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Εικ. 1. Μοσχάτον, τμήμα του νοτίου σκέλους εκ Β.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Μεταξύ των λίαν ενδιαφερόντων ευρη- 
μάτων, τα οποία ήλθον εις φως κατά το 
1971 εις τον Πειραιά καί εις την ευρυ- 
τέραν περιοχήν αυτού, άξια ιδιαιτέρου 
λόγου είναι προ πάντων η ανεύρεσις 
τμημάτων του βορείου καί του νοτίου 
ή διά μέσου Μακρού Τείχους.

1. Τμήμα του νοτίου Μ. Τείχους 
εν Μοσχάτω
Αμέσως νοτίως του Ηλεκτρικού Στα

θμού Μοσχάτου, εντός του χώρου ευρι- 
σκομένης εκεί Παιδικής Χαράς, τάφρος 
του Οργανισμού Α ποχετεύσεως Πρω- 
τευούσης, η οποία διέσχισεν εγκαρσίως



340 ΑΤΤΙΚΗ (I. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΑΓΓ. ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ )

Σχεδ. 1. Μοσχάτον, τμήμα του νοτίου σκέλους των Μ. Τειχών

εκ Β. προς Ν. το διερχόμενον εκείθεν 
τμήμα του διά μέσου η νοτίου σκέλους 
των Μ. Τειχών1, έδωσε την ευκαιρίαν 
διά περιωρισμένην έρευναν αυτού- αύτη, 
προς το παρόν, δεν επεξετάθη πέραν της 
τάφρου αποχετεύσεως ( σ χ ε δ . 1, αριθ. 1).

Η  άνω επιφάνεια του τείχους ευρί- 
σκεται εις βάθος 1.25- 1.90 μ. εκ της 1

σημερινής επιφάνειας του εδάφους, το 
δε μέγιστον σωζόμενον ύψος του ανέρ- 
χεται εις 2.50 μ. Μέχρι του σωζομένου 
ύψους του είναι ολόλιθον, αποτελούμε- 
νον εκ τεσσάρων δόμων -  καί ιχνών 
πέμπτου δόμου εις το άνω μέρος -  ορθο- 
γωνίων πωροπλίνθων. Το πλάτος του 
εις το ερευνηθέν σημείον ανέρχεται 
εις 5 μ. Εις την νοτίαν (εξωτερικήν) 
πλευράν του τείχους παρετηρήθη τε- 
τράπλευρον άνοιγμα, διαστ. 0,65 X 0,55 
μ., εις το όποιον κατέληγεν εκ των άνω 
φρέαρ νεωτέρων χρόνων, ευρισκόμενον 
πιθανώς εις την θέσιν αρχαίου φρέατος 
ή συναφούς κατασκευής. Το άνοιγμα

1. Βέβαια ίχνη του σκέλους τούτου ευρέθησαν 
κατά το έτος 1965, πλησιέστερον προς τον Πει- 
ραιά, εις Ν. Φάληρον, εντός του χώρου του ερ- 
γοστασίου « Ε λαΐς », εις την διασταύρωσιν των 
οδών Καραολή - Δημητρίου καί Σουλτάνη ( ΑΔ 
21 ( 1966): Χρονικά, σ. 93 - 95, βλ. καί κατω- 
τέρω ).
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εχρησίμευε πιθανώτατα διά την διοχέ- 
τευσιν υδάτων εκτός του τείχους ή ίσως 
και ως μυστική έξοδος 2 ( ε ικ . 1 ). 
Εις απόστασιν 11.50 μ. νοτίως του τεί- 
χους επεσημάνθη τοίχος, έχων κατεύ-

θυνσιν εκ Δ. προς Α., ο οποίος ενδέχεται 
να ανήκη εις προτείχισμά τι παράλλη- 
λον προς το τείχος· τούτο όμως δεν 
κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθή (σ χεδ . 
1, αριθ. 2).

Σχέδ. 2. Ν. Φάληρον, τμήμα του βορείου σκέλους των Μ. Τειχών

2. Βλ. Ι . Κοντή, Τείχη καί Λιμένες της Ρόδου 
( ΑΔ 18 ( 1963.), σ. 76 - 78· Y. Garlan, BCH XC

(1966), σ. 612 κ.ε., αυτόθι XCI ( 1967), 
σ. 272 - 73.
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Εικ. 2. Ν. Φάληρον, Αεροφωτογραφία : (1. Στάδιον Καραϊσκάκη. 2. Οδός Πειραιώς. 3. Αποκαλυφθέν 
τμήμα βορείου σκέλους. 4. Χώρος ευρέσεως τμήματος νοτίου σκέλους. 5. Σχολή Κλωστοϋφαν- 
τουργών. 6. Εργοστάσιον «Ε λαΐς»)

2. Τμήμα του βορείου Μ. Τείχους 
εν Ν. Φαλήρφ3
Κατά την διάνοιξιν υπό του Οργανισμού 

 -Αποχετεύσεως Πρωτευούσης με

γάλης τάφρου κατά μήκος της οδού 
Πειραιώς, παρά την διασταύρωσιν αυ- 
τής μετά της οδού Καραολή - Δημητρίου, 
απεκαλύφθη πρό της Σχολής Κλωστο-

3. Ε ι ς  την γενομένην, περιωρισμένης κλίμα- 
κος, λόγω της θέσεως του ευρήματος, Ανασκαφι- 
κήν έρευναν, έλαβον μέρος οι Αρχαιολόγοι δ. 
΄Ολγα Αποστολοπούλου και κ. Νικ. Παπαδά- 
κης. Θερμαί ευχαριστίαι οφείλονται εις το Γε-

νικόν Επιτελείον Αεροπορίας διά την διάθεσιν 
ελικοπτέρου, εκ του όποιου ελήφθησαν, μετά 
το τέλος της ερεύνης, υπό του φωτογράφου κ. 
Κ. Κωνσταντοπούλου, εκτός των Αλλων, αι 
υπ’ Αριθ. 2 καί 3 φωτογραφίαι.
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υφαντουργών τμήμα του βορείου σκέ- 
λους των Μακρών Τειχών ( ε ικ . 2) 4.

Το αποκαλυφθέν τμήμα του τείχους, 
μήκους 85 μ. περίπου, ακολουθεί με μιαν 
ελαφράν παρέκκλισιν την κατεύθυνσιν 
της οδού Πειραιώς. Το πλάτος του γε- 
νικώς είναι 3.90 - 4 μ. ( ε ικ . 3).

Σώζεται γενικώς εις τέσσαρας δόμους 
εξ ορθογωνίων πωροπλίνθων και ενια-

χού εις πέντε, είναι δε τουλάχιστον μέχρι 
 του σωζομένου ύψους του ολόλιθον 

( ε ικ . 4 ). Εις το δυτικόν αποκαλυφθέν 
άκρον του προεκτείνεται εκατέρωθεν με 
γενικήν κατεύθυνσιν εκ Β. προς Ν., 
δι' ο το πλάτος του εις το σημείον τούτο 
φθάνει τα 6.94 μ. ( βλ. σ χ ε δ . 2, Α - ΑΙ, 
Β - ΒΙ) 5. Δεν γνωρίζομεν τον λόγον της 
γενομένης διαπλατύνσεως. Ως πιθανάς

Εικ. 3. Ν. Φάληρον, Αεροφωτογραφία του αποκαλυφθέντος τμήματος του βορείου σκέλους εκ  Β.

4. Τμήμα του Ιδιου σκέλους άνευρέθη και ηρευ- 
νήθη κατά το 1958 υπό του Εφόρου κ. Ευθ. Μα- 
στροκώστα επί της οδού Κύπρου, εις περιοχήν 
Μοσχάτου, ήτοι πλησιέστερον προς Αθήνας 
( βλ. Συμπλ. Μεγ. Ε λλ. Εγκυκλοπαιδείας, Τόμ. 
Δ, σ. 694 - 95 ).

5. Το υπ’ άριθ. 2 τοπογραφικόν σχέδιον εγέ- 
νετο υπό του αρχιτέκτονος - Αρχαιολόγου κ. Ι . 
Τραυλού, τον οποίον θερμότατα ευχαριστούμεν 
διά το σχέδιον, τας υποδείξεις και γενικώτερον 
διά το ενδιαφέρον, μεθ’ ου παρηκολούθησε τας 
εργασίας.
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Εικ. 4. Ν. Φάληρον, τμήμα της νοτίας ( εσωτε- 
ρικής) πλευράς του βορείου σκέλους

Εικ. 5. Ν. Φάληρον, το σημείον Δ του βορείου 
σκέλους εξ Α. ( Πρβλ. σ χ ε δ .  2 )

εκδοχάς αναφέρομεν την διέλευσιν πο- 
ταμίου ρεύματος ή ίσως την ύπαρξιν 
πυλίδος.

Το τείχος εις την  νοτίαν του πλευράν, 
και συγκεκριμένως από του σημείου Γ 
εις το Δ, ευρύνεται κατά 1.25 μ. και εις 
μήκος 18 μ. (σ χ ε δ . 2 και ε ι κ. 5).

Πιστεύομεν ότι εδώ υπήρχεν εκατέ- 
ρωθεν (ήτοι εις τα σημεία Γ και Δ ) 
μία κλίμαξ προς επικοινωνίαν με το 
άνω μέρος του τείχους ( περίδρομον). 
Επί της βόρειας ( εξωτερικής ) πλευράς 
του τείχους και εν αντιστοιχία περίπου 
προς το ανατολικόν άκρον της νοτίας 
προεκτάσεως εβεβαιώθη η ύπαρξις πύρ- 
γου, του οποίου δυστυχώς δεν κατέστη 
δυνατόν να διαπιστωθούν αί ακριβείς 
διαστάσεις ( σ χ έ δ .  2, ΕΖΗΘ). Παρά 
το τείχος και νοτίως τούτου απεκαλύ- 
φθησαν ίχνη οδού ( ε ι κ. 6). Σημειού- 
μεν επίσης την ανεύρεσιν σποραδικώς 
πωροπλίνθων του τείχους μετ’ αυλακώ- 
σεων εις δευτέραν χρήσιν6.

Επί της άνω σωζομένης επιφανείας 
του τείχους υπάρχουν λείψανα μεταγε- 
νεστέρων « προσκτισμάτων », μη ερμη- 
νευομένων μετά βεβαιότητος. Ταύτα 
έχουν εν κατόψει σχήμα σταυρού και ορ- 
θογωνίου, τα οποία εναλλάσσονται κα- 
νονικώς, ακολουθούντα την πορείαν του 
τείχους. Πιστεύομεν ότι δεν είναι δυ- 
νατόν να γίνη λόγος περί άνευρέσεως 
τείχους ρωμαϊκών χρόνων 6 7.

6. Δεν υπεισερχόμεθα ενταύθα εις τα χρονολο- 
γικά προβλήματα του τείχους, καθ’ όσον ταύτα 
χρήζουν συστηματικωτέρας μελέτης. Πάντως, οι 
τέσσαρες σωζόμενοι ( εκ των κάτω προς τα άνω) 
δόμοι νομίζομεν ότι ανήκουν χρονολογικές εις 
μιαν φάσιν. Λείψανα κατά το μάλλον ή ήττον 
βέβαια των διαλελυμένων ωμοπλίνθων της ανω- 
δομής διεπιστώθησαν κατά την γενομένην στρω- 
ματογραφίαν.

7. Θα ηδύνατο να έχη σχέσιν με υδραγωγείον ;
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Η  τοπογραφική σημασία του παρόν- 
τος ευρήματος είναι προφανής8. Η  
απόστασις μεταξύ του τμήματος τούτου 
του βορείου σκέλους και του πλησίον 
αποκαλυφθέντος τμήματος του νοτίου

σκέλους ( βλ. ανωτ. υποσημ. 1) ανέρχε- 
ται, βάσει των μετρήσεων του κ. Ι . Τραυ- 
λού ( βλ. και σ χ έ δ. 2 ), εις 183 μέτρα9.

ΑΓΓ. Γ. ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ -
I. X. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Εικ. 6. Ν. Φάληρον, ίχνη οδού αποκαλυφθέντα νοτίως του βορείου σκέλους

8. Η θέσις ευρέσεως συμπίπτει προς την αρ- 
χαίαν τοποθεσίαν Ε χελίδαι· εκ της αυτής περιο- 
χής προέρχονται, έκτος άλλων, τα ευρήματα 
του Ιερού του Κηφισού ( βλ. Στάη, ΑΕ 1909, 
σ. 239 κ.ε. και Otto Walter, ε.α., 1937, σ. 97 κ.ε., 
πρβλ. BCH 1949, Chronique, σ. 525, Γέρας 
Κεραμοπούλλου, σ. 294 κ.ε. ).

9. Η  απόστασις μεταξύ των δύο σκελών δεν 
ήτο μέχρι τούδε ακριβώς γνωστή ( βλ. Judeich2, 
σ. 158, σημ. 1). Η  μέτρησις του Kaupert ( 184 
μ. ) συμφωνεί κατά μεγάλην προσέγγισιν προς 
την παρούσαν, εν αντιθέσει προς την του Leake 
(167 μ.).
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NEUES ÜBER DIE LANGEN MAUERN

Unter den vielen interessanten Fun- 
den, die im Jahre 1971 in Piräus und 
Umgebung gemacht wurden, ist die 
Auffindung je eines Teils der südlichen 
und der nördlichen Langen Mauer 
besonders hervorzuheben.

Gerade südlich der Station von 
Moschaton der elektrischen Bahn Pi- 
räus -  Kifissia hat ein Graben für 
einen Abwässerungskanal die süd- 
liche oder mittlere Mauer durchschrit- 
ten. Der entdeckte Teil hat eine Breite 
von 5 m. und besteht von unten nach 
oben aus vier Schichten rechteckiger 
Porosquadern und Spuren einer fünf- 
ten Schicht. Bemerkenswert ist auch 
eine rechteckige Öffnung an der süd- 
lichen Aussenseite, die als Ende eines 
antiken Abwässerungskanals oder auch 
als Geheimausgang gedeutet werden 
kann ( P l a n  Nr. 1; Abb .  1 ).

Ein moderner Graben, der der 
Piräusstrasse folgte, hat die nördliche 
Mauer in Neu - Phaleron, an der 
Kreuzung dieser Strasse mit der Ka- 
raolis-Dimitriou-Strasse, in einer Län- 
ge von 85 m. aufgedeckt. Die allge- 
meine Breite ist 3,90 -4  m. Die Mauer 
ist massiv und besteht aus vier bis 
fünf Schichten rechteckiger Poros-

quadern. Es wurden auch Spuren 
von Lehmziegeln festgestellt, die den 
Oberteil der Mauer gebildet haben 
müssen. An der südlichen Innenseite 
springt die Mauer in einer Länge von 
18 m. um 1,25 m. vor; hier muss an 
beiden Seiten des Vorsprungs ein 
Treppenaufgang angesetzt werden, der 
auf den Wehrgang geführt haben mag. 
Ein Turm wurde am entsprechenden 
Teil der nördlichen Aussenseite fest- 
gestellt. Die Mauer wurde am west- 
lichen Ende vielleicht von einem Fluss 
oder einer kleinen Pforte unterbrochen. 
An der südlichen Seite sind auch 
Spuren einer Strasse entdeckt worden. 
Nach der Zerstörung der Mauer wurde 
in wohl römischer Zeit ein Bau un- 
bekannter Bestimmung auf ihr er- 
richtet (Spuren einer Wasserleitung?).

Die Entfernung zwischen der nörd- 
lichen Mauer und eines 1965 in der 
Nähe gefundenen Stückes der mit- 
tleren oder südlichen Mauer ist nach 
Messungen ca. 183 m. Der Fundort 
entspricht dem antiken Echelidai. In 
der Umgebung ist u.a. das Kephissos- 
Heiligtum entdeckt worden ( P l a n  Nr. 
2, Abb .  2 - 6 ).

A. G. LIANGOURAS -  
J. CHR. PAPACHRISTODOULOU
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΩΙ

Το λαλούν1 θέατρον της πόλεως της 
Επιδαύρου, κατά πολύ μικρότερον του 
διασήμου γειτονικού θεάτρου του Ιερού 
του Ασκληπιού, δίδει επί των λίθινων 
εδωλίων του τον μακρότατον κατάλογον 
των επιφανών ανδρών της πόλεως, οίτι- 
νες συνέβαλον εις την διαμόρφωσίν του 
και μετείχον εις τα κοινά.

Καλυπτόμενον από βαθείαν επίχωσιν, 
μέχρις εξ μέτρων, έμεινεν άγνωστον επί 
σειράν αιώνων το θέατρον της πόλεως 
της Επιδαύρου, το οποίον είχεν ιδρυθή

διά τας θρησκευτικάς και τελετουργικάς 
ανάγκας της πόλεως και ήτο εντεταγμέ- 
νον εις το συγκρότημα του Ιερού του 
Διονύσου, της Αρτέμιδος και της Αφροδίτης 

, τα όποια αναφέρονται εις την 
περιοχήν.

Ουδείς ανέφερέ τι περί αυτού ούτε 
κατά τούς αρχαίους ούτε κατά τούς νεω- 
τέρους χρόνους, προφανώς διότι μετά 
τούς πρώτους μετά Χριστόν αιώνας είχεν 
εγκαταλειφθή, αφού δε κατεκαλύφθη διά 
τεραστίων όγκων χωμάτων, χαλίκων και 
ιλύος, οίτινες διωλίσθαινον εκ του υπερ- 
άνω του κοίλου πρανούς, απετέλεσεν επί- 
πεδον, κατά το πλείστον, χώρον πλέον, 
όπου εκτίσθησαν μεταγενεστέρως οικο- 
δομήματα. Ό  Παυσανίας δεν αναφέρει 
ειδικώς το θέατρον τούτο. Φαίνεται όμως 
ότι εγνώριζε την ύπαρξίν του, και προ-

Σχεδ. 1

1. ΄Απαντες οι λίθοι του θεάτρου φέρουν επι- 
γραφάς. Πολλοί εξ αυτών φέρουν πλείονας της 
μιας, ων τινες είναι σχεδόν εσβεσμέναι πολλά- 
κις εκ προθέσεως. Αί πλείσται ανήκουν εις τον 
4ονπ.Χ. αι., άλλα υπάρχουν και τινες δυνάμεναι 
να αποδοθούν και εις το τέλος του 3ου.
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Σχεδ. 2

φανώς προς τούτο αντιδιαστέλλει το 
θέατρον του Ιερού του Ασκληπιού 
( II, 27, 5 « Πολύκλειτος γαρ και θέα- 
τρον τούτο και οίκημα το περιφερές ο 
ποιήσας ην ») και προς αυτό συγκρίνει 
το της Αιγίνης (II, 29, 11 « Του λιμένος

δε ου πόρρω του Κρυπτού θέατρόν έστι 
θέας άξιον, κατά το επιδαυρίων μάλιστα 
μέγεθος και εργασίαν την λοιπήν ». Και 
εις την Αίγιναν, ως και εν Επιδαύρω, 
τα εδώλια του θεάτρου έδωσαν πρόχει- 
ρον το οικοδομικόν υλικόν διά την
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μετασκευήν των τειχών εις τούς μεταγε- 
νεστέρους χρόνους2. Το θέατρον της 
Επιδαύρου όμως υπήρξε πλέον καλό- 
τυχον του της Αιγίνης, διατηρηθέν θαυ- 
μασίως εν πολλοίς.

Η  ύπαρξις του θεάτρου εγένετο γνω- 
στή το πρώτον κατά μήνα Σεπτέμβριον 
του 1970, ότε, κατά την διάρκειαν επι- 
σκέψεως της υπογραφομένης διά την 
διενέργειαν αυτοψίας εις τον υπό οικο- 
δόμησιν αγρόν Α . Ζαρόγκα, περί τα 
1.000 μ. ΒΑ. του θεάτρου, διέκρινε αύτη 
κατά χώραν εν των ανωτέρων εδωλίων3 
(πρόκειται περί του εδωλίου της 15ης σει- 
ράς της κερκίδος Α, οπόθεν και εγένετο 

 έναρξις της ανασκαφής). Εις τον 
συντάξαντα την μελέτην διά τον οικί- 
σκον Ζαρόγκα μηχανικόν, οφείλεται 
και η πρώτη από του 1970 στοιχειώδης 
αποτύπωσις της θέσεως του θεάτρου 
( σ χ ε δ . 1).

Ακριβέστερου, η θέσις του θεάτρου 
κατεγράφη4 κατά την γενομένην το 1971 
( σ χ ε δ . 2) αεροφωτογράφησιν της πε- 
ριοχής, ήτις απετέλεσε προετοιμασίαν 
των αρξαμένων από του παρελθόντος 
Ιουνίου ανασκαφών, αίτινες ελπίζεται

Εικ. 1. Π. Επίδαυρος. Λίθοι οικοδομημάτων 
και εκ του θεάτρου, εντός της τοιχοποιίας οικίας 
εις την περιοχήν Μπογρέϊκα

Εικ. 2. Π. Επίδαυρος. Το εδώλιον 15 κερκίς Α 
ως εφαίνετο κατά την εποχήν καθ’ ην ενετοπίσθη 
το θέατρον

2. Η  χρησιμοποίησις του υλικού του θεά- 
τρου, ως και του σταδίου της Αιγίνης, συνηγορεί 
εις την ομοιότητά του προς το παρόν θέατρον, 
οπότε η αφαίρεσις των λίθων ήτο ευχερής, ενώ 
το του Ασκληπιείου, έχον λιθίνην υποδομήν, 
δυσκόλως αποξυλούται. Δια τον λόγον αυτόν 
μέγας άριθμός λίθων εκ του θεάτρου της πόλεως 
ευρίσκεται εντός των μεταγενεστέρων τειχών 
και των τοίχων των οικιών, συντελούσης βεβαίως 
και της γειτνιάσεως προς την πόλιν της Ε πι- 
δαύρου ( ε ικ .  1).

3. Βλ. ε ι κ. 2 και σκαρίφημα (σ χ ε δ . 1), 
συνταχθέν κατά το 1970.

4. Βλ. σ χ ε δ . 2, συνταχθέν βάσει της αερο- 
φωτογραφίας του κ. Whittlesey και AAA, V 
(1972), σ. 187, εικ. 1,θ.
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Εικ. 3. Π. Επίδαυρος. ΄Αποψις της περιοχής της πόλεως Επιδαύρου μετά της χερσονήσου και 
των δύο απ’ αυτής λόφων. Ε π ί του δυτικού το θέατρον

ότι θα συνεχισθούν και διά τα υπόλοιπα 
κτήρια, τα όποια έχει εντοπίσει η Εφο- 
ρεία. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα 
υπήρξαν άκρως ικανοποιητικά.

Το θέατρον κείται εντός του ελαιώνος

του κ. Χρήστου Ζαφειρίου 5, επί της

Εικ. 4. Π. Επίδαυρος. Λιθίνη λεκάνη εκ της 
περιοχής, όπου τοποθετείται το στάδιον

Εικ. 5. Π. Επίδαυρος. Μέγα κατώφλιον εις την 
κλιτύν του Α νατ. λόφου του ακρωτηρίου, πλη- 
σίον της θέσεως του σταδίου

5. Πρέπει να ευχαριστήσωμεν και εντεύθεν τον 
ιδιοκτήτην διά τε την συμβολήν του εκ της μα- 
κράς γνωριμίας του με την περιοχήν και την 
διάθεσιν του αγρού του διά την ανασκαφήν.
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δοτικής Κλιτύος του προς Δ. λόφου της 
χερσονήσου της Επιδαύρου ( σημ. Νη- 
σί6 ) και βλέπει προς Δ. με ελαφράν από- 
κλισιν προς Ν. Ε κ των μέχρι τούδε 
ανασκαφικών δεδομένων, προκύπτει ότι 
επί του αυτού λόφου πρέπει να αναζητη- 
θούν τα ιερά του Διονύσου, του ’Ασκλη- 
πιού, της Αφροδίτης και της Αθηνάς 

 Κισσαίας. Τής τελευταίας ταύτης το 
ιερόν κείται μάλλον επί της κορυφής, 
ενώ εις το μεταξύ των δύο λόφων κενόν 
θα πρέπει να αναζητηθή το Στάδιον7.

Το θέατρον φαίνεται ότι ήτο το πα- 
λαιότερον της πόλεως, καλύπτον τας 
ανάγκας της λατρείας του Διονύσου, 
και θα έφερε ξύλινα εδώλια, άτινα αντι- 
κατεστάθησαν ακολούθως διά των λί- 
θινων μεσούντος ήδη του 4ου π.Χ. αι. 
Τα εδώλια έχουν κατασκευασθή δι’ 
εγχωρίου τιτανόλιθου8, ενώ αι βαθμίδες 
των διαδρόμων διά πωρολίθου. Η  μεγά- 
λη φθορά των βαθμιδών αυτών δεικνύει 
την μεγάλην και επί μακράν σειράν 
ετών χρησιμοποίησίν των. Δεν είναι 
απίθανον να προϋπήρξαν των λίθινων 
εδωλίων, άτινα ωσαύτως παρουσιάζουν 
φθοράς εκ των ομβρίων υδάτων και των 
καταπιπτόντων εκ των άνω λίθων. Χα- 
ρακτηριστικόν είναι ότι εδώλιά τινα 
παρουσιάζουν επιδιορθώσεις γενομένας 
εκ των υστέρων διά πωρολίθων. Οι λί- 
θοι των εδωλίων έχουν τοποθετηθή επί 
ειδικής υποδομής εξ αργών λίθων, χώ-

Εικ. 6. Π. Επίδαυρος. ΄Αποψις του βάθους της 
ορχήστρας από του 12ου εδωλίου της κερκίδος Α

Εικ. 7. Π. Επίδαυρος. Θέατρον Π. Επιδαύρου 
1972, κερκίς Γ +  Α

6. Βλ. ε ικ .  6. Εις το δεξιόν η πόλις της Επιδαύρου 
, αριστερά το ακρωτήριον ( Ν ησί) μετά 

των δύο λόφων. Η  θέσις του θεάτρου σημειούται 
διά βέλους. Η  πιθανή θέσις του σταδίου διά 
διπλού βέλους.

7. Βλ. ε ικ .  4 -5 .
8. Βλ. ε ικ .  6-10  και σ χ ε δ .  3.
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Σχεδ. 3

ματος και απλής κονίας9, χωρίς να 
υπάρχη λιθίνη επίστρωσις υπ’ αυτούς,

ως εις το Ασκληπιείον. Το μεταξύ των 
δύο καθισμάτων κενόν, το προοριζόμε- 
νον διά τούς πόδας των θεατών, περιλαμβάνει 

 απλώς την περιγραφείσαν ανω- 
τέρω υποδομήν και χώμα. Η  μεταξύ των 
δύο καθισμάτων απόστασις κυμαίνεται

Εικ. 8. Π. Επίδαυρος. Θέατρον πόλεως Επιδαύρου, κερκίς ΣΤ, εδώλια 18 -12

9. Η  χρήσις κονιάματος απαντά σπανίως και 
κατά τον τέταρτον αι ., πρβλ. Α . Ορλάνδου, Τα  
υλικά δομής, τευχ. 2, σ. 46 κ.ε. και 365.
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από 0,70 μ. (εάν δεν υπάρχη εσοχή διά 
τούς πόδας) και 0,79 μ. ( όπου υπάρχει 
εσοχή ). Τα καθίσματα εις άλλας σειράς 
παρουσιάζουν εσοχήν και εις άλλας 
όχι, ανεξαρτήτως θέσεως. Τα πρώτα 
ομοιάζουν προς τα εδώλια του άνω τμή- 
ματος του θεάτρου του Ασκληπιείου, 
ενώ κατά την γενικήν κατασκευήν και 
την όψιν των υπολοίπων καθισμάτων το 
παρόν θέατρον ενθυμίζει τα μέγιστα το 
στάδιον του Ασκληπιείου. Το ύψος 
εκάστου καθίσματος φθάνει τα 0,34 μ., 
εις έκαστον δε εδώλιον αντιστοιχούν 
δύο αναβαθμοί των κλιμάκων των δια- 
χωριστικών διαδρόμων10. Ε κ  των μέχρι 
τούδε δεδομένων, φαίνεται ότι το κοί- 
λον περιελάμβανε δέκα κερκίδας, εχού- 
σας ανά δέκα οκτώ σειράς καθισμάτων.

Εικ. 10. Π. Επίδαυρος. Το απώτερον τμήμα των 
κερκίδων ΣΤ και Β κατά την διάρκειαν της ανα- 
σκαφής του

Εικ. 9. Π. Επίδαυρος. Τα εδώλια 10-6 της κερ- 
κίδος Δ κατά την διάρκειαν της ανασκαφής των

Εικ. 11. Π. Επίδαυρος. Περιοχή λατομείου. 
Λίθος φέρων ίχνη τρυπάνου και κοπής

10. Πρβλ. A. Gerkam, Das Theater von Epi- 
dauros, πίν. 5 και 8.
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Εικ. 12. Π. Επίδαυρος Θέατρον 1972, προεδρία, 
κερκίς Γ

Εικ. 14. Π. Επίδαυρος. Μεταγενέστερα κτίσμα- 
τα επί των ερειπίων της σκηνής ,

Εικ. 13. Π. Επίδαυρος. Πόλις Επιδαύρου. Θέ- 
ατρον: Προεδρία κερκίδος Ζ

Μετά την 18ην σειράν ακολουθεί διά- 
δρομος (πλ. 1.40 μ .) και κτιστός εξ αρ- 
γών λίθων αναλημματικός τοίχος, περι- 
θέων το κοίλον. Το εύρος των κερκίδων 
είναι εις το κατώτατον σημείον 3 μ., 
άνω δε φθάνει τα 9.15 μ. Ύπαρξις άλ- 
λων εδωλίων, υψηλότερον του πρώτου 
διαζώματος, δεν διεπιστώθη 11. Ούτω 
προς το παρόν είναι δυνατόν να λεχθή 
ότι έχομεν θέατρον 5.000 - 6.000 θεατών, 
υπολογίζοντες ότι οι πλέον ταπεινοί 
εκ των θεατών και οι μη διαθέτοντες 
ίδιον κάθισμα εν τω θεάτρω ηδύναντο 
να χρησιμοποιήσουν το πρανές του 
λόφου. Ό  χρησιμοποιηθείς δι' όλα τα

11. Υπάρχουν ασαφή τινα ίχνη εντός του 
διαδρόμου. Δεν είναι δυνατόν όμως να στηριχθή 
τις επ’ αυτών και μόνον.
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εδώλια του θεάτρου φαιός τιτανόλιθος, 
προερχόμενος εκ των προς Β. της πό- 
λεως υψωμάτων, όπου έχει εντοπισθή 
υπό της υπογραφομένης η θέσις πα- 
λαιών λατομείων12, εχρησίμευσε και 
διά την κατασκευήν, των καθισμάτων της 
πρώτης σειράς ( Προεδρία). Οι ήδη 
αποκαλυφθέντες θρόνοι των κερκίδων 
Ζ, Γ και εν μέρει Α είναι ακέραιοι, πλήν 
ελάχιστων φθορών, και αποτελούνται εκ 
τριών λίθων έκαστος θρόνος έχει ερει- 
σίνωτον απλούν. Ο  τύπος των ενθυμίζει 
τα αντίστοιχα του Ασκληπιείου13.

