν Βοιωτίας οι Λαρισαίοι αποκα- 
λούνται επίσης συγγενείς των Βοιωτών : « Ε - 
πειδή υπαρχουσών ημίν προς τούς αστυγείτονας 
των εν Βοιωτία πόλεων δικών ουκ ολίγων εκ 
πλειόνων χρόνων, περί ων συνθέμενοι γραπτόν 
προς αυτούς και συνελόμενοι κριτήριον κατά 
κοινόν εκ της Λαρισαίων πόλεως, ήτις υπάρχει 
συγγενής πάσιν Βοιωτοίς, εξαπεστείλαμεν πρε-

σβευτήν και δικασταγωγόν προς Λαρισαίους τον 
αιτησόμενον το δικαστήριον μετά των επί το 
αυτό, Λαρισαίοι συμνημονεύοντες της υπαρχού- 
σης εξ αρχής συγγενείας προς τε Α κκρηφιείας 
και προς πάντας Βοιωτούς, βουλευσάμενοι κατά 
το κάλλιστον εξαπέστειλαν δικαστάς . . . »  ( IG 
VII, 4130, στίχ. 1 κ.ε. ). Η  μνημονευομένη συγ- 
γένεια απηχεί την ανωτέρω μετακίνησιν των 
Α θαμάνων και Μινύων εκ Θεσσαλίας εις Βοιω- 
τίαν.

5. Βλ. σχετικώς : Παυσανίου, Ελλάδος Περι- 
ήγησις, VII, 3, 6. Ιστορίαν του Ελληνικού 
Έθνους, Τόμ. Α΄, σ. 376. Τόμ. Β ,́ σ. 19 και 25.
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εξέργου ταινίας πλάτους 0,02 έως 0,03 
μ. και εντός του σχηματιζομένου εγκοί- 
λου τριγώνου υπάρχει εξάκτινος ρόδαξ, 
συνήθης εις τας Θεσσαλικάς επιτύμβιας 
στήλας.

Κάτωθεν της επιστέψεως, εντός εγ- 
κοίλου ορθογωνίου, υπάρχει ανάγλυφος 
παράστασις εκ τριών μορφών. Εις το αρι- 
στερόν τμήμα εικονίζεται έφιππος ανήρ 
βαίνων προς τα δεξιά, κρατών διά της 
αριστεράς τον χαλινόν, διά δε της δεξιάς 
πιθανώς μαστίγιον. Εις το δεξιόν τμήμα 
καθημένη γυνή κρατεί εις την αγκάλην 
της βρέφος. Η  παράστασις είναι άτε- 
χνος, πλήν όμως δεν στερείται κάποιας 
δυναμικότητος, ιδίως εις την απόδοσιν 
του ιππέως.

Υπό την παράστασιν υπάρχει δεκά- 
στιχον έμμετρον επίγραμμα και η υπ’ 
αυτό εναπομένουσα επιφάνεια είναι ελα- 
φρώς άπεργος. Αι πλάγιαι και η οπισθία 
όψις έχουν λειανθή κατόπιν επιμελούς 
επεξεργασίας.

Ύψος γραμμάτων 0,015 μ. Απόστασις 
μεταξύ των στίχων 0,005 μ. Η  επιγραφή 
έχει ως εξής :

Ούτος ο πολυδάκρυτος ο Νεικύλας τά- 
φος εστί ~  η μηδέ τέκνου ένπλησιν σχί- 
σα μηδέ ανδρός κουριδίου ~  αλλά με 
Μοίρα κακή ανήρπασεν ες Α ΐδαος 

5 πένθος δ’ ενκατέλιψα μέγαν γονέοισι 
εμοίσιν ~  πατρί Τήρη και Ευρυνόα τη με 
τεκούση και νηπίω τέκνω ούνομα Αλε- 
ξάνδρα ~  και έστησεν στήλην Νεικοκρά- 
της της ¡δίας γυναικός μνίας ίνεκε εμής 

10 αντάξια παντ’ εποίησαν.

Εις πολλάς συλλαβάς υπάρχει I αντί 
ΕΙ, π.χ. « μνίας » αντί « μνείας », « ενκα- 
τέλιψα » αντί « ενκατέλειψα », όπως και 
το αντίθετον, δηλ. ΕΙ αντί I, π.χ,.« Νει- 
κοκράτης » αντί « Νικοκράτης », φαινό-

μενον σύνηθες εις τούς ρωμαϊκούς χρό- 
νους.

Σημειούμεν τούς αρχαΐζοντας τύπους 
« κουριδίου », « Αΐδαος », « γονέοισι ε- 
μοίσιν », « ούνομα ».

Εις τον 5ον στίχον η αιτιατική ουδε- 
τέρου του επιθέτου μέγας εγράφη με Ν, 
« μέγαν ». Αντιθέτως λείπει το Ν από το 
τέλος της λέξεως «ίνεκε» ( στίχ. 9), 
όπου ήτο απαραίτητον χάριν ευφωνίας.

Η  τελευταία λέξις του κειμένου πρέπει 
να ήτο « εποίησεν » ( δηλ. ο Νεικοκρά- 
της ) και μάλλον εκ λάθους του χαράκτου 
εγράφη « εποίησαν ».

Εις το τέλος του 4ου στίχου υπάρχει 
κενόν, αντιστοιχούν προς τον χώρον δύο 
γραμμάτων, και εις το άκρον δύο μικραί 
κάθετοι κεραίαι. Διά του σημείου ~  
φαίνεται ότι ορίζεται το τέλος των μετρι- 
κών στίχων ( 1ου, 2ου, 4ου και 6ου).

Ε κτός από την γλωσσικήν ακαταστα- 
σίαν εις την ορθογραφίαν και τούς τύ- 
πους των λέξεων το κείμενον δεν διακρί- 
νεται ούτε διά την σύνταξίν του, η οποία 
εν μέρει ίσως δικαιολογείται λόγω του 
μέτρου.

Αποπειρώμεθα κατωτέρω μετρικόν 
χωρισμόν του κειμένου, όπερ είναι 
αναγεγραμμένον εις δακτυλικόν εξάμε- 
τροι :

Ούτος ο / πολυδά/κρυτος / / ο / Νεικύ/λας
τάφος / εστί,

η μηδέ / τέκνου εν/πλησιν σχί/σα // μηδέ / 
ανδρός κουριδίου. 

αλλά με / Μοίρα κα/κή // αν/ήρπασεν / ες
Α ΐ/δαος,

πένθος / δ’ ενκατέ/λιψα μέ/γαν // γονέ/οισι
ε/μοίσιν,

πατρί / Τήρη / και Ευ/ρυνόα // τη με τε/
κούση

και νη/πίω / τέκνω // ούνομα / Α λε/ξάνδρα'
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και έστη/σεν στήλην / Νεικοκρά/της // της
ι/δίας γυ/ναικός, 

μνίας ί/νεκε ε/μής // αν/τάξια / παντ’ εποί/
ησαν.

Δεν ανταποκρίνονται όλοι οι στίχοι 
εις τας ανάγκας του μέτρου —εάν είναι 
ορθή η ανωτέρω διαίρεσις— Ιδίως οι 
στίχοι 2 και 7, όπου πρέπει να υπολάβω- 
μεν πολλάς μακράς συλλαβάς ως βρα- 
χείας, ίνα έχωμεν 6 πόδας.

Ερμηνεία
Αυτός είναι ο πολυδάκρυτος τάφος της 

Νεικύλας, η οποία δεν απήλαυσεν ούτε 
το τέκνον της ούτε τον νόμιμον άνδρα 
της· αλλά εμέ κακή Μοίρα ανήρπασεν εις 
τον ΄Αδη, μεγάλο δε πένθος άφησα εις 
τούς γονείς μου, εις τον πατέρα Τήρην 
και την Ευρυνόαν η οποία με εγέννησεν 
και εις το νήπιον τέκνον ( μου ) το όνομα 
Αλεξάνδρα- και έστησεν την ( επιτυμ- 
βίαν αυτήν ) στήλην της γυναικός του ο 
Νεικοκράτης, χάριν της ιδικής μου μνή- 
μης έπραξαν ( -εν) όλα αντάξια.

Τα ονόματα Νικοκράτης ( με I), Τή- 
ρης και Αλεξάνδρα απαντούν και εις 
άλλας Θεσσαλικάς επιγραφάς6, ενώ το 
όνομα Νεικύλα δεν μου είναι γνωστόν 
εξ άλλων επιγραφών υπάρχει ο τύπος 
διά το αρσενικόν γένος, Νεικύλος, εξ 
άλλης περίπου συγχρόνου Θεσσαλικής 
επιγραφής (IG IX 2, 881, στίχ. 1 ).

Η  ανάγλυφος παράστασις της στήλης 
παρουσιάζει άμεσον σχέσιν προς το 
κείμενον : η Νεικύλα καθημένη κρατού- 
σα εις την αγκάλην της το βρέφος και 
προ αυτής έφιππος ο άνδρας της.

Εκ της τεχνοτροπίας της παραστά-

σεως, χαρακτηριστικής των Αναγλύφων 
της Υ στάτης Αρχαιότητος, και εκ του 
τύπου των γραμμάτων χρονολογούμεν 
την στήλην εις τα τέλη του Β' η τας αρ- 
χάς του Γ' μ.Χ. αιώνος.

Υπάρχουν αρκεταί στήλαι παρομοίας 
τεχνοτροπίας εκ της περιοχής Λαρίσης, 
αι οποίαι, ως φαίνεται, προέρχονται εκ 
τοπικού εργαστηρίου. Υπέρ τας είκοσι 
στήλαι εις το Μουσείον Λαρίσης, περί- 
που σύγχρονοι της δημοσιευομένης, φέ- 
ρουν παράστασιν ιππέως, μόνου ή συνο- 
δευομένου υπό κυνός, ενίοτε δε πρό του 
ιππέως υπάρχει βωμίσκος ή και δένδρον, 
περί το οποίον ελίσσεται όφις. Εις δύο δε 
στήλας ( τας υπ’ άριθ. 80 και 391) εικο- 
νίζεται πρό του ιππέως καθημένη γυνή.

Η  απεικόνισις ιππέως είναι πολύ συ- 
χνή εις επιτυμβίας στήλας της εποχής 
αυτής, όχι μόνον εις την Ελλάδα αλλ’ εν 
γένει εις τον χώρον της Βαλκανικής· 
διάφοροι δε ερμηνείαι έχουν δοθή διά την 
παράστασιν, θεωρουμένην ως συμβολι- 
κήν : ο νεκρός ως ήρως, η ψυχή του νε- 
κρού πορευομένη προς τούς ουρανούς 
ή ακόμη και ο . . . Χάρων. Είναι πράγματι 
ελκυστικόν να είπη κανείς ότι εις παρα- 
στάσεις ιππέως, ως της δημοσιευομένης 
ενταύθα στήλης, έχει τας ρίζας της η λαϊ- 
κή παράδοσις περί του Χάροντος ως 
« καβαλλάρη », όστις αντικατέστησε τον 
« πορθμέα » των προχριστιανικών αιώ- 
νων.

Εις την παρούσαν στήλην πάντως αι 
εικονιζόμεναι μορφαί δύνανται άμεσα να 
συσχετισθούν προς τα εν τω κειμένω 
αναφερόμενα πρόσωπα, ώστε να μη παρί- 
σταται ανάγκη συμβολικής αυτών ερμη- 
νείας.

Σημειούμεν, τέλος, ενταύθα ότι εις πα- 
ραστάσεις ως η παρούσα, ενώ τα επί μέ- 
ρους στοιχεία προέρχονται κατ’ ευθείαν6. Βλ. IG IX 2 εις τα αντίστοιχα ονόματα.
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από την παράδοσιν των αρχαίων επιτυμ- 
βίων στηλών, παρουσιάζεται συγχρόνως 
η εκδήλωσις μιας απλοϊκής λαϊκής τε- 
χνοτροπίας, οφειλομένης ασφαλώς εις την 
αντίληψιν του λαϊκού τεχνίτου, η οποία 
εν συνεχεία όχι μόνον θα εξελιχθή, άλλα

και θα λάβη χαρακτήρα ουσίας εις την 
περιοχήν της Παλαιοχριστιανικής και 
Βυζαντινής τέχνης, συνεχιζομένη ακόμη 
και εις την λαϊκήν τέχνην των νεωτέρων 
χρόνων.

ΚΩΝ. I. ΓΑ Λ Λ Η Σ

INSCRIPTIONS FROM LARISA

This is a first presentation of two 
inscriptions found recently in the area 
of Larisa.

The first ( f i g s .  1 and 2 ) was found 
in the city of Larisa and is the upper 
part of a decree of the Thessalian 
Confederacy. It bears a decision to 
send Kleitos, son of Basaneus, from 
Gyrton, as a representative of Thessa- 
lians, to the city of Teos, in Asia Minor, 
in order to invite judges from that city 
to solve some trials of the Confederacy, 
a custom not unusual in the 2nd c. B.C.

Unfortunately only the first 13 lines 
of the inscription are preserved and so 
we are not informed about the kind of 
trials nor the results of the mission.

An important point in the inscrip- 
tion is that the citizens of Teos are 
called « συγγενείς», i.e. relatives or of 
common origin with Thessalians ( 2nd 
line of the inscription ). As a matter of 
fact the relationship is traced back to

Middle Helladic times, when Minyans 
and Athamanes from Thessaly moved 
to Boeotia; thence, round 1200 B.C., 
under the pressure of Thracians, Atha- 
manes moved to Attica, together with 
Minyans from Boeotia; they were 
among the first colonists of Teos in 
Asia Minor ( Pausanias, V II, 3, 6 ).

The inscription is dated to the middle 
of 2nd c. B.C.

The second inscription ( f i g .  3 ) is 
a grave stele found at Crannon. The 
text is in verse ( dactylic hexameter ) 
and the representation recalls many 
similar ones in Larisa Museum, which 
seem to belong to a local workshop.

Though the particular elements of 
the representation are an inheritance 
from the ancient grave stelae the style 
seems to presage the one of Early 
Christian and Byzantine Art.

This grave stele is dated to the end 
of 2nd or beginning of 3rd c. A.D.

CON. J. G ALLIS
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Fig. 1. Plan of the Chamaizi house according to Xanthoudides

THE OVAL HOUSE AT CHAMAIZI RECONSIDERED

In 1903 Stephanos Xanthoudides 
brought into light a MM IA building 
at the top of a hill at Chamaizi near 
Siteia1. The oval shape of this building, 
unique for Minoan times ( f i g .  1 ), 
has caused since among the scholars 
many discussions about its possible 
interpretation and origins. Dunkan 
Mackenzie considered2 the oval wall

outside as simply dictated by the space 
available on top of the hill; this inter- 
pretation has prevailed in recent years 3. 
Professor Nikolaos Platon4, not ac-

1. AE 1906, p. 117-156.
2. BSA 14 ( 1907 - 8 ) 415 ff., fig. 20 - 21.

3. Cf. J.D.S. Pendlebury, The Archaeology of 
Crete ( 1939) 100, fig. 14; Matz, Die Ägäis, HdA 
IV ( 1950) 232, η. 8. R. W. Hutchinson, Prehi- 
storic Crete ( 1962 ) 169, cf. also 249; S. Alexiou, 
Μινωικός Πολιτισμός ( 1964) 24. Schachermeyr, 
Die minoische Kultur des alten Kreta ( 1964)· 

4. KretChron 5 ( 1951 ) 122 ff., Ιστορία  Ε λλ. 
Έθνους A (1971).



284 THE OVAL HOUSE AT CHAMAIZI RECONSIDERED ( C. DAVARAS )

F ig .  2 . E n t r a n c e  o f  R o o m  15. I n  th e  b a c k g r o u n d  

a  n e w  p a s s a g e w a y .

F ig .  3 . R o o m  5 : f l i g h t  o f  s t e p s  a n d  p i l l a r

cepting the general view of the struc- 
ture being an ordinary house, has 
preferred to see here a variety of peak 
sanctuary; he stresses the evidence 
for cult worship indicated by an altar, 
an ash stratum and three figurines 
and the head of a fourth, of the usual 
type found in peak sanctuaries. Platon 
further does not accept the well of the 
court as such but rather as a sacred 
rubbish pit, a bothros. This interpreta- 
tion has gained support5.

This summer the Greek Archaeolo- 
gical Service undertook works of clean- 
ing the site of the debris and consoli- 
dating the walls. These works went 
deep and brought unexpectedly into 
light several new facts concerning the 
oval building as well as some construc- 
tions underneath, whose existance was 
hitherto unknown.

The facts now available help to a 
better understanding of the site. In 
relation to the oval building several 
new elements have been found, such 
as the existance of a second entrance 
at the north side ( f i g .  2 ), a fact 
which diminishes the fortress - like 
appearance of the building, the open- 
ing of a small corridor and an entrance 
to Room 13 ( f i g. 6; cf. f i g. 2 ), the 
existance of a small flight of steps to 
Room 5 and a pillar beside ( f i g. 3 ), 
a pavement covering most of the cen- 
tral court and even the formation of an 
angle at the SW side instead of the 
given arc of an ellipsis ( f i g .  8 ).

Underneath the oval MM IA struc- 
ture and beyond it have been disco-

5 . H u tc h i n s o n  ib . ,  A le x io u  ib .
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vered several older constructions, form- 
ing several complete rooms and parts 
of others ( f i g s. 4, 5 and 7 ). Some of 
their walls beyond the oval structure 
were already noticed by Xanthou- 
dides, who believed them to be either 
butresses ( at the South and North 
sides ) or remains of houses of Myce- 
naean farmers ( at the NE side ). These 
EM structures belong to at least three 
different periods superseding each 
other ( f i g ·  8 ). It is worth noticing 
that some of their walls are clearly 
curvilinear ( f i g ·  7 ).