Υπεράνω της σκηνής και εν μέρει επί 
της σχεδόν κατεστραμμένης κερκίδος 
Ε ( τελευταία προς Ν .) έχουν κτισθή 
μεταγενεστέρως οικίσκοι και λουτρών, 
ευτυχώς επί του επιχωσθέντος ήδη χώ- 
ρου, ώστε να υπάρχουν ελπίδες ότι θα 
έχη διασωθή τουλάχιστον το κατώτερον 
τμήμα των κτισμάτων της σκηνής14. 
Πάντως, το μέγα ανάλημμα της Ν. πλευ- 
ράς, κατεσκευασμένον διά ισοδόμου 
( ακανονίστου εις τινα σημεία) τραπε- 
ζιοειδούς τοιχοδομίας του β' ημίσεος του 
4ου αι., σώζεται θαυμασίως διατηρούμε- 
νον εις ύψος επτά δόμων ( 6 μ. )15. Παρ’ 
αυτό, εις το αυτό, στρώμα προς την 
βάσιν τούτου, ευρέθησαν τα εκ πώρου 
θεμέλια μεγάλου κυκλικού οικοδομή- 
ματος του 4ου π.Χ. αι .

Η  ορχήστρα, κειμένη εις βάθος 6.50 
μ. τουλάχιστον από του ανωτάτου ση- 
μείου του θεάτρου, δεν έχει επαρκώς 
ανασκαφή, ώστε να είναι γνωστόν μετά 
βεβαιότητος το σχήμα αυτής, ούτε ανευ- 
ρέθη σταθερόν τι δάπεδον αυτής. Ο λό-

κλήρος η μέχρι στιγμής αφαιρεθείσα 
επίχωσις υπήρξε πλουσιωτάτη εις περιε- 
χόμενον: οστράκων ( ο αριθμός κατα- 
γραφομένων σακκιδίων υπερέβη τα 
οκτακόσια), μικρών ευρημάτων, εν οις

Εικ. 15. Π. Επίδαυρος. Θέατρον, Ν. ανάλημμα

12. Βλ. ε ικ .  11.
13. Βλ. ε ικ .  12-13. Πρβλ.Gerkam ε.α. πiν. 10.
14. Βλ. ε ικ .  14.
15. Βλ. ε ικ .  15.
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Εικ. 16. Π. Επίδαυρος. Η  εντός της ορχήστρας 
επίχωσις μετά του κορμού Αφροδίτης ως ευρέθη

Εικ. 17. Π. Επίδαυρος. Κορμός Αφροδίτης εκ 
του χώρου της ορχήστρας

πλήθος λύχνων, χαλκά ιατρικά εργαλεία16 
και νομίσματα. Μεγάλην έκπληξιν απε- 
τέλεσεν η ανεύρεσις επί λαβής υστέ- 
ρων γεωμετρικών χρόνων επιγραφής17. 
Αξιόλογος ομοίως είναι ο ευρεθείς εν 
τη επιχώσει του χώρου της ορχήστρας 
κορμός γυμνής Αφροδίτης18.

Τέλος, θα πρέπει να εξαρθή το γε- 
γονός της κατακαλύψεως του θεάτρου 
δι’ επιγραφών19, αίτινες αναφέρουν γνω- 
στά και άγνωστα πρόσωπα, επιφανείς 
πολίτας, οίτινες μνημονεύονται λόγω θέ- 
σεως και της συμβολής των εις την διευ- 
θέτησιν του θεάτρου.

Ά παντα τα ευρισκόμενα κατά χώραν 
εδώλια φέρουν επιγραφάς, μετά πλειό- 
νων του ενός ονομάτων. Εις τα αποκα- 
λυφθέντα καθίσματα της προεδρίας ανα-

16. Τούτο συνηγορεί εις την τοποθέτησιν 
εις την περιοχήν ταύτην και του Ιερού του 
Ασκληπιού και της Η πιόνης.

17. Γραφή επί τα λαιά. Προφανώς εξ Αιγίνης.
18. Βλ. ε ι κ. 16-17. Ο  τύπος ενθυμίζει τον  της 

Μήλου. Πλήν των άνευρεθέντων εντός της ανα- 
σκαφής, περισυνελέγησαν πλείστα τεμάχια αρχι- 
τεκτονικών μελών εκ των οικιών της περιοχής 
η ενετοπίσθησαν, αφεθέντα κατά χώραν (βλ. 
ε ι κ. 18, 19).

19. Η  ύπαρξις των επιγραφών εντός του τεί- 
χους ήτο γνωστή παλαιόθεν ( βλ. ε ικ .  20, πρβλ. 
ΕπιβιΛεΙ Κ3 IV 877 - 892, ΑΜ XXXVI (1911), 
29 και Ι n s c r . Αrgolidis 5 - 24). Σημειωτέον ότι η 
αυτόθι άριθ. 4 προέρχεται εκ του θεάτρου, αλλά 
πάντες μέχρι της άνευρέσεως του υφ’ ημών 
εντοπισθέντος και ανασκαπτομένου ήδη θεάτρου 
επίστευον ότι προήρχοντο εκ σταδίου, δεδομένου 
ότι εκ του σταδίου του Ιερού ήσαν γνωσταί επι- 
γραφαί. Η  ύπαρξις όμως Διονυσιακής λατρείας 
εν Επιδαύρω, ως και το επίθετον της Αθηνάς 
Κισσαίας, υπεδήλουν την ανάγκην υπάρξεως 
θεάτρου και δη παλαιοτέρου εις την αρχικήν 
κατασκευήν του Ασκληπιείου, πλησίον της 
πόλεως διά τας Διονυσιακός τελετάς κλπ.
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φέρονται δύο Α ριστολάδαι Φρουροί, 
ενώ και εις καθίσματα των ανωτέρων 
σειρών αναφέρονται και άλλοι ( Λύκων, 
Τίμαρχος), φέροντες τον αυτόν τίτλον, 
και έτεροι αναφέρονται ως «δαμιουργοί», 
άπαξ δε και εις « ίαρ( ε )ύς ». Πολλοί εκ 
των αναφερομένων είναι ήδη γνωστοί 
ως εγγυηταί ή ναοποιοί.

Δεδομένου ότι αι ανασκαφαί συνεχί- 
ζονται, ελπίζομεν εις νέα στοιχεία, τα 
οποία θα συμπληρώσουν την εικόνα 
του μοναδικού ως μνημείου θεάτρου της 
Επιδαύρου.

Ε. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ  -  ΔΕΪΛΑΚΗ
Εικ. 18. Π. Επίδαυρος. Ιωνικόν κιονόκρανον 
εκ της περιοχής του θεάτρου

DAS NEUE THEATER IN ALT - EPIDAUROS

1970 entdeckte E. Deilaki in Alt- 
Epidauros am Fuß der westlichen 
Akropolis ein Theater aus der 2 Hälfte 
des 4 Jahrhunderts n. Ghr. und ließ 
sogleich einen ersten Situationsplan 
zeichnen.

1971 stellte Mr Whittlesey für Epho- 
rie der Argolis Luftaufnahmen von Alt- 
-Epidauros einschließlich des Theaters 
her.

Im Sommer 1972 begann unter der 
Leitung von E. Deilaki die Freilegung 
des bis zu 6,5 Meter verschütteten 
Theaters. Der Zustand der Werk- 
stücke in situ ist ausgezeichnet. Alle 
bisher freiliegenden Sitzstufen tragen 
auf ihren Vorderseiten Inschriften mit 
Namen und Titulaturen, die für die

Εικ. 19. Π. Επίδαυρος. Δωρικόν κιονόκρανον 
εκ της περιοχής προς Β. του θεάτρου ( αγρός 
Φελιμέγκα)
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Εικ. 20. Π. Επίδαυρος. Επιγραφαί επί εδωλίου 
της κερκίδος Α

Geschichte der Stadt Epidauros wie 
für die des Asklepieion von großer 
Bedeutung sein werden. Das S-W. 
orientierte Theater hat 18 Sitzreihen 
und 10 Kerkides und war für 5.000 - 
6.000 Zuschauer erbaut. Seine Or- 
chestra hat keinen Steinplatten Boden.

Die Bühne konnte nachantiker 
Überbauung wegen bisher noch nicht 
freigelegt werden.

Von der südlichen Parodos sind 
Fundamente einer Tholos aus dem 
späten 4Jahrhundert v. Chr. aufgedeckt. 
Häufig ist Dionysos in den Inschriften 
genannt. Ein Pausanias bekannte Hei- 
ligtun des Dionysos gilt es in der Nähe 
des Theaters zu suchen.

E. DEÍLAKI

Εικ. 21. Π. Επίδαυρος. Πόλις Επιδαύρου - Θέατρον. ΄Αποψις του θεάτρου από ΝΑ.
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TOPOGRAPHICAL NOTES FROM SOUTHWEST ARKADIA

Southwest Arkadia has gone largely 
unexplored in recent times. Sir James 
Frazer’s account of his trip through 
the area in 1890 is still the most 
complete of topographical descriptions 
( Pausanias’s Description of Greece, 
IV, 389 ff). Much of the territory 
is mountainous and rugged making 
access to some parts all but impossible 
except by foot. However, over the 
past several years a road has been cut 
from Andritsaina to the ancient sites 
of Bassai, Phigalia, Lepreon and thence 
to the sea.

Since 1969 I have been conducting 
general reconnaissances of SW Arkadia 
in conjunction with my architectural 
study of the temple of Apollo at Bassai. 
This is a brief account on the disco-

very of several heretofore unreported 
and uncharted archaeological remains: 
ship-sheds and moorings on the Neda 
River, a round tower on a hill above 
the Neda River and a Doric temple 
within a sanctuary complex near the 
modern village of Perivolia ( f i g .  1 ).

Ships - Sheds

In the course of his account on Phi- 
galia Pausanias remarks, «Near the 
sea the Neda is navigable for small 
ships», (8.41.4).  Pausanias makes 
no specific mention of harbors; but I 
decided to investigate when several 
local shepherds had reported seeing 
bronze rings which were the size of 
two arms clasped in a circle and 
which they claimed were attached to a

Fig. 1. Plan of Southwest Arkadia
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Fig. 2. Neda River, view to east

scarp. Steve Miller joined me and when 
I was shown the spot, the rings were 
gone, evidently robbed several years 
ago or, from what I can surmise, at 
the time that a concrete aqueduct 
was built ( ca. 1960, visible in fig . 3 ). 
Despite this evident loss of ancient 
bronze rings, enough survives to indi- 
cate that ship-sheds may have existed 
here1.

The site is ideally located just west 
or immediately outside the mouth 
of the gorge below the rapids of the 
Neda River, and at a point inland 
where the river in antiquity would 
have been navigable to the sea. A

land mass juts northward 120 meters 
into the course of the river from the 
southerly shoreline ( f i g .  2 ). The 
.outer face is solid rock, forming a 
precipice 24 meters high. A large 
quadrangular space is cut into the 
bedrock of this cliff ( f i g. 4 ). A cross- 
dimension of 6.3 meters is consistent 
with the uniformly clear widths of 
6.0 meters to 6.3 meters found in 
ship-sheds at Sounion, Piraeus, Oenia- 
dae and Apollonia2. Cuttings in the 
floor for slips and a keel-slot, if they 
exist, are covered by layers of gravel 
and silt. Still exposed are ramps which 
have been carved out of bedrock on

1. Likewise at Oeniadae, according to local 
tradition, bronze rings were once attached to 
the walls of the ship-sheds there: J. M. Sears, 
AJA 8 (1904 ), 232.

2. A recent bibliography is listed by D. J. 
Blackman in his chapter on « Ship-sheds» in 
J. S. Morrison and R. T. Williams, Greek Oared 
Ships, Cambridge, 1968.
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either side ( east, 0.20 m. wide; west, 
0.50 m. wide ) and slope downwards 
toward the river at 14° 30' ( f i g .  5 ). 
This gradiant approaches the 15° 50' 
found at Sounion. In both instances 
small ships probably were involved. 
Parallel ramps may have been footers 
for a portion of the flanking walls of 
the shed. The vertical wall cut out 
of bedrock at the back of the chamber 
has been carefully dressed to a height 
of about 11 meters. The wall consists 
of three vertical planes, stepped back 
by a shelf 0.15 m. wide at a height 
of 2.5 m. and a second shelf 0.80 m. 
wide at 4.0 m. The lowest meter 
or so of the dressed face has been 
eroded away due to flooding waters.

Three meters to the west of the face 
of the west side wall and at the 4.0 
meter level there is a rectangular 
cutting 1.0 m. by 2.0 m. by 0.6 m. 
high. This cutting also may have 
served as bedding for the super- 
structure of the shed.

Around the bend of the cliff twelve 
meters to the east and just out of 
view in the photo of fi g. 3, there is a 
second cutting in the face of the bed- 
rock which may represent a second 
ship-shed. In this case, all but a few 
centimeters of the side walls were 
chopped away for the installation of 
the aqueduct. In fact, due to the 
same modern construction, a large 
portion, probably as much as 10

Fig. 3. Ship-sheds, view of dressed rock and modern aqueduct
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Fig. 4. Ship-sheds, plan of cutting

meters, of the side walls of the first 
chamber were cut away.

On the other hand, these cuttings 
may simply represent a quarry. The 
site is obscured not only by the pro- 
ximity of the concrete aqueduct, but

also by gravel and by a heavy growth 
of underbrush ( f i g .  3 ). Confirma- 
tion of this interpretation as ship- 
sheds must await further investiga- 
tion.

Moorings

Half a kilometer upstream we found 
a number of scattered, ashlarhewn 
blocks, four of which contained bronze 
dowels ( f i g .  6 ). They are located 
within a sheltered ravine that cuts 
into the north bank at the mouth 
of the gorge to the Neda River. A 
sloping defile at the back of the ravine 
provides manageable egress from the 
river to the rim of the cliffs 150 meters 
above, thence to Stomion and Phi- 
galia ( f i g .  1 ).

Undoubtedly, the blocks ( dimen- 
sions varying from 0.50 m. by 0.60 m. 
by 0.30 m. to the largest, 1.30 m. by 
0.60 m. by 0.30 m. ) formed part of 
a wall which collapsed and the re- 
mainder has been covered by fill 
-from landslides and erosion. The sur- 
viving bronze plugs ( average dimen- 
sion 0.016 m. ) appear to be tenons 
for attachments that are now sheared 
away - perhaps mooring rings or hooks 
along the top of a quay ( f i g .  5 ). 
The physical remains and the topo- 
graphical setting suggest that in anti- 
quity this may have been used as a 
Stillwater harbor for the protection 
of small craft from the strong currents 
of the Neda but also within easy 
reach of Phigalia. Indeed this along 
with the area further downstream may 
represent parts of the inland port for 
the city of Phigalia as suggested by 
the passage in Pausanias.
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Tower

Ruins of a circular tower were 
discovered on a high promontory over- 
looking the valley of the Neda River 
as it crosses the coastal plain of lower 
Triphylia ( f i g s .  2 and 7). The hill 
provides an ideal vantage point for 
watching the mouth of the Neda 
River 11 kilometers to the west and 
for overseeing the inland harbor areas. 
Fortifications of Phigalia are also within 
sight, 2.5 kilometers to the east.

The tower has been leveled to the 
ground, but enough survives in lower 
courses to give a clear plan of the 
structure. Otherwise the blocks lie 
scattered. The tower was approxima- 
tely 4.5 meters in diameter, judging 
from the arcs along the circumference 
of outer blocks and from the overall 
dimensions of the extant foundations. 
There are no signs that this tower 
was joined by a circuit or fortification 
wall. Instead, it probably functioned 
as a free-standing and independent 
watch tower in an early warning sy- 
stem for Phigalia3. No datable sherds 
were visible in the area; however, 
the masonry technique is comparable 
to that used in the semi-circular to- 
wers along the easterly fortification 
wall of Phigalia, which Professor Winter 
in Greek Fortifications (Toronto, 1972 ) 
p. I l l ,  note 23, assigns to the first 
half of the fourth century B.C.

Fig. 5. Ship-sheds, section

Doric Temple

In the summer of 1972 I came 
across an unknown classical temple of 
the Doric order near the modern 
village of Perivolia ( f i g .  1 ) · The 
remains lie adjacent to a mountain

3. A comparable, but larger, circular watch 
tower stands to nearly full height in the valley 
at Pagae, between Megara and Aegosthena. 
See H. J. W. Tillyard, BSA 12 (1905/1906) 
and N. G. L. Hammond, BSA 49 ( 1954)

. 109-111.
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Fig. 6. Blocks with bronze tenons

road which passes from Bassai ( 9 
kilometers to the east) to the ancient 
Phigalia or modern Pavlitza ( 3 kilo- 
meters aw ay) and to the coast ( 31

kilometers to the west). Nineteenth 
century travellers of the Morea on 
their way to Bassai from Phigalia 
noticed regular blocks, fragments of

Fig. 7. Round tower, view to west of Neda River and coastline
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Fig. 8. Doric temple, orthostates of north 
wall to cella

an Ionic architrave and column base4. 
Parts of that particular structure may

still be observed in the fabric and 
around the chapel to Hagia Para- 
skeve which is by a spring below 
Dragonion on the path from Phigalia.

Fig. 9. Doric temple, view of ruins

4. References cited by E. Meyer, RE, 19, 2, 
1938, 2072.
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Fig. 10. Doric temple, frieze block

The ancient monument at Perivolia 
is more than a kilometer away, and 
to my knowledge, had not been pre- 
viously noted.

It is constructed of local limestone 
and measures 9 - 1 0  meters wide by 
14 - 15 meters long, as indicated by 
exposed blocks, in situ, as well as by 
the size and proportion of numerous 
scattered ones. The north wall of the 
cella remains standing to the height 
of the first orthostate course for a length 
of seven meters ( f i g .  8 ). An ac- 
cumulation of rubble, mixed with 
preserved fragments rises in a mound 
over the interior area of the structure 
to a height of about three meters; a 
thicket grows on top ( f i g .  9 ). No 
less than six blocks of the Doric

frieze appear within the cover; two 
are from corners. Triglyph and metope 
are combined into single stones mea- 
suring 0.68 meters in height and 1.29 
meters in length ( f i g .  10 ). A number 
of identifiable blocks from the temple 
are built into modern drywalls sur- 
rounding the site; others lie scattered 
about in the immediate vicinity. A 
summary inventory includes drums 
( diameter, 0.55 m. ) from shafts 
of engaged Doric columns, moulded 
cornice blocks, pieces of the krepidoma 
and stylobate with faces bearing rai- 
sed-decorative panels and quantities 
of terracotta roof tiles. A preliminary 
estimation of date is fourth or third 
century B.C., ascertained on the basis 
of the high quality and style of crafts-
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manship of the masonry in addition to 
the proportions of the temple and its 
members.

Physical remains around the site 
prove that the temple was part of a 
larger sanctuary. An open conduit 
constructed with oblong limestone 
blocks, slopes diagonally down the 
flanking hill to a wall which, in turn, 
runs parallel to the east-west axis of 
the temple and 10 meters to the north 
( f i g .  11). This wall is over-grown 
with tall grass and weeds, but appears 
to be a structural part of a contiguous 
fount in-house ( f i g. 9 ).

The temple at Perivolia may be of 
singular importance: much of the 
collapsed superstructure appears to 
be preserved, in contrast generally 
with sites throughout the classical 
world which have been robbed over the 
years. Moreover, the example at Peri- 
volia contains special features such 
as engaged Doric columns and an 
unusual moulded cornice, which could 
alter present day opinions about 
architectural developments in late- 
classical Greek temples.

FREDERICK A. COOPER 
University o f Minnesota

Fig. 11. Gutter, line of blocks descending 
slope
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Σχεδ. 1. Πύθιον Ελασσόνος. Σκαρίφημα της 
κατόψεως του ασκητηρίου του Τιμίου Σταυρού

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πύθιον Ελασσόνος
Το χωρίον Πύθιον ( τέως Σέλος )Ε λασ- 

σόνος ευρίσκεται εις τούς δυτικούς πρό- 
ποδας του Ο λύμπου, παρά την είσοδον 
του « στενού της Πέτρας »1, εις το βάθος 
της νοτίως των Καμβουνίων ορέων πε- 
διάδος της αρχαίας Περραιβίας1 2. Η  πε-

διάς αυτή είχεν ιδιαιτέραν σημασίαν κατά 
την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, διότι 
εις αυτήν συνέκλινον, διά να καταλήξουν 
εις Ελασσόνα, η προαναφερθείσα στενω- 
πός της Πέτρας και η στενωπός του Σα- 
ρανταπόρου η Βολουσταίνης3, δι’ ων εξη- 
σφαλίζετο η επικοινωνία της Θεσσαλίας

1. Η  στενωπός περιγράφεται λεπτομερώς εν 
Βικτ. Δούσμανη, Στρατιωτική γεωγραφία της 
Θεσσαλίας, Θεσσαλ. Χρονικά 5 (1936) 21 - 22.

2. Ν. Παπαχατζή, Η  σημερινή θέση της

τοπογραφικής μελέτης της αρχαίας Θεσσαλίας, 
Θεσσαλικά 2 (1959) 17.

3. Περί των οδών αυτών βλ. Α π. Α ρβανιτο- 
πούλλου, ΠΑΕ (1914) σ. 199 κ.ε.
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μετά της Άνω και Κάτω Μακεδονίας. 
Εκεί υπήρχον αι πόλεις Πύθιον, Άζωρος 
και Δολίχη της μικράς συμπολιτείας της 
περραιβικής Τριπόλεως, τα δε λείψανα 
της σημαντικωτέρας εξ αυτών των πό- 
λεων, ήτοι του Πυθίου4, ευρίσκονται εις 
τας παρυφάς του ομωνύμου χωρίου, παρά 
τον λόφον των Αγίων Αποστόλων5.

Το αρχαίον Πύθιον, ως δεικνύουν τα 
υπολείμματα πρωίμου χριστιανικού ναού6, 
φαίνεται, ότι εξηκολούθησε να υφίστα-

ται και κατά την παλαιοχριστιανικήν πε- 
ρίοδον, η έλλειψις όμως μέχρι τούδε ευ- 
ρημάτων εκ της βυζαντινής εποχής συνη- 
γορεί μάλλον υπέρ της απόψεως, ότι κατά 
την μεγάλην αυτήν περίοδον εγκατελεί- 
φθη η θέσις και μόνον αργότερον, κατά 
την Τουρκοκρατίαν, συνωκίσθη ολίγον 
ανατολικώτερον το χωρίον Σέλος ( νυν 
Πύθιον).

Δια την βυζαντινήν περίοδον υπήρχε 
μόνον η πληροφορία, ότι τον 19ον αι. 
επί του λόφου ανατολικώς του Πυθίου 
υφίσταντο λείψανα « βυζαντινού φρου- 
ρίου » και ότι εις την βάσιν του ίδιου λό- 
φου ήσαν εντός σπηλαίου « χριστιανικοί 
τινες ναΐσκοι »7.Τελευταίως όμως όχι μό- 
νον εβεβαιώθη η ύπαρξις του φρουρίου 
εις την επίκαιρον ταύτην θέσιν της εισό- 
δου της διαβάσεως της Πέτρας, αλλά διε- 
πιστώθη ότι, έκτος των ναΐσκων - α σκη-

4. Περί της περραιβικής Τριπόλεως, του Πυ- 
θίου και της θέσεως αυτού βλ. A.J.B. Wace- 
Μ. S. Thompson, Α Latin Inscription from 
Perrhaebia, BSA XVII (1910-11) 193 κ.ε. 
Α π. Αρβανιτοπούλλου, ΠΑΕ (1914) σ. 205 κ.έ. 
Fr. Stählin, Das Hellenische Thessalien, Στουτ- 
τγάρδη 1924, σ. 19 κ.ε. Ν. Παπαχατζή , ε.α. ,  σ.
5, 8, 18. PW, RE. XXIV, στ. 562, λ. Pythion 6.

5. Δ. Θεοχάρη, ΑΔ 16 (1960): Χρονικά, σ. 
183.

6. Α π. Αρβανιτοπούλλου, ε.α., σελ. 205 - 206. 
Δ. Θεοχάρη, ε.α.

7. Ν. Γεωργιάδη, Θεσσαλία, Βόλος 1894 
( έκδοσις Β' ) σ. 176 - 177.
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Εικ. 2. Πύθιον Ελασσόνος. Ασκητήριον του Τίμιου Σταυρού. Τμήμα της κτιτορικής επιγραφής

τηρίων8-  παρά την βάσιν του λόφου, 
υπάρχει εις υψηλότερον σημείον και έτε- 
ρον ασκητήριον, το όποιον μάλιστα δια- 
σώζει πολυτίμους βυζαντινάς τοιχογρα- 
φίας.

Το ασκητήριον τούτο, εις το όποιον 
ανέρχεται τις δ ι '  επικινδύνου ατραπού, 
ευρίσκεται επί της βραχώδους παρειάς 
του λόφου, εντός φυσικής κοιλότητος του

βράχου, και αποτελείται εκ τριών χώρων 
( σ χ έ δ. 1 ). Προ του ανοίγματος του 
βράχου διασώζονται εν ερειπίοις δύο μι- 
κροί συνεχόμενοι χώροι και ανατολικώς 
τούτων μία είσοδος οδηγεί εις το κυρίως 
ναΰδριον ( ε ικ . 1). Τούτο είναι εις τρα- 
πεζιοειδούς μορφής ακανόνιστος θάλα- 
μος φέρων προς Α. σχεδόν τετράγωνον 
Ιερόν, το όποιον απολήγει εις ημικυκλι-

8. ΟΙ «ναΐσκοι» αυτοί είναι ασκητήρια, τα 
όποια διαμορφώνονται εντός φυσικής κοιλότη- 
τος του βράχου και Αποτελούνται εκ πέντε μι- 
κρών άκανονίστων χώρων, οι όποιοι επικοινω- 
νούν μεταξύ των. Εις μερικά σημεία αρχικώς 
έφερον ολίγας τοιχογραφίας, άλλα σήμερον, πλην

των μορφών των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γα- 
βριήλ ( 14ος αι. ), αι οποίαι διατηρούνται εις 
το εσωρράχιον της τοξωτής πυλίδος εκ του 
δευτέρου προς τον τρίτον χώρον, αι υπόλοι- 
ποι παραστάσεις είναι, ως επί το πλείστον, κατε- 
στραμμένοι.
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Εικ. 3. Πύθιον Ε - 
λασσόνος. Ασκητήριον 

 του Τίμιου 
Σταυρού. Κόσμημα

κήν κόγχην ( σ χ έ δ. 1). Η  τοιχοποιία 
είναι πλινθοπερίκλειστος, το δάπεδον 
εστρωμένον διά τετραγώνων οπτόπλινθων 
και η οροφή είναι ο ίδιος ο φυσικός βρά- 
χος, όστις έχει επιχρισθή διά παχέος κο- 
νιάματος. Το υπόλοιπον τμήμα της κοι

λότητος του βράχου, προς Β. του ναϋ- 
δρίου, κλείεται δι' ενός τοιχίου εκ ξηρο- 
λιθιάς και εχρησίμευεν, ότε ήτο εν χρή- 
σει το ασκητήριον, ως οστεοφυλάκιον.

Εις τα σωζόμενα τμήματα των τοίχων 
των δύο ηρειπωμένων χώρων και εντός

Εικ. 4. Πύθιον Ε - 
λασσόνος. Ασκητήριον 

 του Τίμιου 
Σταυρού. Κεφαλή 
Αγίου



372 ΘΕΣΣΑΛΙΑ (Ν. ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ )

Εικ. 5. Πύθιον Ελασσόνος. Ασκητήριον του Τιμίου Σταυρού. Η  Γέννησις (λεπτομέρεια)

του ναϋδρίου διατηρούνται τοιχογραφίαι 
επακριβώς χρονολογούμεναι εκ της γρα- 
πτής κτιτορικής επιγραφής. Αυτή ευρί- 
σκεται επί του υπερθύρου της εισόδου εις 
το Ιερόν και παρά τας φθοράς διασώζει 
τα ουσιώδη στοιχειά της ( ε ι κ . 2 ). Ούτως 
εις τον πρώτον στίχον αναγιγνώσκονται 
αι λέξεις :

ΑΝΗΓΕ[ ΡΘΗ Ο] ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥ]ΤΟΣ 
[ΝΑ]ΟΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΤΟΡΗΘΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΟΥ 
Κ(ΑΙ) ΖΟ[ΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ----------------]

εις δε τον δεύτερον :
Ε]ΠΙ Τ(Ω )Ν  [------- ]  ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Κ(ΑΙ)
ΑΝΝ[ΗΣ] Α ΥΤΟΚΡΑ[ ΤΟΡΩΝ-------------------
ΕΤΟΥΣ Ϛ  ́]Ω Μ Ζ [- ] (=  6847- 5508= 1339).

Η  επιγραφή αύτη της ανεγέρσεως και 
ανιστορήσεως αναφέρει το όνομα του αυ-

τοκράτορος Ανδρονίκου και της συζύγου 
του ΄Αννης, η δε τεχνοτροπία, τεχνική 
και εικονογραφία χρονολογούν τας τοιχο- 
γραφίας εις τον 14ον αι. Ούτω το ψηφίον 
των εκατοντάδων Ω, του οποίου διατη- 
ρούνται αβέβαια ίχνη ( μόνον η κορυφή 
της δεξιάς κεραίας ) συμπληρούται ευκό- 
λως και διά της προσθήκης του ψηφίου 
των χιλιάδων, το όποιον ούτως η άλλως ή- 
το το και ευρίσκεται ο ακριβής χρόνος 
της ανεγέρσεως και ανιστορήσεως 1339, 
όστις εμπίπτει εντός του χρόνου της βα- 
σιλείας του Ανδρονίκου Γ' ( 1328 - 1341) 
μετά της συζύγου του Άννης.

Αι τοιχογραφίαι παριστάνουν κάτω 
ολοσώμους αγίους και άνωθι τούτων ει- 
κονίζονται αι παραστάσεις, άγιοι εν προ- 
τομή ή κοσμήματα (ε ι κ . 3, 4, 5), αναλό-
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γως των δυνατοτήτων τας οποίας παρέχει 
διά την εικονογράφησιν η ανώμαλος δια- 
μόρφωσις της οροφής. Αι ολίγαι παρα- 
στάσεις είναι ο Ευαγγελισμός, η Γέννη- 
σις, η Βάπτισις, ο Λίθος, η Α νάστασις 
και η Δέησις. Εις την κόγχην, ήτις ανοί- 
γεται επί του Β. τοίχου του ναϋδρίου 
( σ χ έ δ. 1), εικονίζεται η Θεοτόκος έν- 
θρονος και επί του τοίχου, αριστερά της 
εισόδου του Ιερού, ο Χριστός 9.

Αι τοιχογραφίαι αύται παρά τας φθο-

ράς - κυρίως πτώσεις κονιαμάτων και 
πλήθος χαραγμάτων-  διατηρούν εισέτι 
αλώβητα τα χαρακτηριστικά της τέχνης 
των και αποτελούν το δεύτερον μέχρι σή- 
μερον γνωστόν μετά την μονήν Ο λυμ- 
πιωτίσσης10 βυζαντινόν ζωγραφικόν 
σύνολον της περιοχής αυτής της Θεσ- 
σαλίας.

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ

NACHRICHTEN AUS THESSALIEN 

Pythion
Das Dorf Pythion liegt am Eingang 

des Petrapasses, einer Passage die 
während des Altertums und des Mit- 
telalters die Verbindung Thessaliens 
mit dem Unteren Makedonien 
sicherte.

Neben diesem Dorf auf dem Hügel 
Hagioi Apostoloi lag das antike Py- 
thion des perrhäbischen Tripolis, das 
den archäologischen Funden nach 
auch während der frühchristlichen 
Zeit existierte.

Auf dem Hügel östlich von Pythion

gab es während der byzantinischen 
Epoche eine Burg, die die Passage 
schützte. Auf den Abhängen des glei- 
chen Hügels haben die Mönche in 
natürlichen Höhlen des Felsens Zellen 
gebaut. Eine von ihnen ist von grossem 
Interesse wegen ihrer Wandmalereien, 
die genau in das Jahr 1339 datiert 
werden können auf Grund der Er- 
richtungsinschrift der Zelle. Die Namen 
des Kaisers Andronikos des III und 
seiner Gemahlin Anna wurden auch 
darin erwähnt.

N. NIKONANOS

9. Η  δημοσίευσις των τοιχογραφιών θα γίνη 
προσεχώς υπό του υπογραφομένου.

10. Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεία της Θεσ- 
σαλίας ΙΓ' και ΙΔ' αιώνος, ΕΕΒΣ 4 ( 1928) 313 - 
331. Μ. Σωτηρίου. Η  πρώιμος παλαιολόγειος 
αναγέννησις, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Δ ( 1964 - 65 ) 
271 - 272.
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Εικ. 1-3.  Ε κ  της νησίδος « Μπουρού », του 
ιχθυοτροφείου του Πόρτο - Λάγο

ΧΑΛΚΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΕΚ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

Πόλις βυζαντινή της οποίας και το 
όνομα ηλλοτριώθη κατά τούς αιώνας, οι 
οποίοι ηκολούθησαν την καταστροφήν 
της, δίδει ολοέν σημεία της ζωής της εις 
τον μυχόν του όρμου της Βιστονίας, ανα- 
τολικώς του Πόρτο-Λάγο ( σ χ έ δ. 1). Βυ- 
ζαντινός ναός, τείχος με πύργους, παλαιο- 
χριστιανικά και βυζαντινά αρχιτεκτονικά 
μέλη, νομίσματα και όστρακα εις εκτετα- 
μένην περιοχήν μαρτυρούν την ύπαρξίν 
της. Απέναντι ακριβώς η νησίς της  Μπου- 
ρούς1, όπου σήμερον αι εγκαταστάσεις 
του ιχθυοτροφείου της λιμνοθαλάσσης,

1. «Π ορούν, παράλιον της Θράκης χώρας 
καταντικρύ Κουμουτζηνών», Καντακουζηνού, 
Ι στορ. Π, 28.
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Σχεδ. 1. Βυζαντινός ναός Βιστονίδος 
Μ =Νησίς Μπουρού
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Εικ. 4. Χαλκούς σταυρός εκ του Βυζαντινού ναού 
του Πόρτο - Λάγο

ελέγχει και σήμερον την είσοδον, τον 
« πόρον » του λιμένος. Κατεσπαρμένη η 
νησίς από βυζαντινά όστρακα και αρχι- 
τεκτονικά μέλη, με σαφείς ενδείξεις οικο- 
δομημάτων υπό την πλουσίαν επίχωσιν, 
επιβεβαιώνει την σημασίαν της εις τους 
χρόνους της ακμής της βυζαντινής πό- 
λεως ( ε ικ . 1 - 3 ).

Ο  σοφός ερευνητής της Θράκης Στ. 
Κυριακίδης την εταύτισε με το Περιθεώ- 
ριον, πόλιν γνωστήν ως έδραν επισκόπου 
εκ των Πρακτικών της Συνόδου του 872 
και μετόχιον της Μονής Βατοπεδίου2. Η  
κυριότης της Μονής επί του μετοχίου 
διατηρείται μέχρι σήμερον εις το μονύ- 
δριον του Αγίου Νικολάου επί νησίδος 
της λιμνοθαλάσσης, ανατολικώτερον του 
« καστελλίου » της πόλεως. Δεν έχει εξα- 
κριβωθή ο χρόνος της καταστροφής του 
Περιθεωρίου. Οπωσδήποτε, θα είχεν ήδη 
πρό πολλού καταστραφή και εγκαταλει- 
φθή, όταν την εποχήν των Παλαιολόγων, 
ίσως και παλαιότερον, εδάνεισε το όνομά 
του εις την γειτονικήν Α ναστασιούπολιν, 
παλαιάν σημαντικήν πόλιν επί της Ε γνα- 
τίας οδού παρά την βορείαν όχθην της 
λιμνοθαλάσσης της Βιστονίδος, η οποία 
ανεκτίσθη υπό Ανδρονίκου Παλαιολό- 
γου του νεωτέρου3.

2. X. Κυριακίδου, Θρακικά ταξείδια. Μπου- 
ρού-Καλέ, Αναστασιούπολις, Περιθεώριον, 
«Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος», 1931, 
σ. 195 κ.ε.

3. Προκοπίου, Περί κτισμάτων, IV, 11 « Α - 
ναστασιούπολις δε η τη δε ούσα τειχήρης μεν 
και πρότερον ην ... Ιουστινιανός δε βασιλεύς 
διατειχίσματί τε την παραλίαν περιβαλών 
όλην... ».

Καντακουζηνού, Ι στορ. ΙΠ, 32 « ... εις την 
Αναστασίου πάλιν, η Περιθεώριον υπό βασι- 
λέως Ανδρονίκου προσηγορεύετο ... ».

Του αυτού, Ι στορ. II, 39 «... και περί Θράκην 
παράλιον ετέραν πόλιν κατεσκαμμένην και
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Εικ. 5 -6 . Χαλκούς σταυρός εκ του Βυζαντινού ναού του Πόρτο - Λάγο

Εντός των τειχών του αρχικού Περι- 
θεωρίου έναντι της Μπουρούς, ανεσκάφη 
τα έτη 1950- 1952, υπό του Εφόρου Αρ- 
χαιοτήτων κ. Δημ. Λαζαρίδη, βυζαντινός 
ναός, εγγεγραμμένος σταυροειδής μετά 
τρούλλου, χρονολογούμενος υπό του ανα- 
σκαφέως περί τον 10ον αι.4. Εις την τοι- 
χοποιίαν του είχε χρησιμοποιηθή υλικόν

αρχαίον και παλαιοχριστιανικόν. Ενδει- 
κτικόν διά την προΰπαρξιν αρχαιοτέρας 
επιχώσεως είναι το ότι κατά τας εργασίας 
αποχωματώσεως και καθαρισμού του 
μνημείου, τον Δεκέμβριον του 1970, ανευ- 
ρέθη εις το βάθος των θεμελίων του ναού 
χαλκούν νόμισμα του Λικινίου (317 
μ.Χ.)5. Εξ άλλου, εις δοκιμαστικήν έρευναν 

 εις το νότιον τμήμα του νάρθηκος, 
εις το βάθος της θεμελιώσεως, απεκαλύ- 
φθη τάφος, εντός του οποίου ευρέθη χαλ- 
κούν νόμισμα κοπής Ηρακλείας ( 324 - 
330 μ.Χ. )6.

Εντός βοηθητικού διαμερίσματος, κει- 
μένου κατά την ΒΑ. γωνίαν της εκκλησίας, 
το όποιον ανεγνωρίσθη ως σκευοφυλά- 
κων αυτής, άνευρέθησαν μεταξύ άλλων,

αυτήν, ης φάσιν Αναστάσιον βασιλέα Ρωμαίων
οικιστήν και εξ εκείνου προσαγορευομένην, 
ανέστησεν αύθις ου πάσαν... και Περιθεώριον 
προσηγόρευσεν... ».

Εις επιστολήν του Πατριάρχου Κωνσταντι- 
νουπόλεως Ιερεμίου (Μάιος 1590) αναφέρεται 
μητροπολίτης Περιθεωρίου Παρθένιος, W. Re- 
gel, Analecta Byzantinorussica, St. Petersburg, 
1891 - 1898.

4. BCH, Chronique des Fouilles, τ. LXXIV 
(1950) και τ. LXXV(1951).

X. Μακαρόνα, Χρονικά Αρχαιολογικά, Μα- 
κεδονικά, τ. 2ος, 1953, σ. 656 κ.ε.

Γ. Μπακαλάκη, Προανασκαφικές έρευνες στη 
Θράκη, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 69.

5. Harold Mattingly, Roman Coins, 1960, 
PI. LVI, 9.

6. Carson, Hill & Kent, Late Roman Bronze 
Coinage, London 1965, PI. IV, η0 879.
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κατά τας ανασκαφάς του 1952, τρεις εγ- 
χάρακτοι χαλκοί σταυροί και άλυσος εκ- 
κλησιαστικού σκευους7. Ταύτα φυλάσ- 
σονται εις το Μουσείον Καβάλας8.

Ο  καλύτερον σωζόμενος σταυρός ( α- 
ριθ. Ευρ. 716Μ) έχει διαστάσεις 0,12 X 
0,09 μ. ( μετά της βάσεως το ύψ. 0,188 μ.). 
Είναι εμπεπηγμένος επί βάσεως σχήμα-

Εικ. 7. Άλυσος εκ του σκευοφυλακίου του Βυζαντινού ναού του Πόρτο - Λάγο

τος κολοόρου πυραμίδος ( ε ικ . 4). Αι 
κεραίαι του διαπλατυνόμεναι κατά τα 
άκρα φέρουν εις τας ακμάς κυκλικά δι- 
σκάρια. Επί της κυρίας όψεως φέρει εγ- 
χάρακτον παράστασιν ολοσώμου αγίου

7. BCH, Chronique des Fouilles, τ. LXXVII 
(1953), σ. 227.

8. Ευχαριστώ θερμώς τον κ. Δημ. Λαζαρίδην 
διά την παραχώρησιν της δημοσιεύσεως.
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εις στάσιν δεήσεως· εκατέρωθεν των χει- 
ρών αυτού ανά εις κλάδος. Υπεράνω της 
κεφαλής του η επιγραφή :

Ο ΑΓΗΟΣ
(Σ)ΤΕΦΑ
(ΝΟ)Σ

Τα δισκάρια φέρουν εγχάρακτον κό- 
σμημα ρόμβου με κοίλας πλευράς σχη- 
ματίζοντος σταυρόν. Το σχέδιον είναι 
συνοπτικόν, λιτόν. Τα χαρακτηριστικά 
του εντόνως επιμήκους προσώπου είναι 
εσχηματοποιημένα. Ομόκεντροι τοξωταί 
γραμμαί δηλώνουν τας χειρίδας του χι- 
τώνος, ενώ χιαστί χαράξεις προ του στή- 
θους αποδίδουν το ιμάτιον.

Ε κ του ετέρου σταυρού ( αριθ. Ευρ. 
717Μ) ελλείπει η κάτω κεραία. Είναι 
σχεδόν όμοιος προς τον προηγούμενον 
( ε ικ . 5 ). Υπεράνω της κεφαλής του 
δεομένου αγίου η επιγραφή :

Ο  ΑΓΗΟΣ Γ  
ΕΟΡΓΗ 
Ο Σ

Εις το κάτω τμήμα των οριζοντίων κε- 
ραιών, κάτωθεν των χειρών του αγίου, η 
επιγραφή :

Η
Ο ΑΓΗΟΣ Ν  ΚΟΛΑΟΣ 

Η  ιδία απλοϊκή και ανορθόγραφος γρα- 
φή, τα ίδια γωνιώδη γράμματα, ως και εις 
τον πρώτον σταυρόν. Εις τον δεύτερον 
όμως η σχεδίασις λεπτομερεστέρα δηλώ- 
νει το ωμοφόριον του Ιεράρχου και τον 
εσχηματοποιημένον φωτοστέφανον. Εις 
την άνω κεραίαν του σταυρού είναι εσφη- 
νωμένος έτερος μικρός σταυρός ομοίου 
σχήματος προς τον μεγάλον9, ο οποίος

φέρει επί των κεραιών την επιγραφήν : 
ΓΗ

Ο ΑΓΗ ΟΣ ΓΕΟΡ 
ΟΣ

Ε κ του τρίτου χαλκού σταυρού, ομοίου 
σχεδόν προς τούς προηγουμένους ( αριθ. 
Ευρ. 718Μ), διεσώθησαν δύο μόνον μι- 
κρά τεμάχια ( ε ικ . 6 ). Ε π ’ αυτών εικο- 
νίζεται το στήθος και η δεξιά χειρ αγίου 
εις στάσιν δεήσεως. Η  επιγραφή με το 
όνομα του άγιου δεν διεσώθη. Παρά την 
δεξιάν χείρα του υψώνεται δένδρον με 
απλοϊκήν απόδοσιν της φλογοσχήμου 
κορυφής του. Ο  σταυρός αυτός διαφέρει 
των προηγουμένων κατά την βαθυτέραν 
χάραξιν, την επιμελεστέραν απόδοσιν 
του σχεδίου εις το ένδυμα και την χείρα, 
η οποία εις τους ετέρους δύο σταυρούς, 
και ιδίως εις τον δεύτερον ( αριθ. Ευρ. 
717Μ), είναι τελείως σχηματική. Ε πί- 
σης το διακοσμητικόν κόσμημα των μή- 
λων είναι διαφορετικόν των άλλων σταυ- 
ρών. Το άκρον της οριζοντίας κεραίας, 
μεταξύ των δύο μήλων, φέρει ταινίαν με 
εγχάρακτον σχοινόσχημον κόσμημα και 
το αυτό μοτίβον εις μικροτέραν κλίμακα 
διαγράφεται κατακορύφως επί του ενδύ- 
ματος εις το στήθος του αγίου. Δύο οπαί 
εις το κάτω άκρον της οριζοντίας κεραίας 
εχρησίμευον προφανώς διά την εξάρτη- 
σιν πρεπενδουλίων ή μικροτέρων σταυ- 
ρών ή του Α και Ω10.

Οι σταυροί του βυζαντινού ναού του 
Περιθεωρίου ανήκουν εις ομάδα γνωστήν 
από πολλά παραδείγματα σταυρών, των 
όποιων η προέλευσις αρχικώς απεδίδετο 
εις την Παλαιστίνην, φαίνεται όμως ότι

9. Παρόμοιος μικρός σταυρός φαίνεται ότι 
ήτο εσφηνωμένος και εις την άνω κεραίαν του 
περιφήμου σταυρού του Σινά του 6ου αιώνος,
Πρβλ. Κ. Weitzmann - 1. Sevcenko, The Moses

Cross at Sinai, D.O.P., XVII ( 1963 ).
10. πρβλ,. O. Wulff, Altchristliche und Mit- 

telalterliche Byzantinische und Italienische Bild- 
werke, I, Berlin, 1909, Taf. XLIII, η° 945.
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κατεσκευάζοντο εις όλας τας χώρας της 
Ανατολικής Μεσογείου έως τα Βαλκά-ν
ια11. Ίσως η παλαιστινιακή προέλευσις 

να είναι πλέον βέβαια διά τους διπλούς 
σταυρούς - λειψανοθήκας κατ’ αναλογίαν 
προς τας « ευλογίας » της Monza, τας 
οποίας οι προσκυνηταί των Αγίων Τό- 
πων μετέφερον εις την πατρίδα των.

Οι σταυροί της Βιστονίδος φαίνεται 
ότι είχον λειτουργικήν χρήσιν. Η  επί 
βάσεως στήριξις του ενός τουλάχιστον 
εξ αυτών ενθυμίζει τούς μικρούς σταυ- 
ρούς, τους οποίους μέχρι σήμερον χρησι- 
μοποιούν οι ιερείς της Ορθοδόξου Εκ- 
κλησίας κατά τον αγιασμόν* 11 12.

Η  εικονογράφησις του Αγίου Στεφάν
ο-υ και του Αγίου Γεωργίου είναι εκ των 

συνηθεστέρων εις τους σταυρούς της κα- 
τηγορίας αυτής. Ασυνήθης, καθ’ όσον 
τουλάχιστον γνωρίζω, είναι η διπλή ανα- 
γραφή των ονομάτων του Αγίου Νικο- 
λάου και του Αγίου Γεωργίου, ενώ υπάρ- 
χει η παράστασις ενός μόνον Αγίου -  
του Αγίου Νικολάου. Η  επανάληψις του 
ονόματος του Αγίου Γεωργίου και εις 
τον μικρόν σταυρόν κάνει πιθανήν την 
εκδοχήν ότι η αναγραφή του ονόματος 
του Αγίου, εφ’ όσον δεν συνοδεύει την 
παράστασίν του, έχει σκοπόν την επικλη-

σιν της βοήθειας, της προστασίας του.
Τα χρονολογικά όρια, εντός των οποίων 

κυμαίνεται η κατασκευή των σταυρών 
της ομάδος αυτής, είναι από του 6ου- 10ου 
αι. Οι πλέον συγγενείς προς τους σταυ- 
ρούς της Βιστονίδος ανάγονται εις τον 
8ον - 9ον αι. και έχουν κοινά χαρακτη- 
ριστικά το σχήμα του σταυρού με τα μη- 
λα, το συνοπτικόν γραμμικόν σχέδιον, 
τα χαρακτηριστικά των τριγωνικών προ- 
σώπων, τους χαρακτήρας των ανορθογρά- 
φων επιγραφών, την υψηλήν βάσιν13.

Ε κ των ευρημάτων του σκευοφυλα- 
κίου του βυζαντινού ναού της Βιστονί- 
δος προέρχεται επίσης χαλκή άλυσος, 
συνολικού μήκους 0,40 μ., αποτελουμένη 
εκ καρδιοσχήμων ελασμάτων, εξ συνολι- 
κώς, μεταξύ των οποίων εν έλασμα σταυ- 
ρόσχημον ( ε ικ . 7 ). Προφανώς εχρη- 
σίμευε διά την εξάρτησιν θυμιατηριού.

Πενιχρά προς το παρόν τα στοιχεία 
διά των οποίων η βυζαντινή πόλις της 
λιμνοθαλάσσης της Βιστονίδος σκιαγρα- 
φείται. Η  ανασκαφική έρευνα εις το μέλ- 
λον θα δώση, πιθανόν, περισσότερα στοι- 
χεία διά την αναγνώρισιν μιας των πό- 
λεων της άγνωστης ακόμη βυζαντινής 
Θράκης.

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Κ. Weitzmann - 1. Sevcenko, ε.α.
Κατάλογος βυζαντινής εκθέσεως, Άθήναι 

1964, η° 553 συλλογής Α βέρωφ - Τοσίτσα εκ 
της Μονής Αγίου Νικολάου Μετσόβου.

11. Ο. Wulff, ε .α., σ. 195 κ.ε.
A. Grabar, Martyrium II, σ. 51 - 52.
12. Τα ίχνη της επιχρυσώσεως εις τον χαλ- 

κούν σταυρόν της Κασσάνδρας δηλώνουν μιαν 
προσπάθειαν αποδόσεως πολυτελούς μορφής,
απαραιτήτου κατά την βυζαντινήν εποχήν διά

τα λειτουργικά αντικείμενα. Πρβλ. Helmut 
Buschhausen, Ein Byzantinisches Bronzekreuz 
in Kassandra: Jahrb. d. Oester. Byz. Gesellsch., 
XVI ( 1967) σ. 281 -296.

13. Πρβλ. Κατάλογον βυζαντινής εκθέσεως, 
Σταυροί υπ’. αριθ. 557 και 558 συλλογής Παύλου 
Κανελλοπούλου. Παρόμοιοι σταυροί υπάρχουν 
εις το Μουσείον Κορίνθου και εις το Βυζαντινόν 
Μουσείον Αθηνών.
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TROIS CROIX DE BRONZE A PERITHÉORION

Les ruines d ’une ville byzantine à 
l’est de Porto - Lago sur le golfe de 
Vistonis, sont déjà identifiées à Peri- 
théorion.

Dans une église byzantine, décou- 
verte avant 20 ans ont été trouvées 
troix croix de bronze sur lesquelles sont

engravés Saint - Étienne, Saint - Ni- 
colas et le nom de Saint - Georges.

Le modèle des ces objets liturgiques 
sont des croix provenant de Palestine. 
Par l’art stylisé se datent aux 8 - 9ème 
siècles.

E. KOURKOUTIDOU - NIKOLAÏDOU

E ι κ . 1. Ειδώλιον Διός ε κ  Νυμφαίας Ροδόπης E ι κ . 2 . Μ ε γ έ θ υ ν σ ι ς  τ η ς  ε ικ .  1

ΤΕΣΣΑΡΑ ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Κατά την πραγματοποιηθείσαν το πα- 
ρελθόν έτος 1971 αρχαιολογικήν εξερεύ- 
νησιν υπό της ημετέρας Εφορείας εις 
την άγνωστον μέχρι σήμερον αρχαιολο- 
γικώς ορεινήν περιοχήν των νομών Ροδό- 
πης και Έβρου, έκτος των πολλών Θρα- 
κικών οικισμών και φρουρίων, οι οποίοι

διά πρώτην φοράν επεσημανθησαν1, είχο- 
μεν την ευκαιρίαν να περισυλλέξωμεν 
από τους Πομάκους κατοίκους των ορει- 
νών χωρίων διάφορα τυχαία ευρήματα 
( ειδώλια, νομίσματα, δακτυλίους ), δια-

1. Περί αυτών εις προσεχή δημοσίευσιν.
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Εικ. 3. Ειδώλιον Ε ρμού εκ Δοκού Ροδόπης 

Εικ. 4. Ειδώλιον ίππου εκ Νυμφαίας Ροδόπης

σωθέντα προφανώς από την ύποπτον 
συναλλαγήν των εμπόρων παλαιών αντι- 
κειμένων, οι οποίοι, κατά πληροφορίας, 
περιήρχοντο τα χωρία παλαιότερον.

Ε ξ αυτών, παρουσιάζομεν ενταύθα δύο 
ειδώλια θεών, εν ειδώλιον ίππου και ένα 
δακτύλιον, άπαντα εξ ορειχάλκου.

1. Ειδώλιον Διός : Α. Κ. 306, ύψ. 0,044 
μ. ( ε ικ . 1 ). Ευρέθη εις την τοποθεσίαν 
Τους-τσού-ντερέ ΝΑ. του χωρίου Νυμ- 
φαία και παρεδόθη υπό του Καμπέρ Χα- 
σάν του Σερήφ, κατοίκου Νυμφαίας.

Η  οξείδωσις του ορειχάλκου, πρασί- 
νου χρώματος, διατηρείται εις πολλά ση- 
μεία, περισσότερον δε εις την εμπρο- 
σθίαν όψιν του ειδωλίου. Οι πόδες εις τα 
άκρα των είναι αποκεκρουμένοι. Ο  Ζευς 
παρίσταται εις την γνωστήν στάσιν με 
ανοικτά τα σκέλη, έχων την μεν αριστε- 
ραν εις το ύψος του ώμου οριζοντίως εκ- 
τεινομένην, την δε δεξιάν λοξώς προς τα 
άνω φερομένην. Έχει την κεφαλήν κατε- 
νώπιον, χονδροειδώς δε ειργασμένους διά 
της ρίνης τους οφθαλμούς, το στόμα, την 
ρίνα και την κόμην. Οι μηροί είναι πεπλα- 
τυσμένοι, ως και τα άκρα των χειρών, 
ενώ οι δάκτυλοι της δεξιάς χειρός υπο- 
δηλούνται διά γωνιώδους εγκοπής Το 
σώμα ( ε ικ . 2) παρουσιάζει κάμψιν προς 
τα δεξιά, αποτέλεσμα της κινήσεως του 
θεού προς εκσφενδόνισιν του κεραυνού 
διά της δεξιάς χειρός.

Παραστάσεις του Διός μόνου ή μετά 
της Ήρας έχομεν πολλάς εις Θρακικά 
έργα, ιδίως επί αναθηματικών αναγλύ- 
φων και μερικών νομισμάτων και τούτο 
οφείλεται εις την λίαν διαδεδομένην λα- 
τρείαν αυτού ανά την Θράκην. Τρία ενε- 
πίγραφα ανάγλυφα, δύο εις το Μουσείον 
της Σόφιας και τρίτον εις την πόλιν Βer- 
kovica της Βουλγαρίας παριστούν τον 
Δία με τον κεραυνόν εις την δεξιάν και
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Εικ. 5. Μεγέθυνσις της ε ικ . 4

αετόν καθήμενον επί της αριστεράς2.
2. Ειδώλιον Έρμου : A. Κ. 307. Ορεί- 

χαλκος χρώματος βαθέος πρασίνου. Ύψ. 
0,06 μ. ( ε ικ . 3 ). Ευρέθη εις θέσιν Για- 
κάς και παρεδόθη υπό του Χασάν Σου- 
λεϊμάν, κατοίκου Δοκού Ροδόπης. Ε λ - 
λείπει το εν πτερόν της κεφαλής και τα 
άκρα των ποδών.

Ο  θεός παρίσταται ιστάμενος με την 
κεφαλήν κατενώπιον κρατών διά μεν της 
αριστεράς χειρός, φερομένης λοξώς προς 
τα κάτω, το κηρύκειον, το οποίον μόνον 
εις το άνω μέρος και οπίσω διακρίνεται 
εξ αυτής, διά δε της δεξιάς, διαγραφούσης 
καμπύλην και εκτεινομένης πλαγίως, το 
τριμερές εις το κάτω μέρος βαλλάντιον. 
Εις την κεφαλήν διασώζεται το εν των

υπαρχόντων εκεί πτερών αντί του γνω- 
στού καλύμματος του θεού, του πετάσου. 
Αι χείρες και το άνοιγμα των σκελών, 
ως και η μικρά κάμψις των γονάτων, υπο- 
δηλούν κίνησιν ιπταμένου, μόλις πατή- 
σαντος εις την γην.

Το ειδώλιον τούτο, καίτοι δεν στερεί- 
ται ωρισμένης πλαστικότητος, είναι φα- 
νερόν ότι αποτελεί, ως και το προηγού- 
μενον, επαρχιακόν έργον ενός εντοπίου 
Θρακός τεχνίτου των Ρωμαϊκών χρόνων. 
Η  αδεξιότης τούτου καταφαίνεται κυ- 
ρίως εις τα χαρακτηριστικά του προσώ- 
που του θεού, τα όποια έχουν αποδοθή 
προχείρως διά της ρίνης.

Ο  Ερμής ελατρεύετο από τους Θρά- 
κας και ιδίως από τους βασιλείς αυτών, 
ως αναφέρει ο Ηρόδοτος : « οι δε βασι- 
λέες αυτών, πάρεξ των άλλων πολιητέων, 
σέβονται Ε ρμέην μάλιστα θεών και 
ομνύουσι μούνον τούτον και λέγουσι

2. G. Mihailov, Inscr. Graecae in Bulg. Re- 
pertae, 1966, τόμ. II, αριθ. 708 και 717 και τόμ. 
ΙΙΙ/2, αριθ. 1773.
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γεγονέναι από Ε ρμέω εωυτούς »3. Ε λα- 
τρεύετο υπό τας γνωστάς ιδιότητας αυ- 
τού, ως διάκτορος, ψυχοπομπός και κερ- 
δώος, αλλά και ως θεός των αγώνων4.

Παραστάσεις του Έρμου με την ιδίαν 
μορφήν έχομεν πολλάς, κυρίως επί νομι- 
σμάτων διαφόρων Θρακικών πόλεων κατά 
τους Ρωμαϊκούς χρόνους, όπως π.χ. της 
Νικοπόλεως, Αδριανουπόλεως (Γορδια- 
νός Γ' 238 - 244 μ.Χ.) και της Φιλιππου- 
πόλεως ( Ε λαγάβαλος 218 - 222 μ.Χ.), ως 
και επί τριών εγγλύφων δακτυλιόλιθων 
εκ χαλκηδονίου, Ρωμαϊκών χρόνων, εις 
ένα των οποίων το βαλλάντιον του θεού 
είναι απολύτως όμοιον με το του ημετέ- 
ρου ειδωλίου5.