These new facts lead us to a recon- 
sideration of the actual theories con- 
cerning the oval structure:

(i) The oval form is not caused by 
the space available on the crown of 
the hill : there is enough solid bed- 
rock, leaving a good margin before 
dropping downhill ; furthermore a 
great part of this margin has already 
been used in a safe way by the earlier 
structures. The opinion of the oval 
form of the outer wall being deliberate 
is further strengthened by the fact that 
we may consider the EM structures as 
the ancestors of the later building and 
further their curvilinear parts —not 
dictated in any way by the proximity 
of the crest of the hill— as having in- 
fluenced decisevily the peculiarity of 
form of the outer wall of the later 
house.

(ii) The MM structure cannot any- 
more be convincingly considered as a 
peak sanctuary. It is true that a few 
new fragments of figurines —two 
heads, a torso and an animal— have 
been found and can be counted with 
the old ones. Still this evidence is too

F ig .  4 . A n  E M  r o o m  u n d e r n e a t h  th e  f l o o r  o f  

R o o m  15

F ig .  5. T h e  n e w  N o r t h  e n t r a n c e  a n d  t w o  p e - 

r i o d s  o f  E M  h o u s e s  b e n e a t h  t h e  M M  e l l ip t ic  

w a ll
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Fig. 6. The new N orth entrance and corridor to Room 13

scanty for a peak sanctuary, when even 
the smallest and most extensively plun- 
dered sanctuary6 yields hundreds more 
of such fragments. Xanthoudides did 
excavate an intact site and the new 
exhaustive search inside and outside 
the building leaves no real possibility 
of a deposit not yet located. Further- 
more, the pottery found by Xanthou-

dides has a clear domestic character7, 
a fact confirmed by new finds, where 
lots of pithos - fragments and a num- 
ber of loomweights is included.

The so-called well could hardly be 
considered as a bothros : it has never 
yielded such an evidence, which would 
be indeed a really rich one in the case 
of it having this presumed function.

6. E.g. the peak sanctuaries of Kalamaki, 
Ambelos o r Etiani Kephala, excavated this 
summer.

7. A fact pointed out by Marinatos, Κρήτη 
και Μυκην. Ε λλάς ( 1959 ) 18.
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Besides, as a matter of fact it can hold 
much water : the wall - plaster report- 
ed by Xanthoudides has now disap- 
peared, but this seems to have not 
been really necessary, as the shaft is 
cut not in earth but in solid water - 
tight bedrock and only its upper part 
is coated with stones. We may then 
accept with F. Noack, who studied 
specially the roofing of this structure8, 
that the so-called well was in fact a 
well - like cistern collecting water from 
the roof9. An additional proof is given 
by the recent discovery of an emer- 
gency overflow channel ( f i g .  8 ). A 
recent objection of Professor Platon 
about the « well» being really a cistern,

Fig. 7. EM curvilinear walls in Rooms 10 -10 a

Fig. 8. Provisional plan of approximative accuracy of the Chamaizi houses

8. Ovalhaus und Palast in Kreta ( 1907 ) 58.
9. Cf. Mackenzie 1.1. 419.
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has been the presence of some built 
stones among the bedrock and beneath 
the coated with stones upper part, 
resembling vaguely to the blocked en- 
trance of a tholos - tomb from within. 
As a matter of fact this has been a gap, 
filled with stones by us during the 
consolidation works in order to prevent 
a collapse of the wall above ( f i g .  9 ).

The evidence of ash is also incon- 
clusive, as the new digging located 
small hearths, ash and coal in several 
places. We must then accept with

Xanthoudides that the ash found in 
Room 4 —a room which may have 
had a sacred character— belonged to 
such a hearth and not to the huge 
bonfire of a peak sanctuary, which 
furthermore had of course to be at an 
open place.

The general evidence points then 
out that we are in presence of a 
house —including possibly a domestic 
shrine— a house now proven to be 
the successor of others, at a site settled 
for a long time.

C O S T I S  D A V A R A S
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DEUX FRAGMENTS DE TABLETTES EN LINÉAIRE B DE CNOSSOS
AU MUSÉE NATIONAL D’ATHÈNES

I. La trouvaille

Voici quelques mois, on a trouvé, 
dans les réserves du Musée National, 
parmi un ensemble de tessons surtout 
minoens, deux fragments de tablettes 
en linéaire B.

Cet ensemble se compose principale- 
ment de tessons, mais aussi de quel- 
ques vases entiers (un «egg-cup» du 
MM IA, deux « milk - jugs » et deux 
coupelles coniques sans anses du MR ) ; 
presque toutes les périodes de l ’archéo- 
logie crétoise y sont représentées, de- 
puis le néolithique jusqu’à l’époque 
romaine.

Outre les fragments de tablettes et 
les tessons, on a identifié non seule- 
ment des morceaux de pithos et de 
sarcophage, mais encore une hache de 
pierre, une statuette d ’animal, deux 
lames d ’obsidienne, une pierre à aigui- 
ser, deux pesons de pierre et un d ’ar- 
gile, une lampe romaine et cinq ai- 
guilles d ’os.

Certains des tessons portaient des 
indications inscrites au crayon ou à 
l’encre : ainsi, trois tessons MP I 
étaient marqués respectivement :
« Knossos Little Palace », « Kn. Lit. 
Pal.» et « Fresco Corridor»; trois 
autres, de la même époque, montraient 
la mention « N.W. House »; un tesson 
MM III  portait « 1926 2»; un autre 
avait simplement «K. P.» [ =  Knos- 
sos Palace ] il existait aussi quelques 
pièces avec des inscriptions à demi 
effacées ( ainsi « N.S. », « W.R. », 
« S.Fr. » '[ =  South Front?], « S.W.

Fo. » [ =South West of Fresco?]) 
dont l’identification est difficile.

Le groupe tout entier était désigné 
par une étiquette libellée en ces 
termes : « C. Trendall Esg. (s ic ), 
Otago University, New Zealand ».

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit 
là d ’un groupe d ’objets minoens qui 
ont été déposés au Musée National 
pendant qu’il était question de les 
envoyer à l ’Université d ’Otago où 
ils devaient servir à des fins didacti- 
ques.

Le professeur A. D. Trendall, actuel- 
lement en poste à l ’Université La 
Trobe ( Bundoora, Victoria, Austra- 
lie ), a bien voulu nous confirmer, par 
une lettre en date du 12 Mai 1972, qu’ 
en 1939, sur sa demande, M.R.W. 
Hutchinson, directeur de l’École bri- 
tannique d ’archéologie, avait entre- 
pris de rassembler des tessons minoens 
représentatifs pour l ’Université d ’O- 
tago : ceux-là mêmes qui ont été 
retrouvés au Musée National.

Et très certainement, comme le 
montrent les indications mentionnées 
ci-dessus, les objets proviennent-ils de 
Cnossos; d ’ailleurs, tous sont des échan- 
tillons caractéristiques de la céramique 
cnossienne, tandis qu’on ne trouve pas 
de tessons représentatifs d ’autres ré- 
gions de la Crète occidentale ou mé- 
ridionale; de plus, une des deux ta- 
blettes en linéaire B se raccorde à 
une des tablettes de Cnossos conservées 
au Musée d ’Iraklion.
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F ig s .  3 , 4 . K N  D d  8 8 3 1 .

Le seul objet dont il n ’est pas certain 
qu’il provienne de Cnossos est la 
statuette d ’animal, spécimen typique 
des trouvailles faites dans les sanctuai- 
res de sommet du MM I; mais cette 
statuette pourrait fort bien avoir pour 
origine le sanctuaire de sommet du 
mont Iouktas, dans le voisinage de 
Cnossos, dont les trouvailles ont été 
égarées.

En résumé, aussi bien la critique 
interne que la critique externe de ces 
documents montre qu’ils viennent de 
Cnossos, et plus précisément du Musée 
stratigraphique de Cnossos, avant sa 
récente remise en ordre, et non du 
Musée d ’Iraklion.

IL Les tablettes
N. B. : Les deux fragments ayant été 

trouvés à quelques mois d ’intervalle,

ils ont reçu à chaque fois le dernier 
numéro libre dans la suite des tablettes 
de Cnossos, à savoir 8787 et 8831.

a) D 8787 (fig s., 1, 2).
Description : fragment central de ta- 
blette; les deux extrémités manquent; 
couleur rouge clair; long. 3,8 cm; haut. 
2,3 cm; ép. 1 cm.

Texte : ] qa-mo, OVISm 120 [
Scribe : peut - être 118.
Commentaire : qa-mo est un toponyme 

crétois bien attesté dans les tablettes 
de Cnossos; on le trouve en Da 1317 
Db 1099.B Dg 1316.B -1318.B Dn 
5559.2 Dv 5278.B -5297.B Ga 417.B 
Pp 497 Xd 148.2 et peut-être en 
Db 1263.B; l’éthnique féminin dérivé 
qa-mi-ja apparaît en Ak 613.1 —5876.1 
Le 543.B Le 641.3; l’éthnique masculin 
dérivé qa-mi-jo se rencontre en E 749.5
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et Og 833.4; en bref, qa-mo était très 
vraisemblablement une localité de 
Crète centrale 1, de moyenne impor- 
tance 2, où paissait un assez petit 
nombre de troupeaux d’ovins dépen- 
dant du palais, où l’industrie textile 
est bien attestée et qui livre diverses 
« denrées » au palais.

Un troupeau de 120 têtes ( si le 
chiffre est complet ) n ’est pas chose 
très fréquente dans les archives de 
Cnossos ( où la grande majorité des 
troupeaux comportait exactement 100 
animaux ), mais est attesté.

_ b) Dd 8831 ( +  7106) ( f igs .  3, 4).
Description : fragment central de ta- 

blette; les deux extrémités manquent, 
mais l’extrémité droite est certaine- 
ment la tablette Dd 7106 du Musée 
d ’Iraklion; couleur rouge brique; long. 
3,7 cm; haut. 2,1 cm; ép. 0,7 cm. 

Texte de 8831 :
.A ] OVISm 90 [
.B ]vest./ e-ra pa[

Texte de 7106 +  8831 :
.A ] OVISm 96  OVISf  8 [
.B ]vest./ e-ra pa OVISm 6 [
N.B. : Il ne manque vraisemblable- 

ment pas de texte à droite.
Scribe : 117
Commentaire : e-ra est un toponyme 

crétois fort bien attesté; il apparaît 
seize fois dans les tablettes du scribe 
117 (D a 1323.B -1333.A -1343.B 
-5576.B Db 1159 [[.B]] -5680.B De 
1298.b -1364.B Dd 1144.B De 7203.B 
Dv 1330.B -1332.A -1370.b -1466.B 
-1621 [.b]? -7140.B ), . cinq fois
dans d ’autres tablettes traitant de 
moutons ( DI 940.B -944.B Dq 45.b 
-440.A D 7334.B ) et trois fois dans 
d ’autres contextes ( Pp 498.1 Xd 149.2 
X 722.b ) [ajouter]e-ra[ en Xe 6011.2 
et l’allatif e-ra-de en Fh 357.2]; 
l’éthnique féminin dérivé e-ra-j a se 
rencontre à cinq reprises ( Ap 639.5 
D 1024.2 Lc 528.B -561.B L 7578 ) et 
l’éthnique masculin e-ra-jo par deux 
fois ( Fh 1059 V 431.1 ); en résumé, il 
est fort vraisemblable qu’e-ra était une 
localité de Crète centrale3, d ’im- 
portance moyenne4, où paissaient 
d ’assez nombreux moutons et où l’in- 
dustrie textile dépendant du palais 
était relativement bien attestée.

1. Comme par exemple pu-so, qa-ra, ru-ki-to, 
su-ri-mo, ti-ri-to et u-ta-no, autres localités de 
la Crète centrale au nom desquelles qa-mo est 
le plus fréquemment associé.

2. 610 moutons au minimum dans les tablettes 
D du scribe 117, alors que la moyenne, pour les 
trente localités dont ce scribe s’occupe est de 
1600 têtes environ; 5 M  de po-ni-ki-jo et 1 A RO M  
de ko-ri-ja-do-no en Ga 417, alors que les quan- 
tités vont respectivement de M 1 à M 14 et de 
A R O M  1 à A R O M  9 T  2 chez le scribe 136', 6 
unités de *168 +  SE  en Pp 497, alors que les 
quantités peuvent monter jusqu’à 30 unités; 
11 TELA1 +  TE  en Le 543, alors que les quanti- 
tés de tissu dans la série Lc vont de 2 à 22; 12 T  
5 de G RANUM  en E 749.5, alors que les quanti- 
tés s’échelonnent entre 6[et 25; 6 M en Og 833.3, 
alors que la denrée ( inconnue ) dont il est que- 
stion est pesée entre 4 M et 9 M.

3. Ce toponyme est effacé et remplacé par 
pa-i-to en Db 1159; il est associé à pa-i-to en Pp 
498; le e-ra-ja de Ap 639.5 peut être rapproché 
du pa-i-ti-ja de Ap 639.4; et e-ra est sans doute 
associé à Ko-no-so en Xe 6011.

4. 1650 moutons au minimum dans les tablettes 
D du scribe 117, ce qui est fort proche de la mo- 
yenne générale de 1600 têtes par localité; 30[ 
unités de *168 en Pp 498, c’est-à-dire la plus forte 
quantité attestée, mais ce qui correspond à la 
moyenne ( 217 : 7 ) si toutes les tablettes de cette 
série sont conservées.
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Un troupeau de 110 têtes n ’est pas 
chose très fréquente à Cnossos, mais 
se rencontre néanmoins.

N.B. : Comme on ne lit plus à pré-

sent e-ra en Dn 5318.2, le nouveau total 
de 860 « ovins restitués sans collecteur » 
n ’a pas un grand intérêt en soi5. 

J. SA K E LLA R A K IS et J. -P. OLIVIER

A DECREE OF THE YEAR OF LEOSTRATOS

A fragment of Pentelic marble, with 
part of the preamble of a decree of 
303/2 B.C., in the archonship of Leo- 
stratos, was found by the late John 
Threpsiades in 1952 near the Parthenon 
and is now published in the Αρχαιο- 
λογική Εφημερίς for 1971 1. The sub- 
stance of the decree is lost but the text 
as preserved presents an interesting 
problem for the Athenian calendar.

A date in the month Elaphebolion 
is equated with a date in the ninth 
prytany, here named as Kekropis. 
Only sixteen letter spaces are left in 
the stoichedon inscription for the 
dates both by month and by prytany. 
The unique restoration, barring un- 
known irregularity, is Ε λαφηβολ[ιώνος 
νουμηνίαι, δεκάτ]ει της πρυτα[νείας]. 
The year is known from other texts

to have been intercalary2. Hence the 
tenth day of the ninth prytany was 
the 266th day of the year. Calendar 
equations in the month Anthesterion 
show that Anthesterion was a hollow 
month of twenty - nine days. All would 
be well except that the prytany Ke- 
kropis is already recorded as holding 
the eighth ( not the ninth ) prytany 3. 
The calendar equations show that the 
error in the record concerns the name 
of the prytany and not the date nor 
its ordinal number. It is possible that 
Kekropis was wrongly named as eighth 

•in I.G., II 2, 489 and 490. The name 
there could have been written by error 
either for Antiochis or Erechtheis and 
Kekropis may remain correctly in the 
new text as ninth. It is a matter of eco- 
nomy, however, to assume no error in

5. Cf. J. - P. Olivier, La série Dn de Cnossos 
reconsidérée ( à paraître dans M inos),

1. Χρονικά, ρ. 26. I am indebted to Eugene 
Vanderpool for examination and discussion of 
this text with me.

2. LG. I I 2, 489, 490, 491, 493 - 497; Hesperia, 
XXI, 1952, pp. 367 - 368; cf. B.D. Meritt, The 
Athenian Year ( 1961 ), pp. 150 - 151.

3. I.G. I I 2, 489 - 490.
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the texts of I.G., II 2, 489 and 490, 
and to construe the name Kekropis as 
in error in the new text. I once thought 
that the letters as first reported might 
have been misread for [E ρεχ]θείδος, 
theta having been read instead of 
omikron and pi instead of epsilon. But 
the study of the stone and photograph 
shows this to be no escape from the 
dilemma of the duplicated name. The 
name Kekropis clearly is recorded on

the stones with both prytanies V III 
and IX. The student will resolve this 
crux as suits his fancy, but it is of in- 
terest to note in 329/8 B.C., in the 
accounts of the epistatai at Eleusis, that 
the prytany Antiochis is named both 
for Prytany II 4.

BENJAM IN D. M E R ITT  
The University o f  Texas

NEW ADVANCES IN THE FIELD OF ANCIENT POTTERY TECHNIQUE

This little σκινδάλαμος is only meant 
to pay homage to the work of Profes- 
sor Dr. Walter Noll and his collabora- 
tors (Leverkusen - Bayerwerk). It was 
a happy event that I met Professor 
Noll while he was spending his vaca- 
tions in Greece. He showed a keen inte- 
rest in examining samples of ancient 
painted pottery. I supplied him with 
some sherds of Kamares - ware. I sug- 
gested to him to examine also the te- 
chnique of the Attic white lekythoi 
and I asked him to devote a special 
study to the monumental w all-paint- 
ings from the excavations at Thera of 
which we have now magnificent com- 
positions.

The results are most encouraging. A 
preliminary paper by Prof. W. Noll, R. 
Holm and L. Born ( Farbenfabriken 
Bayer A.G., Leverkusen) has already 
appeared in: Naturwissenschaften 58 
( 1971 ), pp. 615-618, under the title: 
Chemie und Technik - altkretischer 
Vasenmalerei vom Kamares - Typ. As 
explained in the brief English summa- 
ry, investigation of the Kamares - 
sherds was carried out « by means of 
the scanning electron microscope, en- 
ergy - dispersive X -ray  microanalysis, 
and the Debye - Scherrer process ».