3. Ειδώλιον ίππου : A. Κ. 308, ύψ. από 
κεφαλήν 0,043 μ., από ράχιν 0,023 μ. και 
μήκους 0,045 μ. ( ε i κ. 4). Ευρέθη εις την 
τοποθεσίαν Τους-τσου-ντερέ ΝΑ. του χω- 
ρίου Νυμφαία και παρεδόθη υπό του 
Καμπέρ Χασάν του Σερήφ, κατοίκου 
Νυμφαίας.

Η  επιφάνεια του ειδωλίου καλύπτεται 
υπό λεπτού στρώματος οξειδίου του ορει- 
χάλκου, χρώματος πρασίνου, στιλπνού 
εις μερικά σημεία. Οι οπίσθιοι πόδες του 
ίππου δεν έχουν οπλάς, ως οι εμπρόσθιοι, 
και είναι βραχύτεροι. Ασφαλώς τα άκρα 
των έχουν φθαρή, ως και τμήμα της ου- 
ράς. Δι' εγχαράξεως δηλούνται οι οφθαλ- 
μοί, η χαίτη και ο χαλινός του ίππου. Εις 
το κάτω μέρος του λαιμού υπάρχει ανά- 
γλυφον και με εγχάρακτον διακόσμηση 
λωρίον.

Ο  άγνωστος δημιουργός του ειδωλίου, 
αν και υστερεί εις την απόδοσιν της πλα-

στικότητος και των λεπτομερειών του 
σώματος του ίππου, εν τούτοις κατώρθω- 
σε να προσδώση εις το έργον του ζωηράν 
κίνησιν ( ε ικ . 5 ). Η  κίνησις αύτη καθί- 
σταται περισσότερον φανερά, όταν βλέ- 
πωμεν τον ίππον κατενώπιον. Ο  δεξιός 
εμπρόσθιος πους είναι ανυψωμένος και 
κάμπτεται εις το γόνυ κατ’ ορθήν γωνίαν 
προς τα κάτω και δεξιά, ενώ το οπίσθιον 
δεξιόν σκέλος έχει ολίγον μετατοπισθή 
προς τα εμπρός. Συγχρόνως ο λαιμός και 
περισσότερον η κεφαλή κλίνουν προς τα 
δεξιά. Η  κίνησις αυτή της κεφαλής και 
των ποδών μεταδίδεται εις ολόκληρον το 
σώμα του ίππου. Τοιουτοτρόπως δημιουρ- 
γείται η εντύπωσις, ότι ο ίππος είναι έτοι- 
μος προς καλπασμόν.

Το θέμα του ίππου είναι ευρύτατα δια- 
δεδομένον εις την Θράκην, ως και η λα- 
τρεία του Απόλλωνος, του οποίου αποτε- 
λεί σύμβολον. Συνδέεται επίσης, ως είναι 
φυσικόν, και με την λατρείαν του Θρα- 
κός ιππέως ή ήρωος.

Εικονίζεται επί νομισμάτων διαφόρων 
Θρακικών πόλεων και κατ’ εξοχήν εις τα 
νομίσματα της Μαρωνείας, ένθα υπήρχεν 
ασφαλώς και ιερόν του θεού, ως και επί 
νομισμάτων του Θρακός βασιλέως Μό- 
στιδος ( περί το 206 π.Χ. ). Την μορφήν 
του ίππου έχομεν ακόμη επί των πολυα- 
ρίθμων αναγλύφων του Θρακός ιππέως, 
τα όποια ευρέθησαν καθ’ όλην την έκτα- 
σιν της αρχαίας Θράκης και ανήκουν κυ- 
ρίως εις τους Ρωμαϊκούς χρόνους.

Ναοί και βωμοί διά την λατρείαν του 
Απόλλωνος υπήρχον εις πολλάς ορει- 
νάς περιοχάς της Ροδόπης6, ένθα αργότε-

3. Ηροδότου, V, 7.
4. C.Ι.G. άριθ. 2034.
5. Ειρ. Βαρούχα - Χριστοδουλοπούλου, Νο- 

μισμ. Συλλογή Α ναστ. Σταμούλη, 1955, σελ. 
144, άριθ. 946 - 948, πίν. V, 7.

6. Μυρτ. Αποστολίδου, Περί της θρησκείας 
των Θρακών, Θρακικά, τόμ. 5ος (1934) σελ. 46.
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ρον ανηγέρθησαν πολλάκις παρεκκλή- 
σια του προφήτου Ήλιου, μετά τον εκ- 
χριστιανισμόν των Θρακών. Ανάθημα 
εις ένα τοιούτον ναόν είναι πιθανώς και 
το προαναφερθέν ειδώλιον.

4. Δακτύλιος με παράστασιν Κυβέλης : 
A. Κ. 309, φοειδούς σχήματος, διαστ. 
0,029 X 0,024 μ. ( ε ικ . 6 ). Ευρέθη εις 
την τοποθεσίαν Μπουγά-τεπέ Μεγάλου 
Πιστού Ροδόπης και παρεδόθη υπό του 
Μουμίν-ογλού Σουλεϊμάν, κατοίκου του 
ίδιου χωρίου.

Ο  ορείχαλκος φέρει δευτέραν επίστρω- 
σιν λεπτού πάχους ( patine), η οποία δη- 
μιουργεί την εντύπωσιν, ότι είναι πρόσ- 
θετος προς επίτευξιν λείας επιφανείας. 
Ασφαλώς όμως πρόκειται περί της προ- 
αναφερθείσης οξειδώσεως αυτού.

Ο  κρίκος του δακτυλίου ελλείπει κατά 
το μέγιστον μέρος αυτού. Επί της πλα- 
κός του δακτυλίου υπάρχει ανάγλυφος 
παράστασις της « μητρός των θεών » Κυ- 
βέλης, καθημένης επί θρόνου ή άρματος, 
μη διακρινομένου, και ενδεδυμένης πο- 
δήρη αχειρίδωτον χιτώνα, εζωσμένον εις 
την μέσην. Η  θεά κρατεί διά μεν της αρι- 
στεράς χειρός, κεκαμμένης προς τα άνω, 
τύμπανον ορθόν ή κύμβαλον, την δεξιάν 
δε φέρει προς την κεφαλήν του ενός των 
δύο λεόντων, οι οποίοι αναπαύονται επί 
των οπισθίων ποδών των ένθεν και ένθεν 
αυτής. Επί της κόμης, η οποία χωρίζεται 
άνω του μετώπου, επικάθηται το γνωστόν 
πυργοειδές διάδημα.

Η  παράστασις της θεάς πλαισιώνεται 
από την πρόσοψιν ναού με δύο ραβδω- 
τούς κίονας επί στυλοβάτου, οι οποίοι 
υποβαστάζουν αέτωμα μετ’ ακρωτηρίων. 
Δεξιά της θεάς και εις το ύψος της κεφα- 
λής υπάρχει μηνοειδές αντικείμενον. Πι- 
θανώς πρόκειται περί μηνίσκου.

Η  λατρεία της θεάς ανά την Θράκην

εισαχθείσα από την Ανατολήν, ένθα ελα- 
τρεύετο επί των ορέων της Μ. Ασίας, 
μαρτυρείται από τας παραστάσεις αυτής 
επί πολλών νομισμάτων των Θρακικών 
πόλεων και επί αναγλύφων.

Νομίσματα της Σαμοθράκης, των Τό- 
μων ( Σεπτ. Σεβήρος, 193 - 211 μ.Χ.), της 
Α γχιάλου (Καρακάλλας, 211 - 217 μ.Χ.), 
της Αδριανουπόλεως (Γορδιανός Γ', 
238 - 244 μ.Χ. ) και της Βιζύης ( Μ. Ιού- 
λιος Φίλιππος, 244 - 249 μ.Χ.) φέρουν εις 
την οπισθίαν πλευράν παράστασιν Κυβέ- 
λης ομοίαν η με μικράς διαφοράς προς 
την του δακτυλίου ημών.

Ε ν αγαλμάτιον εις το Μουσείον της 
Σόφιας Ρωμαϊκών χρόνων με ενεπίγρα- 
φον βάσιν παριστά την Κυβέλην με την 
δεξιάν χείρα επί τυμπάνου και την αρι- 
στεράν εκ του ώμου του θρόνου κρεμαμέ- 
νην7.

Παράστασιν Κυβέλης καθημένης εντός 
ναού έχομεν και επί μεταλλίου εξ ορει- 
χάλκου8. Εις την μιαν όψιν υπάρχει κε- 
φαλή της αυτοκρατείρας Φαυστίνης της 
πρεσβυτέρας (138 -141 μ.Χ.), συζύγου 
του Αντωνίνου του Ευσεβούς (138-161 
μ.Χ.), και εις την άλλην ναΐσκος, εικο- 
νιζόμενος προοπτικώς, εντός του οποίου 
κάθηται η Κυβέλη με την αριστεράν χεί- 
ρα αναπαυομένην επί τυμπάνου ή κυμβά- 
λου, δορυφορουμένη υπό των δύο λεόν- 
των.

Τα ανωτέρω Θρακικά ευρήματα χρονο- 
λογούνται άπαντα εις τους χρόνους της 
Ρωμαιοκρατίας. Δυσκολίας παρέχει η 
ακριβεστέρα χρονολόγησις αυτών. Δυ- 
νάμεθα όμως, βοηθούμενοι από όμοιας 
παραστάσεις επί αναγλύφων και νομισμά-

7. G. Mihailov, ε.α., x. IV, αριθ. 1938.
8. T. L. Donaldson, Ancient architecture on 

Greek and Roman coins and medals, 1965, σελ. 
83 - 85.
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Εικ. 6. Δακτύλιος με παράστασιν Κυβέλης εκ 
Μεγάλου Πιστού Ροδόπης

των προερχομένων εκ Θράκης και ανη- 
κόντων εις τους Ρωμαϊκούς χρόνους, να

προτείνωμεν την χρονολόγησιν αυτών 
εις τον 2ον αι. μ.Χ.

Τα εν λόγω ευρήματα καταδεικνύουν 
διά μιαν εισέτι φοράν ότι οι αρχαίοι 
Θράκες, οι μεταδώσαντες την θρησκείαν 
και την μουσικήν εις τους ΄Ελληνας κατά 
τους μυθικούς χρόνους, εδέχθησαν κατό- 
πιν τον πολιτισμόν των Ελλήνων και 
ηκολούθησαν τας μορφάς της Ελληνικής 
τέχνης, χωρίς να καταστή δυνατόν βρα- 
δύτερον να δημιουργηθή υψηλή τέχνη 
εις την απόμακρον εκείνην περιοχήν 
του Ελληνισμού.

«Les dieux de cette province sont ceux 
des pays classiques; nous les voyons 
représentés avec les attributs ordinaires, 
mais sous une forme barbare»9, γράφει 
ο A. Dumont.

Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

QUATRE TROUVAILLES THRACIENNES

Pendant l’année dernière les habi- 
tants de la région montagnarde du 
département de Rhodopi donnèrent à 
notre Ephorie des Antiquités les trou- 
vailles suivantes:

1. Figurine de Ζeus : N. L. 306, haut. 
0,044 m. ( f i g. 1 ). Elle a été trouvée 
au lieu appelé Tous-tsou-deré, au sud- 
est du village de Nymphaia.

Zeus est représenté dans l’attitude 
connue. Ses jambes sont ouvertes. Il 
tend horizontalement sa main gauche 
à la hauteur de l’épaule. Il lève obli-

quement en haut sa main droite. Ses 
yeux, sa bouche, son nez et sa cheve- 
lure sont grossièrement faits. Le corps 
du dieu fait une courbe à droite, atti- 
tude qui montre son mouvement pour 
lancer la foudre (fig.  2).

2. Figurine de Mercure : N. L. 307, 
haut. 0,06 m. ( f i  g. 3 ). Elle a été 
trouvée au lieu Yacas du village Docos.

Le dieu est présenté debout tenant 
à la main gauche le caducée et à la 
main droite la bourse. Cette figurine, 
bien qu’elle n ’est pas privée d ’une

9. A. Dumont, Inscr. et Monuments Figurés 
de la Thrace, 1877, σελ. 69 (extrait des Archives 
des missions scientifiques et littéraires, 3e série, 
vol. 3e, Paris 1876).
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certaine plasticité, est une œuvre pro- 
vinciale d ’un artisan thracien de l’épo- 
que romaine.

3. Figurine de cheval : N. L. 308, haut. 
0,023 m., long. 0,045 m. ( f i  g. 4 ). 
Elle est trouvée à la même place que 
la première figurine.

Les yeux, la crinière et la bride se 
montrent par l ’entaille. Au cou il y a 
une courroie sculptée en bas relief.

Le créateur inconnu de la figurine 
bien qu’il manque à la restitution de la 
plasticité du corps du cheval, il donna 
pourtant à son œuvre un mouvement 
vif.

4. Bague avec la représentation de Cy- 
bèle. N. L. 309 d ’une forme ovoïde; les 
dimensions 0,029 X 0,024 m. Elle a 
été trouvée au lieu appelé Bougà - tepè 
Meg. Pistou.

Sur la plague de la bague il y a la 
représentation de Cybèle assise sur un 
trône ou sur un char, et habillée d ’une 
tunique qui descend jusqu’ aux pieds.

Elle tient à la main gauche un tam- 
bour, tandis que deux lions se reposent 
à ses pieds. La déesse se trouve dans 
un temple qui a des colonnes cannelées 
et un fronton avec des acrotères.

Les trouvailles ci-dessus appartien- 
nent toutes à l’époque romaine. La 
recherche d ’une date plus précise nous 
conduit au 2ème siècle a. J.- Chr.

On pent penser à ce que A. Dumont 
a écrit: «les dieux de cette province 
sont ceux des pays classiques ; nous les 
voyons représentés avec les attributs 
ordinaires, mais sous une forme bar- 
bare».

D. TRIANTAFYLLOS

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Συνεχίσθη διά δεύτερον κατά σειράν 
έτος η ελληνοσουηδική ανασκαφή εις 
την συνοικίαν Καστέλλι της πόλεως Χα- 
νίων, υπό την διευθυνσιν του κ. C. G. 
Styrenius και του υπογραφομένου.

Κατ’ αρχήν επερατώθη η έρευνα εις 
τας τάφρους της ανασκαφής 1970 ( βλ. 
AAA IV/2, σελ. 223-224). Εις την τά- 
φρον 1 και κάτωθεν του νοτίου τμήματος 
ΥΜΙII τοίχου απεκαλύφθη μέρος MM II/ 
III τοιχοδομίας, λίαν επιμελούς κατα- 
σκευής. Τούτο, εν συνδυασμώ μετά των 
εις τας τάφρους 3 και 4 αποκαλυφθέντων, 
δεικνύει ότι αποτελούν τμήμα ενός μεγά- 
λου ΜΜ κτίσματος.

Ε ν συνεχεία ηνοίχθησαν τρεις νέαι 
τάφροι νοτίως των περυσινών κείμεναι, 
αι υπ’ άριθ. 5, 6, 7, διαστάσεων 6 x 3  
μ. Η  πρόοδος της ερεύνης έδειξεν, ότι 
τα ΥΜ III στρώματα ήσαν ιδιαιτέρως 
ενδιαφέροντα τόσον από απόψεως κερα- 
μεικής όσον και από απόψεως αρχιτεκτο- 
νικής. Η  κεραμεική μάλιστα εις πλείστα 
σημεία ήτο καλώς εστρωματογραφημένη. 
Δια τον λόγον τούτον η έρευνα δεν επρο- 
χώρησεν εις βάθος. Κάτωθεν των γεω- 
μετρικών και YMIIIC στρωμάτων, τμή- 
ματα των όποιων ευρέθησαν αδιατάρα- 
κτα, ομού μετά λειψάνων τοιχοδομίας 
( των τελευταίων YMIIIC) ( ε ικ . 1), ηρ-
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Εικ. 1.YMIIIC δίω- 
τος κρατηρίσκος

χισεν αποκαλυπτόμενον εκτεταμένον κτή- 
ριον μετά πηλίνης εκτισμένης εστίας εις 
το μέσον, διαμέτρου 1.60 μ. ( τάφρος 7 ). 
Επειδή τμήματα των τοίχων του κτίσμα- 
τος εδείχθη ότι ωδήγουν εις τας τάφρους 
4, 5 και 6, απεφασίσθη όπως όλαι ενω- 
θούν ούτως, ώστε η εργασία να ακολου- 
θήση ενιαίαν πορείαν. Ωσαύτως ηνοίχθη- 
σαν δύο μικροτέρων διαστάσεων τάφροι 
( 3 X 3 μ .), μία νοτίως και μία ανατολι- 
κώς της υπ’ άριθ. 7, προς καλύτερον έλεγ- 
χον των οικοδομικών λειψάνων. Δυστυ- 
χώς εις αμφοτέρας η καταστροφή εκ των 
θεμελίων των ενετοτουρκικών κατασκευ- 
ων ήτο σχεδόν πλήρης. Ούτως η εργα-

σία βασικώς περιωρίσθη εις το μεγάλον 
ορθογώνιον το δημιουργηθέν εκ της ενώ- 
σεως των τάφρων 4 - 7, διαστ. 7 X 13 μ.

Αι διαστάσεις του δωματίου, όπου η 
εστία, είναι περίπου 5 X 7 μ. ( δεν απε- 
καλύφθη πλήρως), η δε επί του δαπέδου 
άνευρεθείσα κεραμεική ( ε ικ . 2) το το- 
ποθετεί χρονικώς εις την κυρίως ΥΜΙΙΙΒ 
φάσιν. Μικρά δοκιμή κάτωθεν του δαπέ- 
δου και πλησίον της εστίας έδειξεν, ότι 
εις βάθος 10 εκ. υπάρχει ετέρα εστία 
και δάπεδον κεκαυμένον ( ίχνη του κε- 
καυμένου δαπέδου ευρέθησαν και εις την 
τάφρον 5). Η  συλλεγείσα εκ του δα- 
πέδου τούτου κεραμεική ανήκει εις την

Εικ. 2. ΥΜΙΙΙΒ 2 
μόνωτον κύπελλον 
(εργαστήριον Κυ- 
δωνίας )



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 389

Εικ. 3. ΥΜΙΙΙΒ 
δίωτος κράτη ρί- 
σκος εκ του κε- 
καυμένου δαπέ- 
δου φέρων εσχη- 
ματοποιημένα 
άνθη παπυροει- 
δούς ( εργαστή- 
ριον Κυδωνίας )

πρώιμον ΥΜΙΙΙΒ φάσιν ( ε ι κ . 3 ). Προς 
βορράν του δωματίου τούτου, απεκαλύ- 
φθη έτερον, διαφορετικής όμως τοιχοδο- 
μίας, σαφώς μινωικής, και τετράγωνον 
σχεδόν, εις διαστάσεις 3 X 3 μ. Εις το 
μέσον φέρει βάσιν κίονος, ενώ εις τα πλά- 
για υπάρχουν δύο είσοδοι  εις το νότιον 
αυτού τμήμα διακρίνονται σαφέστατα 
τα ίχνη δύο παραστάδων ( προφανώς 
υπήρχε και τρίτη εις το μέσον του ανοί- 
γματος, πλήν όμως αύτη κατεστράφη εκ 
του υπάρχοντος λάκκου). Η  όλη αρχι- 
τεκτονική και η συλλεγείσα κεραμεική 
χρονολογούν το δωμάτιον τούτο εις την 
υστέραν ΥΜΙΙΙ φάσιν. Κατά την ακολου-

θήσασαν ΥΜΙΙΙΒ1 η δυτική πλαγία είσο- 
δος εκτίσθη και το δωμάτιον απετέλεσε 
τμήμα του κτηρίου, όπου η εστία. Μετά 
την καταστροφήν το κτήριον επεσκευά- 
σθη και εχρησιμοποιήθη εκ νέου κατά 
την ΥΜΙΙΙΒ2.

Η  ομοιότης του κτηρίου τούτου προς 
το μυκηναϊκόν μέγαρον δεν είναι με- 
γάλη, εξαιρέσει βεβαίως της εστίας. Και 
εδώ όμως υπάρχει διαφορά, καθ’ όσον 
ελλείπουν οι περιβάλλοντες ταύτην κίο- 
νες. Θα πρέπει λοιπόν να υποθέσωμεν ότι 
ο αρχιτέκτων του ΥΜΙΙΙΒ 1 κτίσματος 
εγνώριζε τον τύπον του μυκηναϊκού με- 
γάρου και προσεπάθησε να τον προσαρ-

Εικ. 4. ΥΜΙΙΙΑ 2 
μόνωτον κύπελ- 
λον εισηγμένον 
εκ Κνωσού



390 ΚΡΗΤΗ (Γ . ΤΖΕΔΑΚΙΣ )

μόση εις χώρον περιβαλλόμενον υπό χτι- 
σμάτων ετέρου αρχιτεκτονικού τύπου, και 
κατοικούμενον υπό ανθρώπων διαφορετι- 
κής προφανώς νοοτροπίας, αν όχι και 
διαφορετικής φυλής.

Η  συλλεγείσα κεραμεική (ΥΜΙΠΑ2, 
ΓΠΒ1, ΙΙΙΒ2) ( ε ι κ . 4 - 5 )  είναι ιδιαιτέ- 
ρως χαρακτηριστική και αντιπροσωπευ- 
τική των εργαστηρίων Κνωσού και Κυ- 
δωνίας. Μεταξύ των ευρημάτων υπήρχον 
όστρακα εξ ακόμη σφαιρικών μινωικών 
φλασκίων, σειρά εισηγμένης ΥΕΙΙΙΒ1 
κεραμεικής ( ε ι κ . 6) και εν σπάνιον 
δείγμα πυξιδοειδούς ψευδοστόμου αμ- 
φορέως ( προϊόν του τοπικού εργαστη- 
ρίου), χρονολογουμένου εις την πρώιμον 
ΜΒ φάσιν. Ο  παραδοσιακός μινωικός 
χαρακτήρ του αγγείου είναι σαφής εις το 
σχήμα, κυρίως όμως εις τας τρεις λαβάς. 
Ο  τύπος ούτος άνευρίσκεται σχεδόν αυ- 
τούσιος εις προϊόντα Ανατολικών εργα- 
στηρίων ( Ρόδου - Κύπρου ) της ΥΕIIIC 
φάσεως, στοιχείον σημαντικόν διά τους 
μελετητάς της « μινωικής διασποράς ».

Η  ανασκαφική όμως έρευνα του 1971 
επεφύλαξε και μιαν έκπληξιν. Εις λάκκον 
παρά την ΒΔ. άκραν της τάφρου 5, ο όποιος 
περιείχε κεραμεικήν ΜΜΙΙ εως ΥΜΙIIΒ 
άνευρέθησαν τέσσαρα θραύσματα πινα- 
κίδων γραμμικής Α γραφής και εν πήλι- 
νον σφράγισμα μετ’ επιγραφής επίσης εις 
γραμμικήν Α ( εν θραύσμα άνευρέθη εις 
λάκκον της τάφρου 9 ).

Τα ευρήματα λοιπόν, τόσον τα αρχιτε- 
κτονικά όσον και τα κεραμεικά, ομού 
μετά των πινακίδων, πείθουν πλέον ότι 
Ανακτορική εγκατάστασις είχεν ιδρυθή 
εις τον χαμηλόν λόφον του Καστελλίου 
Χανίων. Τα διάφορα προβλήματα, εκ των 
όποιων σπουδαιότερα είναι το της κα- 
ταστροφής κατά την Αρχήν της ΥΜΙIIΒ 
και το της παρουσίας σαφών στοιχείων 
μυκηναϊκής Αρχιτεκτονικής εις μιαν μι- 
νωικήν εγκατάστασιν, ως η Κυδωνιά, ήδη 
προ του τέλους της ΥΜΙΙΙΑ, ελπίζεται 
ότι θα λυθούν κατά τας προσεχείς ανα- 
σκαφικάς περιόδους.

Γ. ΤΖΕΔΑΚΙΣ

EXCAVATIONS AT KASTELLI (CHANIA)

The greek - Swedish excavation in 
Ghania continued for a second year 
under the direction of Mr. G. G. Sty- 
renius and of Mr. Y. Tzedhakis. During 
the careful cleaning of the trenches of 
the 1970’s season, a part of a MM II/ 
III  wall was found ( trench 1 under a 
LM III  wall), which belongs to the 
same building as the walls in trenches 
3 and 4.

Three new trenches were dug in 1971 
( 5 - 7 ) .  Under the geometric and 
LM IIIC  strata, a large building with 
a hearth in the middle of one of the

rooms was uncovered. As the walls of 
the building went under the scarps 
between trenches 4 - 7 ,  it was decided 
to remove them. To further observe 
the walls two more but smaller in di- 
mensions trenches were opened, E and 
S of trench 7 ( 8 and 9 ). Unfortunate- 
ly in making the foundations of their 
buildings Venetians and Turks had des- 
troyed almost completely all the archi- 
tectural remnants. So the work was 
continued in the now large rectangular 
( trenches and scarps 4 - 7 ).

The room with the hearth which was
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not fully uncovered measures 5 X 7 m. 
The pottery found on the floor is 
LM IIIB2. A small trial trench under 
the pavement and close to the hearth 
showed that some 10 cms underneath, 
there was a second floor and another 
hearth, both badly burned. The pot- 
tery, also burned is of the LM III B1 
phase. To the north another room was 
uncovered, which was of a different 
architecture ( purely minoan ). In the 
middle there is a base for a column, to 
the E and W two side doors and to the 
S remnants of two pillars ( a third was 
destroyed by a p i t ). Here the pottery 
is LM III A2. During the LM III B1 the 
west side door was built and this room 
became part of the large building un- 
covered first. .After the catastrophe 
this building was restored and was in 
use during the LM III B2.

The resemblance of this building 
to the mycenaean megaron is not very 
obvious, except for the hearth; in 
Chania anyway the four columns are 
missing. We may suppose that the 
architect of the LMIIIB1 building 
knew the type of the mycenaean me- 
garon and tried to adapt it in an area 
surrounded by buildings of a different 
architectural type and inhabited by 
people of a different mentality and 
probably belonging to a different race.

The pottery ( LMIIIA2, IIIB1, 
IIIB2 ) is characteristic and representa- 
tive of the Knossos and Kydonia work- 
shops. Among the finds were sherds of 
six more globular minoan flasks, a 
collection of imported LH III B1 pot- 
tery and a rare example of a pyxid- 
oid stirrup ja r ( product of the local 
workshop ) dated as LM III B1. A

Εικ. 5. YMIIIB1 υψίπους κύλιξ (εργαστήριον 
Κυδωνίας)

real surprise was the finding of four 
fragments of linear A tablets and of a 
clay sealing with linear A inscription.

The finds of the 1971 excavation 
persuaded us that a palatial habitation 
was erected on the hill of Kastelli.

Y. TZEDHAKIS

Εικ. 6. YMIIIB1 πυξιδοειδής ψευδόστομος 
αμφορεύς ( εργαστήριον Κυδωνίας )
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Fig. 1. Knossos. Early Minoan II house, from the south. Stone south wall (foreground), mudbrick 
north wall ( with long measuring pole, 2 m )

KNOSSOS AND THE GREEK MAINLAND IN THE THIRD MILLENNIUM B.C.

The 1972 excavations of the British 
School on the south side of the Royal 
Road at Knossos1, north - west of the 
Palace, produced fourteen main phases 
of occupation, ranging in date from 
the 4th century A.D. to about 2600 
B.C. Phase 14, the earliest, belongs to 
the Early Minoan II period. Deposits 
were found in trenches E and F ; 
among many EM II pots and sherds

they included fragments of at least 
five ( and possibly eight) imported 
Early Helladic II sauceboats. This is 
the first time sauceboats have been 
found in Crete in a context contempo- 
rary with their floruit on the Mainland 
and in the Cyclades.

The main EM II deposit, up to 
1.34 metres in depth, came to light in 
trench F ( f i g .  1). Below a thin Late 
Minoan I level part of a room was 
found with a stout exterior wall on the 
south side, built of unworked stones. 
The north wall was of mudbrick on a 
stone socle. The reddish brown bricks

1. The excavations were directed by the writer. 
The School is grateful to the Directorate of 
Antiquities for the granting of the excavation 
permit.
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were 0.52 m. long, 0.25 m. wide and 
0.09 m. thick. The wall construction 
was remarkable, a regular arrangement 
of the bricks as headers and stretchers 
in alternate courses. On the room face 
the wall had a thin layer of white clay 
plaster. The east end of the room lay 
beyond the limits of the trench. On 
the west side was a construction which 
may have been a bench; it consisted 
of white mudbricks on a stone founda- 
tion. The internal dimensions of the 
room were north to south 2.54 m.
( max. ), 1.32 m. ( min. ), west to east 
4.40m., as excavated (longer in fact).

Within the room there had been 
two, possibly three phases of occupa- 
tion. At and just below the base of the 
walls was hard, reddish to dark brown 
earth into which a few sherds had been 
trodden. In this earth, mixed with EM 
II sherds, were two of EM I date, one 
with rough pattern burnish, the other a 
white on red lid fragment closely com- 
parable to those in the EM I level of 
tomb II at Lebena. No EM I sherds 
were found higher up. Above the trod-

den earth level was an occupation 
stratum including ashy earth, a little 
hollow used as a hearth and beside it 
a dense concentration of hundreds of 
tiny chips and flakes of obsidian which 
can only be the remains of an obsidian 
workshop. It was in this first phase that 
all the sauceboat fragments were found 
save two sherds in the trodden earth 
immediately below. Above the first 
main phase was an uneven but highly 
distinct level of bright red gravel. This

Fig. 3. Black burnished lentoid pyxis
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Fig. 4. Bowl with plant and hatched patterns

must have been laid after the first main 
phase but, not surprisingly, some of the 
pottery from below protruded up into it. 
Above the gravel was a second phase 
of occupation, with evidence of burn- 
ing and the remains of a large, spouted, 
clay tub on a cobble floor near the 
north wall. A few fragments of pots

Fig. 5. Bowl with hatched pattern inside

from this second phase had, again not 
surprisingly, penetrated into the red 
gravel below.