Since it has been recognized that the 
colour of the classic black glaze pottery 
was not a « varnish », but a reduction-

4. I.G., I I 2, 1672, lines 1 -2 , 37.
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F ig .  1. A  s e c t io n  o f  K a m a r e s  -  g la z e .  B e l o w ,  

b u b b le s  w i th i n  t h e  m a s s  o f  t h e  g la z e .  A b o v e ,  a  

t h i n  l a y e r  o f  r e d  p a i n t in g .

result of iron- containing clay, it was 
occasionally assumed that the Ka- 
mares glaze was possibly the forerunner 
of the classical one. In any case, we 
archaeologists confused the terms and 
we usually spoke of a «varnish». 
( This was also the case in the German 
edition of my « Kreta und das Myke- 
nische Hellas» ( 1959 ), p. 30; while in 
the English edition, « Crete and Myce- 
nae», p. 52, it stands more carefully 
expressed : « The Kamares potters
must be considered the inventors of 
this fine gloss which reappears centuries 
later on Greek pottery» ). Now the 
procedure of the Middle Minoan pot-

ters, whose big centers ( and possibly 
the only ones ! ) were the palaces 
of Phaistos and Knossos, is fully clear : 
the black so - called « Firnis» has 
proved to be « a silicate - type glaze 
which had a high content of iron and 
contained potassium as a flux».

Under the powerful microscope the 
glaze of the Kamares pottery appears, 
like a modern- glaze, full of bubbles 
within the glass - mass ( f i g .  1, below). 
The surface of the glaze appears ano- 
malous owing to impurities in the clay 
( f i g .  2 ). The colours ( as a rule 
white and red ) are superposed on the 
glaze. It was further proved that the
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F ig .  2 . S u r f a c e  o f  K a m a r e s  - g la z e : a  «  c r a t e r  »  

(  b ig  b u b b l e  ) a n d  a n o m a l i e s  o w in g  t o  q u a r t z  

p a r t i c l e s  a n d  o t h e r  im p u r i t i e s  o f  t h e  c la y .

F ig .  3. K a m a r e s - g l a z e  i n  

s e c t io n .  B e lo w  le f t ,  t h e  g la z e . 

M id d le  s e c t io n ,  w h i te  p a i n t - 

in g . I t  c o n s i s t s  o f  c r y s t a l s  o f  

s c a l e - f o r m  a n d  t h e  m a t e r i a l  

is  ta lc .  U p p e r m o s t  p a r t ,  r e d  

p a i n t in g .  T h e  m a t e r i a l  is  

i r o n ,  a l u m in i u m  a n d  s T -  

c iu m .
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white colour is talc. Under the micro- 
scope it appears as a series of super- 
posed scale-like crystals ( f i g .  3 ). The 
red colour consists of iron and other 
silicates. It looks as snow either on the 
glaze surface or superposed on the 
white ( f i g s .  1 and 3). These colours 
were applied with the painter’s brush; 
the gluing matter was some vegetable 
oil or other organic material.

Further technical details have no 
place here and may be read in the ori- 
ginal paper. It is of greater interest 
to note that this brief paper opens 
broad perspectives of further technical 
discoveries. Indeed, it seems that as 
early as in the Neolithic period there 
existed already some knowledge that 
some colours could be produced on 
the vases by reduction. The « Ur- 
firnis» of the EH period seems to be 
the initial effort to imitate metal pro- 
totypes in clay pottery by reduction 
instead of painting.

A further step seems to be the re- 
cent discovery, that some classes of 
Mycenaean pottery of the 14th cen- 
tury B.C., especially kylikes and 
handleless bowls, were imitations of 
silver prototypes. Such vases were 
observed for the first time in two tombs 
in the Athenian Agora. They were 
published by Miss S. Immerwahr 
(Hesperia 35 (1966) p. 381 ff.) under 
the tittle « The use of Tin in Myce- 
naean vases». Two further tombs 
were added by my former Assistant 
at the University of Athens, Miss M. 
Pantelidou. The tombs were found in 
Veikou Street ( between Diomeia and 
the Mouseion -  hill of ancient Athens) 
and contained a considerable number

of kylikes and bowls of the same 
technique as those of the tombs in 
the Agora. These vases were pub- 
lished in this Review ( IV (1971) p. 
433 ff. ) and Miss Pantelidou describes 
them, according to Miss Immerwahr’s 
explanation, as tin - covered.

Technically this is a most difficult, 
if at all possible, method. Chemically, 
on the other hand, it may be equally 
difficult to explain the dark dirty slip 
which remains on the surface of these 
vases as traces of the supposed original 
metallic tin-coating. It may be more 
probable that we have to do with a 
real slip of clay containing tin-oxides, 
which after burning in an adequate 
temperature, acquired a metallic 
glaze; not very solid, perhaps, but 
still good enough for vases destined for 
the dead. Professor Noll, to whom I 
have written, believes that my hypo- 
thesis is quite possible and would 
examine with pleasure sherds with a 
« tin slip ». I prepared a collection of 
samples and we hope to have re- 
sults soon.

It is further possible that another 
class ( not very numerous) of Late 
Mycenaean ware with a black, metallic 
surface ( we call them « graphite » ) 
may be the result of some other re- 
duction. This case is still more in- 
teresting if we remember that this 
special glaze reappears on Protogeo- 
metric and Geometric pottery.

It is most important now to proceed 
without delay with a fundamental 
research on the fresco-colours. These 
colours, according to our experience 
accumulated from Thera, are liable 
to a slight alteration soon after the
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discovery of the frescoes. Grosso modo 
we have here the broad colour sur- 
faces which are applied on the plaster 
while it was still wet ( fresco techni- 
que ) and the minor details which were 
applied while the plaster was drying or 
even already dry. The colours of these 
details ( usually white, yellow, r ed ) are 
of another nature. They are more 
brittle, the layers have a certain thick- 
ness and it is certain that they were 
made with some gluey material. In 
other words, we have before us the 
methods of the Kamares pottery 
applied by the fresco - painters or vice - 
versa. It is most important that Pro- 
fessor Noll has promised his own help. 
With the possibilities offered by the 
Bayerwerk Laboratories and the keen 
interest of Professor Noll and his col- 
laborators we may soon have consi- 
derable help in our efforts to preserve 
the colours of Minoan and Mycenaean 
frescoes.

A last chapter within the framework

of the above investigations is the un- 
expected interest which was raised by 
those two sherds of white lekythoi alone, 
given to Professor Noll. He writes to m e: 
« We have had surprising results: on 
one sherd the white substance is a 
white clay and the red colour is iron - 
oxide, which should be logical to ex- 
pect. On the contrary, the second 
sherd showed that the white is gypsum 
and the red is elementary copper !... 
Apparently two different techniques... 
possibly due to different painting - 
schools. This is so interesting that we 
should examine with pleasure still more 
material... ».

We are sure that the generosity of 
the Directors of our Museums and 
Collections will facilitate the noble 
efforts of Professor Noll and his colla- 
borators.

We should also mention the facilities 
offered by the Bayerwerk authorities, 
to all of whom we adress our warmest 
thanks for their invaluable help.
A th e n s , Ju n e  1972 P ro f. S P . M A R I N A T O S
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Ε ι κ . 1. Μ ε ρ έ ν τ α . Η  έ ν α ρ ξ ι ς  τ η ς  α ν α σ κ α φ ή ς

Ε ι κ . 2 . Μ ε ρ έ ν τ α . Ο  κ ο ύ ρ ο ς  α ρ χ ί ζ ε ι  ν α  π ρ ο -  

β ά λ λ η  (  π ρ ώ τ η  η μ έ ρ α  τ η ς  α ν α σ κ α φ ή ς  )

Η ΚΟΡΗ ΦΡΑΣΙΚΛΕΙΑ ΑΡΙΣΤΙΩΝΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑ-
ΡΙΝΟΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΕΝ ΜΥΡ-

ΡΙΝΟΥΝΤΙ *

Ε ξ αφορμής της συνεχίσεως της ανα- 
σκαφής 1 γεωμετρικού νεκροταφείου εν 
Μυρρινούντι* 1 2 (ν. Μερέντα), εις από- 
στασιν 4 περίπου χλμ. προς Α. του Μαρ- 
κοπούλου Μεσογαίας, προς αποδέσμευ- 
σιν αγρού του Σπυρ. Παναγιώτου, η ο- 
ποία είχεν απαγορευθή ως εκ της ευρέ- 
σεως αρχαίων τάφων, η διερεύνησις επε- 
ξετάθη δοκιμαστικώς και επί του ομόρου 
προς Ν. αγρού του Γεωργ. Χασιώτου. Πα- 
ρά πάσαν όμως προσδοκίαν, την πρωίαν 
της 18ης Μαΐου ήλθον εις φως εντός αβα- 
θούς ορθογωνίου αποθέτου ¿σκαμμένου 
επί του εδάφους ( βάθ. 0,58, μήκ. 1,95, πλ. 
0,90 μ .) με κατεύθυνσιν από Α.-Δ. κούρος 
εκ παρίου μαρμάρου εν κατακλίσει προς

* Α ι  ε ι κ .  13 , 1 6 , 17  ω ς  κ α ι  α ι  έ γ χ ρ ω μ ο ι  ε ι - 

κ ό ν ε ς  ε ί ν α ι  τ ο υ  κ α λ λ ι τ έ χ ν ο υ  φ ω τ ο γ ρ ά φ ο υ  κ .  

Σ π .  Μ ε λ ε τ ζ ή ,  α ι  ε ι κ .  4 - 8  κ α ι  10  - 1 2  τ ο υ  κ α λ - 

λ ι τ έ χ ν ο υ  φ ω τ ο γ ρ ά φ ο υ  κ .  Ν .  Κ ο ν τ ο ύ .

1. Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι  α ύ τ η  υ π ό  τ η ν  ε π ί β λ ε ψ ι ν  τ ο υ  

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ύ  Β ο η θ ο ύ  κ .  Ε υ α γ γ .  Κ α κ α β ο - 

γ ι ά ν ν η  .

2 . Κ ο ι ν ώ ς  α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι  η  θ έ σ ι ς  τ ο υ  δ ή μ ο υ  

ε ι ς  Μ ε ρ έ ν τ α ν  : W r e d e ,  R Ε  X V ,  1 1 4 6 . Π α ρ ά  τ η ν  

ε κ κ λ η σ ί α ν  τ η ς  Π α ν α γ ί α ς  ε ί ν α ι  ε μ φ α ν ή  κ α ι  α ρ -  

χ α ί α  ε ρ ε ί π ι α . Η  α ν α σ κ α φ ή  ε ν  τ ω  α γ ρ ώ  Π α ν α - 

γ ιώ τ ο υ  α π έ δ ω σ ε  κ α ι  ν ε ο λ ι θ ι κ ά  μ ο ν ό χ ρ ω μ α  α γ -  

γ ε ί α ,  ο υ χ ί  ε κ  τ ά φ ω ν  π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν α .
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τα αριστερά και παραπλεύρως, αντικρύ 
αυτού, προς Ν., τοποθετημένη πλαγιαστά 
κατά τον δεξιόν κρόταφον κόρη, ομοίως 
εκ παρίου μαρμάρου ( ε ι κ. 1, 2, 3).

Η  πλήρης αποκάλυψις και ανέλκυσις 
αυτών εγένετο την επομένην ( ε ι κ. 4 και 
5). Μεταξύ των αγαλμάτων ήσαν παρεν- 
τεθειμένοι, εική, χάλικες μετά τινων μι- 
κρού μεγέθους αργολίθων και μεταξύ των 
κεφαλών αυτών ήτο εμπεπηγμένος επι- 
μήκης ( μέχρι 0,40 μ. μήκους ) μαρμάρι- 
νος αργόλιθος. Ε κ  της προσκρούσεως δ’ 
επ’ αυτού κατά την απόθεσιν προυξενή- 
θησαν αι επί της ράχεως της ρινός της 
κόρης μικραί φθοραί ( ε ι κ. 6). Ω ς εκ της 
θέσεως του λίθου καθίστατο δυσχερής 
η εξαγωγή των αγαλμάτων. Παρέστη δε 
ανάγκη, μετά την απομάκρυνσιν των κα- 
τά τα νώτα της κόρης επιχώσεων, να 
εξωθηθή αυτή τη βοήθεια χειρών και 
ποδών προς τα έξω. Ε πηκολούθησεν η 
απόσπασις του μεταξύ των κεφαλών λί- 
θου. Αι ε ι κ ό ν ε ς 7,8,9,10 δεικνύουν την 
φάσιν αυτήν της ανασκαφής. Εφεξής, 
η ανέλκυσις ήτο ευχερής ( ε ι κ, 11).

Μολονότι όμως η άνω επιφάνεια των 
αγαλμάτων απείχε της επιφανείας του 
εδάφους 0,40 μ. δεν προυξενήθησαν φθο- 
ραί κατά την καλλιέργειαν, διότι δεν εγί- 
νετο βαθεία άροσις του αγρού, ελαιοφύ- 
του νυν.

Η  δεξιά χειρ του κούρου, αποκεκομ- 
μένη κάτω του ώμου, είχεν αποτεθή παρά 
την κεφαλήν αυτού. Κάτω δε του κορμού 
του κούρου απέκειντο αι αποκεκομμέναι 
επίσης κάτω του ώμου, αριστερά χειρ και 
η άκρα αριστερά από του καρπού, ως 
και η άκρα αριστερά της κόρης μετά του 
αποκεκομμένου κάλυκος άνθους, το ο- 
ποίον εκράτει. Η  διατήρησις αμφοτέ- 
ρων των αγαλμάτων είναι θαυμασία, ως 
να εξήλθον του εργαστηρίου προσφάτως.

Ε ι κ .  3 . Μ ε ρ έ ν τ α . Ε μ φ ά ν ι σ ι ς  τ ω ν  α γ α λ μ ά τ ω ν

Ο  κούρος είναι υπερφυσικού μεγέθους 
( ύψ. 1,89 μ., ε ι κ .  12). Των χειρών ελ- 
λείπει η δεξιά από του καρπού και οι πό- 
δες κάτω των σφυρών μετά της πλίνθου. 
Αι χείρες, κρεμάμεναι κατά μήκος του 
σώματος, δεν κατέρχονται καθέτως, αλλά 
καμπτόμεναι κατά τον αγκώνα φέρονται 
ελαφρώς προς τα έξω ελάχιστον εφαπτό- 
μεναι του μηρού. Η  κεφαλή είναι ανα- 
δεδεμένη διά πλατείας ταινίας, αποτελου- 
μένης εκ της στενής κάτω και της υπέρ 
αυτήν πλατυτέρας μετά φλογοσχήμων α- 
ναγλύφων κοσμημάτων. Το όπισθεν των 
ώτων τμήμα αυτής δεν είναι εμφανές. 
Η  περί το μέτωπον κόμη κάτωθεν της 
ταινίας είναι διατεθειμένη εις σπειρο- 
ειδείς έλικας, σμικρυνομένας από των 
κροτάφων προς το μέτωπον. Η  κόμη, 
συγκρατουμένη διά λεπτής ταινίας όπι- 
σθεν των ώτων, καταπίπτει επί των ώμων
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Ε ι κ .  4 . Μ ε ρ έ ν τ α . Ο  κ ο ύ ρ ο ς  κ α ι  η  κ ό ρ η  έ χ ο υ ν  

α π ο κ α λ υ φ θ ή  (  δ ε υ τ έ ρ α  ή μ ε ρ α  τ η ς  α ν α σ κ α φ ή ς  )

και της ράχεως εις παραλλήλους βοστρύ- 
χους. Η  εντός της ταινίας κόμη χωριζο- 
μένη εις το μέσον διαμορφούται εις κυ- 
ματοειδεις βοστρύχους. Επί της κεφα- 
λής είναι εμπεπηγμένος χαλκούς ήλος. 
Η  κόμη ήτο βεβαμμένη δι' ερυθρού, 
χρώματος, το οποίον διατηρείται ζωηρόν. 
Η  ανατομική απόδοσις του σώματος πα- 
ρουσιάζει μεγάλην ωριμότητα. Η  διά- 
πλασις του ωτός απεδόθη κατά φύσιν.

Η  ίρις των οφθαλμών είναι δεδηλωμένη 
δι' ερυθρού χρώματος, των οφρύων ο 
χρωματισμός κατέστη εξίτηλος. Το με- 
στόν πρόσωπον του κούρου θέλγει με την 
παιδικότητα και την συμπαθή έκφρασιν. 
Το άγαλμα θα είναι πρόσφορον προς με- 
λέτην και σύγκρισιν μετά την ίδρυσιν 
( στήσιμον) αυτού. Πρέπει να καταταγή 
εις τους χρόνους του κούρου Κροίσου.

Η  κόρη είναι φυσικού μεγέθους και
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άρτια (ύψ. 1,76 μ., ύψ. πλίνθου 0,04- 
0,045 μ., ύψ. στεφάνης 0,065 μ., ε ι κ.  
13, 14, 15· εικ. εξωφύλλου και έγχρ.  
π ί ν α ξ Γ '). Ίσταται βαίνουσα επί υψη- 
λών κρηπίδων και προβάλλουσα ελα- 
φρώς τον δεξιόν πόδα. Φέρει ποδήρη 
χειριδωτόν μέχρι των αγκώνων χιτώνα 
εζωσμένον περί την οσφύν. Ε κ των χει- 
ρών διά της τεταμένης δεξιάς κρατεί 
το ένδυμα χωρίς να ανέχη αυτό, διά δε 
της κεκαμμένης προ του στήθους αρι- 
στεράς κρατεί κάλυκα άνθους. Ο  χιτών 
είναι πεποικιλμένος κατά την τεχνικήν 
των μελανόμορφων αγγείων διά διασπάρ- 
των κεντημάτων εγχαράκτων: ροδάκων 
μετά πετάλων κίτρινων και μελανών εν- 
αλλάξ, γαμματοσταύρων ( αγκυλωτών 
σταυρών), αστερίσκων ( αστερισκορρο- 
δάκων).