Between twenty and thirty fragment- 
ary pots and sherds from each level 
( nearly sixty altogether ) merited ca- 
taloguing. It is to be noted that de- 
tailed analysis shows there to be no 
significant differences of shape or ware 
between the two phases. In each the 
main types were: a) grey-black to 
brownish burnished pedestalled goblets 
( f i g .  2 )2, bowls with inturned rims 
and fragments of a little lentoid pyxis 
very probably imported from one of 
the round tombs of southern Crete 
( f i g. 3 ), b) fine, dark on buff painted 
ware (especially hatched patterns ) in 
several shapes including a cup, jugs, 
bowls ( f i g s .  4 - 6 ) and parts of two 
double vases, c) goblets and incurving 
bowls in red and dark painted ware, 
d) large cooking pot jars without feet, 
and e) in coarse fabric, fragments of 
pithoi and a fairly complete, large, 
spouted tub.

The main sauceboat fragments are 
illustrated in f i g s. 7 and 8. That in 
f i g .  7 is a spout from the EM II level 
in trench E3, those in fi g. 8 are from F. 
In f i g .  8 the three large fragments

2. Pottery in f i g s. 2 to 6 is all from the lower 
or sauceboat level. The scale is in centimetres.

3. In the same level was a tiny fragment 
(1.1 x 0.9 cm) of an obsidian vase. It is dear, 
not streaky obsidian and the colour is a trans- 
lucent lilac. This seems to rule out a Melian 
origin and the piece thus appears to be an im- 
port from further afield. The colour does not 
appear among those listed in transmitted light 
by Renfrew, Dixon and Cann, Proc. Preh. Soc. 
32 ( 1966 ) 69.
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and either of the two handles are from 
one vase, the second handle and the 
little tip of a spout from two others. 
All our fragments are coated with black 
glaze or urfirnis, usually with a me- 
tallic, iridescent sheen. The walls are 
thin ( not above four millimetres) and 
fired hard; the fabric usually has a 
distinctive section, grey at the core 
firing to orange-red at the edges. This 
surface treatment and the fabric of the 
clay are quite unknown among EM 
wares and there can be no doubt that 
the pieces are imports, as the shapes 
confirm. The Mainland origin of the 
material is discussed below.

The Minoan pottery is all assignable 
to the Early Minoan II A period, with 
the exception of the two sherds from 
the basal level cited above. In terms of 
other material at Knossos it is clearly 
later than the EM I well excavated 
by M.S.F. Hood4 with its pattern 
burnished chalices and buff, round 
bottomed jugs. The jugs in our deposit 
do not yet have the clearly defined 
flat base which is universal from later 
EM II onwards ( eg at M yrtos). 
Instead, while not rounded, they are 
still somewhat uneven and are sup- 
ported by three tiny pellet feet. This is 
also a feature of jug fragments from 
the EM II A house below the West 
Court of the Palace recently excavated 
by J . D. Evans5. That building also 
produced dark grey burnished wares 
and a fine bowl with a type of hatched

Fig. 6. Bowl with hatched triangles

triangles6 seen in the first period at 
Myrtos ( EM II A ). The West Court 
house and ours should be roughly 
contemporary, as are the lowest EM II 
floors found by Mr Hood in his exca- 
vations of 1957 - 61 about thirteen 
metres north of ours on the other 
side of the Royal Road7. The EM floors 
excavated on the south front of the 
Palace by Sir Arthur Evans8 seem to be 
a stage later, around the middle of 
EM II; they no longer have grey bur- 
nished ware and the goblets are clearly

4. Hood, Kρητ. Xpov. IE' - ΙΣT' (1961 -2 ) 
92-3. Bull. Inst. Class. Stud. 13 ( 1966) 110.

5. P. M. Fraser in Arch. Reps, for 1969-70, 27.

6. Op. cit. n. 5, Fig. 53.
7. See Hood, n. 4 above. Mr Hood kindly 

permitted the writer to study the material.
8. Palace of Minos I (1921 ) Fig. 40.



396 ΚΡΗΤΗ (P. WARREN)

Fig. 7. Sauceboat spout from trench E

later9, but they do still have dark on 
buff hatched painting and also cano- 
nical EM II Vasilike Ware.

Elsewhere in Crete our deposit ( and 
the West Court and Royal Road North 
deposits) fit closely with the first 
period, EM II A, at Myrtos and Vasi- 
like in the east10. In all these deposits 
grey burnished wares ( including fine 
grey incised ware ) and dark on buff 
hatched painted wares are the distinct- 
ive ceramic characteristics, while at 
Vasilike and Knossos11 mottled Vasi- 
like Ware also occurs, though Knossos 
has very little. This same combination 
of grey burnished ( especially fine grey 
incised ) and hatched dark on buff 
painted wares occurs richly at Kou-

masa in south Crete; A. Zoes, in an 
excellent article12, has in fact called the 
hatched ware the Koumasa Style. The 
material in the Koumasa tombs was 
not stratified, but nothing there is 
earlier than EM II and on the evidence 
of Myrtos and Vasilike it can be secu- 
rely placed in EM II A. At Lebena, the 
major site in the south for stratigraphy 
and quantity of complete Early Minoan 
vases, fine grey ware incised pyxides 
first appear in tomb II immediately 
above the rich EM I level13.

In western Crete the Early Bronze 
Age stratigraphical sequence is only 
now beginning to be understood, but 
two sites must be referred to. In the 
cave of Platyvola Y. Tzedhakis found 
rich but unstratified EM material, in- 
cluding pieces assignable to EM I, 
II and III  and MM I in central and 
east Cretan terms14. With this material 
were fragments of a number of sauce- 
boats15, the only other such find in

9. For the development of EM goblets see 
Hood, The Minoans ( 1971 ) Fig. 14.

10. Warren, Myrtos. An Early Bronze Age 
Settlement in Crete ( 1972) 11 -22, 97 - 108; 
269-71.

11. See Hood, n. 4 above.

12. Ζώης, ΄Ερευνα περί της μινωικής κερα- 
μεικής, Ε πετηρίς Επιστημονικών Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών ( 1967 ) 703 - 732 και 
πίν. 1 - 34.

13. Αλεξίου, Κρητ. Χρον. ΙΕ' - ΙΣΤ ( 1961 - 2 ) 
89. See further Warren, Myrtos 270.

14. EM 1 : Tzedhakis, ΑΔ 22 ( 1967): Xpov. 
Πίν. 378 γ.ε; 23 ( 1968): Xpov. Πίν. 376 δ.ε. 
EM I I : 21 ( 1966 ) : Xpov. Πίν. 465 δ ; 466 β;
22 ( 1967): Xpov. Πίν. 378 α,γ; 23 ( 1968 ) : 
Xpov. Πίν. 376 α,β. EM III ; 21 ( 1966 ): Χρον. 
Πίν. 466 γ. MM I ; 22 ( 1967): Χρον. 505 - 6;
23 ( 1968 ) : Χρον. 415.

15. Tzedhakis, ΑΔ 21 ( 1966 ) : Χρον. 428; 22 
(1967 ) : Χρον. 505; 23 ( 1968 ) : Χρον. 415 και 
Πίν. 376 γ. The sherds seem to have a dark 
urfirnis surface, which is a definitive point.

16. Tzedhakis and Warren, AAA 5 ( 1972) 68 
and figs. 5-6.
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Crete. At Debla, an open settlement 
in the mountains north - west of Platy- 
vola, the floor deposit in the main 
building contained jugs with three 
pellet feet on rather uneven bases16, 
just like those of Knossos cited above. 
The Debla floor deposit probably be- 
longs to late EM I, or early EM II 
( though EM II incised wares occurred 
as fragments on the site none were in 
floor deposits or basal levels).

Our conclusion is that within Crete 
the sauceboats from Knossos fit closely 
into the first part of the Early Minoan 
II period, EM II A. It is well known 
that the sauceboat is the major defining 
ceramic shape of Early Helladic II 
and is also found often in the contempo- 
rary Keros - Syros culture of the Cy- 
clades17. A rather detailed ceramic 
description of the sauceboats from 
Knossos was given above. They seem 
not to correspond with Early Cycladic 
sauceboats18 which (as visual inspection 
in the National Museum confirms) 
lack the iridescent black glaze and have 
rather thicker fabrics. In relation to 
the careful descriptions of fabrics and 
glaze on the Mainland19 the following 
points may be made about the sauce- 
boats from Knossos. They have the 
distinct black glaze and thin fabric in 
common with some from Eutresis, but 
a variety of colours was achieved for 
the glazes there, while the brown or

yellow or buff fabrics are different 
from ours at Knossos. They seem little 
connected with the sauceboats of Or- 
chomenos, where black glaze is rare 
and a lighter, lead - coloured one more 
common. They look quite unrelated 
to those of Corinthia ( Korakou, Zy- 
gouries) with their buff or yellowish 
green clays20. On the other hand they 
do seem closely comparable with those 
of the Argolid ( Lerna and especially 
Tiryns, Müller’s Group I A fabric ) 
where both the same fabric ( thinnish, 
grey core firing to r e d ) and glaze 
( black, iridescent) are found.

Several observations suggest them- 
selves. Chronology. A precise EM/EH

Fig. 8. Sauceboat fragments from trench F

17. Caskey, Hesperia 29 (1960) 290. Ren- 
frew, The Emergence of Civilization ( 1972) 
101 - 1, 112, 181, 204, 453.

18. Zervos, L’Art des Cyclades ( 1957 ) pis. 
156, 179- 81.

19. Goldman, Eutresis ( 1931 ) 94, 97 - 8. J. L.

and E. G. Caskey, Hesperia 29 (1960) 150, 153. 
Kunze, Orchomenos III ( 1934 ) 40 - 1, especially 
41 n. 4. Biegen, Korakou (1921) 6 - 7. Biegen, 
Zygouries ( 1928) 83, 87 - 93. Caskey, Hesperia 
29 (1960) 289. Müller, Tiryns IV ( 1938 ) 8, 
13. Siedentopf in Tiryns V ( 1971 ) 82.

20. Only no. 28 at Zygouries ( Biegen, Zygou- 
ries 91) is like ours.
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cross-link is obtained which adds inde- 
pendent and welcome confirmation 
to the relative chronology obtained 
through the EH II and EM II links 
with the Keros - Syros Culture of the 
Cyclades21. Indeed the sauceboats are 
the first certain direct link between 
Crete and the Mainland in the third 
millennium B.C. We may further note 
that the EM II A context in Crete 
fits closely with the Mainland where 
Blegen and Caskey each pointed out 
that good quality urfirnis sauceboats 
were characteristic of the earlier part 
of EH II rather than the later22. In 
absolute terms this earlier EB 2 phase

dates to c. 2600 - 2400 B.C.23.
Culture. This direct link between Crete 

and the Argolid is to be seen as the 
earliest yet known24 of a very long lasting 
and steadily increasing series of cultural 
connections between the two regions. 
It is followed by the more substantial 
imports of Middle Minoan I - II pot- 
tery at Lerna, reaching its peak in the 
concentration of Minoan artistic in- 
fluences and fine Minoan objects at 
Mycenae and elsewhere in the Argolid 
in LH I - I I25 before culminating in 
the cultural and artistic fusion in the 
Mainland control of Knossos in LH II 
B/LM II.

PETER WARREN

21. Renfrew, Κρητ. Xpov. IH' ( 1964 ) 120 - 5. 
Weinberg in Chronologies in Old World,Archaeo- 
logy (ed. R. W. Ehrich, 1965) 302 -4. Warren, 
Minoan Stone Vases ( 1969) 27, 76- 7, 81 - 2, 
94, 101, 182- 3, 185. Caskey in Cambridge An- 
cient History rev. ed. 1 Part 2 ( 1971 )781 - 2, 
787 - 90, 796 - 9. Renfrew, The Emergence of 
Civilization ( 1972) especially 202-6.

22. Blegen, Zygouries 87. Caskey, Hesperia 29 
( 1960) 289.

23. Warren in Actes du VIIe Congrès ( Prague;
1971) I 610. Renfrew, Emergence 217 - 221 (pre-

ferring 2700 - 2400/2300 B.C. for EB 2 ). Warren, 
Radiocarbon Dating and Calibration and the 
Absolute Chronology of Late Neolithic and 
Early Minoan Crete, SMEA forthcoming.

24. Note that the EM II occupation on Kythera 
succeeded and was unconnected with that of 
the EH II people, J. N. Coldstream, lecture to 
the Sheffield Colloquium, Bronze Age Migra- 
tions in the Aegean Region, March 1970.

25. Conveniently illustrated by the stone vases, 
Warren, Proc. Preh. Soc. 33 ( 1967 ) 49 - 50 and 
Fig. 2.
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Εικ. 1. Η  άμπελος βορείως του θολωτού τάφου Α' των Αρχανών, ένθα απεκαλύφθη ο ταφικός περίβολος

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΤΑΦΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ

εγώ δ' άορ οξύ ερυσσάμενος παρά, μηρού 
βόθρον όρ υξ' όσσον τε πυγούσιον ένθα και

[ένθα,
αμφ' αυτώ δε χοήν χεόμην πάσιν νεκύεσσι, 
πρώτα μελικρήτω, μετέπειτα δε ηδέι οίνω, 
το τρίτον αυθ ’  ύ δατι.
(Ο μ.λ 24-28) '

Η  εις Α ρχάνας ανασκαφή της εν Α θή- 
ναις Αρχαιολογικής Εταιρείας απέληξε 
και κατά την έκτην ανασκαφικήν περίο-

δον του έτους 1972 εις λίαν, ως συνήθως, 
σημαντικά αποτελέσματα1. Η  εις δύο το- 
μείς διεξαχθείσα σκαφή του μοναδικού 
εις Κρήτην μινωικού νεκροταφείου εις 
Φουρνί, απεκάλυψεν ένα νέον θολωτόν 
τάφον, τον τρίτον θολωτόν τάφον του νε-

1. Δια τα αποτελέσματα παλαιοτέρων ανασκα- 
φικών περιόδων βλ. Ι . Α . Σακελλαράκη, ΑΔ 
20(1965): Χρονικά, σ. 557-67-21 (1966): Χρο- 
νικά, σ. 411 - 19- Κadmos 4 (1965), σ. 177 - 80
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κροταφείου, περιέχοντα αδιαταράκτους 
ταφάς της ΠΜIIΙ περιόδου, μετά πλήθους 
κυκλαδικών και άλλων κτερισμάτων, 
σπουδαιοτάτων διά τας πρωίμους σχέσεις 
των Κυκλάδων νήσων προς την Κρήτην, 
επίσης όμως ένα μυκηναϊκόν ταφικόν πε- 
ρίβολον. Καί η ανακάλυψις αύτη είναι 
μεγίστης σημασίας, όχι μόνον διά την

σπουδήν των ταφικών εθίμων της νήσου, 
των οποίων τόσα πολύτιμα στοιχεία ήλ- 
θον εις φως εις Φουρνί Αρχανών, αλλ' 
επίσης διά την εν γένει μελέτην της μυ- 
κηναϊκής Ελλάδος, της οποίας μόνον 
δύο ταφικοί περίβολοι, οι βασιλικοί πε- 
ρίβολοι Α' και Β' των Μυκηνών, είναι 
μέχρι τούδε γνωστοί.

ILN 26 Μαρτ. 1966, Archaeology 1967, 276 - 81, 
ΠΑΕ 1966, 174 - 84, 1967, 151 - 61, 1971 ( υπό 
εκτύπωσιν ).

Ε ξ  άλλου εδημοσιεύθησαν τα κάτωθι άρθρα, 
αναφερόμενα εις ευρήματα των Αρχανών, Τ. 
Ά . Σακελλαράκη, Υστερομινωικό κενοτάφιο 
στις Αρχάνες, εις ΑΔ 20 (1965), 110- 8, Die 
neuen Hieroglyphensiegel vom Phourni Arch anes 
εις Kadmos 5 ( 1966 ), 109 - 14, Παρατηρήσεις 
επί της σημειωθείσης εις Αρχάνας ΥΜ III θυ- 
σίας ταύρου, εις Πεπραγμένα Β’ Διεθνούς Κρη- 
τολογικού Συνεδρίου, Β' Άθήναι 1967, 238 - 46, 
Mason’s Marks from Archanes, εις Europa, 
Fest schrift fur Ernst Grumach, Berlin 1967,

277 - 88, Ελεφαντοστά εκ των Αρχανών εις 
Atti e Memorie del 1° Congresso Internazionale 
di Micenologia, Roma 1968, 245 - 61, Das Kup- 
pelgrab A von Archanes und das Kretisch - 
Mykenische Tieropferritual, εις PZ 45 (1971) 
135 - 218, Minoan Ivory Carvings from Archanes 
εις AJA 1973 ( υπό εκτύπωσιν), Αποθέτης κε- 
ραμεικής της τελευταίας φάσεως των προανα- 
κτορικών χρόνων εις Αρχάνας, εις ΑΕ 1972 
( υπό εκτύπωσιν), τέλος δε αι μέχρι του 1965 
ευρεθείσαι προανακτορικαί σφραγίδες εδημο- 
σιεύθησαν εις CMS II, 1, Berlin 1969, 442-68, 
αρ. 379 - 95.
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Εικ. 3. Ο  ταφικός περίβολος από Β.

Ο  ταφικός περίβολος απεκαλύφθη 
παρά και βορείως του λεγομένου θολω- 
τού τάφου Α'2, εις χώρον όστις εκαλύ- 
πτετο μέχρι τούδε υπό αμπέλου ( ε ικ . 1 ). 
Εντός του μαλακού βράχου, του κού- 
σκουρα, εσκάφησαν εις δύο σειράς, εις 
διάφορα' όμως επίπεδα επτά διαφόρου

μεγέθους ορθογώνιοι λάκκοι, έχοντες 
άπαντες πλήν ενός τον μέγα άξονα από 
ανατολών προς δυσμάς. Ο  χώρος περιε- 
βλήθη υπό ισχυρού τοίχου, του οποίου 
διετηρήθη ο κατώτατος μόνον δόμος 
( ε ι κ . 2 - 5). Τού τοίχου τούτου σώζεται 
ολόκληρον το δυτικόν σκέλος και τμή- 
ματα τούτου κατά τα δύο πέρατα, βαί- 
νοντα προς ανατολάς· είναι ούτω βέβαιον 
ότι ο περίβολος είχεν ορθογώνιον σχήμα.

Τα ανατολικά όρια του περιβόλου είναι 
ασαφή. Το έδαφος εις το σημείον τούτο 
καταπίπτει αποτόμως προς ανατολάς, 
σωζόμενον εις χαμηλότερον επίπεδον 
των θεμελίων του τοίχου, τα όποια φαίνε- 
ται ούτω ότι παρεσύρθησαν. Εις απόστα- 
σιν ολίγων μέτρων ανατολικώς απεκαλύ- 
φθησαν τεταραγμένα θεμέλια τοίχου βαί-

2. Εις την ανασκαφήν του ταφικού περιβόλου 
έλαβον μέρος ως επιστημονικός βοηθός ο τε- 
λειόφοιτος του αρχαιολογικού τμήματος της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη- 
νών κ. Π. Κουραχάνης, επίσης δ’ ο φύλαξ αρ- 
χαιοτήτων Αρχανών κ. Ε . Συναδινάκης. Αι 
λήψεις των εικόνων 2, 10 - 5, 17, 19, 27-9 
οφείλονται εις τον κ. Σ. Τσαβδάρογλου, τα σχέ- 
δια των εικόνων 4 και 5 εις τον κ. Κ. Σηφάκην 
και τα σχέδια των εικόνων 16, 18 και 20 εις τον 
ζωγράφον κ. Κ. Η λιάκην.
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Εικ. 4. Κάτοψις του ταφικού 
περιβόλου

νοντος από βορρά προς νότον, σχεδόν 
παραλλήλως προς τον διατηρούμενον 
δυτικόν τοίχον του περιβόλου. Είναι αβέ- 
βαια όμως η σχέσις τούτων προς τον πε- 
ρίβολον. Ασφαλές είναι πάντως ότι δεν 
εσκάφη ποτέ ετέρα σειρά λάκκων, ανα- 
τολικώς της αποκαλυφθείσης. Θα ήτο 
ούτω ίσως λογικόν να υποτεθή ότι παρά 
την ανατολικήν ταύτην σειράν των λάκ- 
κων είχεν ιδρυθή ο ανατολικός τοίχος 
του περιβόλου, αναλόγως προς την δυτι- 
κήν σειράν των λάκκων, έκτος εάν ο χώ- 
ρος ούτος δεν είχε ποτέ καταληφθή υπό 
κατασκευής τίνος διά την τέλεσιν λα- 
τρείας, ή εάν δεν είχεν αφεθή ελεύθερος 
δι’ ετέρας ταφάς. Ασφαλώς εντεύθεν 
εισήρχετό τις εντός του περιβόλου, εφ’ 
όσον η πρόσβασις πάντων των ταφικών 
μνημείων εις το νεκροταφείον εις Φουρνί 
είναι από ανατολών.

Εικ. 5. Τομαί των λάκκων του 
ταφικού περιβόλου
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Έκαστος των επτά λάκκων του ταφι- 
κού περιβόλου των Αρχανών περιείχε 
μιαν λάρνακα. Αι λάρνακες η σαν διαφό- 
ρου μεγέθους, ανάλογοι δε τούτων ήσαν 
αι διαστάσεις των λάκκων. Τα τοιχώματα 
εκάστης λάρνακος ελάχιστα απείχον των 
τοιχωμάτων του αντιστοίχου λάκκου, εί- 
ναι δ’ ούτω σαφές ότι έκαστος τούτων 
εσκάφη διά να περιλάβη μιαν συγκεκρι- 
μένην λάρνακα. Παραδόξως όμως αι λάρ- 
νακες ευρέθησαν κεναί. Πλήν μιας πε- 
ριπτώσεως, της λάρνακος του λάκκου 
2, ένθα συνελέγησαν ελάχιστα τεμάχια 
οστών, ουδέν τεμάχιον οστού ήλθεν εις 
φως εντός ή περί ταύτας3.

Χαρακτηριστική ήτο η περίπτωσις του 
λάκκου 4. Η  εντός τούτου αποτεθείσα 
σαρκοφάγος ευρέθη εις την θέσιν της. 
Ανατολικώς ταύτης απεκαλύφθησαν τέσ- 
σαρα χαλκά αγγεία, κτερίσματα της τα- 
φής, τα όποια ερρίφθησαν άνωθεν, μετά 
την τοποθέτησιν της λάρνακος εντός του 
στενού λάκκου, διά τούτο και εστηρίχθη- 
σαν ταΰτα το εν επί του ετέρου εις τον 
καταλειφθέντα κενόν χώρον ( ε ικ . 6). 
Εντός της λάρνακος όμως ούδέν απολύ- 
τως κτέρισμα ευρέθη, ουδέ το μικρότα- 
τον τεμάχιον οστού. Προς τούτοις, παρά 
το γεγονός ότι αύτη ίστατο έτι επί των 
ποδών της, δεν ευρέθησαν η βορεία μα- 
κρά πλευρά ταύτης και μέγα τμήμα του 
πυθμένος, τα οποία είχον ασφαλώς απο- 
σπασθή ( ε ικ . 7). Ολίγα τεμάχια του 
πώματος μόνον άνευρέθησαν, τα όποια 
είχον καταπέσει εις το εσωτερικόν της.

Εικ. 6. Τέσσαρα χαλκά αγγεία αποτεθέντα εις 
τον λάκκον 4 εκτός της σαρκοφάγου

Ανάλογοι παρατηρήσεις εγένοντο κα- 
τά την ανασκαφήν πασών των λαρνάκων. 
Σχεδόν πάντοτε οι πόδες των λαρνάκων 
ευρίσκοντο εις τας θέσεις των. Αι πλεί- 
σται τούτων ήσαν τεθραυσμέναι, εκ των 
συλλεγέντων τεμαχίων όμως ήτο σαφής 
η απουσία μιας των μακρών πλευρών 
και του πυθμένος. Μόνον της λάρνακος 
του λάκκου 6 άνευρέθη εις την θέσιν του 
ο πυθμήν, ο όποιος μάλιστα παρουσία- 
σε την ιδιορρυθμίαν της υπάρξεως εξ 
φατνωματικών πεδίων, κατάλοιπον της εκ 
ξύλου κατασκευής των λαρνάκων ( ε ι κ . 
8). Καί εις την περίπτωσιν ταύτην όμως 
δεν ευρέθη μία των μακρών πλευρών ταύ-

3. Τεμάχια απηνθρακωμένου ξύλου και οστού 
άνευρέθησαν επίσης άνωθεν του λάκκου 1, ολίγα 
δε τεμάχια απηνθρακωμένου ξύλου ήλθον εις 
φως και εις έτερα σημεία του περιβόλου. Εις τον 
λάκκον 1 ευρέθησαν επίσης και δύο οδόντες 
ζώου.
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Εικ. 7. Η  σαρκοφάγος του λάκκου 4 μετά τον καθαρισμόν

Εικ. 8. Ο  πυθμήν της σαρκοφάγου του λάκ- 
κου 6

της. Μόνον η λάρναξ του λάκκου 3 δεν 
ίστατο εις την θέσιν της. Αυτή ευρέθη εις 
τεμάχια, εις δε τον πυθμένα του λάκκου 
είχε ριφθή εις την πλευράν εν των στε- 
νών τμημάτων ταύτης μετά του επ’ αυτής 
πώματος ( ε ικ . 9 ).

Πλήν των χαλκών αγγείων του λάκκου 
4 ( ε ικ . 6, 10), ολίγα αλλά λίαν σημαντι- 
κά ευρήματα εγένοντο κατά την ανασκα- 
φήν των λάκκων. Κατά την ανατολικήν 
στενήν πλευράν του λάκκου2 ευρέθη μέγα 
λίθινον κυλινδρικόν δίωτον αγγείον μετά 
προχύσεως, επίσης δ’ εκ του αυτού λάκκου 
προήλθε τμήμα ετέρου μικρού σφαιρικού 
αγγείου εκ διορίτου ( ε ι κ . 11). Εις τον 
λάκκον 1 ευρέθη εις τεμάχια λίαν εφθαρ- 
μένη κυλινδρική πυξίς εξ ελεφαντοστού, 
το πώμα της οποίας σώζει ανάγλυφον 
κεφαλήν λέοντος ( ε ι κ . 12 ), επίσης δ’ ε- 
λεφάντινος κιονίσκος. Πλήθος τεμαχίων 
ελεφαντοστού συνελέγη εις τον τάφον 6. 
Ε κ  τούτων προέρχεται θραύσμα ελεφαν- 
τίνου κτενιού μετά παραστάσεως σαυρών 
( ε ι κ . 13 ), επίσης δε τεμάχια εκ της ελε- 
φαντίνης λαβής καθρέπτου μετά παραστά- 
σεως ζώου στρέφοντος την κεφαλήν οπί-
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σω. Ολίγα επίσης μικροαντικείμενα 
συνελέγησαν εις διάφορα σημεία πλησίον 
πλήθους χαλκών ελασμάτων, προερχομέ- 
νων ασφαλώς εκ της διαλύσεως χαλκών 
σκευών, δύο κωνικά σφονδύλια, το εν εκ 
στεατίτου, το δε έτερον εξ ορείας κρυ- 
στάλλου, μία λεπίς και τέσσαρα απολε- 
πίσματα οψιανού, δώδεκα ψήφοι διαφό- 
ρων σχημάτων εκ χρυσού, σαρδίου, υα- 
λομάζης και φαγεντιανής ( ε ικ . 14) και 
εις χρυσούς σφηκωτήρ, ο όποιος ανευ- 
ρέθη εντός του λάκκου 6. Λίαν ενδιαφέ- 
ροντες είναι τέλος τρεις φακοειδείς σφρα- 
γιδόλιθοι, εις ταλισμανικός εξ αμεθύστου 
μετά παραστάσεως φύλλου κισσού ( ε ικ . 
15), έτερος ελλιπής εκ σαρδίου μετά 
παραστάσεως πιθανώς γρυπός και αιγά- 
γρου ( ε ι κ.  16, 17), τρίτος δ5 εκ σαρ- 
δώνυχος μετά παραστάσεως τριών ζώων 
( ε ι κ .  18, 19). Ο  τελευταίος είναι ση- 
μαντικός όχι μόνον διά την διευθέτησιν 
του θέματος εις το κυκλικόν πεδίον, αλλ’ 
επίσης διά την εξαίρετον κατεργασίαν 
και την θαυμαστήν φυσιοκρατικήν από- 
δοσιν.

Ελάχιστα υπήρξαν τα κεραμεικά ευ- 
ρήματα της ανασκαφής του περιβόλου. 
Ολίγα μόνον σποραδικά όστρακα συνε- 
λέγησαν. Εις μόνον τον λάκκον 3 ευρέθη 
εν μόνωτον κύπελλον, τυπικόν των ΥΕ 
ΠΙΑ χρόνων. Εις τους χρόνους όμως αυ- 
τούς ανάγονται τα πλείστα εκ των δυνα- 
μένων να χρονολογηθούν λοιπών ευρη- 
μάτων, τα ελεφαντοστά, τα τέσσαρα χαλ- 
κά αγγεία, των οποίων ακριβή παράλλη- 
λα άνευρέθησαν πρό ολίγων ετών εις 
την παράπλευρον ασύλητον βασιλικήν 
ταφήν του πλευρικού δωματίου του θολω- 
τού τάφου Α'. Εις τους αυτούς χρόνους 
οδηγεί και η διά παπυροειδών διακόσμη- 
σίς τινων εκ των κιβωτιοσχήμων λαρνά- 
κων, σχετική πάλιν της διακοσμήσεως

Εικ. 9. Τμήμα της απορριφθείσης λάρνακος 
εντός του λάκκου 3

της λάρνακος της αυτής βασιλικής τα- 
φής. Αναμφισβητήτως κατά τους ΥΕ 
ΙΙΙΑ χρόνους ανωρύχθησαν οι επτά λάκ-
Εικ. 10. Χαλκούν αγγείον, κτέρισμα της εντός 
του λάκκου 4 ταφής
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Εικ. 11. Τμήμα αγγείου εκ διορίτου εκ του 
λάκκου 2

είδομεν, μόνον εις τον λάκκον 2 ευρέθη- 
σαν οστά τινά.

Είναι αδύνατον αι άνευ οστών σαρκο- 
φάγοι να θεωρηθούν κενοτάφια. Το έθι- 
μον δεν η το άγνωστον βεβαίως εις το νε- 
κροταφείον κατά τους χρόνους τούτους, 
εφ' όσον πρό ολίγων ετών εν κενοτάφιον 
επεσημάνθη εις ένα γειτονικόν θαλαμω- 
τόν τάφον. Είναι δύσκολον όμως να θεω- 
ρηθή ότι ο ανασκαφείς εφέτος περίβολος 
περιείχεν εξ σεσυλημένα κενοτάφια και 
ένα μόνον σεσυλημένον πραγματικόν τά- 
φον. Η  ανυπαρξία οστών εις τους εξ τά- 
φους δεν φαίνεται πάλιν ότι οφείλεται 
εις απλήν σύλησιν. Ως είναι γνωστόν 
εκ των ανασκαφών των διαφόρων νεκρο-

Εικ. 12. Αποσπασματικόν πώμα πυξίδος εξ ελεφαντοστού

κοι και απετέθησαν εντός αυτών αι αντί- 
στοιχοι λάρνακες, συγχρόνως δε ως θα 
ίδωμεν περαιτέρω, ανιδρύθη ο περίβο- 
λος. Προβληματικαί είναι μόνον αι εντός 
των λαρνάκων γενόμεναι ταφαί, λόγιο της 
πλήρους σχεδόν απουσίας οστών. Ω ς

ταφείων, επιβεβαιούται δε εκ της σκαφής 
του μινωικού νεκροταφείου εις Φουρνί, 
οι ανά τους αιώνας συληταί ολίγον ενδια- 
φέρονται διά τα λείψανα των νεκρών. Εις 
τους σεσυλη μένους τάφους παρατηρείται 
πάντοτε ότι οι τυμβωρύχοι φροντίζουν
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Εικ. 13. Τεμάχιον ελεφαντίνου κτενίου μετά 
παραστάσεως σαυρών

Εικ. 14. Περιδέραιον συντεθέν εκ διαφόρων 
συλλεγεισών ψήφων

διά την αποκομιδήν πάντων των κτερι- 
σμάτων, ουχί δε των οστών, τα οποία 
απορρίπτονται. Εις τον ταφικόν περίβο- 
λον των Αρχανών παρατηρείται παρα- 
δόξως το αντίθετον.

Δια την ερμηνείαν του φαινομένου μιαν 
μόνον εξήγησιν ευρίσκω πιθανήν, σχε- 
τικήν βεβαίως προς την παρατήρησιν της 
απουσίας των μακρών πλευρών και του 
πυθμένος των λαρνάκων. Την μεταφοράν 
των νεκρών σωμάτων ομού μετά του πυ- 
θμένος των σαρκοφάγων, μεταφοράν ήτις

διηυκολύνετο εκ της αποσπάσεως μιας 
εκ των μακρών πλευρών. Η  μεταφορά 
αυτή ίσως εγένετο ολίγον χρόνον μετά 
την κατάθεσιν, πρό της διαλύσεως των 
σαρκών και της φθοράς των ενδυμάτων. 
Δια τον λόγον τούτον τα ευρήματα περιο-



408 ΚΡΗΤΗ ( I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ)

Εικ. 15. Εκμαγείον σφραγιδόλιθου μετά παρα- 
στάσεως φύλλου κισσού

ρίζονται μόνον εις ολίγα μικροαντικεί- 
μενα των κοσμημάτων των νεκρών, τα 
οποία απέπεσαν, εις αγγεία και σκεύη 
τοποθετημένα εντός των λαρνάκων, τα 
οποία δεν ενδιέφερον, εις κομψοτέχνη-

ματα εξ ελεφαντοστού, τα όποια εθραύ- 
σθησαν. Αι σκέψεις αύται οδηγούν ίσως 
μακράν. Αι μεταφοραί των νεκρών εκ των 
χώρων ταφής δεικνύουν άσκησιν του 
εθίμου της ανακομιδής. Τούτο είναι όμως 
μέχρι τούδε αμάρτυρον και όχι μόνον εις 
Κρήτην, ευλόγως δύνανται επομένως να 
εκφρασθούν αντιρρήσεις. Ίσως όμως και 
πάλιν η άσκησις τούτου εις τον μοναδι- 
κόν ταφικόν περίβολον της Κρήτης δεν 
είναι τυχαία, εφ' όσον και πάλιν διά πρώ- 
την φοράν ενταύθα επισημαίνεται η ύπαρ- 
ξις επιτύμβιων στηλών.

Εις τινα σημεία εντός του περιβόλου, 
κυρίως δε κατά το κέντρον τούτου, ανευ- 
ρέθησαν πολλοί μικρού μεγέθους ακα- 
τέργαστοι λίθοι, ασφαλώς προελθόντες εκ 
της διαλύσεως των τοίχων κατά την μα- 
κροχρόνιον καλλιέργειαν του χώρου. Ιδ ι- 
αιτέρως ενδιαφέροντες όμως είναι τρεις 
μεγάλοι κατειργασμένοι λίθοι, οι οποίοι 
άνευρέθησαν επί η εντός των λάκκων. 
Ο  εις τούτων έκειτο εντός του λάκκου 
2 ( εικ . 20 - 22), ο δεύτερος επί του λάκ- 
κου 3 ( ε ι κ . 22 - 23) και ο τρίτος επί του 
λάκκου 5 ( ε ι κ . 22, 24 - 25 ). Δεν χωρεί

Εικ. 16. Τεμάχιον σφραγιδόλιθου μετά παρα- 
στάσεως πιθανώς γρυπός και αιγάγρου

Εικ. 17. Σχέδιον του σφραγιδόλιθου της ε ι κ . 16

I
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Εικ. 18. Σφραγιδόλιθος εκ σαρδώνυχος, φέρων παράστασιν τριών ζώων 

Εικ. 19. Σχέδιον του σφραγιδόλιθου της ε ι κ . 18



410 ΚΡΗΤΗ (I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ)

Εικ. 20. Επιτύμβια στήλη, ως άνευρέθη εντός 
του λάκκου 2

Εικ. 21. Η  επιτύμβια στήλη του λάκκου 2

αμφιβολία βάσει της κατεργασίας τού- 
των, των σχημάτων, επίσης δε των συνθη- 
κών άνευρέσεως, ότι οι λίθοι ούτοι εχρη- 
σίμευσαν ως σήματα, παρόμοια ενός αβε- 
βαίου μέχρι τούδε δείγματος του νεκρο- 
ταφείου του Μαυροσπήλιου Κνωσού. 
Είναι αξιοσημείωτον ότι η πρώτη στήλη, 
ήτις άνευρέθη εντός του λάκκου 2, έκειτο 
κατά μήκος του λάκκου, η βάσις δε ταύ- 
της ήτο προς δυσμάς. Ακριβώς εντός του 
λάκκου τούτου άνευρέθησαν όμως τα μό- 
να οστά, τα οποία ήλθον εις φως κατά την 
ανασκαφήν των λάκκων, κατά το δυτικόν 
δε τμήμα του λάκκου συνελέγησαν μικρά 
τεμάχια κρανίου και τινες οδόντες. Δύ- 
ναται επομένως να θεωρηθή βέβαιον, ότι 
η στήλη έκειτο όρθια άνωθεν του τάφου 
και επί της κεφαλής του νεκρού, έχουσα 
εστραμμένην την πλέον κατειργασμένην 
επιφάνειαν προς την είσοδον του περι- 
βόλου. Η  ανεύρεσις των επιτύμβιων 
στηλών είναι κατά ταύτα λίαν ενδιαφέ- 
ρουσα, όχι μόνον διά την συσχέτισιν 
προς τας αναγλύφους, γραπτάς ή απλάς 
στήλας της μυκηναϊκής Ελλάδος, αλλ’ 
επίσης διά το θέμα της καταγωγής των 
επιτυμβίων στηλών των μεταγενεστέρων 
ελληνικών χρόνων, ιδιαιτέρως δε λόγω 
της όψιμου χρονολογήσεως των σημάτων 
του περιβόλου των Αρχανών.

Η  ύπαρξις σημάτων εις τον περίβολον 
των λακκοειδών τάφων των Αρχανών ήτο 
όμως αναγκαία. Ω ς καταφαίνεται και εις 
την κάτοψιν ( ε ικ . 3 ), οι επτά λάκκοι 
είναι κανονικότατα διατεταγμένοι. Θα 
ήτο όμως αδύνατον να σκαφούν δι’ αλ- 
λεπαλλήλους ταφάς τοιαύτα κανονικά 
ορύγματα, εάν η θέσις των προυπαρχόν- 
των δεν εδηλούτο διά σημάτων. Την ύπαρ- 
ξιν σημάτων καθιστά επίσης αναγκαίαν 
και η κατασκευή του περιβόλου, ο οποίος 
παρακολουθεί κανονικώς και πάλιν τον
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Εικ. 22. Αι στήλαι των λάκκων 2, 3 και 5

προσανατολισμόν και τους άξονας των 
λάκκων. Η  τοιαύτη κατασκευή του πε- 
ριβόλου ίσως αποτελεί τέλος ένδειξιν 
περί της χρονολογήσεως τούτου κατά 
τους αυτούς χρόνους της ανορύξεως των 
λάκκων και της εναποθέσεως των εντός 
λαρνάκων τάφων.

Ω ς είδομεν ήδη, ο ταφικός περίβολος 
των Αρχανών είναι μοναδικός εις Κρή- 
την και μάλιστα όχι μόνον καθ’ εαυτόν, 
αλλ’ επίσης διά τα επί μέρους στοιχειά 
του. Γνωστόν είναι μόνον εις την νήσον 
το έθιμον της εντός λάκκων ταφής. Καί 
τούτο όμως είναι σπάνιον, απαντώμενον 
κυρίως εις τα σύγχρονα κνωσιακά νεκρο- 
ταφεία και θεωρούμενον ασφαλώς ως 
οφειλόμενον εις μυκηναϊκήν επίδρασιν. 
Οι λάκκοι ούτοι σκάπτονται εις διάφορα 
σημεία των νεκροταφείων εν μέσω άλλων 
ειδών ταφών. Ουδέποτε άνευρέθησαν εις

Εικ. 23. Η  επιτυμβία στήλη του λάκκου 3
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Εικ. 24. Επιτυμβία στήλη, ως άνευρέθη επί 
του λάκκου 5

Εικ. 25. Η  στήλη του λάκκου 5

την νήσον συνολικώς επτά λακκοειδείς 
τάφοι μετ’ επιτύμβιων στηλών εις τοιαύ- 
την διάταξιν και δη και εντός περιβόλου. 
Παράλληλα του ταφικού περιβόλου των 
Αρχανών δύνανται να αναζητηθούν επο- 
μένως μόνον έκτος της νήσου.

Ως γνωστόν, οι μοναδικοί ταφικοί πε- 
ρίβολοι, οίτινες ήλθον εις φως εις την 
μυκηναϊκήν Ελλάδα, είναι οι βασιλικοί 
ταφικοί περίβολοι Α' και Β' των Μυκη- 
νών, αμφότεροι έχοντες επιτυμβίους στή- 
λας άνωθεν ωρισμένων ταφών. Αι ταφαί 
των περιβόλων των Μυκηνών είναι βε- 
βαίως κατά πολύ παλαιότεραι των ταφών 
του περιβόλου των Αρχανών. Είναι 
όμως ενδιαφέρον να σημειωθή ότι οι κύ- 
κλοι, οι οποίοι περιέβαλλον τους βασι- 
λικούς τάφους των Μυκηνών, φαίνεται 
ότι ιδρύθησαν εις μεταγενεστέρους χρό- 
νους, πιθανώς εις εποχήν ολίγον υστερω- 
τέραν του περιβόλου των Αρχανών. Αι 
παρατηρούμενοι διαφοραί των τάφων των 
περιβόλων των Μυκηνών και των Α ρχα- 
νών οφείλονται βεβαίως εις τα διάφορα 
τοπικά έθιμα, διαφορετικά επίσης χρο- 
νικώς.

Η  σημαντικωτέρα διαφορά ως προς το 
σχήμα του περιβόλου μεταξύ των κύκλων 
των Μυκηνών και του ορθογωνίου των 
Αρχανών οφείλεται εις την σύγχρονον, 
ως είδομεν, κατασκευήν των λάκκων και 
του περιβόλου μόνον του δευτέρου. Τούς 
εις διάφορα σημεία διεσπαρμένους βασι- 
λικούς τάφους των Μυκηνών ηδύναντο 
να περιβάλλουν μεταγενεστέρους μόνον 
κύκλοι, την εξ υπαρχής όμως κανονικώς 
συγκροτηθείσαν ομάδα των λακκοειδών 
τάφων των Αρχανών μόνον εν ορθογώ- 
νιον. Κοινή είναι όμως η βασική ιδέα 
του σεβασμού ιδιαιτέρων τινών ταφών 
διά της κατασκευής περιβόλου και η πε- 
ραιτέρω έξαρσις τούτων δι' επιτυμβίων
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Εικ. 26. ΄Αποψις του ταφικού πε- 
ριβόλου και του βόθρου από ΒΔ.

στηλών. Τα βαθύτερα αίτια της κατα- 
σκευής των περιβόλων των Μυκηνών, η 
άσκησις λατρείας εις τον ταφικόν περί- 
βολον Α', η ερμηνεία της κυκλικής 
φρεατοειδούς κατασκευής, της άνευρε- 
θείσης υπό του Schliemann, ως βωμού ή 
βόθρου, έχουν αποτελέσει θέμα συζητή- 
σεων. Είναι ενδιαφέρουσα επομένως η 
ανεύρεσις ενός βόθρου παρά τον περίβο- 
λον των Αρχανών.

Εις μικράν απόστασιν βορειοδυτικώς 
του περιβόλου εσκάφη εντός του στε- 
ρεού κυκλικός λάκκος ( ε ικ . 26), τα τοι- 
χώματα του οποίου επενεδύθησαν διά τοί- 
χου εκ μεγάλων λίθων και το δάπεδον διά 
πλακών ( ε ικ . 27). Εντός τούτου ανευ- 
ρέθησαν ολίγα αγγεία εις τεμάχια, τα 
όποια δεν συνεκολλήθησαν είσέτι, φαί- 
νεται όμως ότι τινά τούτων είναι σπον- 
δικά. Ε ν  μόνωτον κύπελλον μετά προχύ-
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Εικ. 27. Το εσωτερικόν του 
κτίστου βόθρου

σεως ευρεθέν ενταύθα ( ε ικ . 28 ) φέρει 
εσωτερικώς κατά τον πυθμένα πλαστικήν 
τινα διακόσμησιν. Είναι χαρακτηριστι- 
κόν ότι ουδέν έτερον πλήν των αγγείων 
άνευρέθη εντός του κτίστου τούτου λάκ- 
κου- ομοίως ουδέν τεμάχιον οστού. Φαίνε- 
ται επομένως ασφαλές ότι πρόκειται περί 
βόθρου, προωρισμένου να δεχθή υγράς 
και μόνον προσφοράς. Εις επίρρωσιν της 
υποθέσεως ταύτης αναφέρεται ότι το 
χώμα ενταύθα και εις τα βαθύτερα ση- 
μεία του βόθρου ήτο λίαν διαφόρου υφής 
σχετικώς προς τα συνήθη χώματα των 
διαφόρων τμημάτων του νεκροταφείου.

Τούτο απέδιδε κατά την ανασκαφήν 
μιαν ανυπόφορον διά τον σκάπτοντα χα- 
ρακτηριστικήν οσμήν, δίδον ούτω την 
εντύπωσιν και μόνον εκ του γεγονότος 
τούτου, του εμποτισμού εκ διαφόρων 
υγρών. Είναι αξιοσημείωτον τέλος ότι 
περί τον βόθρον άνευρέθη επιφανεια- 
κώς, εν αντιθέσει προς τον περίβολον, 
πλήθος οστράκων, προελθόν εκ των απο- 
θέσεων μικρών κυρίως αγγείων.

Δια πρώτην φοράν και πάλιν επιση- 
μαίνεται εις Κρήτην βόθρος εντός νεκρο- 
ταφείου, χρησιμοποιηθείς ασφαλώς διά 
την ταφικήν λατρείαν, διά χοάς όμοιας
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Εικ. 28. Μόνωτον κύπελλον εκ του βόθρου

προς τας υπό του Ομήρου αναφερομένας 
(λ 24 - 28). Τούτο δεν είναι και πάλιν πα- 
ράδοξον, δεδομένου ότι εις πλείστα όσα 
σημεία του νεκροταφείου εις Φουρνί 
ήλθον εις φως ασφαλή ίχνη ασκήσεως 
της λατρείας των νεκρών. Ο  ταφικός πε- 
ρίβολος των Αρχανών καθίσταται ούτω 
πλέον έτι σημαντικός διά την έρευναν, 
έφ’ όσον βεβαιούται ότι οι εις τούτον τα- 
φέντες νεκροί δεν ήσαν απλώς πρόσωπα

σεβαστά, αλλά νεκροί οίτινες έτυχον πε- 
ραιτέρω και λατρείας.

Ως είναι φυσικόν, είναι πρόωρος ακόμη 
η συναγωγή οριστικών συμπερασμάτων, 
κυρίως εφ' όσον παραμένει προβλημα- 
τική η ερμηνεία της πλήρους σχεδόν 
απουσίας οστών εκ των λάκκων, τόσα δε 
στοιχεία του περιβόλου είναι άνευ πα- 
ραλλήλων διά την Κρήτην. Ασφαλές 
δύναται ίσως μόνον να θεωρηθή, λόγω 
και του πλούτου των υπολειφθέντων κτε- 
ρισμάτων, ότι οι νεκροί του περιβόλου 
των Αρχανών ανήκον εις την αχαϊκήν 
αριστοκρατίαν της νήσου. Είναι πιθανόν 
ότι η περαιτέρω έρευνα της περιοχής του 
βόθρου, επίσης όμως η συνέχεια της σκα- 
φής του νεκροταφείου, θα διαφώτιση πε- 
ραιτέρω τινά των τιθεμένων προβλημά- 
των διά τους εν γένει σκοτεινούς χρόνους 
της μετανακτορικής Κρήτης. Είναι όμως 
ήδη σημαντική διά την έρευναν η αποκά- 
λυψις τόσων νέων στοιχείων και δη εις 
μιαν περιοχήν της νήσου, η οποία ως 
φαίνεται, υπήρξε δυναμικόν κέντρον και 
κατά τους χρόνους τούτους.

I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

A MYCENAEAN GRAVE CIRCLE AT CRETE

The sixth campaign of excavations 
in the Prehistoric cemetery at Fourni, 
Archanes, has once again yielded im- 
portant results1. A new tholos tomb 
of the 'EM III period, containing 
most important Cycladic finds, and a 
Mycenaean grave circle have come to 
light. The latter is the first to be dis- 
covered on Crete, and therefore of

great interest for comparison with the 
two royal grave circles at Mycenae.

The grave circle2 was uncovered at 
a short distance northwards of the 
so-called Tholos Tomb A, at a site 
hitherto occupied by a plantation of 
grape-vines ( f i g·  1)· Seven re- 
ctangular large - sized shafts, all but 
one having an east - west great axis,
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were dug in two series and on different 
levels in the soft rock ( kouskoura ). 
The site was surrounded by a strong 
wall, of which only the lower course 
has been preserved ( f i g s .  2 - 5 ). 
The entire west part of the wall, and 
parts of it by the two ends facing east, - - 
have survived and safely restore the 
rectangular shape of the períbolos. The 
east boundaries of the peribolos are 
not clearly defined, but it seems that 
entrance was on this side.

Each of the seven shafts of the grave 
circle at Archanes contained a lar- 
nax. The larnakes were of different 
sizes and the measurements of the 
shafts varied accordingly. The sides 
of each larnax were almost adjacent 
to the walls of the corresponding 
shaft -  a fact which clearly shows that 
each of the shafts had been dug to in- 
clude a specific larnax. Strangely 
enough, however, the larnakes have 
been found empty. With the exception 
of one larnax, that of Grave 2, where 
very few bone fragments were reco- 
vered, no bones have been found 
either within or around the remaining 
larnakes3.

Grave 4 is a characteristic example. 
The sarcophagus deposited within the 
shaft was found in situ. To the east 
of it were discovered four bronze vases, 
funerary offerings, thrown from above 
after the larnax had been placed inside 
the narrow shaft, which accounts for 
the position they were found, leaning 
against each other in the empty space 
left ( f i g ·  6) .  However, neither a 
single funerary gift, nor the slightest 
trace of bone were discovered inside 
the larnax. In addition, although the

larnax still stood on its legs, the north 
long side and a large part of the bottom 
were missing, having been in all pro- 
bability detached ( f i g .  7 ). Only a 
few fragments of the lid, which had 
failed inside the larnax, have been 
recovered.

Similar findings were noted during 
the excavation of all the graves. Nearly 
all the legs of the larnakes stood in situ. 
Most of the larnakes were broken. The 
fragments collected, however, made 
clear the absence of one of the long 
sides and the bottom. The bottom of 
the larnax in Grave 6 was the only one 
found in situ, and presented, more- 
over, the unusual feature of six coffered 
sections, reminiscent of larnakes made 
of wood ( f i g .  8) .  Nevertheless, in 
this instance too, one of the long sides 
of the larnax was missing. The larnax 
in Grave 3 was not found standing in 
situ, but broken to pieces; at the 
bottom of the shaft lay, on the side, 
one of the narrow parts with the lid 
on it ( f i g .  9 ).

In addition to the bronze vases in 
Grave 4 ( f i g s .  6, 10),  the finds 
that have come to light during the 
excavation of the shaft graves were few 
but interesting. These include : A 
large cylindrical stone vase with two 
handles and a spout, and part of 
another small spherical vase of diorite 
( f ig.  11). A large number of ivory 
fragments such as fragments of a 
cylindrical pyxis with its lid ( f  i g. 
12 ), a small column, a fragment of a 
comb decorated with a representation 
of lizards ( f i g .  13),  and a fragment 
of a mirror handle. A great number of 
minor objects, among which two
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whorls, beads of gold, sard, glass and 
faience ( f i g .  14),  a gold sphekoter, 
and three seals, of which one bears the 
representation of an ivy leaf ( f i g .  
15 ), the other probably of a griffin 
and an ibex ( f i g s .  16- 17) ,  and the 
third of three animals ( f i gs .  18 - 19). 
Pottery finds have been scarce, limited 
to a few scattered sherds and a one- 
handled cup of the LH IIIA  period. 
To the same date are also ascribed 
the remaining funerary offerings, the 
bronze vases, the ivories, and the 
chest - shaped larnakes, by reason of 
their decoration.

Owing to the practically complete 
absence of bones, no light was shed 
on the burials in the larnakes. As al- 
ready mentioned, a few bones were 
found in Grave 2. It would be impos- 
sible to interpret the graves as ceno- 
taphs, and it would be equally im- 
possible to attribute the total absence 
of bones to plundering, as grave - 
robbers are interested in precious ob- 
jects, such as those found during the 
excavation of the grave circle, but not 
in bones. For this phenomenon I can 
think of only one plausible explana- 
tion, in connection with the missing 
long side and bottom of the larnakes : 
i.e. that the dead had been removed 
along with the bottom of the sarco- 
phagus, this removal having been 
made easier by the detachment of one 
of the long sides. This probably occur- 
red shortly after the dead had been 
buried, before their flesh disintegrated 
and their garments deteriorated. Hence 
the finds are restricted only to a few 
pieces of jewellery that had fallen off 
the dead, to vases and vessels placed

outside the larnakes, which were of no 
interest, and to ivory objects that had 
been broken. These thoughts are per- 
haps far - fetched. Removal of the 
dead from their place of burial sug- 
gests the practice of such a funerary 
custom, of which, however, there exist 
no evidence so far, either in Crete or 
elsewhere. Objections to this theory 
may, therefore, justifiably arise. On 
the other hand, the removal of the 
dead from this unique grave circle of 
Crete may not have been accidental, 
since the existence of tombstones is 
also noted here for the first time.

Three funerary stelae were unearth- 
ed during the excavation of the grave 
circle. One of them lay within Grave 2 
( f i g s .  20 - 22 ), the second on Grave 
3 ( f i g s. 22 - 23,) and the third on 
Grave 5 ( f i g s .  22, 24-  25 ). The 
working and the shape of these stones, 
as well as the circumstances under 
which they were found, leave no room 
for doubt that these served as signs. 
It is to be noted that the first stele, 
found in Grave 2, lay along the length 
of the shaft, its base facing westwards. 
Inside this grave, however, were found 
the only bones that have come to light 
during the excavation of these shaft - 
graves : at the west end of the shaft 
were collected small skull fragments 
and a few teeth. It may therefore be 
safely deduced that the stele stood 
over the grave at the head of the dead, 
with its better worked surface facing 
the entrance to the peribolos.

The presence of tombstones on the 
shafts of the Archanes grave circle was 
apparently necessary. A ground - plan 
( f i g .  3 ) shows that the seven shafts
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had been most orderly arrayed. It 
would have been impossible though 
to dig such even - shaped shafts, had 
the location of preexisting graves not 
been marked by tombstones. The exi- 
stence of grave - markers was also 
necessary for the construction of the -  
peri bolos, which again follows the 
orientation and axes of the shafts. 
Finally, such a construction of the 
peribolos is perhaps an indication for 
assigning to it the same date as the 
digging of the shafts and the burials 
in larnakes.

The grave circle of Archanes is a 
unique instance in Crete, not only by 
itself, but also for the various features 
it presents. One may look for parallels 
only outside the island of Crete. As 
is well - known, the only grave circles 
so far discovered in Mycenaean Greece, 
were the royal Grave Circles A and 
B at Mycenae, both of which carried 
tombstones over certain burials. The 
burials of the Mycenaean grave circles 
are, of course, of much earlier date 
than those of the grave circle at Ar- 
chanes. It is interesting to note, how- 
ever, that the peri bolos surrounding 
the royal graves at Mycenae were 
founded at a later date, possibly at a 
slightly later date than the Archanes 
peri bolos. The differences noted bet- 
ween the grave circles of Mycenae and 
Archanes are of course due to the di- 
versity of local funerary customs, as 
well as their different chronologies.

The most significant difference in the 
form of the períbolos, between the cir- 
cular one of Mycenae and the rectan- 
gular one of Archanes, is due to the 
simultaneous construction of the shafts

and the peri bolos at Archanes. The dis- 
persed royal graves of Mycenae could 
only be surrounded later by a circular 
peri bolos, while the initially well - 
arranged group of shaft - graves at 
Archanes could only be included in a 
rectangular peri bolos. A common feel- 
ing of respect for certain graves under- 
lies the construction of a períbolos in 
both instances, as well as the setting 
up of gravestones. The deeper reasons 
for the construction of a peri bolos a t 
Mycenae, the performance of cult in 
Grave Circle A, and the interpretation 
of the circular well - like construction 
found by Schliemann as an altar or a 
bothros, have been the object of de- 
bates. The discovery of a bothros near 
the peri bolos of Archanes is, therefore, 
of interest in this respect.

At a short distance to the north - 
west of the peri bolos a circular pit had 
been dug into bedrock ( f i g .  26) ; 
its walls were lined with large stones 
and its floor covered with slabs ( f i g .  
27 ). A few vases found within the pit 
in fragmentary condition have not been 
mended yet. Nevertheless, some of these 
appear to have been libation vessels. 
A spouted cup with one handle bears 
some sort of plastic decoration on the 
inner side of the base ( f i g .  28 ). It is 
noteworthy that except for these vases, 
nothing else was found inside this built 
pit, not even a single fragment of bone. 
We may safely presume, therefore, 
that the pit served as a bothros destined 
to receive only liquid libations. This 
hypothesis was further enhanced by the 
fact that the soil at this point and in the 
deeper layers of the bothros was of a 
very different texture as compared to
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the ordinary soil in the other sections 
of the cemetery. In the course of the 
excavation the soil at this point emit- 
ted a characteristic unbearable stench, 
which by itself suggests an impregna- 
tion of the soil with various liquids. 
Finally, it is worth noticing that, by 
contrast to the peribolos, surface finds 
here consisted of a great number of 
sherds, mostly from deposits of small 
vases.

It is again for the first time that a 
Cretan cemetery was found to have 
had a bothros, which must have cer-

tainly served for the cult of the dead 
-  for the offering of libations similar 
to those mentioned by Homer ( 1. 
24 - 28 ). This is not surprising, in 
view of the fact that traces of the per- 
formance of the cult of the dead have 
come to light in various parts of the 
cemetery at Fourni. Thus, the grave 
circle of Archanes acquires even greater 
importance for purposes of research, 
since it has been confirmed that the 
dead buried there had been not merely 
venerated, but actually worshipped.

J. A. SAKELLARAKIS

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΣ TOY ΧΑΛΚΟΥ ΙΠΠΟΥ TOY ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Α φ’ ης εποχής, τω 1928, ανειλκύσθη- 
σαν εκ του βυθού της θαλάσσης, παρά το 
Α ρτεμίσιον της Ευβοίας, τα αποτμήματα 
του χαλκού ίππου και ο παις αναβάτης1, 
προέκυψε το πρόβλημα αν ούτος ανήκε 
πράγματι εις την αρχικήν σύνθεσιν του 
μνημείου. Διότι ο ίππος εχρονολογήθη 
εις τα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνος, θεωρη- 
θείς ως προβαθμίς της ζωφόρου του Παρ- 
θενώνος1 2, ενώ ο παις είναι χαρακτηριστι-

κόν δείγμα του Baroque της ελληνιστι- 
κής εποχής3. Και η δυσαναλογία διαστά- 
σεων του ίππου και του μικρού αναβάτου 
φαίνεται ως να ενισχύη την αμφιβολίαν 
περί αρχικής σχέσεως ίππου και αναβά- 
του. Επομένως ο παις θα έπρεπε να είχε 
προστεθή κατά την μεταγενεστέραν ελ- 
ληνιστικήν εποχήν επί του προυπάρχον- 
τος ίππου, αφού κατόπιν της εξαντλητι- 
κής υποβρυχίου ερεύνης εις τον περιωρι-

1. Πρβλ. έκθεσιν Ν. Μπέρτου εν ΑΔ 10 (1929), 
Παραρτ. σ. 87 - 95 και εικ. 3 (το πρόσθιον μέρος 
του ίππου), εικ. 5 -6  ( ο παις αναβάτης). Το 
οπίσθιον μέρος ανειλκύσθη τω 1937 υπό αλιέων, 
παρασυρθέν υπό θαλασσίων ρευμάτων.