Η  δι' εγχαράκτου και γραπτού μαιάν- 
δρου κοσμουμένη κατά τον λαιμόν πα- 
ρυφή ( ώα ) διήκουσα αμφοτέρωθεν της 
επί του ώμου και του βραχίονος ραφής 
των κρεμαμένων από των βραχιόνων χει- 
ριδών, διπλή, καταλήγει εις το άκρον 
αυτών, το όποιον περιβάλλεται διά παρυ- 
φής της αυτής διακοσμήσεως. Διά πλέον 
πολυπλόκου μαιάνδρου χαράκτου και 
γραπτού ( μέλανος επί κίτρινου βάθους), 
εξιτήλου, κοσμείται η έμπροσθεν και εις 
το μέσον του χιτώνος προσερραμμένη 
πλατεία ταινία, όχθοιβος παρά τοις αρ- 
χαίοις καλουμένη. Το κράσπεδον του 
χιτώνος (ποδόγυρος), η (περίσφυρος) 
πέζα ή πεζίς των αρχαίων, κυκλούται διά 
πολυχρώμου φυλλοστοιχίας. Το περι- 
θώριον των φύλλων είναι κίτρινον και ο 
κάλυξ αυτών ερυθρός και μέλας εναλλάξ. 
Η  διά την φιλάρεσκον επίδειξιν λεπτής 
οσφύος ( μέσης ) συσφίγγουσα αυτήν ζώ- 
νη φέρει γραπτήν και χαρακτήν διακό- 
σμησιν. Ο  χιτών άνωθεν της ζώνης κολ-

πούται και το στήθος δηλούται μετρίως 
— ενδεικτικόν της ηλικίας της κόρης, 
κάτωθεν δ’ αυτής είναι διατεταγμένος 
εις κατακορύφους πτυχάς. Πλαστικώς δη- 
λούνται και αι αραιαί πτυχαί του άνω 
μέρους του χιτώνος.

Φέρει περιδέραιον, ενώτια και βραχιό- 
λιον λαξευτά. Επί δε της κεφαλής φο- 
ρεί στεφάνην 3 εξ αλύσεως ελλειψοειδών

ί Ι|

E ικ. 5. Μερέντα. Δευτέρα ημέρα της ανασκαφής

3. Περί στεφάνης βλ. Sp. Marinatos εις 
Archaeologia Homerica, Kleidung- Haar- und 
Barttracht B 4, B 10 κ. ε.
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ψηφίδων, εφ’ εκάστης των οποιων βαίνει 
κάλυξ και άνθος λωτού εναλλάξ4. Η  
κόμη, χωριζομένη εις το μέσον και διευ- 
θετημένη κυματοειδώς μέχρι των κροτά- 
φων διέρχεται όπισθεν των ώτων και κα- 
ταλήγει εις βοστρύχους, ανά τρεις ένθεν 
και ένθεν, επί του στήθους κατερχομέ- 
νους και ανά ένα επί των ώμων συμμετρι- 
κώς. Όπισθεν δε καταπίπτει, μετά της 
αναδενούσης αυτήν επί του αυχένος ται- 
νίας, επί των ώμων και της ράχεως εις 
είκοσι βοστρύχους. Η  ταινία της κόμης 
του αυχένος κοσμείται διά χαράκτου 
μαιανδρου—η γραπτή διακόσμησις αυ- 
τού θα αναφανή μετά τον καθαρισμόν. 
Τα ώτα είναι τοποθετημένα σχετικώς 
υψηλά. Οι οφθαλμοι λοξοι ενθυμίζουν 
τούς του κούρου της Βαλομάνδρας. Η  
ίρις ήτο κύκλος μέλας. Καί βλεφαρίδες 
και οφρύες μελαναί. Το πρόσωπον στε- 
νόν, επίμηκες.

Ω ς προς την χρονολόγησιν δύναται 
να τεθή ανώτατον όριον το 540 π.Χ.

Υπό τούς πόδας, παρά την πλίνθον του 
αγάλματος της κόρης, είχεν αποτεθή και 
περιμολυβδοχόησις ή μολυβδοχόησις αυ- 
τής ( εικ.  6,7), ο μόλυβδος δηλ., όστις 
είχεν εγχυθή ρευστός εντός του κενού, το

όποιον κατελείπετο μεταξύ της πλίνθου 
και του επί της άνω επιφανείας της βάσε- 
ως τόρμου διά την ενσφήνωσιν του αγάλ- 
ματος. Έχει δ’ επ’ αυτής αποτυπωθή το 
σχήμα της πλίνθου του αγάλματος και 
του επί της βάσεως τόρμου ιδρύσεως του 
αγάλματος. Είναι αποκεκομμένη εις τι ση- 
μείον, κατά την οπισθίαν πλευράν, και 
έχει παραμορφωθή ελαφρώς εκ της απο- 
σπάσεως αυτής από της πλίνθου και εκ του 
βάρους του υπερκειμένου αγάλματος κατά 
την απόκρυψιν. Συμπίπτει όμως κατά την 
περιφέρειαν και εφαρμόζει (βυζαίνει) εξο- 
χήν προς εσοχήν ( ε ικ .  15) και καθ’ ύ- 
ψος προς τα κατά την όπισθίαν πλευράν 
διασωζόμενα όρθια τοιχώματα του στρογ- 
γυλού τόρμου της γνωστής αρχαϊκής εν- 
επίγραφου βάσεως της Φρασικλειας5 
( εικ.  16), ήτις ήτο εντετοιχισμένη επί 
της περί τα 200 μ. προς Ν. της ανασκα- 
φής κειμένης εκκλησίας της Παναγίας 
( Εισοδίων της Θεοτόκου ).

Η  άνω επιφάνεια της βάσεως μέχρι 
του πυθμένος του τόρμου έχει πελεκηθή 
διά την άρσιν του αγάλματος ( σ χ έ δ. 1). 
Η  μολυβδοχόησις θα χρησιμεύση και 
διά την ορθήν ανίδρυσιν του αγάλματος 
επί της βάσεως.

4 . Μ έ  ο μ ο ί α ν  δ ι α κ ό σ μ η σ ι ν  α ι  σ τ ε φ ά ν α ι  κ α ι  

κ ρ ά σ π ε δ α  κ ρ ά ν ο υ ς  : Σ φ ι γ ξ  Κ α λ υ δ ώ ν ο ς  F .  P o u l -  

s e n  - Κ .  R h o m a i o s ,  E r s t e r  v o r l ä u f i g e r  B e r i c h t ,  

2 9 ,  π ί ν .  X X X V I  - X X X V I I ,  ε ι κ .  5 3 , 55 . Κ ό ρ η  Β ε - 

ρ ο λ ίν ο υ  A D  1 9 2 8 , 2 2 , ε ι κ  8  κ α ι  π ί ν .  1 6 - 1 8 .  

Κ ε φ α λ ή  Α θ η ν ά ς  ε ξ  ’Ο λ υ μ π ία ς ,  K u n z e ,  B e r .  V I, 

1 69  κ . ε ., π ί ν .  6 6  - 7 0 . Ν ί κ η  α π ό  Μ α ρ μ α ρ ιά  Δ ε λ - 

φ ώ ν  F d D  I I ,  J .  D u c a t ,  L a  s c u l p t u r e  d é c o r a t iv e  e n  

t e r r e  c u i t e ,  2 3 5 ,  π ί ν .  87 .

Η  σ τ ε φ ά ν η  ε ί ν α ι  κ α θ α ρ ώ ς  γ υ ν α ι κ ε ί ο ν  κ ό σ μ η - 

μ α . Κ α ί  η  ε κ  Τ ρ ίκ ο ρ φ ο υ  Ν α υ π α κ τ ία ς  κ ε φ α λ ή  

μ ε  τ α ς  ε υ τ ρ α φ ε ί ς  π α ρ ε ι ά ς  ( π α χ ο υ λ ή ) ,  G .M .A .

R i c h t e r ,  K o u r o i ,  6 9  α ρ . 4 6 ,  ε ι κ .  1 69  - 1 7 1 , φ έ ρ ο υ -  

σ α  σ τ ε φ ά ν η ν  ε κ  κ α λ ύ κ ω ν  ,λ ω τ ο ύ  β α ι ν ό ν τ ω ν  ε π ί  

τ η ς  σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ς  σ υ ν ε χ ο μ έ ν ω ν  τ ό ξ ω ν  π ε ρ ι β α λ - 

λ ό ν τ ω ν  δ ι σ κ ά ρ ι α ,  ε ί ν α ι  γ υ ν α ι κ ε ί α .

5 . I G ,  1 2 1 0 1 4  (  Ε δ η μ ο σ ι ε ύ θ η  τ ο  π ρ ώ τ ο ν  ε ι ς  

C I G  2 8  (  1 8 2 8 )  ε κ  σ χ ε δ ί ω ν  τ ο υ  F o u r m o n t  

τ ω  1 7 2 9  - 1 7 3 0 ) .  Ν .  Μ . K o n t o l e o n ,  A s p e c t s  d e  l a  

G r è c e  p r é c l a s s i q u e ,  53  - 5 5 . X .  Κ α ρ ο ύ ζ ο ς ,  Α ρ ι-  

σ τ ό δ ι κ ο ς ,  6 7 , A  15 . L .  H .  J e f f e r y ,  T h e  i n s c r i b e d  

g r a v e s t o n e s  o f  a r c h a i c  A t t i c a ,  B S A , 5 7  ( 1 9 6 2 )  

1 38  α ρ . 4 6 .
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Ε ι κ .  6 . Μ ε ρ έ ν τ α . Δ ε υ τ έ ρ α  η μ έ ρ α  τ η ς  α ν α σ κ α φ ή ς
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Σχεδ. 1. Μερέντα. Η  βάσις της Φρασικλείας 
( εκ του Ν. Μ. Kontoleon, Aspects, εικ. 4 )

Η  βάσις φέρει επί της προσόψεως 
το συγκινητικόν επιτύμβιον ( σ χ ε δ . 1, 
ε ι κ. 17 ) :
Σήμα Φρασικλείας | Κόρη κεκλήσομαι |

αιεί,
αντί γάμου | παρά θεών τούτο | λαχούσ’

όνομα.
Μετά σεμνής υπερηφανείας αγγέλλει, 

ότι Κόρη θα αποκαλήται εις τους αιώνας, 
διότι αντί γάμου εκ μέρους των θεών της 
έλαχεν αυτό το όνομα. Αυτό το όνομα της 
επεσφράγισαν οι θεοι. Και με αυτό, επί- 
σης, θα είναι γνωστή. ( Μη λυπήσθε ).

Η  περί την κόμην ασυνήθης στεφάνη 
αποδεικνύει, ότι δεν πρόκειται περί κοι- 
νής θνητής, αλλά περί ηρωίνης ή ηρω- 
ΐσσης. Εις επίρρωσιν της γνώμης του 
Κοντολέοντος εν τη μελέτη του επιγράμ- 
ματος, ότι αποτελεί «un exemple archaïque 
d’identification du mort à la divinité, du 
moins sous la forme d’allusion».Η  τυχόν 
ανεύρεσις του τάφου αυτής θα πρέπει 
ίσως να αποκαλύψη και δείγματα τελέ- 
σεως λατρείας επ’ αυτού.

Επί του αριστερού κροτάφου φέρει η 
βάσις την υπογραφήν του γλύπτου : Αρι- 
στίων Πάρι[ός μ’ επ]ό[ε]σε ( ε ι κ. 18 ).

Ο  Αριστίων ήτο εν δράσει εν τη 
Αττική κατά το τρίτον τέταρτον του 
6ου αι. Ως γλύπτης κούρων κυρίως 6. Εκ 
των σωζομένων τριών άλλων, πλήν της 
Φρασικλείας, υπογραφών αυτού, δύο σή- 
ματα εκ Κεραμεικού είναι κούρων, του 
Ξενοφάντου και του Α ντιλόχου. Αλλά 
και το επί δωρικού κίονος εκ Μεσογείων 
ενυπόγραφον σήμα αναφέρεται εις κού- 
ρον. Μετά την επανίδρυσιν της Φρασι-

6. X. Καρούζος, ε.α., 66 κ.ε., αρ. A 12, A 13, 
A 14. L. H. Jeffery, ε.α ., 120, αρ. 8, π ιν. 34 α - c. 
120, αρ. 8, πίν. 34 d - e. 140, αρ. 40. Ν. Μ. Kon- 
toleon, ε.α., 59 - 60.
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Ε ι κ . 7. Μ ε ρ έ ν τ α . Τ α  δ ύ ο  α γ ά λ μ α τ α  έ τ ο ιμ α  π ρ ο ς  α ν έ λ κ υ σ ιν
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Ε ι κ . 8 . Μ ε ρ έ ν τ α . Τ α  δ ύ ο  α γ ά λ μ α τ α  έ τ ο ιμ α  π ρ ο ς  α ν έ λ κ υ σ ιν

Ε ι κ . 9 . Μ ε ρ έ ν τ α . Α π ο τ ύ π ω μ α  τ ο υ  κ ο ύ ρ ο υ  ε π ί  

τ ο υ  ε δ ά φ ο υ ς  μ ε τ ά  τ η ν  α ν έ λ κ υ σ ιν

κλείας επί της βάσεως αυτής θα αναζη- 
τηθούν και θα αποδοθούν γνωστά γλυ- 
πτά εις τον Αριστίωνα. Μολονότι δε δεν 
παρουσιάζουν στυλιστικήν ( μορφολο- 
γικήν ) συγγένειαν τα δύο έργα, είναι θελ- 
κτική η σκέψις, ότι η Φρασίκλεια και ο
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Σχεδ. 2. Μερέντα. Ο  χώρος της ανασκαφής περί τον αποθέτην των αγαλμάτων

ί <
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Ε ι κ . 10 . Μ ε ρ έ ν τ α . Τ ο  σ υ ν ε ρ γ ε ί ο ν  τ η ς  α ν α σ κ α φ ή ς

Ε ι κ . 11 . Μ ε ρ έ ν τ α . Α ν έ λ κ υ σ ι ς  τ ω ν  α γ α λ μ ά τ ω ν

κούρος είναι του Αριστίωνος. Η  από- 
κρυψις αυτών άλλωστε εντός του αυτού 
αποθέτου ερμηνεύεται, ότι προέρχονται 
εκ της αυτής οικογενείας. Ίσως είναι 
και αδελφή. Οπωσδήποτε όμως ο κού- 
ρος είναι έργον εξ ίσου σπουδαίου καλ- 
λιτέχνου.

Η  Φρασίκλεια συνεχίζει την παράδο- 
σιν της κόρης του Βερολίνου, η οποία, 
εάν δεν είναι νεανικόν έργον του Α ρι- 
στίωνος, προέρχεται οπωσδήποτε εκ της 
αυτής εργαστηριακής παραδόσεως.

Ε ν τω αγρώ Χασιώτου, προς Β. και 
προς Α. του αποθέτου των αγαλμάτων 
ανεσκάφησαν γεωμετρικοί τάφοι ( πυραί 
και ενταφιασμο ι) ( σ χ ε δ . 2, Π ΤΑ4, 
Τ5, Τ3 ), αποτελούντες συνέχειαν του εν 
τω αγρώ Παναγιώτου γεωμετρικού νεκρο- 
ταφείου, ενώ προς Ν. αυτού, προς τον 
γειτονικόν αμπελώνα, ανεσκάφησαν αρ- 
χαϊκοί και κλασσικοί ( σ χ ε δ . 2, ΤΚ1, 
ΤΚ2).

Προς Δ. του αποθέτου, εις απόστασιν 
1,60- 1,70 μ., ανεκαλύφθη τραπεζιόσχη- 
μον λιθολόγημα εκ 1 - 2 σειρών μικρού 
και μεγάλου μεγέθους ακανονίστων πλα- 
κοειδών λίθων ( ύψ. 0,20 - 0,35, μήκ. 1,52 - 
1,68, πλάτ. 1,22- 1,52 μ., σ χ ε δ . 2, 
ε ικ .  19, 20, 21 ).

Κατά μήκος της βόρειας πλευράς αυ- 
τού ανεσκάφη εντός λάκκου ( βάθ. 0,50 - 
1, μήκ. 2, πλάτ. 0,71 μ., σ χ έ δ. 2, Π11 ) 
πυρά, ήτις απέδωσε τέσσαρας μελανό- 
μορφους ληκύθους. Η ανασκαφή του 
τάφου αυτού την προτεραίαν της ανακα- 
λύψεως των αγαλμάτων υπεκίνησεν ημάς 
εις την δοκιμαστικήν έρευναν εντός του 
αγρού Χασιώτου. Εις τον μεταξύ του 
λιθολογήματος και του αποθέτου χώρον 
είχεν ανευρεθή εις, βάθος 0,10-0,40 μ. 
λατύπη αποπελεκηθείσα εκ της άνω 
πλευράς περί τον τόρμον υποδοχής των

Ά
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Εικ. 12. Μερέντα. Ο  κούρος

βάσεων δύο αγαλμάτων διά την αφαίρεσιν 
των αγαλμάτων μετά των πλίνθων.

Εικ. 12. Μερέντα. Ο  κούρος

Τα αποπελεκήματα της μιας, εξ ασβε- 
στολίθου παρά κυκλικόν μετά χαμηλών
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Σχεδ. 3. Μερέντα. Α ποπελέκημα παρά τον 
τόρμον της βάσεως ετέρου γυναικείου αρχαϊκού 
αγάλματος

τοιχωμάτων τόρμου προσηλώσεως ανή- 
κουν προφανώς εις βάσιν γυναικείου 
αγάλματος και είναι απροσάρμοστα προς 
την βάσιν της Φρασικλείας ( σ χ ε δ . 3 
και ε ι κ. 22). Η  άλλη, της οποίας αν- 
ευρέθησαν περισσότερα και μεγαλύτερα 
αποπελεκήματα, είναι κυλινδρική εκ πα- 
ρίου μαρμάρου. Παρά την άνω πλευράν 
φέρει λεπτήν ζώνην ερυθρού χρώματος.
Τής αυτής βάσεως ανευρέθη περί τα 2,50 
μ. προς Δ. του λιθολογήματος και από- 
θραυσμα παρά την άνω πλευράν αρχαϊκής 
επιγραφής ( ύψ. 0,085, μήκ. 0,14, πάχ. 
0,045, ύψ. γραμμ. 0,03 - 0,034 μ., σ χ έ δ. 
4, ε ι κ. 23 ).

- - ]οντο[ - -
ρ

Τα γράμματα του 1ου στίχου ανήκουν 
εις κατάληξιν κυρίου ονόματος η μετο- 
χής θαν]όντο[ς. Του 2ου στίχου τα ίχνη 
του 1ου γράμματος ανήκουν εις κυκλι- 
κόν Ο, και του 2ου μάλλον εις Ν.

Σχεδ. 4. Μερέντα. Ε νεπίγραφον αποπελέκημα 
παρά την άνω πλευράν κυλινδρικής « βάσεως 
του κούρου »
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Ε ι κ . 13 . Μ ε ρ έ ν τ α . Η  κ ό ρ η  Φ ρ α σ ίκ λ ε ι α
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Ε ι κ . 14. Μ ε ρ έ ν τ α . Η  κ ό ρ η  Φ ρ α σ ί κ λ ε ι α
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Εικ. 15. Μερέντα. Η  κόρη Φρασίκλεια

Η  διάμετρος της βάσεως τη βοήθεια 
των αποθραυσμάτων υπολογίζεται ακρι-

βώς εις 0,61 - 0,62 μ. Αρμόζει δε εις τον 
κούρον ως και η ηλικία των γραμμάτων.
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Πιθανότατα δε και το λιθολόγημα ήτο 
το κρηπίδωμα της βάσεως του κούρου, 
όστις δεν πρέπει να μετεφέρθη από μα- 
κράν και η παρ’ αυτό πυρά, παρά την πε- 
νιχρότατα των κτερισμάτων, ανήκει εις 
τον κούρον.

Η  επιδερμίς των αγαλμάτων διατη- 
ρείται αλύμαντος και οι χρωματισμοι 
ζωηρότατοι. Αυτονόητον δε, διότι παρέ- 
μειναν επ’ ολίγον μόνον εκτεθειμένα υπό 
την επίδρασιν των καιρικών μεταβολών.

Καί άλλων αρχαϊκών γλυπτών η αρί- 
στη διατήρησις αποδίδεται εις μικρόν 
μετά την ίδρυσιν αυτών καταστροφήν 
η απόκρυψιν.

Τής στήλης των δύο αδελφών Ν. Υ - 
όρκης +  Βερολίνου η εις πολλά εν αρί- 
στη καταστάσει αποτμήματα ανεύρεσις 
οφείλεται διά την Richter7 εις την θραύ- 
σιν αυτής κατά τούς χρόνους της εξο- 
ρίας των Α λκμεωνιδών ( 541 - 538 π.Χ.). 
Διά την κόρην του Βερολίνου και τον 
κούρον Αριστόδικον οι C. Blümel8 και 
X. Καρούζος 9 είναι σύμφωνοι ως προς 
τον χρόνον της καταβιβάσεως από των 
βάσεων, αιτιολογούν όμως αυτήν δια- 
φόρως. Το μνήμα του Αριστοδίκου κα- 
τεστράφη παρά των Περσών κατά την 
πυρπόλησιν της Αττικής ολίγον πρό της 
εν Σαλαμίνι ναυμαχίας ( Η ρόδ. 8, 50 ). 
Ε νώ η κόρη του Βερολίνου απεκρύβη 
πρό της εισβολής των Περσών.

Δεν θα ευρέθη όμως περιτυλιγμένον 
το άγαλμα διά μόλυβδου, προσιτού εκ των 
μεταλλείων Λαυρείου, κατά συμφωνού-

σας, αξιοπίστους πληροφορίας, ως μνη- 
μονεύει ο ΒΙümeΙ. Ασφαλώς πρόκειται 
περί παρανοήσεως της μαρτυρίας των 
χωρικών ευρετών, ότι κατά την ανεύρε- 
σιν έφερε προσκεκολλημένην την μο- 
λυβδοχόησιν επί της πλίνθου. Και η καλή 
διατήρησις του Κροίσου ευνοεί την 
απόκρυψιν —της εκ τριών βαθμιδών βά- 
σεως αυτού ανευρέθη τελευταίως δι’ ανα- 
σκαφής ο αντίστοιχος του ενεπιγράφου 
λίθος της 2ας βαθμίδος και λίθοι της 1ης 
( κάτω). Ομού μετά των αγαλμάτων ευ- 
ρέθησαν αποθραύσματα πρωτοαττικών 
αγγείων ( ε ι κ. 24, 25), των όποιων άλλα 
αποθραύσματα, ως και όστρακον μελα- 
νόμορφον αμφορέως έκειντο κάτω των 
αγαλμάτων ( εικ.  26). Τα κεραμεικά ευ- 
ρήματα δεν επιτρέπουν να τοποθετήσωμεν 
χρονολογικώς την απόκρυψιν μετά την 
εισβολήν των Περσών.

Τα συναρμόζοντα αποθραύσματα αγ- 
γείων ίσως προέρχονται εκ τάφων κατά 
χώραν καταστραφέντων, διότι ο λάκκος 
των αγαλμάτων είναι εσκαμμένος επί 
επιχωσθέντος μεγαλυτέρου ορύγματος 
επί του μαλακού βράχου, του οποίου αι 
ακριβείς διαστάσεις και το βάθος δεν 
είναι ακόμη γνωστά. Δι’ αυτού εγίνετο 
απορρόφησις των ομβρίων υδάτων και η 
παραμονή των αγαλμάτων εντός ξηρού 
εδάφους διεφύλαξε τον χρωματισμόν της 
κόρης ζωηρόν.

Η  μεταξύ των σφυρών του κούρου 
συναποκρυβείσα μολυβδοχόησις ( ε ικ.  
16) δεν ανήκει εις τον αποκαλυφθέντα, 
αλλ’ εις μικρότερον κούρον. Αλλά και 
τα ανακαλυφθέντα αποπελεκήματα της 
βάσεως άλλου γυναικείου αγάλματος, 
είναι μηνύματα και άλλων αγαλμάτων 
αποκεκρυμμένων.

Ίδωμεν.
ΕΥΘ. I. Μ ΑΣΤΡΟΚΩ ΣΤΑΣ

7 . G .M .A .  R i c h t e r ,  G r a v e s t o n e s ,  2 9  α ρ . 37

8 . C . B lü m e l ,  K a t . ,  7 . Π ρ β λ .  A D  1 9 2 8 , 17 .

9 . X .  Κ α ρ ο ύ ζ ο ς ,  ε .α . 17 .
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MYRRHINOUS : LA KORÉ PHRASIKLEIA, ŒUVRE D ARISTION
DE PAROS ET UN KOUROS EN MARBRE

La fouille 1 de la nécropole géomé- 
trique de Myrrhinous 1 2, au lieu - dit 
Mérenda, à 4 kilomètres environ du 
village de Markopoulo dans la Mé- 
sogée, a continué pour permettre à 
M. Sp. Panayiotou de cultiver le 
champs dans lequel on avait décou- 
vert des tombes anciennes. On a, 
d ’autre part, effectué des sondages 
dans le champs avoisinant de M. G. 
Hassiotis, plus au Sud.

Dans le courant de la matinée du 
18 Mai, contre toute attente, on a mis 
au jour un Kouros et une Koré, tous 
deux en marbre de Paros. Ils se trou- 
vaient dans une fosse ( apothétès) 
rectangulaire, à 0,58 m du sol actuel 
(longueur Est - Ouest : 1,95 m; lar- 
geur: 0,90 m ). Le Kouros était couché 
à gauche ; la Koré lui faisait face ( côté 
Sud de la fosse ) allongée sur le flanc 
droit ( f i g. 1, 2, 3 ).

On les a entièrement dégagés et sor- 
tis de la terre le lendemain ( f i g. 4,5) .

Des galets et des pierres brutes de 
petite taille étaient intercalés entre 
les deux statues; un morceau de 
marbre oblong ( 0,40 m ) était planté 
entre les deux têtes. C’est lui qui a

causé les dégâts sur le dos du nez 
de la Koré, lorsqu’on l ’avait déposée 
dans la fosse (f ig.  6).  Il a, d ’autre 
part, rendu le dégagement des statues 
difficile.

Après avoir retiré les remblais der- 
rière le dos de la Koré, on a dû la 
pousser vers l’extérieur de la fosse à 
la force des mains et des pieds. Le 
morceau de marbre fut enlevé ensuite. 
Les figures 7 - 10  représentent cette 
phase de la fouille. Il était dorénavant 
plus facile de sortir les statues de la 
fosse ( f  i g. 11).

La face supérieure des statues n ’était 
qu’à 0,40 m du sol actuel; le champs 
étant planté d ’oliviers, le sol n ’avait 
jamais été labouré en profondeur, c’est 
ainsi que les statues ne furent pas 
endommagées.

Le bras droit du Kouros, arraché 
au-dessous de l’épaule, était posé au- 
près de sa tête. D’autre part, sous le 
corps de la statue étaient placés le 
bras gauche, à partir de l’épaule éga- 
lement, la main gauche à partir du 
poignet, ainsi que la main gauche de 
la Koré tenant un calice de fleur.

L’état de conservation des deux sta- 
tues est parfait : ils semblent juste 
sortir de l’atelier.

Le Kouros est plus grand que na- 
ture (hauteur : 1,89 m, f  i g. 12). 
La main droite manque depuis le 
poignet, les pieds avec la plinthe man- 
quent à partir des chevilles.

Les bras sont collés au corps jusqu’ 
aux coudes, puis retournés légèrement

1. S o u s  l a  d i r e c t i o n  d u  c o l l a b o r a t e u r  s c ie n t i - 

f i q u e  M . E v .  K a k a v o y i a n n i s .

2 . O n  r e c o n n a it  c o m m e  e m p la c e m e n t  d u  

d è m e  à  M é r e n d a  ( W r e d e ,  R E  X V ,  1 1 4 6 ) . L e s  

v e s t i g e s  a n t i q u e s  s o n t  v i s ib l e s  a u t o u r  d e  l ’é g l is e  

d e  l a  P a n a g h i a .  L a  f o u i l l e  d a n s  le  c h a m p s  P a n a - 

y io t o u  a  é g a le m e n t  l i v r é  d e s  t e s s o n s  d e  v a s e s  

n é o l i t h i q u e s  m o n o c h r o m e s  q u i  n e  p r o v ie n n e n t  

p a s  d e  t o m b e s .
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vers l’extérieur, ils touchent à peine 
les cuisses.

Le crâne est ceint d ’un large ban- 
deau formé d ’un ruban inférieur étroit 
et d ’un autre large par dessus, orné 
de flammèches en relief. Le bandeau 
n ’est pas visible derrière les oreilles.

La couronne de cheveux est dis- 
posée au front, sous le bandeau, par 
boucles en spirales qui vont en se ra- 
pétissant vers le milieu du front. La 
masse des cheveux est retenue der- 
rière les oreilles par un ruban étroit 
et se répand sur les épaules et le dos 
en boucles parallèles. À l’intérieur du 
lien, les cheveux, partagés par une 
raie médiane, forment des boucles 
ondulées. Un clou de bronze est im- 
planté dans la tête. Les cheveux étaient 
enduits de couleur rouge, son ton vif 
est conservé.

Le développement anatomique du 
corps fait preuve d ’une grande ma- 
turité artistique. Le rendu de l’oreille 
est d ’après nature.

L’iris est colorée en rouge, la pein- 
ture des sourcils a disparu.

La figure pleine du Kouros séduit 
par son expression enfantine et joviale.

La statue pourra être étudiée et 
comparée à loisir à d ’autres œuvres 
lorsqu’elle sera exposée. Elle appartient 
aux œuvres de l ’époque du Kouros 
Kroisos.

La Koré est de taille naturelle; elle 
est intacte (hauteur : 1,76 m; haut, 
de la plinthe : 0,04 - 0,045 m; haut, 
de la couronne: 0,065 m, fig . 13-15; 
voir 111. de la couverture et P I. en 
coul. I I I ) .

Elle se tient debout sur des sandales 
de semelle épaisse; le pied droit est

porté légèrement en avant. Elle est 
habillée d ’un long chiton avec des 
manches allant jusqu’aux coudes et 
serré à la taille par une ceinture.

De la main droite allongée elle tient 
son vêtement sans le relever; son bras 
gauche est plié au coude devant la 
poitrine et tient le calice d ’une fleur 
dans la main.

Le chiton est semé de motifs incisés, 
selon la technique des vases à figures 
noires : des rosaces à pétales jaunes 
et noires en alternance, des croix gam- 
mées, des rosaces étoilées.

La bordure de l’encolure est dé- 
corée d ’un méandre peint et incisé. 
Elle suit de deux côtés la couture des 
manches sur les épaules et les bras et 
se termine à l’extrémité des manches 
par une bordure au même motif.

La large bande médiane du chiton 
( όχθοιβος) est décorée d ’un méandre 
plus complexe, incisé et en couleurs 
effacées (noir sur fond jaune).  La 
bordure inférieure du chiton (πέζα ou 
πεζίς) est ceinte des languettes alter- 
nativement noires et rouges à bordure 
jaune. La ceinture qui accentue la tail- 
le fine est décorée de motifs incisés et 
peints.

Par dessus la ceinture le chiton est 
ample, la poitrine est à peine dessinée, 
ce qui indique l ’âge de la Koré. À 
partir de la ceinture le chiton tombe 
en plis verticaux. Les plis de la partie 
supérieure du vêtement sont également 
modelés.

La Koré porte un collier, des boucles 
d ’oreille et un bracelet taillé. D ’autre 
part, la tête porte une haute stépha- 
nè décorée d ’une chaîne de perles elli- 
psoïdes, dont chacune porte en alter-
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Ε ι κ . 16 . Μ ε ρ έ ν τ α . Η  σ υ ν α π ο κ ρ υ β ε ίσ α  μ ε τ ά  τ η ς  κ ό ρ η ς  μ ο λ υ β δ ο χ ό η σ ι ς  ε π ί  τ ο υ  τ ό ρ μ ο υ  τ η ς  β ά σ ε ω ς  

τ η ς  Φ ρ α σ ι κ λ ε ί α ς

nance un calice et une fleur de lotus 3.
Les cheveux sont partagés au milieu 

et disposés en ondulations allant jusqu’ 
aux tempes; ils sont ramassés derrière 
les oreilles et ramenés sur la poitrine

en boucles par groupes de trois et un 
sur chaque épaule respectivement; en 
arrière ils se répandent sur les épaules 
en vingt boucles, mêlées aux extrémités 
de la bandelette qui les retient. Cette

3 . N o u s  r e t r o u v o n s  c e  d é c o r  : S p h in x  d e  K a -  

l y d o n  ( F r .  P o u l s e n  - K .  R h o m a i o s ,  E r s t e r  v o r - 

l ä u f ig e r  B e r i c h t ,  2 9 ,  p l .  X X X V I  - X X X V I I ,  fig . 

5 3 , 55  );. K o r é  d e  B e r l i n  ( A D  1 9 2 8 , 2 2  fig . 8 e t  

p l .  1 6 - 1 8 ) ;  t ê t e  d ’A t h é n a ,  O ly m p ie  ( K u n z e ,  

B e r .  V I ,  1 69  s s ,  p l .  6 6  - 7 0 ) ;  N i k é ,  D e l p h e s - 

M a r m a r i a  (  F D  I I ,  J .  D u c a t ,  L a  s c u l p t u r e  d é c o - 

r a t i v e  e n  t e r r e  c u i t e ,  2 3 5 , p l .  87  ).

L a  «  s t é p h a n è  »  e s t  u n e  p a r u r e  f é m in in e  p a r  

e x c e l le n c e .  L a  t ê t e  d e  T r i k o r p h o n  e n  N a u p a c t i e  

( G .  M . R i c h t e r ,  K o u r o i ,  69  n o  4 6 , f ig .  1 69  - 

171 ) ,  a u x  jo u e s  p le in e s ,  q u i  p o r t e  u n e  c o u r o n n e  

f a i t e  d e  c a l ic e s  d e  l o t u s  p la c é s  s u r  le s  c r o i s e m e n t s  

d ’a r c s  q u i  e n t o u r e n t  d e s  p e t i t s  d i s q u e s ,  a p p a r t i e n t  

é g a le m e n t  à  u n e  f e m m e .
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E!k. 17. Mερέντα. Tο επίγραμμα της Φρασικλείας

dernière est décorée d ’un méandre in- 
cisé, le décor peint apparaîtra après 
le nettoyage.

Les oreilles sont relativement haut 
placées. Les yeux sont obliques, ils 
rappellent ceux du Kouros de Valo- 
mandra. L ’iris était formée d ’un 
cercle noir. Les cils et sourcils étaient 
noirs également. La figure est de forme 
étroite et oblongue.

En ce qui concerne la date, elle ne 
peut remonter plus haut que 540 av. 
J . -G.

Sous les pieds de la Koré et à côté 
de la plinthe était posé le plomb qu’on 
avait fait couler dans le vide créé entre 
la plinthe et la mortaise sur le lit 
d ’attente de la base pour le scellement 
de la statue (fig.  6 -7) .  On distingue

l’empreinte de la plinthe et de la 
mortaise. Le morceau de plomb est abî- 
mé vers l’arrière et légèrement déformé 
par le poids de la statue qu’on avait 
posée par dessus lors de l ’enfouisse- 
ment. Il s’adapte parfaitement, pour- 
tant, en ce qui concerne le contour et 
la hauteur, à la partie antérieure de 
la mortaise qui se trouve sur le lit de 
pose de la base archaïque inscrite et 
célèbre de Phrasikleia 4 ( f i  g. 15, 16);

4. IG I2 1014. Publiée en premier lieu dans CIG 
28 ( 1828 ) d’ après les dessins de Fourmont 
( 1683 - 1745 ) qui visita la Grèce en 1729 - 1730. 
N. M. Kontoleon, Aspects de la Grèce préclassi- 
que, 53 - 55; Ch. Karousos, Aristodikos, 67, 
A 15; L. H. Jeffery, The Gravestones of Archaic 
Attica, BSA 57 ( 1962), 138 no 46.
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Eικ. 18. Μερέντα. Η  υπογραφή Α ριστίωνος του Παρίου επί της βάσεως της Φρασικλείας

elle était autrefois encastrée dans l' 
église de la Panaghia, à 200 m au Sud 
de la fouille.