2. Ε. Buschor, Die Plastik der Griechen (1936)

cr. 70 και ε ι k . cr. 74. Πρβλ. και X. Kαρούζov εv 
AΔ 13 (1930- 31) cr. 42.

3. M. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic 
Age (1961) cr. 151, site. 645. G.M.A.Hanfmann, 
Classical Sculpture ( 1967) cr. 329, εικ. 232.
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Εικ. 1. Ο  ίππος του Αρτεμισίου, αριστερά όψις

σμενον χώρον του βυθού, όπου ευρέθη- 
σαν ο Ποσειδών, τα αποτμήματα του ίπ- 
που και ο αναβάτης, δεν εσημειώθη υπό- 
λειμμά τι άλλου χαλκού έργου.

Προσφάτως συνετελέσθη εν τω Εθνικώ 
Αρχαιολογικώ Μουσείω η ανασυγκρό- 
τησις του ίππου και η τοποθέτησις του 
αναβάτου ( ε ι κ .  1 - 4 ), τη αρωγή φιλάρ- 
χαιου Αμερικανίδος, η οποία διέθεσε την 
δωρεάν της διά της Κας Χριστίνας Στα- 
θάτου, προέδρου του Συμβουλίου του 
Ιδρύματος Ψύχα. Η  τεχνική εργασία

στηρίξεως και συγκολλήσεως των απο- 
τμημάτων διά της κατασκευής εσωτερι- 
κού οπλισμού ( ε ικ . 5 ) οφείλεται εις τον 
τεχνίτην κ. Χρ. Χατζηλιού, εις δε τον 
μουσειακόν καλλιτέχνην κ. Ν. Περαντι- 
νόν η πλαστική συμπλήρωσις και το στή- 
σιμον του έργου. Αι συμπληρώσεις εγέ- 
νοντο δι’ υλικού εποξυκής ρητίνης τύπου 
Araldite Ciba, αναμειχθέντος με κόνιν 
στόκου και λαβόντος τον κατάλληλον 
χρωματισμόν.

Πρό τεσσαράκοντα περίπου ετών, ο
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Εικ. 2. Ο  ίππος του Αρτεμισίου, δεξιά όψις

τότε γλύπτης του Μουσείου, αείμνηστος 
Παναγιωτάκης, είχεν επιχειρήσει την 
συμπλήρωσιν, εις εκμαγείον, του σώμα- 
τος του ίππου. Το εκμαγείον διατηρείται 
εν τω Μουσείω, αλλ’ η μελέτη εκείνη 
παρουσιάζει σφάλματα, δι' ο και απεκλεί- 
σθη από του να ληφθή ως βάσις προς ανα- 
συγκρότησιν του έργου. Τα κύρια μειο- 
νεκτήματα αυτής ήσαν αφ’ ενός μεν η 
υπερβολική επιμήκυνσις του σώματος του 
ίππου και αφ’ ετέρου η υπέρ το δέον ανύ- 
ψωσις του τραχήλου αυτού, εις τρόπον

ώστε το στήσιμον έδιδε την εντυπωσιν 
άλματος μάλλον παρά καλπασμού. Η  
συμπλήρωσις επομένως του ελλείποντος 
μεσαίου τμήματος του σώματος μετά του 
απαραιτήτου υπό την κοιλίαν στηρίγμα- 
τος ( εις το σημείον ακριβώς, όπου αντι- 
στοίχως επί της ράχεως κάθηται ο μικρός 
αναβάτης) και η κατά το μάλλον ή ήτ- 
τον λοξή προς τα άνω φορά του τραχή- 
λου απετέλεσαν τα βασικά προβλήματα 
της νέας ανασυγκροτήσεως.

Το μεταξύ του προσθίου και οπισθίου
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Εικ. 3. Ο  ίππος του Αρτεμισίου, πρόσθια όψις

τμημάτων του ίππου κενόν, σχηματιζό- 
μενον εκ του απολεσθέντος μέρους του 
σώματος, είναι μεγαλύτερον κατά την 
δεξιάν πλευράν. Ε π’ αυτής εγένετο η 
συμπλήρωσις υπό του καλλιτέχνου κ.
Ν. Περαντινού του μέρους από του 
ακρωμίου μέχρι της οσφύος περίπου, εις 
μήκος 1.38 μ. (κατά την κοιλίαν το συμ- 
πληρωθέν κενόν είναι μήκους 0,20 μ.). 
Πρό του μηρού του αναβάτου, το θραυ- 
σθέν τείχωμα του σώματος του ίππου ,· 
υπέστη σύνθλιψιν και εισχωρεί εις βά- 
θος 0,01 - 0,035 μ. Το πρόσθιον σκέλος, 
λόγω συμπιέσεως του στέρνου, δεν ήτο 
δυνατόν να αποκατασταθή εις την θέσιν 
του άνευ βλάβης του έργου. Αρχικώς θα 
είχε φοράν προς τα κάτω, ενώ το αρι- 
στερόν σκέλος έχει καλώς. Μικραί οπαί 
έμειναν ασυμπλήρωτοι επί του τραχήλου 
και της κεφαλής. Επί της αριστεράς 
πλευράς, η συμπλήρωσις της ράχεως 
έχει έκτασιν μόνον 0,43 μ. Ο  ελλείπων 
οπίσθιος πους συνεπληρώθη από της 
βάσεως εις ύψος 0,34 μ. Κατά την απο- 
κοπήν του τραχήλου, τμήμα του τειχώ- 
ματος του ακρωμίου εξέχει της θέσεώς 
του, μη δυνάμενον να αποκατασταθή.
Η  ελλείπουσα ουρά από της εκφύσεως 
συνεπληρώθη επίσης διά πλαστικού υλι- 
κού.

Αι διαστάσεις, μετά την συμπλήρωσιν 
του έργου, έχουν ως εξής: ύψος μέχρι 
του άκρου της κεφαλής 2.05 μ., μήκος 
(άνευ της ουράς) 2.50 μ., μήκος κεφαλής 
0,51 μ., μέγιστον πάχος κορμού 0,53 μ. 
Κατά την νέαν ανασυγκρότησιν το σώ- 
μα του ίππου εβραχύνθη εν σχέσει προς 
την εν εκμαγείω παλαιάν συμπλήρωσιν 
κατά 0,15 μ.

Προσφέρεται λοιπόν τώρα το έργον 
εις την άνετον μελέτην, ως προς την 
σύνθεσιν και τας πλαστικάς λεπτομε-
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ρείας, ώστε είναι σκόπιμον να σημειω- 
θώσι παρατηρήσεις τινές, σχετικαί προς 
την τεχνοτροπίαν και την σύνθεσίν του. 
Η  κεφαλή του ίππου δύναται πράγματι 
να παραβληθή προς αναγλύφους κυρίως 
παραστάσεις της κλασσικής εποχής. Η  
ομοιότης αυτή υπέβαλε την χρονολόγη- 
σιν του έργου εις τα μέσα του 5ου αιώνος 
π.Χ. Είναι γνωστόν ότι μεγάλοι πλά- 
σται του αυστηρού ρυθμού είχον επι- 
δοθή εις την ακριβή παράστασιν των 
ανατομικών λεπτομερειών του ίππου και 
άλλων ζώων.

Αι λεπτομέρειαι εν τούτοις της δια- 
πλάσεως των μυών, η μορφή των πτυχών 
του δέρματος εις τας ιγνύας και τας αρ- 
θρώσεις των σκελών, ιδίως η έντονος 
δήλωσις των φλεβών, μας υποβάλλει να 
αναγνωρίσωμεν εις το γλυπτόν τεχνο- 
τροπίαν μεταγενεστέρων ελληνιστικών 
χρόνων4. Εις το ίδιον χρονολογικόν 
συμπέρασμα δύναται ίσως να καταλήξη 
η εξέτασις της μορφής της Νίκης, υψού- 
σης διά των χειρών στέφανον, η οποία 
αναπαριστά σφράγισμα σύνηθες επί 
ευγενών ίππων κατά την αρχαιότητα 
( παραδείγματα έχομεν επί αγγειογρα- 
φιών). Η  μορφή, επί του δεξιού μηρού 
του ίππου, δηλούται διά περιγράμματος 
αποτελουμένου από το ίχνος ενθέτου 
στενής ταινίας πιθανώς εξ αργύρου, νυν 
απολεσθείσης. Το υπολειφθέν ίχνος απο- 
δίδει πιστώς το σχεδιογράφημα της ε ι κ . 
6, φιλοτεχνηθέν υπό του κ. Κ. Ηλιάκη.

Αν δεχθώμεν ότι ο ίππος έχει πλασθή 
ομού μετά του αναβάτου, δηλ. εις τους

Εικ. 4. Ο  ίππος του Αρτεμισίου, οπισθία όψις

4. Πρβλ. προχείρως την διάπλασιν των πτυ- 
χώσεων του δέρματος και την δήλωσιν των φλε- 
βών εις τον εκ Μήλου μαρμάρινον ίππον, προσ- 
φάτως ανασυγκροτηθέντα εν τω Μουσείω: 
ΑΑΑ IV (1971), σ. 45, εικ. 1, χρονολογούμε- 
νον εις το δεύτερον ήμισυ του 2ου π.Χ. αιώνος.
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όψιμους ελληνιστικούς χρόνους, δεν 
είναι ανεξήγητος η μίμησις κλασσικών 
μορφών εις την κεφαλήν, οφειλομένη 
εις την τάσιν προς κλασσικισμόν, η 
οποία συνυπήρχε μετά των χαρακτηρι- 
στικών της ελληνιστικής τέχνης. Δια 
της τοποθετήσεως ως αναβάτου του χαλ-
κού παιδός, προκύπτει αρμονικόν περί- 
γραμμα κλειστής συνθέσεως του συμ- 
πλέγματος, η οποία χαρακτηρίζει ακρι- 
βώς τα κλασσικιστικά έργα της όψιμου 
ελληνιστικής εποχής. Επομένως το σύμ- 
πλεγμα δύναται να χρονολογηθή περί 
τα μέσα του 2ου π.Χ. αίώνος5.

Δια την σύγχρονον δημιουργίαν ίππου 
και αναβάτου συνηγορεί η ύπαρξις επί 
της ράχεως του ίππου άκρου πτυχής ενδύ- 
ματος, όμοιας προς τας πτυχάς του χιτώ- 
νος του αναβάτου, ο όποιος εις το αντί- 
στοιχον σημείον κατά την παρυφήν 
της περιφερείας είναι αποκεκρουμένος. 
Δεν υπάρχει όμως επαφή των αποτμημά- 
των, διά τούτο επιβάλλεται επί του πα- 
ρόντος σχετική επιφύλαξις. Ως προς 
την δυσαναλογίαν μεγέθους ίππου και 
παιδός, αύτη δεν είναι ασυνήθης εις 
συμπλέγματα των όψιμων ελληνιστικών 
χρόνων6. Το κύριον δηλ. μνημείον είναι 
ο ίππος, ο δε μικρός αναβάτης αποτελεί 
παραπληρωματικήν τρόπον τινά μορφήν, 
πληρούσαν το υπέρ την ράχιν του ίππου 
κενόν. Έξ άλλου είναι φυσικόν να υπο-

τεθή ότι πράγματι κατά τας ιπποδρομίας 
επέβαινον των ίππων, διά το απαιτού- 
μενον ελαφρόν βάρος, παίδες ηλικίας 
14 - 15 ετών. Κατά τον γλυπτην κ. Πε- 
ραντινόν, αυτή πρέπει να είναι η ηλικία 
του αναβάτου, ως προκυπτει εκ των μορ- 
φών του σώματος, ενώ ούτος έχει σχε- 
τικώς μικροτέρας διαστάσεις του φυ- 
σικού. Ο  δημιουργός είχε τον λόγον 
του, υφής καλλιτεχνικής, διά την δυσα- 
ναλογίαν αυτήν, δηλ. την προσαρμογήν 
της μορφής εις την σύνθεσιν του μνη- 
μείου.

Το εικονιζόμενον θέμα είναι κέλης 
ίππος, χαρακτηριστικός διά το ραδινόν 
σώμα του και παριστάμενος τρέχων εν 
καλπασμώ προς το τέρμα κατά τινα ιππο- 
δρομίαν. Το μνημείον ήτο ανατεθειμένον 
εις τι σημαντικόν Ιερόν, οπόθεν αφηρέ- 
θη και κατά την διά θαλάσσης μεταφοράν 
του κατεποντίσθη λόγω ναυαγίου του 
φέροντος αυτό πλοίου, ομού μετά του 
αγάλματος του Ποσειδώνος.

Επομένως διά την ερμηνείαν του 
έργου, πρώτιστης σημασίας είναι το 
ζήτημα της αρχικής θέσεώς του και η 
αναζήτησις, κατά το βόρειον άκρον της 
Ευβοίας ή επί της θεσσαλικής ακτής, 
του Ιερού, εις το όποιον είχεν αφιερωθή 
τούτο και από όπου πιθανώς αφηρέθη 
και το περίφημον χαλκούν άγαλμα του 
Ποσειδώνος.

ΒΑΣ. Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ

■5. Ο  μικρός αναβάτης χρονολογείται συνήθως 
εις τα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνος, πρβλ. G .Μ.Α. 
Hanfmann , ε.α.

6. Το θέμα συνθέσεως δύο δυσαναλόγων μορ- 
φών, μεγάλης και μικράς, ανάγεται μεν εις τον 
4ον π.Χ. αιώνα ( Ειρήνη Κηφισοδότου, Ε ρμής

Πραξιτέλους ), αλλά αποδίδει κυρίως το πνεύμα 
της όψιμου ελληνιστικής τέχνης ( βλ. Κένταυ- 
ρον φέροντα επί της ράχεως ερωτιδέα, Μουσείον 
Λούβρου, Encycl. Phot. Ill, 238 Α, σύμπλεγμα 
Αφροδίτης Δήλου EM. 3335 κλπ.).
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Εικ. 5. Εσωτερικός οπλισμός στηρίξεως

THE BRONZE HORSE FROM ARTEMISION

The bronze horse with the boy- 
jockey, recovered in 1928 from the 
bottom of the sea off Gape Artemision, 
Euboea, was recently restored and 
exhibited un the National Archaeolo- 
gical Museum ( f i g·  1 - 4 ). The 
missing middle part of the horse’s body, 
the end of the hind leg and the tail 
have been completed by the sculptor 
of the Museum, Mr. N. Perantinos, 
while the technical work of mending 
and internal propping ( f i g .  5 ) was

executed by Mr. Ch. Hadzeliou.
The study of the style leads to a 

dating of the work to the Hellenistic 
period, i.e. the date also ascribed to 
the little jockey. This theory is en- 
hanced by the representation of a 
Nike, preserved in outline on the left 
leg of the horse -  a usual brand for 
thoroughbreds. Only the outline of the 
figure has been preserved, originally 
made of a silver inlay now missing 
( f i g .  6 ). The simultaneous produc-
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tion of jockey and horse is also denoted 
by the preserved end of a garment fold, 
on the back of the horse; this is similar 
to the folds of the jockey’s chiton. 
Therefore, the theory that the horse 
should be dated to the mid-5th cen- 
tury B.C., and that the jockey, if be- 
longing to this group at all, had been 
added at a later date, i.e. the Helleni- 
stic period, is groundless.

The Classic shape of the horse’s 
head, as compared to the sculptured 
representations of the Parthenon frieze, 
is explained by the Classicizing trends 
of late Hellenistic art. The style, how

ever, in rendering the anatomical de- 
tails of the body is Hellenistic and sug- 
gests that the horse and the jockey 
are works of the same date. The re- 
placing of the boy astribe the horse, 
which is represented galopping at a 
race, restores the complete composi- 
tion of the monument. In order to 
interpret this work, it is of the utmost 
importance to trace the site of the san- 
ctuary, to which this votive offering 
was dedicated and from which it was 
removed to be transferred to an un- 
known destination by the ship which 
sank off Cape Artemision.
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ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΟΛΑ

Κατά το πρώτον εξάμηνον του έτους 
1972 εισήχθησαν εκ του εξωτερικού υπό 
του εν Αγία Παρασκευή Αττικής συλ- 
λογέως κ. Αλεξάνδρου Ι όλα πολλά 
έργα τέχνης αρχαίων, βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών χρόνων, ως και του 
Ευρωπαϊκού Μεσαίωνος και της ’Ανα- 
γεννήσεως. Κατά τον εκτελωνισμόν των 
η Εφορεία Α ρχαιοπωλείων και Ιδιωτι- 
κών Αρχαιολογικών Συλλογών, ως 
αρμοδία, συνέταξε τους σχετικούς κα- 
ταλόγους, τους συνοδεύοντας την γνω- 
μάτευσή» της περί της παλαιότητός των 
και αμέσως μετά περιέλαβε ταύτα εις 
τους καθ’ ύλην καταλόγους της συλλο- 
γής, περιγράφουσα ταύτα λεπτομερέ- 
στερον.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν μόνον τα 
σπουδαιότερα των εισαχθέντων1.

1. Ρυτόν, απολήγον κάτω εις προτο- 
μήν Πηγάσου ( Α ρ . Ευρ. Α398' ε ικ . 1 ). 
Ελλείπει ο αριστερός πους από του μη- 
ρού και ο δεξιός από του γόνατος. Το 
άνω μέρος του εν σχήματι κέρατος αγ- 
γείου συγκεκολλημένον εκ πλειόνων 
τεμαχίων. Συνολικόν σωζ. ύψος 0,325, 
διάμ. χείλους 0,147, σωζ. ύψος ίππου 
0,13 μ. Επί του στήθους του ζώου δια- 
κρίνεται μικρός σωλήν εκροής εν σχή- 
ματι κολούρου κώνου. Όλον το ρυτόν 
καλύπτεται διά μέλανος στιλπνού γανώ- 
ματος. Αι ανατομικαί λεπτομέρειαι του 
Πηγάσου και η εξάρτυσίς του υποδη- 
λούνται διά παχέος λευκού επιχρίσματος. 
Ομοίως υποδηλούται και η επί του κορ-

Εικ. 1. Ρυτόν του ρυθμού της Gnathia

μου διακόσμηση, διατεταγμένη κατά 
ζώνας και αποτελουμένη εκ κλάδων 
αμπέλου και ανθεμίων. Το αγγείον χρο- 
νολογείται εις τον 3ον π.Χ. αι. και ανή- 
κει εις το Gnathia Style2.

2. Γυμνός ανδριάς εκ λευκο ύ  μαρμά- 
ρου, διατηρούμενος από του άνω μέρους

1. Ευχαριστώ θερμώς και εκ της θέσεως ταύ-
της τον κ. Αλέξανδρον Ι όλαν διά την παραχώ- 
ρησιν εις εμέ του δικαιώματος της  δημοσιεύσεως.

2. Δια ρυτόν εν σχήματι κεφαλής βοός, ανή- 
κον εις την αυτήν ομάδα βλ. Μ. Bernardini, Vasi 
dello Stile di Gnathia. Vasi a vernice Nera. 
Museo Provinciale « S. Castromediano » Lecce. 
1961, σ'. 24, πίν. 54.
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Εικ. 2. Ρωμαϊκόν αντίγραφον Πολυκλειτείου 
έργου

των μηρών μέχρι του κάτω μέρους του 
λαιμού, το όποιον, εξ άλλου, αποθραυ- 
σθέν έχει συγκολληθή εκ νέου επί του 
κορμού. Ελλείπουν προσέτι αι χείρες 
από του άνω μέρους των βραχιόνων και 
η ήβη ( Α ρ . Ευρ. Γλ. 83' ε ικ . 2). 
Ύψ. σωζ. 0,565 μ. Ο  αριστερός ώμος 
ανυψούται, ενώ ο δεξιός καταπίπτει. 
Τούτο δεικνύει, ότι η μεν νυν ελλείπου- 
σα αριστερά χειρ εκάμπτετο πάλαι ποτέ, 
φερομένη ελαφρώς προς τα οπίσω, η 
δε επίσης ελλείπουσα δεξιά απλώς εφέ-

ρετο προς τα κάτω, ως εάν ο νέος εβά- 
διζε. Η  υψηλότερον της αντιστοίχου 
αριστεράς της ευρισκομένη γραμμή δια- 
χωρισμού του δεξιού μηρού από του 
σώματος υποδηλοί, ότι το δεξιόν σκέλος 
ήτο στάσιμον, ενώ το αριστερόν εκάμ- 
πτετο ( άνετον ). Τα χαρακτηριστικά ταύ- 
τα και η επιμεμελημένη εργασία οδη- 
γούν εις την παραδοχήν, ότι πρό ημών 
έχομεν καλόν αντίγραφον του 2ου μ.Χ.

Εικ. 3. Ο στεΐνη πλαγγών
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αι. έργου κλασσικών χρόνων και πιθα- 
νόν του Δορυφόρου του Πολυκλείτου3.

3. Ο στεΐνη πλαγγών, ελλιπής τας 
χείρας από των ώμων, τους πόδας από 
του μέσου του ύψους των μηρών και μι- 
κρόν τμήμα της κόμης ( Α ρ . Ευρ. Χρ. 
85' ε ικ . 3). Ύψ. 0,195 μ. Ε νώ η ανα- 
τομική διάπλασις του σώματος είναι 
υποτυπώδης, τα χαρακτηριστικά του προ- 
σώπου αποδίδονται σχετικώς καλώς. Η  
κόμη υποδηλούται διά βαθειών λοξών 
εγχαράξεων. Η  επιφάνεια λίαν εστιλβω- 
μένη. Παρόμοια αθύρματα4 ευρέθησαν 
εις κατακόμβας της Ρώμης και εχρο- 
νολογήθησαν εις το δεύτερον ήμισυ του 
3ου μ.Χ. αι. επί τη βάσει της ομοιότητος 
της κόμης των προς έργα της μεγάλης 
πλαστικής της εποχής αυτής. Πρόκειται 
περί λαϊκών έργων επιτοπίου κατασκευής.

4. Τεμάχιον κυλινδρικού οστού με- 
γάλου ζώου, διατηρούν την έσω επιφά- 
νειαν του εν τη φυσική αυτής καταστά- 
σει. Επί της λελεασμένης έξω επιφα-ν
είας του φέρει εν προστύπω αναγλύφω 

παράστασιν γυμνής ορχουμένης Μαινά- 
δος ( Α ρ . Ευρ. Χρ. 82' ε ικ . 4α). Το 
οιονεί κοίλον πλακίδιον διατηρεί μόνον 
την άνω και την αριστεράν απόληξίν 
του, δι’ ο και της Μαινάδος ελλείπουν οι 
πόδες από των γονάτων. Ύψος σωζ. 
0,09, πλάτ. σωζ. 0,055 μ. Εντός ορθογω- 
νίου πλαισίου, τονιζομένου δι’ εγχαρά- 
κτου γραμμής και επί μικρού βάθους 
προβάλλεται το χθαμαλόν ανάγλυφον. 
Η  Μαινάς, κατά λίαν αφύσικον τρόπον, 
στρέφει το κάτω μέρος του σώματός της

Εικ. 4 A - Β. Οστέινα εκ της επενδύσεως κιβω- 
τιδίων

Εικ. 5. Οστέϊνον πλακίδιον εκ της επενδύσεως 
κιβωτιδίου

3. Ch. Picard, Manuel d’Archéologie Grecque, 
La Sculpture II, 1, 1939, πιv. 20.

4. C. R. Morey, Gli Oggetti di Avorio e di 
Osso del Museo Sacro Vaticano, 1936, σ . 51 και 
πιv. I A6.
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Εικ. 6-7.  Περίαπτα κοπτικής τέχνης

και την κεφαλήν ζωηρώς προς τ' αρι- 
στερά, το δε άνω μέρος και τας υψουμέ- 
νας χείρας, δι’ ων κρατεί και κρούει 
τύμπανον, προς τα δεξιά. Πέριξ του σώ- 
ματός της ανεμίζεται το ένδυμά της. Τα 
περιγράμματα τονίζονται διά βαθειών 
γραμμών, κεχαραγμένων επί του βάθους. 
Η  διάπλασις του σώματος γίνεται διά 
μεγάλων επιφανειών και είναι άτελε- 
στάτη4. Πρόκειται περί κοπτικού έργου 
του 3ου η του 4ου μ.Χ, αι.5. Ο  Strzy- 
gowski6 νομίζει, ότι ουχί μόνον τα πλα- 
κίδια, αλλά και τα κοίλα, ως το ημέ- 
τερον, οστέινα τεμάχια εχρησίμευον 
διά την επένδυσιν κιβωτιδίων και ότι η 
επένδυσις αύτη εγίγνετο τη βοήθεια 
πλαισίων είτε δι' εφηλώσεως.

5. Τεμάχιον κυλινδρικού οστού μεγά- 
λου ζώου, διατηρούν την έσω επιφάνειάν 
του επίσης εν τη φυσική αυτής καταστά- 
σει. Επί της λελεασμένης έξω επιφα-ν
είας του φέρει εν προστύπω αναγλύφω 

παράστασιν γυμνής ορχουμένης Μαινά- 
δος ( Α ρ . Ευρ. Χρ. 81 ε ικ . 4β). Το

5. Πρβλ. J. Strzygowski, Koptische Kunst, 
1904, πιv. 14 Kai H. Graeven, Antike Schnitze- 
reien aus Elfenbein und Knochen, in Photogra- 
phischer Nachbildung, 1903, σ . 106 κ .ε . , π ιv. 65.

6. Ε .α. σ . 182.
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Eικ . 8. Ε κ  της ελεφαντίνης 
επενδύσεως κιβωτιδίου

κοίλον πλακίδιον είναι ελλιπές κατά 
το κάτω μέρος του και κατά τμήμα της 
αριστεράς πλευράς του κάτω. Κατά τας 
λοιπάς πλευράς του διατηρεί όλας του 
τας απολήξεις. Τής γυναικός ελλείπουν 
οι πόδες από των γονάτων. Ύψ. σωζ. 
0,103, πλάτ. 0,05 μ. Η  παράστασις δεν 
περιβάλλεται υπό πλαισίου. Επί του 
ελευθέρου βάθους και εν χθαμαλώ ανα- 
γλύφω προβάλλεται η γυνή, στρέφουσα 
κατά φυσικόν τρόπον το όλον σώμα και 
τας υψουμένας χείρας, δι' ων κρατεί και 
κρούει το τύμπανον, προς τα δεξιά, την 
δε κεφαλήν ζωηρώς προς τ’ αριστερά. 
Από του δεξιού ώμου κρέμαται το έν- 
δυμά της. Τα περιγράμματα και αι λε- 
πτομέρειαι τονίζονται ομοίως τω προ- 
ηγουμένω διά βαθειών εγχαράκτων γραμ- 
μών και η διάπλασις του σώματος, γι-

γνομένη διά μεγάλων επιφανειών, είναι 
επίσης ατελής. Το έργον είναι κοπτικής 
τέχνης και ανήκει εις την αυτήν, ως και 
το προαναφερθέν, εποχήν.

6. Οστέϊνον πλακίδιον, φέρον εν προσ- 
τύπω αναγλύφω προτομήν γενειοφόρου 
ανδρός ( Α ρ . Ευρ. Χρ. 84' ε ικ . 5 ). 
Διατηρείται ακέραιον. Ύψ. 0,07, πλάτ. 
0,02 μ. Το κάτω τμήμα του πλακιδίου, 
ύψους ισουμένου προς το τρίτον περίπου 
του ολικού, ως και η λεπτή ταινία, η 
πλαισιούσα την παράστασιν, έχουν αφε- 
θή εις το αρχικόν πάχος του πλακιδίου. 
Η  προτομή του γενειοφόρου ανδρός 
( Οδυσσέως; πολεμιστού; Α σκληπιού;7 ) 
προβάλλεται εκ του εσκαμμένου βάθους 
εν τη επιπεδογλύφω τεχνική. Φαίνεται, 
ότι προέρχεται εκ της επενδύσεως ξυ-

7. Πρβλ. Ch. Picard, ε.α. IV, 2, σ.905, εικ. 371.
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Εικ. 9 A - Β. Ελεφάντινα εικονίδια

λίνου κιβωτιδίου των υστέρων ρωμαϊκών 
χρόνων8.