Le lit d ’attente de la base jusqu’au 
fond de la mortaise a été taillé quand 
on a voulu enlever ou bien cacher la 
statue ( p l a n 1 ). Le plomb servira 
à la mise en place correcte de la statue 
sur sa base.

La base porte sur la face principale 
l’inscription émouvante ( p l a n  1, 
f ig.  17):
Σήμα Φρασικλείας· | Κόρη κεκλήσομαι |

αιεί,
αντί γάμου | παρά θεών τούτο | λαχούσ’

όνομα.
Elle annonce avec une humble fierté : 

« je m ’appellerai toujours ainsi, car, 
au lieu du mariage, c’est le nom que 
les dieux m ’ont attribué». C’est par

ce nom qu’elle sera connue. ( Ne soyez 
pas tristes ).

La stéphanè5 de type rare qui lui 
ceint les cheveux est la preuve qu’il 
ne s’agit point d ’une commune mor- 
telle mais d ’une héroïne.

Ce qui renforce l ’avis de N. M. Kon- 
toleon qui dit en étudiant l’épi- 
gramme qu’il constitue « un exemple 
archaïque d ’identification du mort 
à la divinité, du moins sous la forme 
d ’allusion ».

Si la tombe de la Koré est décou- 
verte, nous aurons probablement alors 
des témoignages d ’un culte.

5. Pour stéfanè voir Sp. Marinatos, Archae- 
ologia Homerica, Kleidung- Haar- und Bart- 
tracht, B 4, B 10 ss.
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Εικ. 19. Μερέντα. « Το κρηπ ίδωμα της βάσεως 
του κούρου » από Ν.

Εικ. 20. Μερέντα. Ο  λάκκος των αγαλμάτων και 
« το κρηπίδωμα της βάσεως του κούρου » από Α.

La base porte sur’ le côté latéral 
gauche la signature du sculpteur Ari- 
stion : Aριστίωv Πάρι[ος μ' επ]ό[ε]σε 
(fig . 18).

L ’activité d ’Aristion se place en 
Attique dans le courant du 3e quart du 
V Ie s.av. J .-C. Il est surtout célèbre 
pour ses Kouroi6. Des trois signatures 
conservées, en dehors de celle de 
Phrasikleia, les deux « sémata » du 
Céramique appartiennent à des Kou- 
roi, Xénophantos et Antilochos. Sa 
signature sur le fût d ’une colonne 
dorique de la Mésogée appartient 
également à un « séma » de Kouros.

Lorsque Phrasikleia sera mise en 
place sur sa base on pourra attribuer 
d ’autres sculptures connues à Aristion.

Les deux œuvres de Myrrhinous ne 
présentent pas des affinités stylistiques, 
il est pourtant tentant de les attribuer 
tous les deux à Aristion.

Le fait qu’ils ont été enfouis dans 
la même fosse prouve qu’ils appartien- 
nent à la même famille, peut être 
même s’agit-il de frère et sœur. Dans 
tous les cas le Kouros est également 
l’œuvre d ’un grand artiste.

Phrasikleia poursuit la tradition de 
la Koré de Berlin; même si cette der- 
nière n ’est pas une œuvre de jeunesse 
d ’Aristion, elle appartient certaine- 
ment à la même école.

Au Nord et à l ’Est de la fosse des 
statues, dans le champs Hassiotis, on 
a mis au jour des tombes géométriques 
( pyrai et inhumations ) ( plan 2, TA4,

6. Karousos, op. cit. 66 ss. nos A 12, A 13, 
A 14; L. H. Jeffery, loc. cit., 120, no 8, pi. 34 
a-c', p l. 34 d-e, 140 no 40; N.M. Kontoleon, op. 
cit., 59 - 60.
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T5, T3 ) ; elles constituent la prolon- 
gation de la nécropole géométrique du 
champs Panayiotou. Vers le Sud, près 
de la vigne avoisinante, on a mis au 
jour des tombes archaïques et clas- 
siques ( plan 2, TK1, TK2 ).

A l’Ouest de la fosse ( à 1,60 m - 
1,70 m ) on a découvert une constru- 
ction trapézoïdale en pierres brutes 
irrégulières plates de tailles diverses, 
disposées en une ou deux assises ( hau- 
teur : 0,20 m - 0,35 m; longueur : 
1,52 - 1,68 m; largeur 1,22 - 1,52 m, 
plan 2, fig . 19, 20, 21 ).

Le long du côté Nord de cette con- 
struction on a fouillé une « pyra » dans 
une tranchée ( prof. 0,50 - 1 m; long. 
2 m; larg. 0,71 m, p l a n  2, Il 11 ); 
elle contenait quatre lécythes à figures

E ικ. 21. Μερέντα. Ο λάκκος των αγαλμάτων και 
το « κρηπίδωμα της βάσεως του κούρου » από Δ.

Ε ικ . 22. Μερέντα. Αποπελέκημα παρά κυκλι- 
κόν τόρμον βάσεως ετέρου γυναικείου αρχαϊκού 
αγάλματος
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Ε ικ . 23. Μερέντα. Ενεπίγραφον Αποπελέκημα παρά την άνω πλευράν κυλινδρικής « βάσεως του 
κούρου »

noires. C ’est la fouille de cette tombe, 
la veille de la découverte des statues, 
qui nous a incités à effectuer le sondage 
dans le champs Hassiotis.

Entre la construction en pierres 
brutes et la fosse des statues on a dé- 
couvert à 0,10 - 0,40 m de profondeur 
des éclats de pierre provenant du lit de 
pose de deux bases.

Les éclats appartiennent d ’une part 
à une base en pierre calcaire destinée 
à une statue féminine mais qui ne 
s’adapte pas à Phrasikleia ( p l a n  3, 
fig.  22).  La seconde base, dont on 
a trouvé quatre éclats plus ou moins 
grands, est de forme cylindrique, en

marbre de Paro s. Elle porte sur la par- 
tie supérieure une fine bande de cou- 
leur rouge. A 2,50 m plus à l’Ouest de 
la construction en pierres brutes on a 
découvert un fragment provenant du 
côté supérieur d ’une inscription ar- 
chaïque qui appartient à cette même 
base ( hauteur du fragment : 0,085, 
long. 0,14, ép. 0,045, hauteur des 
lettres 0,03 - 0,034 m, plan. 2 ). 

- - ]ovτo [ - - 

Les lettres de' la première ligne 
appartiennent à la fin du nom du dé- 
funt ou à un participe. Les traces de 
la première lettre de la seconde ligne
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appartiennent à un 0 rond, celles de 
la seconde plutôt à un N.

Le diamètre de la base mesure 
d ’après les fragments exactement 0,61 - 
0,62 m. Elle appartient par la forme 
et la date des lettres à la statue du 
Kouros.

La construction en pierres brutes 
constituait probablement le support de 
la base du Kouros qui n ’a pas dû 
être transporté de bien loin. Malgré 
les offrandes peu importantes, la 
« pyra » appartiendrait également au 
Kouros.

L’épiderme des statues est intact, 
les couleurs très vives, ce qui est dû 
certainement au fait qu’elles ont été 
enfouies peu après leur mise en place.

L ’état de conservation parfait de 
certaines autres statues est également 
attribué à cette même raison.

La découverte de la stèle des deux 
frères, New York et Berlin, en plu- 
sieurs fragments très bien conservés 
est, selon G. R ichter7, dûe au fait 
qu’elle a été brisée à l’époque de l ’o- 
stracisme des Alcméonides ( 541 - 538 
av. J . - G . ) .

G. Blümel8 et Ch. Karousos 9 sont 
d ’accord sur la date de la descente des 
statues de la Koré de Berlin et d ’Ari- 
stodikos de leur bases; ils donnent 
chacun une autre interprétation.

Le tombeau d’Aristodikos a été 
détruit par les Perses lors de l’incendie 
de l’Attique, peu avant la bataille de 
Salamine ( Hérod. 8, 50 ). Tandis que

Eικ. 24. Mερέντα. Τα αγάλματα ομού μετά των 
κεραμεικών ευρημάτων

Eικ. 25. Mερέντα. Tα αγάλματα ομού μετά των 
κεραμεικώv ευρημάτωv

7. G.M.A. Richter, Gravestones, 29 no 37.
8. C. Blümel, Kat. 7; cf. AD 1928, 17.
9. Karousos, op. cit. 17.
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la Koré de Berlin a été enfouie avant 
l’invasion perse.

Cette dernière n ’a pas été décou- 
verte enrobée de plomb venant des 
mines du Laurion, ainsi que Blümel 
mentionne d ’après des renseignements 
« valables ». Il s’agit certainement 
d ’une interprétation erronée du té- 
moignage des paysans à propos du 
plomb qui adhérait à la plinthe lors 
de la découverte.

Le bon état de conservation de la 
statue du Kouros Kroisos témoigne 
aussi en faveur de l’enfouissement —on 
a découvert dernièrement dans une 
fouille le bloc du second dégré, cor- 
respondant au bloc de l’inscription, 
ainsi que des blocs du premier dégré 
( inférieur ) de la base.

On a trouvé à côté des statues des 
fragments de vases protoattiques ( f i g. 
24, 25 ), dont certains sous les statues 
mêmes, ainsi qu’un tesson d ’amphore à 
figures noires (fig.  26).

D ’après les trouvailles céramiques

il faut placer la date de l ’enfouissement 
des statues dans la terre avant l ’in- 
vasion perse.

Les fragments de vases qui recollent 
proviennent probablement de tombes 
de la région, et furent brisés sur place.

La fosse des statues est creusée à 
l’intérieur d ’une autre fosse plus 
grande et remblayée par dessus le roc 
tendre ; les dimensions et la profondeur 
ne sont pas encore connues. C’est à 
travers cette grande fosse remblayée 
que filtraient les eaux pluviales et c’est 
ainsi que les couleurs de la Koré ont 
pu conserver toute leur vivacité.

Le plomb qui a été caché en même 
temps que les statues entre les chevilles 
du Kouros, appartient à une autre 
statue plus petite. De même que les 
débris d ’une autre base de statue 
féminine qu’on a découvert, ce sont 
des signes annonciateurs de statues 
encore cachées.

Nous verrons.
E. I. M A STR O K O STA S

Eικ. 26. Μερέντα. Το παρά την βάσιν τμήμα πρωτοαττικού αγγείου ανευρεθέν υπό τα αγάλματα



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

ΜΥΚΗΝΑΪΚΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

Η  μελέτη της μορφής και της (ρύσεως 
του οπλισμού των αρχαίων συμβάλλει 
ουσιαστικώς εις τον καθορισμόν της κα- 
ταγωγής, της ιδιοσυγκρασίας και της πο- 
λιτιστικής εξελίξεως των επί μέρους 
λαών. Τα όπλα εν τω συνόλω των διαι- 
ρούνται εις δύο μεγάλας κατηγορίας : 
τα επιθετικά και τα αμυντικά. Κατά την 
Μυκηναϊκήν εποχήν αμυντικά όπλα εί- 
ναι το κράνος, η ασπίς, ο θώραξ και αι 
περικνημίδες, επιθετικά δε κυρίως το τό- 
ξον, το δόρυ, το ξίφος και το εγχειρί- 
διον.

Το τόξον, γνωστόν εξ απεικονίσεων 
επί τοιχωμάτων σπηλαίων της Παλαιο- 
λιθικής ήδη εποχής, είναι όπλον ευρυτά- 
της διαδόσεως και ιδιαιτέρως μακροχρο- 
νίου επικρατήσεως. Η  τεχνική της κα- 
τασκευής του ήτο αρχικώς απλή, ενώ 
τα σημαντικά του πλεονεκτήματα το επέ- 
βαλον ταχέως μεταξύ των λαών ως ιδιαι- 
τέρως χρήσιμον επιθετικόν μέσον. Είναι 
ελαφρόν, άρα πολύτιμον διά τούς νομά- 
δας λαούς, ενώ τα βέλη του, καθώς και αι 
αιχμαί αυτών, απήτουν υλικόν δυνάμενον 
εκάστοτε να εξευρεθή μετά σχετικής ανέ- 
σεως. ΄Ομως το βασικόν και όλως ιδιαί- 
τερον χαρακτηριστικόν του τόξου είναι 
ότι η περιωρισμένη ανθρώπινη μυϊκή δύ- 
ναμις μεταβιβαζομένη διά της τανύσεως 
του όπλου εις το εκτοξευόμενον βέλος

πολλαπλασιάζεται αιφνιδίως και ούτω 
αυξάνεται αισθητώς η εκηβολία του 
όπλου. ΄Ολοι οι πρωτόγονοι λαοι μετα- 
χειρίζονται δύο ειδών τόξα : το απλούν 
και το σύνθετον. Το πρώτον συνίσταται 
εκ μιας καμπύλης ξύλινης ράβδου, εις 
τα δύο άκρα της οποίας προσδένεται η 
χορδή.

΄Ομως περισσότερον εκήβολον είναι 
το σύνθετον ( ε ι κ. 1 ) ή « παλίντονον » 
τόξον κατά τον Όμηρον, με το όποιον 
φέρεται ωπλισμένος ο Οδυσσεύς. Ο  
τρόπος της κατασκευής του απησχόλη- 
σεν επανειλημμένως τούς φιλολόγους, 
διότι πράγματι η περιγραφή του ( όπως 
εις τούς στίχους Δ 110- 112) είναι συν- 
τομωτάτη και ασαφής. Ούτω διά την κα- 
λυτέραν κατανόησιν της μορφής του τό- 
ξου τούτου πρέπει να ανατρέξωμεν εις 
την βοήθειαν της εθνολογίας, η οποία μας 
διδάσκει ότι όλα τα σύνθετα όπλα φέρουν, 
ως πυρήνα μόνον, μίαν ξυλίνην καμπύ- 
λην ράβδον. Εις το κέντρον το ξύλον εί-
ναι παχύ, κυκλικόν και άκαμπτον καθώς 
όμως βαίνει προς τα άκρα γίνεται ολονέν 
περισσότερον πλατύ και λεπτόν. Συνήθως 
αρκεί εν μόνον τεμάχιον ξύλου, υπάρ- 
χουν όμως πολλαί -περιπτώσεις, κατά τας 
οποίας η ράβδος συνίσταται εκ πολλών 
μικρών τεμαχίων καταλλήλως ενσφηνω- 
μένων και με φοράν των « νερών » του
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ξύλου εκάστοτε κάθετον μεταξύ των. 
Δεν γνωρίζομεν βεβαίως ποια εκ των δύο 
μεθόδων εφηρμόζετο κατά την Μυκη- 
ναϊκήν περίοδον, το βασικόν πάντως εί- 
ναι ότι το ξύλον ήτο πάντοτε τόσον καμ- 
πύλον, ώστε η ράχις να είναι ισχυρώς 
κυρτή. Κατόπιν, κατά μήκος της ράχεως 
πιέζεται μία παχεία στρώσις καταλλήλως 
παρεσκευασμένων υγρών ινών εκ τενόν- 
των ζώου, η όποια, όταν σκληρύνεται, α- 
ποτελεί μάζαν συμπαγή, οστεώδη, κυρίως 
δε ισχυράν και ελαστικήν. Α φ’ ετέρου 
επί της κοίλης πλευράς του ξύλου προσ- 
αρμόζονται καμπύλαι πλάκες κέρατος. 
Η  προσαρμογή γίνεται με ιχθυόκολλαν 
και μάλιστα, διά να αποφευχθή η ολίσθη- 
σις των τεμαχίων, αι συνδεόμεναι επιφά- 
νειαι χαράσσονται προηγουμένως πυ- 
κνώς με ένα κτενόσχημον εργαλείον.

Ε νώ όμως λόγω του φθαρτού υλικού 
των ουδέν πραγματικόν τόξον περιεσώθη 
μέχρις ημών εκ της Μυκηναϊκής εποχής, 
εις αντάλλαγμα ευρίσκονται εις μεγάλας 
ποσότητας αι αιχμαί των βελών. Λίθι- 
ναι ή χαλκαί έχουν σχήμα τριγωνικόν 
και φέρουν εκατέρωθεν της βάσεώς των, 
δηλαδή εις το σημείον προσαρμογής των 
προς το ξύλινος στέλεχος του βέλους, 
από μίαν βαθείαν εντομήν. Ούτω πλήν 
της λεπτοτάτης ακραίας αιχμής εδημι- 
ουργούντο έτεραι δύο πλευρικαί, τας 
οποίας ο Όμηρος ονομάζει « όγκους » 
(Ίλ.  Δ 214 ). Η  μορφή αύτη ερμηνεύει 
απολύτως και το Ομηρικόν επίθετον του 
βέλους « τριγλώχις», δηλαδή ο έχων 
τρεις γλώσσας, τρεις γλωχίνας. Χρονο- 
λογικώς, είναι βεβαιωμένον ότι κατά την 
YE I και II δηλαδή μέχρι του 1400 π.Χ. 
αι αιχμαί ήσαν λίθιναι εξ οψιανού κυ- 
ρίως ή πυρίτου, εν συνεχεία δε χωρίς να 
εξαφανισθούν αι παλαιότεραι, φέρονται 
εις χρήσιν αι χαλκαί.

Ατυχώς, αι αιχμαί και μόνον δεν είναι 
δυνατόν να συμβάλουν εις την αναπαρά- 
στασιν της μορφής των εκάστοτε χρησι- 
μοποιουμένων τόξων, διότι, ως είναι φυ- 
σικόν, αιχμαί ποικίλου σχήματος και 
υλικού ηδύναντο να εξυπηρετήσουν οιον- 
δήποτε τόξον.

Αι αρχαιολογικαί έρευναι απέδειξαν 
ότι τα μεγάλα κέντρα, ως η Πύλος, πε- 
ριελάμβανον οργανωμένα εργαστήρια 
κατασκευής βελών, τα δε κείμενα των 
πινακίδων αναφέρουν κατά χιλιάδας τας 
χαλκάς αιχμάς. Επί πλέον, η παράδοσις 
αναφέρει ως περιφήμους κατασκευαστάς 
τόξων τούς Μεσσηνίους Μελανέα και 
Εύρυτον.

Η  λέξις τόξον θεωρείται Ιρανική και 
διατηρείται και εις την Σκυθικήν, αναμ- 
φιβόλως δε οι νομάδες λαοι της Ανατο- 
λής είχον ιδιαιτέρως εκτιμήσει την αξίαν 
του όπλου. Την εντός του Μυκηναϊκού 
χώρου κατασκευήν του τόξου μαρτυρούν 
προσέτι αι πινακίδες της Πύλου, αι 
οποίαι παραδίδουν την λέξιν to-kο-sο- 
tα ( =  τοξόται) και to-kο-sο-wο-kο 
( =  τοξοFεργός, δηλαδή τοξουργός).

Το δόρυ, προερχόμενον εκ Κρήτης, κα- 
τέστη φοβερόν όπλον εις χείρας των ρω- 
μαλέων πολεμιστών από της εποχής των 
λακκοειδών τάφων των Μυκηνών. Παρ’ ό- 
λον ότι δεν αποτελεί σύνηθες εύρημα των 
ανασκαφών, εικονίζεται συχνότατα εις 
τας σκηνάς πολέμου η κυνηγίου επί των 
ταφικών στηλών, επί του γνωστού εμπι- 
έστου εγχειριδίου των Μυκηνών, αργό- 
τερον δε επί τοιχογραφιών και αγγείων. 
Αρχικώς η χαλκή αιχμή του δόρατος 
( ε ι κ. 2 ) εν σχήματι επιμήκους φύλλου, 
περίπου 50 εκ., φέρει ράχιν, όπως θα ίδω- 
μεν κατωτέρω εις τα ξίφη, και απολήγει 
εις μακρόν σωλήνα σαφώς διακρινόμε- 
νον της αιχμής (« αυλόν » τον ονομάζει
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ο ΄Ομηρος ), εντός του οποίου εισήρχετο 
και προσηλούτο διαμπερώς δι' ενός ήλου 
ο στειλεός. Ο  αυλός διεμορφούτο κατ’ 
αρχήν ανεξαρτήτως διά σφυρηλατήσεως 
φύλλου χαλκού, τα άκρα του οποίου 
ενίοτε δεν συνενούντο, σχηματίζοντα 
ούτω μίαν λεπτήν επιμήκη σχισμήν, και 
κατέληγεν εις παχύν δακτύλιον ( τον 
« πόρκην » του Ομήρου ).

Αργότερον, από του 1400 περίπου, 
εμφανίζεται εκ παραλλήλου προς τον 
ανωτέρω, και έτερος τύπος. Ο  αυλός δεν 
διαχωρίζεται οπτικώς από την αιχμήν, 
ούτε φέρει την λεπτήν σχισμήν. Η  ενιαία 
γραμμή αυλού και αιχμής, ενισχυμένης 
με έντονον ράχιν, προσδίδει εις το όπλον 
μεγάλην στερεότητα, διότι καταργεί το 
εύθραυστον σημείον του λαιμού.

Αμφότεροι οι τυποι προυποθέτουν και 
αναλόγως μακρόν στειλεόν, γενικώς δε 
ήτο όπλον αποτελεσματικώτατον, το ο- 
ποίον όμως απήτει ιδιαιτέραν εξάσκησιν 
διά την ορθήν του χρήσιν. Τούτο συνά- 
γεται και από τον ΄Ομηρον, όταν ομιλή 
περί της επιτηδειότητος των ηρώων εις 
τον χειρισμόν του δόρατος. ·

Περί το τέλος της Μυκηναϊκής πε- 
ριόδου, οπότε οι καιροι απαιτούν γενι- 
κώς όπλα εύχρηστα και απλά, εισάγεται 
εκ της Κεντρικής Ευρώπης, εις την Δυ- 
τικήν Ελλάδα κυρίως, εν είδος φλογο- 
σχήμου αιχμής, η οποία όμως είναι κα- 
θαρώς ξενικής καταγωγής και κατα- 
σκευής.

Ως ιδιαίτερον είδος πρέπει να ανα- 
φερθή η σιγύνη. Πρόκειται περί δόρατος 
με σαφώς βραχυτέραν αιχμήν η οποία 
χαρακτηρίζεται από την στρογγυλευμέ- 
νην ακήν, την έλλειψιν της εντόνου ρά- 
χεως και τέλος το μικρόν μήκος του 
κοντού.

Τα ιδιαίτερα  αυτά χαρακτηριστικά

δηλούν πρώτον, ότι λόγω του μικρού 
μεγέθους αιχμής και κοντού επρόκειτο 
περί όπλου ελαφρού δυναμένου να ρίπτε- 
ται εναντίον στόχου κειμένου μακράν. 
Δεύτερον η ακή δεν παρεμορφούτο, 
ακόμη και αν εις περίπτωσιν αστοχίας 
προσέκρουεν εις το έδαφος η άλλην 
σκληράν επιφάνειαν. Καί τρίτον η ράχις 
ήτο περιττή εφ’ όσον το όπλον κατά την 
χρήσίν του δεν υφίστατο την έντονον 
πίεσιν εκ του χειρισμού του πολεμιστού. 
Ούτω συνάγεται ότι πρόκειται περί δό- 
ρατος χρησιμοποιουμένου μόνον κατά 
την Θήραν μεγάλων ζώων και όχι εις 
την σώμα προς σώμα μάχην μεταξύ δύο 
πολεμιστών.

Το ξίφος είναι οπωσδήποτε το σημαν- 
τικώτερον και το πλέον διαδεδομένον 
όπλον της Μυκηναϊκής περιόδου. Ποιος 
λαός το εφεύρε πρώτος είναι δύσκολον 
να καθορισθή, αν και κατά την κρατού- 
σαν αντίληψιν το αμφίστομον ξίφος εί- 
ναι επινόησις των Σουμερίων. Εις την 
Ελλάδα εμφανίζεται αμέσως μετά την 
είσοδον και διάδοσιν του μετάλλου, ήδη 
κατά την Πρωτοελλαδικήν περίοδον, έχει 
ευρεθή όμως υπό μορφήν ατελή και πολύ 
μικροτέραν, δηλαδή ως εγχειρίδιον. Προς 
διάκρισιν μεταξύ εγχειριδίου και ξίφους 
πρέπει να σημειωθή, ότι ξίφος ονομά- 
ζεται το όπλον, όταν η λεπίς του έχη μή- 
κος μεγαλύτερον των 50 εκ. Ο  καθορι- 
σμός είναι μεγίστης σημασίας, διότι η 
επιμήκυνσις της λεπίδος προϋποθέτει τό- 
σον την σκλήρυνσιν του μετάλλου διά 
της κράσεως χαλκού και κασσιτέρου, 
όσον και ειδικάς τεχνικάς γνώσεις, ως 
προς την μακράν και επίμονον σφυρηλά- 
τησιν. Προς επίτευξιν ακόμη μεγαλυ- 
τέρας ανθεκτικότητος εσχηματίζετο εις 
το μέσον της λεπίδος και καθ’ όλον το 
μήκος αυτής επ’ αμφοτέρων των πλευ-
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ρών, εν προεξέχον νεύρον, μία ράχις. 
Τας ειδικάς ταύτας γνώσεις φαίνεται ότι 
οι Μυκηναίοι εδιδάχθησαν εκ των Κρη- 
τών, διότι το παλαιότερον μακρόν ξίφος 
ευρέθη εις το ανάκτορον των Μαλίων, 
ενώ το μακρύτερον εν γένει της λεκάνης 
της Μεσογείου προέρχεται εκ του Κρη- 
τικού σπηλαίου του Α ρκαλοχωρίου ( μή- 
κος 1,055 μ. )· το σύνηθες δε μήκος αυτών 
είναι περί τα 80 εκ. του μέτρου.

Η  καλλιτεχνική διακόσμησις του ξί- 
φους απετέλει ασφαλώς σημείον ανωτε- 
ρότητος και επιβολής του αγωνιστού, αν 
και πολλοί πιστεύουν ότι τα εξόχως πο- 
λυτελή πρωιμώτατα ξίφη δεν ήσαν πρα- 
γματικά πολεμικά όπλα, αλλά μάλλον 
τελετουργικής χρήσεως. Ε ν πάση περι- 
πτώσει, τα πρώτα ξίφη, ιδίως τα ευρε- 
θεντα εντός των βασιλικών λάκκων των 
Μυκηνών, έφερον ενίοτε λεπτά εγχά- 
ρακτα κοσμήματα επί της λεπίδος. Ακό- 
μη μεγαλυτέρα έμφασις εδίδετο εις την 
λαβήν. Τα συνηθέστατα διακοσμητικά 
στοιχεία ήσαν αι διά χρυσού επενδεδυ- 
μέναι κεφαλαί των ήλων, οι οποιοι συνε- 
κράτουν την επένδυσιν της λαβής, ή 
ακόμη και εκ συμπαγούς χρυσού ήλοι, 
εις σπανιωτέρας δε περιπτώσεις η εξ ολο- 
κλήρου διά χρυσού επικάλυψις της λα- 
βής. Τέλος, ενίοτε έφερον επιπροσθέτως 
εις το άκρον της λαβής εν στρογγύλον 
κομβίον, τον « μύκητα », εξ ελέφαντος, 
ημιπολυτίμου λίθου ή  χρυσού.

Χρονολογικώς και τυπολογικώς τα 
ξίφη διαιρούμεν εις τινας κατηγορίας. 
Κατά τον 16ον αιώνα μία μορφή του 
όπλου, ο τύπος Α ( ε ι κ. 3 ), φέρει λε- 
πίδα στενήν και λίαν επιμήκη κατά τι 
βραχυτέραν του ενός μέτρου, με έντονον 
ράχιν. Το άνω άκρον της λεπίδος, ο 
« ώμος », είναι απεστρογγυλωμένον και 
κατά το μέσον αυτού, δηλαδή εις την

γραμμήν προεκτάσεως της ράχεως, υπάρ- 
χει μία γλωσσοειδής προεξοχή με μίαν 
έως τρεις οπάς διά την προσήλωσιν της 
ξύλινης ή πολυτελεστέρας λαβής. Κατά 
την κρατούσαν αντίληψιν πατρίς αυτού 
πρέπει να ήτο η Κρήτη και εκείθεν παρε- 
λήφθη ταχέως υπό των Μυκηναίων.

Έτερος τύπος, ο τύπος Β ( ε ι κ. 3 ), 
κατά τα φαινόμενα καθαρώς Έλλαδικός, 
είναι γενικώς συμπαγέστερος, με λεπίδα 
βραχυτέραν και κατά τι πλατυτέραν, με 
ράχιν επ’ αυτής, με ώμους γωνιώδεις και 
λαβήν μεταλλίνην συμπαγή προς την 
λεπίδα επενδυομένην εκ των υστέρων διά 
ξύλου. Η  συνένωσις της επενδύσεως 
προς το μέταλλον εγένετο και πάλιν διά 
τριών ευμεγέθων ήλων, διατεταγμένων 
οριζοντίως επί των ώμων, σπανίως δε 
λαβή φέρει εις τα άκρα ελαφρόν περιχεί- 
λωμα, ούτως ώστε η επένδυσις εισάγεται 
τρόπον τινά εις τον ενδιάμεσον χώρον.

Αμφότεροι οι ανωτέρω τυποι έφερον 
εκ κατασκευής μίαν μοιραίαν αδυναμίαν 
εις την λαβήν. Εις την πρώτην περίπτω- 
σιν η μικρά γλωσσοειδής προεξοχή ήτο 
εύκολον να αποκοπή κατά την μάχην, ευ- 
ρέθησαν μάλιστα αρκετά με ελλείπουσαν 
την προεξοχήν, και ούτω παρέμενεν ο πο- 
λεμιστής άοπλος. Εις την δευτέραν περί- 
πτωσιν η αποκοπή της λαβής θα ήτο επί- 
σης συχνή, λόγω του μεγάλου μεγέθους 
των οπών προσηλώσεως, αι οποίαι εξη- 
σθένουν εις το σημείον εκείνο το μέταλ- 
λον.

Αι ατέλειαι αύται εδίδαξαν τούς χαλ- 
κείς και ούτω κατά τον 15ον αιώνα πα- 
ρουσιάζονται, ιδίως μετά το 1450, δύο νέα 
ξίφη, τα όποια πλήν των νέων στοιχείων 
συγκεντρώνουν επίσης και τα πλεονεκτή- 
ματα των παλαιοτέρων.

Ο  εις τύπος, τύπος C, ο « μετά κερά- 
των » καλούμενος ( ε ι κ. 4), έφερε γενι-
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κώς επιμήκη λεπίδα, αν και κατά τι βρα- 
χυτέραν των προγενεστέρων, με υψηλήν 
ράχιν και λαβήν συμπαγή προς την λε- 
πίδα με ελαφρόν περιχείλωμα. Εις το 
ύψος του ώμου προστίθεται τώρα διά πρώ- 
την φοράν ανά μία προεξοχή με τα άκρα 
εστραμμένα προς τα άνω, εν είδει κερά- 
των, αι οποίαι εδημιούργουν ούτω πρα- 
γματικόν φυλακτήρα διά την παλάμην 
του οπλίτου. Περί το τέλος όμως της 
Μυκηναϊκής περιόδου αι προεξοχαί αύ- 
ται λαμβάνουν τελείως διάφορον κάμψιν, 
στρεφόμενοι γωνιωδώς προς τα κάτω. Η  
βελτίωσις της ποιότητος εξετιμήθη ιδιαι- 
τέρως και υπό ξένων λαών, ως δηλοί η 
παρουσία των τόσον εις την Παλαιστί- 
νην όσον και εις τα Βαλκάνια.

Εικ. 1. Tο σύνθετον τόξον

Εικ. 2. Αιχμή δόρατος Εικ. 3. Ξίφος τύπου A Ξίφος τύπου Β
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Ο  έτερος τύπος, τόπος D, ο « σταυρό-
ειδής » ( ε ι κ. 5 ), είναι βραχύτερος και 
συμπαγέστερος μήκους 60-70 εκ., με 
ράχιν, οπάς προσηλώσεως επί της λεπί- 
δος και λαβήν η οποία φέρει πάντοτε πε- 
ριχείλωμα. Τα ξίφη ταύτα χαρακτηρίζει 
μία σαφής οριζοντία προέκτασις των 
ώμων, προς δημιουργίαν φυλακτήρων, η 
οποία προσδίδει εις το όπλον σχήμα 
σταυροειδές.

Από της YE III περιόδου, δηλαδή αμέ- 
σως μετά το 1400, η ανάπτυξις του εμπο- 
ρίου και των πυκνών σχέσεων προς την 
Ανατολήν κυρίως, επιβάλλει μίαν περισ- 
σότερον ρεαλιστικήν αντιμετώπισιν των 
μέσων οπλισμού των Μυκηναίων.

Η  παλαιά Ανατολική συνήθεια των 
πολυτελών όπλων εξαφανίζεται και την 
θέσιν των λαμβάνουν ξίφη απλούστερα, 
περισσότερον εύχρηστα και προσιτά εις 
τούς πολλούς. Ούτω παρουσιάζεται το 
βραχύ αμφίστομον πλήσσον ξίφος με 
στερεούς προεξέχοντας ορθογωνίους ώ- 
μους αντί φυλακτήρος, λεπίδα πλατείαν 
άνευ ράχεως, λαβήν με πλατύ περιχεί- 
λωμα και απόληξιν μηνοειδή, ομοιάζον 
κατά το πλείστον, ακόμη και κατά το 
μέγεθος, προς εγχειρίδιον. Εις το ση- 
μείον αυτό πρέπει να τονισθή ότι όλα 
τα προηγούμενα είδη ξιφών λόγω του 
μεγάλου μήκους των δεν ήτο δυνατόν να 
ανθέξουν εις σοβαρόν πλήγμα και διά 
τούτο ¿χρησιμοποιούντο μόνον διά να 
νύξουν το σώμα του αντιπάλου. Ιδιαιτέ- 
ρως δε μετά την ανακάλυψιν και χρησιμο- 
ποίησιν του κράνους και του θώρακος, 
μοναδικόν ευπρόσβλητον καίριον ση- 
μείον του σώματος απέμενεν ο λαιμός. 
Τούτο ακριβώς πιστοποιούν όλαι αι πα- 
ραστάσεις μονομαχίας, ιδία επί σφραγι- 
δόλιθων ( ε ι κ. 6), όπου τυπικώς επανα- 
λαμβάνεται η σκηνή της θανατώσεως

του αντιπάλου διά ξίφους εμπηγνυομένου 
εις τον λαιμόν, ενώ ο Όμηρος έχων υπ’ 
όψιν του παλαιάς αναμνήσεις αναφέρει 
αδιαφόρως την χρήσιν πότε του πλήσ- 
σοντος και πότε του νήσσοντος ξίφους.

Η  παραξιφίς, γνωστή ήδη από των 
αρχών της Μυκηναϊκής περιόδου, ομοιά- 
ζει απολύτως προς ξίφος μετά ορθογω- 
νίων ώμων, είναι όμως πάντοτε βραχύ- 
τερα των 50 εκ. Η  τυπολογική της εξέ- 
λιξις ηκολούθει τας μεταβολάς του ξί- 
φους και ως εκ τούτου δεν έχει ανάγκην 
ιδιαιτέρας μνείας.

Από απόψεως κατασκευής είναι βε- 
βαίως όπλον συμπαγέστερον και ανθε- 
κτικώτερον του ξίφους και ως εκ τούτου 
εχρησιμοποιείτο αδιαφόρως, είτε προς 
πλήξιν είτε προς νύξιν, οσάκις η απόστα- 
σις των αντιμαχομένων ηλαττούτο τόσον 
πολύ, ώστε εδυσχεραίνετο η χρήσις άλ- 
λων όπλων. Η  τελευταία αύτη φάσις του 
αγώνος δηλούται ακριβώς διά της εκ- 
φράσεως « έσω των όπλων γίγνεσθαι», 
είναι δε γνωστή εις ημάς κυρίως εκ παρα- 
στάσεων επί σφραγιδόλιθων.

Προς τον αυτόν σκοπόν εχρησιμο- 
ποιείτο πολύ συχνότερον το εγχειρίδιον. 
Διά την μορφήν του όπλου καθ’ όλην την 
Μυκηναϊκήν εποχήν εν γένει είναι αρκε- 
τόν να λεχθή ότι ωμοίαζε προς ξίφος μή- 
κους το πολύ 30 έως 35 εκ., ενίοτε ενισχυ- 
μένον με ράχιν και ικανόν να τρώση θα- 
νασίμως τον εχθρόν κατά την τελευταίαν 
και κρισιμωτέραν φάσιν του αγώνος. Λό- 
γω του μικρού του μήκους δεν απήτει 
ιδιαιτέρας τεχνολογικάς τελειοποιήσεις, 
ούτε μεγάλην ποσότητα μετάλλου, και 
διά τούτο εχρησιμοποιήθη ενωρίτατα, 
ήδη από της πρώτης εμφανίσεως του 
χαλκού εις την Ελλάδα. Πιστεύεται μά- 
λιστα ότι η είσοδος του ξίφους εις την 
Κρήτην και την Ηπειρωτικήν Ελλάδα
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εξ Ανατολών εγένετο κατ’ αρχήν υπό 
μορφήν εγχειριδίου, το όποιον οι Έλλη- 
νες ετελειοποίησαν εις ξίφος. Παρά 
ταύτα τα ωραιότερα όπλα του χαλκού αι- 
ώνος, πραγματικά αριστουργήματα, είναι 
ασφαλώς περί τα 10 εν όλω εγχειρίδια 
φέροντα εμπιέστως επί της λεπίδος δια- 
κόσμησιν εκ χρυσού, αργύρου και niello 
( ε ι κ. 7 ). Η  τεχνική αυτή της διά με- 
τάλλου εξιστορήσεως φυσικών σκηνών 
φαίνεται Μυκηναϊκή επινόησις και α- 
κμάζει κυρίως από του 1600 μέχρι του

1450, ενώ αργότερον η διακόσμησις, 
όπου βεβαίως αυτή υπάρχει, αποβαίνει 
απλουστέρα, περιοριζομένη εις την απει- 
κόνισιν μεμονωμένων ζώων.

Τέλος, πρέπει να σημειωθή, ότι αι πι- 
νακίδες της γραμμικής γραφής Β παρου- 
σιάζουν εν ιδεόγραμμα, εικονίζον, εις τας 
καλυτέρας των περιπτώσεων, ξίφος ή εγ- 
χειρίδιον σταυροειδούς τύπου, το οποίον 
επεξηγεί την παραπλεύρως αναγεγραμμέ- 
νην λέξιν pa-ka-na δηλαδή φάσγανα.
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MYCENAEAN OFFENSIVE WEAPONS

The study of the form and nature 
of ancient weaponry plays an important 
role in determining the origin, idio- 
syncracy and cultural evolution of the

various peoples. In general, weapons 
are divided into two major categories : 
the offensive and the defensive. In the 
Mycenaean age, the helmet, shield,
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breastplate and grieves were used as 
weapons of defence, whereas the bow, 
spear, sword and dagger were the chief 
weapons of offence.

The bow, already featuring in the 
cave art of the Palaeolithic period, was a 
widely spread weapon of long predomi- 
nance. The initially simple technique 
of its manufacture and its great advan- 
tages imposed it rapidly among peoples 
as a very useful offensive instrument. 
It was light to carry, therefore most 
convenient for nomads, while arrows 
and arrowheads were made of a rather 
easily available material. Yet, the basic 
and outstanding feature of this weapon 
lies in the fact that the limited muscu- 
lar power applied is multiplied when 
transmitted to the arrow through the 
stretched bow, thus increasing to a 
considerable extent the range of the 
weapon. There were two types of bows 
in use among primitive people : the 
simple and the composite. The simple 
or single - stave bow consisted of a 
curved strip of wood with a cord at- 
tached at either end.

The composite bow ( f i g .  1 ) was 
a more effective long range weapon. 
Homer portrays Odysseus armed with 
such a bow, which he names πα- 
λίντovov. The problem of its manufac- 
ture has challenged philologists, for 
its description ( as occurring in verses 
D 110-112)  is very brief and rather 
obscure. In order to understand better 
the form of this type we must refer 
to ethnological data. We are thereby 
informed that all composite bows 
consist of a curved strip of wood, thick, 
round and rigid at the centre and in- 
creasingly flat and thin towards the

ends. Normally, one such strip of wood 
is sufficient. In some instances, how- 
ever, the stave is made of several small 
strips, appropriately wedged together, 
each individual piece having its wood 
grains in vertical arrangement to those 
of the next. We do not know, of course, 
which of the two methods was adopted 
by the Mycenaeans. In any event, 
the stave was always so bent as to 
form a markedly curved back. Along 
the convex surface was pressed a thick 
layer of processed wet fibres from ani- 
mal tenons which, when dried up, be- 
came a compact bone-like mass, very 
strong and flexible. On the other hand, 
curved splinters of horn were affixed 
with fish-glue on the concave surface 
of the stave. In order to prevent these 
splinters from slipping out of position, 
their adhering surface was densely 
incised with a comb-like tool prior to 
their attachment on the stave.

Owing to the perishableness of the 
material of which they were made, no 
bows have survived from the Myce- 
naean age. As a compensation, how- 
ever, a great many arrowheads have 
been recovered. Made of stone or 
bronze, they are triangular in shape 
and bear a deep incision on either side 
of the base, i.e. at the point of adjust- 
ment to the wooden shaft of the arrow. 
Thus, in addition to the fine sharp tip, 
two more points were formed at the 
sides, named by Homer όγκοι ( Iliad 
D 214).  This shape explains the 
Homeric epithet τριγλώχις i.e. three - 
tongued, used in relation to arrows. 
In the LH I and II periods, i.e. until 
1400 B.G., arrowheads were made of 
stone, chiefly obsidian or flint. Bronze
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arrowheads appeared later, without ex- 
cluding the use of the earlier stone 
type.

Unfortunately, arrowheads alone 
cannot restore the form of bows, for, 
as is natural, arrowheads of varied 
shape and material could be in- 
variably used with any type of bow.

Archaeological investigations have 
proved the existence of organized 
workshops for the production of ar- 
rows in the great Mycenaean centres, 
such as Pylos. On the other hand, tab- 
lets record bronze arrowheads by the 
thousands. Tradition has preserved the 
names of two Messenians, Melaneus 
and Eurytos, who were famous arrow - 
makers.

The word τόξov ( arrow) is believed 
to be of Iranian origin and is also en- 
countered in the Scythian language. 
The value of this weapon was undoubt- 
edly appreciated by the nomadic peo- 
ples of the East. The production of 
bows in Mycenaean territory if fur- 
ther attested by the tablets of Pylos, 
which record the word to-ko-so-ta 
( =  archers) and to-ko-so-wo-ko ( =  
arrow-maker ).

The spear, which had originated in 
Crete, became a tremendous weapon 
in the hands of the stalwart Mycenaean 
warriors of the age of shaft graves. 
Though spears themselves are no ordi- 
nary finds in excavations, they occur 
quite frequently in war or hunt scenes 
depicted on grave stelae, in the inlaid 
decoration of the well - known Myce- 
naean dagger, and, later, in frescoes 
and vase - paintings. Early examples of 
bronze spearheads ( f i g. 2 ) were leaf- 
shaped approximately 50 cm. long, and

ribbed, like the swords of which more 
will be said later. The spearhead ter- 
minated into a long cylindrical socket 
( called by H om er‘aulos’ ) where the 
spear-shaft was inserted and secured by 
means of a rivet passing right through 
it. Originally, the 'aulos’ was separa- 
tely made of a forged bronze sheet 
whose edges were sometimes set 
slightly apart forming a long and

Εικ. 4. Ξίφος τύπου C
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narrow cleft, and terminated into a 
thick ring, which Homer calls ‘porke’.

Later, in about 1400 B.C., another 
type emerged in addition to the one 
described above. In the second type, 
the ‘aulos’ is not distinguishable from 
the spearpoint, nor does it show the 
narrow cleft. The uniform structure of 
‘aulos’ and point, which is reinforced 
with a strong rib, gives the weapon 
great solidity, as it eliminates the 
easily breakable point of the junction.

Both types were  equipped with a 
long shaft. Generally speaking, the 
spear was a most effective weapon,but 
its proper use required special training. 
This is also deduced from Homer, who 
speaks of the heroes’, expert handling 
of this arm.

Towards the end of the Mycenaean 
age, when conditions imposed the use 
of more simple and easily handled 
weapons, a type of flameshaped spear- 
head of purely foreign origin and mak- 
ing was introduced, chiefly in West 
Greece, from Central Europe.

The ‘sigyne’ is a weapon that should 
be mentioned separately. It was a sort 
of spear having a distinctly shorter 
spearhead with rounded point and no 
marked mid-rib, and a short shaft.

These features, namely the small - 
sized spearhead and shaft, denote that 
the weapon was light and could be 
thrown at a distant target. Moreover, 
the spearpoint would not lose its shape 
if it missed the target and hit instead 
the ground or any other hard surface. 
A ribbed blade was unnecessary, since 
the weapon was not submitted to hard 
pressure on the part of the warrior. 
We may therefore conclude that this

spear was only used for hunting large 
animals and was not employed in close 
fighting between warriors.

The sword is undoubtedly the most 
important and widely spread weapon 
of the Mycenaean period. It is difficult 
to determine which were the people 
who invented it first, although accord- 
ing to the prevailing views the double- 
edged sword was an invention of the 
Sumerians. In Greece it made its 
appearance immediately following the 
introduction and spreading of the use 
of metal, i.e. during the Early Helladic 
period, in the smaller and more in- 
complete form of the dagger. Daggers 
and swords differ mainly in the length 
of blade — the weapon is called a sword 
if its blade has a length of over 50 cm. 
This distinction is of great importance. 
The lengthening of the blade presup- 
poses not only use of copper and tin 
alloys for hardening the metal, but 
also special technical skill for its pro- 
tracted and persistent forging. In order 
to achieve an even greater degree of 
solidity, a ridged mid-rib was formed 
on either side along the entire length 
of the blade. Presumably the Myce- 
naeans derived this particular know- 
ledge from the Cretans, for the earliest 
long sword was found in the palace 
of Mallia, while the longest ( 1.055 m.) 
specimen in the Mediterranean basin 
comes from the cave of Arkalochorion 
in Crete. The normal length of swords 
was about 80 cm.

The elaborate decoration of swords 
was surely a mark of the wariors’ su- 
periority and supremacy. It is believed, 
however, that the richly adorned early 
examples were used rather for ritual
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than military purposes. In any event, 
the earliest swords, particularly those 
found in the royal shaft graves at My- 
cenae, were occasionally decorated 
with fine incised ornaments on the 
blade. Even greater attention was 
given to the hilt. The most ordinary 
decorative elements were gold - plated 
rivetheads, or even rivets of solid gold,

j \  for securing hilt - plates, and in rarer 
instances entirely gold - plated hilts. 
Some swords also bore at the terminal 
point of the hilt a round pommel 
( ‘mykes’ ) of ivory, semiprecious stone 
or gold.

f - }

Chronologically and typologically 
swords belong to several categories. 
In the 16th century B.C., a form of 
the weapon, known as type A ( f i g .  
3 ), had a narrow and very long blade, 
just under 1 m. in length, with pro- 
nounced mid - rib. The upper end of 
the blade, the ‘shoulder’, was rounded 
and bore in the middle, i.e. on the line 
of projection of the ridge, a short tang 
with one to three rivet holes where the 
wooden or more precious hilt was 
adjusted. It is generally assumed that 
this type originated in Crete and was 
thence rapidly adopted by the Myce- 
naeans.

Type B swords ( f i g .  3 ) are of a 
purely Helladic form. The weapon 
is more compact with a shorter and 
somewhat broader ribbed blade and 
angular shoulders. The metal hilt 
formed one body with the blade and 
was subsequently covered with wood, 
which was attached to the metal by 
means of three large rivets horizon- 
tally arrayed on the shoulders. In rare 
instances the hilt bore a light flange

Εικ. 6. Σφραγιδόλιθος εκ Μυκηνών

so that the covering was in a way in- 
serted in the recess formed.

Both types A and B presented a se- 
rious weakness of construction at the 
hilt. In the first type, the short tang 
was easily broken off during fighting, 
which left the warrior unarmed ( a 
fair number of such swords have been 
found with the tang missing ). In the 
second type, the hilt broke off just as 
easily, due to the large rivet holes which 
weakened the metal at that point.

Bronzesmiths became aware of these 
drawbacks and in the 15th century 
B.C., particularly after 1450 B.C., they 
produced two new types of swords 
possessing new features in combination 
with the advantages of the earlier 
types.

Type C, the so-called ‘horned’ 
sword ( f i g .  4 ), had a rather long 
ribbed blade, though slightly shorter 
than that of the preceding types, with 
a marked ridge. The blade formed a 
single piece with the hilt which was 
lightly flanged. At the height of the 
shoulders a horn - like projection with 
upturned points was for the first time
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E ι κ . 7 .  Ε μ π ί ε σ τ ο ν  ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο ν  ε κ  M υ κ η ν ώ ν

added on either side, providing pro- 
tection for the hoplite’s hand. By the 
end of the Mycenaean period, these 
projections were given a different di- 
rection, being angularly turned down- 
wards. This improvement in quality 
was duly appreciated by foreign peo- 
ples, to judge by the presence of this 
type of sword in Palestine and the 
Balkan peninsula.

Type D, the ‘cruciform’ sword 
( f i g .  5 ), was shorter and more com- 
pact, 60 - 70 cm. long, with a ribbed 
blade bearing rivet holes, and a 
flanged hilt. A marked horizontal 
projection of the shoulders, forming 
protective guards, gave the weapon 
its characteristic cruciform shape.

From the LH III period, i.e. shortly 
after 1400 B.C., the development of 
commerce and broadening contacts, 
particularly with the East, imposed a 
more realistic conception of the My- 
cenaean military equipment.

The earlier richly adorned weapons, 
reflecting an Oriental influence, were

replaced by more plain swords which 
were both easier to acquire and to 
handle. A new form emerged : a short 
double - edged slashing sword with 
compact rectangular projecting shoul- 
ders instead of guards, broad ribless 
blade and broad - flanged hilt with 
crescent - shaped terminal, resembling 
in most points, including size, to a 
dagger. It should be noted here that 
all previous types of swords could not 
withstand a hard blow by reason of 
their length, and were consequently 
employed only for thrusting at the 
opponent’s body. After the invention 
and use of the helmet and breastplate, 
the throat remained the only vulner- 
able part of the body exposed to fatal 
injury. This is shown in representa- 
tions of single combats, especially on 
signet rings ( f i g .  6 ), where we may 
note a typical repetition of the scene 
depicting the slaying of the opponent 
by thrusting a sword into his throat. 
On the other hand, Homer, based 
on old reminiscences, mentions the use
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of both the slashing and the thrusting 
types of sword.

The dirk, already known in early 
Mycenaean times, is very similar to a 
sword with square shoulders, but is al- 
ways under 50 cm. in length. Its typo- 
logical evolution is parallel to that of 
the sword and, therefore, need not be 
specially mentioned.

As regards construction, the dirk was 
evidently a more solid and resistant 
weapon than the sword and could be 
invariably employed for slashing or 
thrusting, whenever distance between 
fighters became so close as to prevent 
the use of other arms. This final phase 
of the battle is literally denoted by the 
phrase «έσω των όπλων γίγνεσθαι» 
( i.e. to be within distance of arms ) 
and is known to us mostly from repre- 
sentations on seals.

The dagger was more often used to 
the same effect. About the form of this 
weapon in the Mycenaean period, it 
is sufficient to mention that it resembled 
a sword not exceeding 30 to 35 cm. 
in length, equipped with an occasio- 
nally ribbed blade. Due to its short 
length, its manufacture required

neither special technical skill nor a 
large quantity of metal. Hence, it 
was employed since a very early age, 
when bronze appeared for the first 
time in Greece. In fact, it is believed 
that the sword was initially introduced 
in Crete and mainland Greece from 
the East under the form of the dagger, 
which the Greeks developed into a 
sword. Nevertheless, a small number 
of daggers, about ten in all, are undi- 
sputably the finest weapons of the 
Bronze Age, true masterpieces of arti- 
stry, bearing on the blade an inlaid 
decoration in gold, silver and niello 
( f i g .  7 ). This technique of depicting 
natural scenes with metal is apparently 
a Mycenaean invention which flourish- 
ed mostly between 1600 and 1450 B.C. 
The decoration, if at all present, be- 
comes more simple later, confined only 
to representations of single animal 
figures.

Finally, it should be noted that 
Linear B tablets present an ideogram 
showing, in the best of cases, a sword 
or dagger of the ‘cruciform’ type, asso- 
ciated with the nearby inscribed word 
pa-ka-na, i.e. φάσγανα (swords).

MAGDA COSTOUROU
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CORRIGENDA

Εκ παραδρομής εις το προηγούμενον τεύχος των ΑΑΑ, εις το άρθρον του I . 
Δημακοπούλου, A mannerist portal at Rethymno after a drawing by Sebastiano Serlio, 
εν σελίδι 108, εξετυπώθη το παλαιόν σχέδιον (ως Fig. 1) αντί του ενταύθα δημοσι- 
ευομένου, το οποίον είναι νεώτερον και πληρέστερον.
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