7. Επίμηκες οστέϊνον πλακίδιον, φέ- 
ρον κατά την επιπεδόγλυφον τεχνικήν 
παράστασιν δύο αντωπών και εκατέρω- 
θεν δένδρου ισταμένων μορφών, δεξιου- 
μένων αλλήλας. Διατηρείται ακέραιον 
( Α ρ. Ευρ. Χρ. 79’ εικ.  6). Ύψ. 0,134, 
πλάτ. 0,034 μ. Η  οπίσθια επιφάνειά του, 
η οποία παρουσιάζει ωραίαν στίλβωσιν, 
κατά μεν τον κάθετον άξονά της κοιλαί-

νεται, κατά δε τον οριζόντιον κυρτούται. 
Η  πρόσθια, επίπεδος, διαιρείται κατά 
τον κάθετον άξονά της εις τρία μέρη. Το 
κεντρικόν τμήμα, το όποιον περιλαμβά-ν

ει και την παράστασιν, διαμορφούται 
εις ορθογώνιον, πλαισιούμενον κατά τας 
τρεις πλευράς του υπό λεπτής λοξοτμή- 
του ταινίας και κατά την άνω οριζόντιον 
υπό πλατυτέρας διαγράμμου. Η  ταινία 
αυτή χρησιμεύει και ως βάσις του εν εί- 
δει κάλυκος λωτού διαμορφωθέντος άνω 
μέρους του πλακιδίου. Το κάτω μέρος 
διαμορφούται υποτυπωδώς εις φύλλον, 
του οποίου αι νευρώσεις σχηματίζονται

8. Πρβλ. Η. Graeven, ε.α., σ. 35 - 39, 101, 112, 
πίν. 22-24, 62, 68.
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δι' ακανόνιστων απλών εγχαράξεων. Του- 
ναντίον, αι λεπτομέρειαι του άνω μέρους 
υποδηλούνται δι' ωραίων αυλακώσεων. 
Τής κεντρικής παραστάσεως τα περι- 
γράμματα και αι λεπτομέρειαι αποδί- 
δονται ατέχνως διά βαθειών εγχαράξεων. 
Ούτω, αι πτυχώσεις των ενδυμάτων των 
μέχρι των γονάτων παριστωμένων μορ- 
φών, τα χαρακτηριστικά των προσώπων 
και αι χείρες αποδίδονται ατελέστατα. 
Η  παντελής έλλειψις πλαστικότητος, η 
επιπεδόγλυφος τεχνική, ο σχηματισμός 
των πτυχώσεων, αι προς τα σώματα δυσα- 
νάλογος μεγάλαι κεφαλαί και η δια- 
φαινομένη επίδρασις της Αιγυπτιακής 
τέχνης επί του θέματος, της εραλδικής 
διατάξεως και της αποδόσεως της παρα- 
στάσεως, κατατάσσουν το πλακίδιον με- 
ταξύ των προϊόντων της κοπτικής μι- 
κροτεχνίας του 3ου ή 4ου μ.Χ. αι.9. Η  
μοναδική οπή εις το άνω μέρος του πλα- 
κιδίου δηλοί, ότι τούτο θα ανηρτάτο.

8. Παρόμοιον πλακίδιον, επί του ο- 
ποίου όμως η εν επιπεδογλύφω τεχνική 
παράστασις έχει διευθετηθή κατά την 
οριζόντιον έννοιαν. Ελλείπει μικρόν 
τμήμα κατά την αριστεράν του απόληξιν 
( 5Αρ. Ευρ. Χρ. 80· ε ικ . 7 ). Μήκ. σωζ. 
0,15, ύψ. 0,034 μ. Η  εστιλβωμένη οπί- 
σθια επιφανεία του πλακιδίου κυρτούται 
ισχυρώς κατά τον κάθετον άξονά της. 
Την όλην προσθίαν πλευράν του πλα- 
κιδίου καλύπτει παράστασις καταστρώ- 
ματος πλοίου, επί του οποίου υπάρχουν 
πολλά πρόσωπα. Το πλοίον διαιρείται διά 
τεσσάρων ξύλινων ραβδωτών κιόνων 
εις τρία μέρη και απολήγει εις τα άκρα 
του εις προτομήν ζώου η πτηνού. Το

Εικ. 10. Δακτύλιος εξ υαλομάζης

μεσαίον τμήμα ( κεντρική μετόπη) κα- 
ταλαμβάνει προτομή αιγυπτιακής θεό- 
τητος ( η του νεκρού;) και δώδεκα πρό- 
σωπα, διατεταγμένα εκατέρωθεν ανά εξ 
και εις δύο σειράς και βλέποντα προς 
αυτήν. Εις τας ακραίας μετόπας ανά 
τέσσαρα πρόσωπα, βλέποντα επίσης προς 
το κέντρον. Των προσώπων παριστώνται 
μόνον αι κεφαλαί και μέρος των ώμων. 
Τα χαρακτηριστικά του προσώπου, η 
κόμη και το επί των ώμων ένδυμα όπο- 
δηλούνται δι' εγχαράξεων. Ομοίως υπο- 
δηλούται και το τρίχωμα η πτέρωμα των 
εκπροσώπων του ζωικού βασιλείου. Αι 
ακραίαι μετόπαι άνω μεν πλαισιούνται 
υπό ταινίας διαγράμμου, κάτω δε και εις 
το· προς τα έξω ήμισυ των κοσμούνται 
διά σειράς σφαιριδίων, εξικνουμένης μέ- 
χρι των κεφαλών των ακροπρώρων. Το 
πλακίδιον ανήκει εις την κοπτικήν τέ-

9. Klaus Wessel, Koptische Kunst, εικ . 44, 
45, 47, 49, 69, 98.
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Εικ. 11. Χρυσούς σταυρός των μέσων βυζαντι- 
νών χρόνων

χνην και αι κατά τα άκρα του οπαί θα 
εχρησίμευον προς ανάρτησίν του.

9. Ορθογώνιον πλακίδιον εξ ελεφαν- 
τοστού, ελαφρώς κοίλον όπισθεν και 
ελλιπές τμήμα της δεξιάς ακμής του 
κατά το μέσον του ύψους, τας τέσσαρας 
γωνίας και δύο τμήματα του βάθους εις 
το άνω και κάτω μέρος. Φέρει εν προσ- 
τύπω αναγλύφω παράστασιν αυλητού 
εκ του κύκλου του Διονύσου ( Α ρ . Ευρ. 
Χρ. 78α- ε ι κ .  8α). Ύψ. 0,141, πλάτ. 
0,053, μέγ. πάχ. 0,004 μ. Η  λελεασμένη 
επιφάνεια του πλακιδίου παρουσιάζει 
φθοράς κατά την δεξιάν παρειάν του 
αυλητού, τον άκρον αριστερόν πόδα 
και το κάτω μέρος του χιτώνος του. Η  
παράστασις πλαισιούται άνω και κάτω

υπό κυματίου, αποτελουμένου εκ πλα- 
τείας ταινίας και δύο εγγλύφων γραμ- 
μών. Ο μουσικός φέρει βαρύν, ποδήρη, 
χειριδωτόν χιτώνα και μέγα ιμάτιον και 
στρέφεται προς τα δεξιά. Είναι ανυπό- 
δητος και τον μεν δεξιόν πατεί σταθερώς 
επί του εδάφους, τον δ’ αριστερόν φέρει 
επί βραχώδους εξάρματος. Δια της δε- 
ξιάς κρατεί θύρσον μετά φύλλων κισ- 
σού και διά της ανυψουμένης αριστεράς 
αυλόν, εις ον εμφυσά. Η  κεφαλή ανα- 
πίπτει χαρακτηριστικούς προς τα οπίσω. 
Η  κόμη κατά το μέγιστον μέρος της 
καλύπτεται υπό του φρυγίου πίλου. Το 
πρόσωπον και τα γυμνά μέρη του σώ- 
ματος είναι άριστα διαπεπλασμένα. Τού 
χιτώνος αι μεν χειρίδες κοσμούνται κατά 
τον ανέκαθεν χαρακτηριστικόν τρόπον 
των έργων της Ανατολής η των ανατο- 
λικής επιδράσεως10 11, η δε παρυφή διά 
ταινίας, σχηματιζομένης τη βοήθεια δι- 
πλής εγχαράκτου γραμμής. Δι’ όμοιας 
ταινίας κοσμείται και η παρυφή του 
ιματίου, το οποίον αναδιπλούμενον κα- 
ταπίπτει από των ώμων με βαρείας παραλ- 
λήλους πτυχάς και φθάνει μέχρι των 
γονάτων. Τού χιτώνος αι πτυχώσεις, 
τουναντίον, αποδίδονται πλαστικώτερον. 
Το πρόστυπον ανάγλυφον και αι βαρέως 
και παραλλήλως πίπτουσαι πτυχαί οδη- 
γούν εις σχηματοποίησιν. Το πλακίδιον, 
ως αποδεικνύουν αι κατά τας γωνίας 
του τέσσαρες οπαί εφηλώσεως, θα εκό- 
σμει κιβωτίδιον μάλλον, εξ ευτελεστέ- 
ρας ύλης ( ξύλου η δέρματος) και θα 
ήτο έργον του τέλους του 5ου ή των 
αρχών του 6ου μ.Χ. αι.11. Ο  φρύγιος

10. G. Richter, Korai, 1968, passim.
11. Πρβλ. το Δίπτυχov Barberini (Wolfgang 

Fritz Volbach, Elfenbeinarbeiten der Spätantike 
und des Frühen Mittelalters, 1952, σ . 36, πιv.
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πίλος, ο βαρύς χειριδωτός χιτών και το 
πελώριον ιμάτιον, ο αυλός και ο θύρσος 
και η πλήρης πάθους έκφρασις του αυ- 
λητού δηλούν πασιφανώς, ότι προ ημών 
έχομεν βακχικήν σκηνήν, επηρεασθεί- 
σαν12 εκ των σκηνών των οργιαστικών 
τελετών της εν Μ. Ασία λατρευομένης 
Μεγάλης Μητρός.

10. Πλακίδιον εξ ελεφαντοστού, πα- 
ρεμφερές τω προηγουμένω και ελλιπές 
κατά μικρότατα τμήματα προς τας γω- 
νίας του. Φέρει εν προστύπω αναγλύφω 
παράστασιν ορχουμένης Μαινάδος, κρα- 
τούσης διά μεν της προς τα άνω καμ- 
πτομένης δεξιάς και εις το ύψος της 
κεφαλής τύμπανον, διά δε της υψουμέ- 
νης αριστεράς μίσχον μετά τριών φύλ- 
λων κισσού ( Α ρ. Ευρ. Χρ. 78β· ε ικ .  
8β). Ύψ. 0,143, πλάτ. 0,053, μέγ. πάχ. 
0.004 μ. Η  λελεασμένη επιφάνεια του 
πλακιδίου ουδεμίαν φθοραν παρουσιάζει. 
Η  παράστασις πλαισιούται άνω και 
κάτω υπό κυματίου, όμοιου προς το κυ- 
μάτιον του προηγουμένου πλακιδίου. Η  
Μαινάς το μεν σώμα και τον αριστερόν 
πόδα στρέφει προς τα εμπρός, την δε 
σακκοφόρον κεφαλήν και τον δεξιό 
πόδα ζωηρώς προς τα οπίσω. Φέρει βα- 
ρύν, ποδήρη, αχειρίδωτον χιτώνα και 
μέγα ιμάτιον, το όποιον κατέρχεται μέ- 
χρις ολίγον άνωθεν των γυμνών άκρων 
ποδών της. Καί των δύο ενδυμάτων αι 
μεν πτυχώσεις αποδίδονται δι' ευθειών,

12, 48 ) και τον θρόνον του Μαξιμιανού ( ε.α. 
σ. 68, κ.ε. πίν. 43 ). Βλ. επίσης εν Ο. Μ. Dalton, 
Catalogue of Early Christian Antiquities and 
Objects from the Christian East in British Mu- 
seum, 1901, πίν. XI, 296.

12. Μη λησμονώμεν, άλλωστε, ότι πρόσφατος 
είναι ακόμη η εποχή του θρησκευτικού συγκρη- 
τισμού.
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ως επί το πλείστον, εγχαράκτων γραμ- 
μών, αι δε παρυφαί κοσμούνται διά ται- 
νίας, σχηματιζομένης τη βοήθεια δύο 
παραλλήλων εγχαράξεων. Το τύμπα- 
νον, από του όποιου κρέμανται ιμάντες, 
χρησιμεύοντες ως λαβαί13 και μικροί 
κωδωνίσκοι14, φέρει και διάκοσμον, 
αποδιδόμενον διά δύο συστάδων εγχα- 
ράκτων γωνιών. Παρ’ όλην την σχημα- 
τοποίησιν των ενδυμάτων, η παράστασις 
εμποιεί αρίστην εντυπωσιν. Τούτο οφεί- 
λεται εις την καλήν διάπλασιν του προσώ- 
που και των γυμνών μερών του σώ- 
ματος, τας ωραίας αναλογίας, την αρμο- 
νικήν διάταξιν των πτυχώσεων και την 
ζωηράν κίνησιν. Η  πλαισίωσις του 
αναγλύφου δι' ακριβώς ομοίων προς το 
προηγούμενον πλακίδιον κυματίων, αι 
ισάριθμοι επ’ αυτών οπαί εφηλώσεως, η 
ερμηνεία της παραστάσεως, ως ανηκού- 
σης εις τον διονυσιακόν κύκλον, η τε- 
χνοτροπία και το σχεδόν ισομέγεθες των 
δύο έργων οδηγεί εις την παραδοχήν, 
ότι και τα δύο πλακίδια15 απετέλουν μέ- 
ρος της επενδύσεως του αυτού κιβω- 
τιδίου.

11. Ορθογώνιον εικονίδιον εξ ελε- 
φαντοστού, παριστών εν προστύπω ανα- 
γλύφω τον Απόστολον Παύλον καθή- 
μενον επί εδράνου και ευλογούντα. Δια- 
τηρείται ακέραιον ( Α ρ. Ευρ. Χρ. 77· 
ε ικ . 9α). Ύψ. 0,054, πλάτ. 0,032 μ. 
Η  παράστασις πλαισιούται υπό απλής

ταινίας. Ε κ του εσκαμμένου βάθους 
προβάλλει η μορφή του Αγίου κάτωθεν 
αψίδος. Εις τας δημιουργουμένας κόγ- 
χας ανά εν ημιανθέμιον. Κάτωθεν της 
κυρίας παραστάσεως πλατεία ζώνη α- 
στραγάλων. Ο  ΄Αγιος ευρίσκεται εντός 
δωματίου, ως δεικνύει το προοπτικώς 
άριστα προβαλλόμενον δάπεδον του και 
το άνω αριστερά υπάρχον παράθυρον, 
του οποίου φαίνεται μόνον το κάτω και 
δεξιόν τμήμα. Τον μεν δεξιόν πόδα στη- 
ρίζει επί του εδάφους, τον δε αριστερόν 
επί υποποδίου. Ε πί του ούτω ανυψου- 
μένου αριστερού γόνατος στηρίζει την 
αντίστοιχον χείρα, διά της οποίας κρα- 
τεί το ανοικτόν Ευαγγέλιον. ΄Ανωθεν του 
Ευαγγελίου διά μεγάλων γραμμάτων η 
επιγραφή :

Λ
ΠΑ
VΛ O

C

Αι πτυχαί του χιτώνος και του ιματίου 
του Αγίου αποδίδονται πλαστικώς και 
δι' εγχαράξεων κατ’ άριστον τρόπον. 
Ε ξαιρέτως πλάθονται και τα χαρακτη- 
ριστικά του προσώπου και η δεξιά χειρ. 
Η  θαυμασία προοπτική του χώρου μαρ- 
τυρεί, ότι ευρισκόμεθα εις τους χρόνους 
της δευτέρας βυζαντινής αναγεννήσεως16.

12. Ορθογώνιον εικονίδιον εξ ελε- 
φαντοστού, παριστών εν προστύπω ανα- 
γλύφω προτομήν της Θεοτόκου δεομέ- 
νης. Διατηρείται ακέραιον ( Α ρ. Ευρ. 
Χρ. 16' ε ικ . 9β). Ύψ. 0,044, πλάτ. 
0,036 μ. Κατά την παρυφήν του πλα- 
κιδίου ταινία. Ε κ  του εσκαμμένου βά- 
θους προβάλλει εν προτομή η Θεοτόκος, 
φέρουσα το μαφόριον και υψούσα τας 
παλάμας προ του στήθους εις στάσιν

13. Daremberg - Saglio, Dictionnaire, 1 ,1, εικ. 
676. V, εικ. 7195.

14. Ε .α. I, 1, εικ. 703.
15. Η  ελαχίστη μεταξύ των διαφορά ύψους 

οφείλεται ίσως εις το γεγονός, ότι θα εκόσμουν 
δύο διαφόρους πλευράς, των όποιων, πιθανόν, 
το πλάτος των πλαισίων θα παρουσίαζε την αυ- 
τήν ανισότητα, κατ’ αντίστροφον όμως φοράν. 16. Πρβλ. C. R. Morey, ε.α., σ. 18, εικ. 9.
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Εικ. 14. Χρυσούν μετάλλιον 
μεταβυζαντινών χρόνων

δεήσεως. Εις τας άνω γωνίας το μονό- 
γραμμα Μ-Ρ ΘΥ. Υ πό την κυρίαν παρά- 
στασιν λεπτός κανών αστραγάλου. Παρ’ 
όλον, ότι αι πτυχώσεις του μαφορίου 
αποδίδονται σχηματικός διά βαθειών 
εγχαράξεων, αύται είναι αρμονικαί και 
πέριξ του προσώπου καταπίπτουν εις 
πλούσιας αυλακώσεις. Κατά την βάσιν 
του λαιμού διαφαίνεται τμήμα του υπό 
το μαφόριον ενδύματος, υποδηλούμενον 
δι' οριζοντίων και καθέτων εγχαράκτων 
γραμμών. Η  ευγένεια των χαρακτηρι- 
στικών του προσώπου, η ωραία πτυχο- 
λογία και ο κανών του αστραγάλου κα- 
τατάσσουν το έργον εις τους χρόνους 
της Μακεδονικής αναγεννήσεως17.

13. Δακτύλιος εκ μελανοφαίου υαλο- 
μάζης, διατηρούμενος ακέραιος ( Αρ. 
Ευρ. Υ. 26' ε ι κ . 10). Διάμ. δακτυλίου 
0,024, διάμ. σφενδόνης 0,021 μ. Ο  δί- 
σκος της σφενδόνης φέρει εν προστύπω 
αναγλύφω προτομήν της Θεοτόκου δεο- 
μενης18. Εκατέρωθεν του προσώπου το 
μονόγραμμα Μ-Ρ ΘΥ. Επί του δακτυ- 
λίου και εκατέρωθεν της σφενδόνης 
ανά εις ανάγλυφος ισοσκελής σταυρός.

14. Χρυσούς σταυρός, διατηρούμενος 
ακέραιος ( Α ρ . Ευρ. Χρ. 71' ε ι κ . 11). 
Ύψ. 0,083, πλάτ. 0,063. Εκάστη των 
προς τα άκρα πλατυνομένων κεραιών 
απολήγει κατά τας γωνίας της εις συμ- 
φυές δισκάριον ( επίμηλον), κοσμού-

17. Πρβλ. Ch. Diehl, Manuel d’Art Byzantin, 
1910, εικ . 313. 18. Πρβλ. ε.α., εικ. 320.
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ΕΙκ. 15. Λεπτομέρεια 
αττικού επιτυμβίου του 
4ου π.Χ. αΐ.

Εικ. 16. Λεπτομέρεια 
χαλκάς υδρίας των με- 
σων του 4ου π.Χ. αι.

μενον δι’ εγχαράκτου κυκλίσκου. Δια 
συστάδων όμοιων κυκλίσκων κοσμείται 
το κέντρον του σταυρού και τα άκρα των 
κεραιών του. Η  οπισθία όψις ουδένα 
διάκοσμον φέρει. Των χρόνων της δυνα- 
στείας των Κομνηνών.

15. Ορθογώνιον χρυσούν έλασμα, δια- 
τηρούμενον ακέραιον ( Α ρ. Ευρ. Χρ. 
72' ε ι κ . 12). Ύψ. 0,22, πλάτ. 0,175. 
Δια της εκκρούστου τεχνικής φέρει 
ανάγλυφον παράστασιν του Ιησού η 
Αγίου, επί θρόνου καθημένου και ευλο- 
γούντος. Δια της αριστεράς κρατεί το 
ιερόν Ευαγγέλιον. Ά νωθεν της μορφής



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 439

αψίς, συνδεόμενη προς δύο μικροτέρας, 
των οποίων τμήμα μόνον παρισταται. 
Υπό τας αψίδας ταύτας και βαίνοντες 
επί προβόλων δύο Ά γιοι η Επίσκοποι 
εν σμικρύνσει. Την όλην παράστασιν 
περικλείει συνεχής ταινία, χωρούσα πα- 
ραλλήλως προς τας ακμάς του ελάσματος 
και κοσμουμενη καθ’ όλον της το μή- 
κος διά δύο σειρών σφαιριδίων και δι’ 
ορθών και αναστροφών ισοσκελών τρι- 
γώνων. Επί της ταινίας ταύτης υπάρχουν 
και εξ οπαί εφηλώσεως. Το περιγραφό- 
μενον έργον προέρχεται εκ της επενδύ- 
σεως εκκλησιαστικού σκεύους η βι- 
βλίου μεταβυζαντινών μάλλον χρόνων 
και πιθανόν ανήκει εις περιοχήν ευρι- 
σκομενην έκτος της ακτίνος δραστηριό- 
τητος της ελληνικής τέχνης ( Αρμε- 
νίας ;).

16. Χρυσούν έλασμα παρεμφερές τω 
προηγουμένω, μικροτέρων όμως διαστά- 
σεων ακέραιον ( Αρ. Ευρ. Χρ. 73· 
ε ι κ . 13). Ύψ. 0,13, πλάτ. 0,112 μ. 
Φαίνεται, ότι είναι έργον του αυτού, με 
το υπ’ άριθ. 15 ενταύθα δημοσιευόμενον 
τεχνίτου. Κατά την παρυφήν του ελά- 
σματος φέρει την ίδιαν ταινίαν, ομοίως 
κοσμουμενην. Η  παράστασις περιλαμ- 
βανει τρεις μορφάς, ευρισκομένας κά- 
τωθεν θόλου, του οποίου αι ωθήσεις μετα- 
βιβάζονται εις το έδαφος τη βοήθεια 
ημισφαιρικών τριγώνων. Η  κεντρική 
μορφή, παριστώσα τον Ιησούν η Ά - 
γιον, ορθόν ιστάμενον και ευλογούντα, 
είναι διπλάσιων διαστάσεων εν σχέσει 
προς τους πλαγίως ισταμένους και θυ- 
μιώντας διακόνους.

17. Χρυσούν μετάλλιον εκ λεπτού 
ελάσματος, ακέραιον ( Αρ.  Ευρ. Χρ. 
74· ε ι κ . 14). Διάμ. 0.06 μ. Πλαισιούται 
υπό στεφάνης, κοσμουμένης διά περι- 
ειλιγμενου συρματίου. Δια της εκκρού-

στου τεχνικής φέρει ανάγλυφον προ- 
τομήν του Ιησού, ευλογουντός δι’ αμφο- 
τέρων των χειρών. Εκατέρωθεν του 
φωτοστέφανου το μονόγραμμα ΙΟ ΧΟ. 
Η  παράστασις περιβάλλεται υπό πλο- 
χμού. Κατά την παρυφήν του εγκολπίου η 
επιγραφή ΚΗΡΗΕ ΙΗ ΣΥ ΧΡΗΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ 
ΗΜΏΝ ΙΕ ΚΕ ΛΟΓΕ ΤΥ ΘΕΥ ΤΥ ΖΟΝΤΟΣ 
ΕΛΕΗΣΟΝ ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ ΤΥ ΘΕΥ ΦΛΟΥΡΥ 
ΕΤΟC 1659, δηλ. Κύριε Ιησού Χριστέ 
ο Θεός ημών Υιέ και Λόγε του Θεού 
του ζώντος ελέησον την δούλην του 
Θεού Φλουρού. Έτος 1659. Ασφαλώς 
πρόκειται περί αφιερώματος. Εις τέσσα- 
ρα σημεία της στεφάνης προεξοχαί προς 
στερέωσιν του.

Πλήν των περιγραφέντων αντικειμέ- 
νων, ο συλλογευς κ. Άλ. Ίόλας εισήγα- 
γεν εις την Ελλάδα κατά καιρούς πολ- 
λά αιγυπτιακά, αρχαία ελληνικά, ρω- 
μαϊκά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά αν- 
τικείμενα εκ λίθου, ξύλου, πηλού, χρυ- 
σού, χαλκού, υάλου, ελέφαντος κτλ. Τού- 
των απλώς απεικονίζομεν19 τινά.

18. Α πότμημα αττικού επιτύμβιου 
αναγλύφου του 4ου π.Χ. αι., παριστώντος 
τον νεκρόν γυμνόν, ως αθλητήν και πρό 
αυτού μικρόν δούλον ( Αρ. Ευρ. Γλ. 
15· ε ι κ . 15). Μεγ. ύψος 1.13, πλάτ. 
0,77, πάχ. 0,205 μ.

19. Τεμάχιον χαλκής υδρίας των με- 
σών περίπου του 4ου π.Χ. αι., του τ'υπ

ου20 των κοσμούμενων κατά το κάτω 
επίθημα της καθέτου λαβής των δι’ 
ελάσματος μετ’ αναγλύφων παραστά- 
σεων ( Αρ. Ευρ. Χαλ. 16' ε ι κ . 16)

19. Τα υπ’ άρ. 18 και 19 αρχαία, όμου μετ’ άλ- 
λων της Συλλογής, πρόκειται ν’ αποτελέσουν 
αντικείμενον ιδιαιτέρας μελέτης.

20. Ε. Diehl, Die Hydria, σ. 39 κ.ε., πίν. 22-23·
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Ύψ. 0,48, μεγ. περίμ. 0,98, διάμ. χείλ. 
0,165 μ.

20. Τας υπ’ άρ. Χαλ. 17, Χαλ. 18 και 
Χαλ, 19 στλεγγίδας, των οποίων η τε- 
λευταία είναι ελλιπής κατά το κάτω τμή- 
μά της ( ε ικ . 17). Τής πρώτης η λαβή 
απολήγει εις φύλλον κισσού, της δευ- 
τέρας εις λογχοειδές, κοσμούμενον διά 
δύο αντωπών διατρήτων ωτίων. Άπασαι 
χρονολογούνται εις το πρώτον ήμισυ του 
5ου π.Χ. αι.21.

21. Την νπ άρ. Χαλ. 108 οινοχόην 
μετά στρογγύλου στομίου ( ε ι κ . 18). 
Ύ ψ. μετά λαβής 0,158, άνευ λαβής 0,122 
μ. Η  λαβή διαμορφούται εις καυλόν 
μετά φύλλων άκανθου και κάτω μεν Απο- 
λήγει εις φυλλοειδές επίθημα, άνω δε 
διχάζεται εις δύο κεφαλάς οφεων, έδρα-

ζομενας επί του ταινιοσχήμου χείλους. 
Το εις το υψηλότερον μέρος της λαβής 
προεξέχον φύλλον, πλήν του διακοσμητι- 
κού, πληροί και τον πρακτικόν σκοπόν 
της αντιστηρίξεως του αντίχειρος κατά 
την έκχυσιν του υγρού. Των πρωίμων 
ρωμαϊκών χρόνων22.

22. Χρυσούν στέφανον εκ φύλλων 
δρυός και ανθέων (Αρ. Ευρ. Χρ. 2· ε ι κ . 
19). Διάμ. 0,19-0,215, μήκος φύλλων 
0,05 μ. Των πρωίμων ελληνιστικών 
χρόνων23.

ΕΙκ. 17. Στλεγγίδες του πρώτου ημίσεος του 
5ου π.Χ. αι.

Εικ. 18. Χάλκη οινοχόη μετά στρογγύλου στο- 
μίου

21. Δια παρόμοιας βλ. Corinth XII, Minor 
Objects, σ. 183, εικ. 28 ( άρ. 1310 -1317 ) και 
πίν. 81 - 82.

22. Πρβλ.. Maria den Boesterd, The Bronze 
Vessels in the Rijksmuseum at Nijmegen, 1956, 
7tiv. XII, nos 282, 296, 297 K.ä. Bλ. επίσης W. 
Lamb, Greek and Roman Bronzes, 1929, er. 238, 
i ) υ π ο σ η μ . 4.

23. Πρβλ. G. Becatti, Oreficerie Antiche dalle 
Minoiche alle Barbariche, 1955, mv. 87, 352 
( του 3ou π.X. aι. ).
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23. Ζεύγος χρυσών ενωτίων εν σχή- 
ματι ημισελήνου ( Αρ. Ευρ. Χρ. 47' 
ε ικ . 20 )21. Μεγ. διάμ. 0,022 μ. Απο- 
τελούνται εκ παχείας, κυλινδρικής, κοί- 
λης εν τω εσωτερικώ ράβδου, λεπτυνο- 
μενης κατά τα άκρα της. Αυτή κοσμεί- 
ται κατά το μέσον της και εγκαρσίως 
υπό σειράς σφαιριδίων, σχηματιζόντων 
δακτύλιον. Κατά μήκος φέρει κοκκι- 
δωτόν διάκοσμον, διατεταγμενον εις εξ 
παραλλήλους σειράς.

24. Το έτερον ζεύγος χρυσών ενω- 
τίων, αποτελούμενον εκ δύο ωοειδών ελα
σματίνων θηκών, εκάστης κοσμουμένης 
δι' ενθέτου λίθου. Ο  μείζων έχει απολε- 
σθή. Ο  ενυπάρχων είναι πορφυρού χρώ- 
ματος. Το όλον περιβάλλεται υπό συστή- 
ματος διπλών σπειρών. Από του άνω 
ελάσματος εκκινεί η αγκύλη εξαρτήσεως, 
ενώ εκ του κάτω κρέμαται περίοπτος 
πτερωτός Έρως, κρατών λύραν ( Αρ.  
Ευρ. Χρ. 46' ε ι κ . 21 ). Ύψ. 0,05, πλάτ.

)

0,015 μ. Των ελληνιστικών χρόνων24 25.
25. Χρυσούν ώοειδές μετάλλιον, ακέ- 

ραιον ( Αρ. Ευρ. Χρ. 44' ε ικ . 22). 
Ύ ψ. 0,04, πλάτ. 0,035 μ. Εν τφ κέντρω 
του εμπιέστως και επί χωριστού, φοει- 
δούς ωσαύτως, ελάσματος φέρει ανάγλυ- 
φον κεφαλήν νέου εστεμμένου διά στε- 
φανου δάφνης και βλέποντος προς τα 
δεξιά. Την ευγενή μορφήν περιβάλλει 
πλατεία ταινία, κοσμουμενη κατά την 
έκκρουστον τεχνικήν, διά στεφάνου, σχη- 
ματιζομενου εκ της ενώσεως επίσης δύο 
κλάδων δάφνης. Κατά το κάτω σημείον 
της ενώσεως δίδυμος κύκλος εκ συρμα- 
τίου, κατά το άνω δε απλούς κύκλος, περι- 
κλείων μέλανα στρογγύλον λίθον. Την 
πλατείαν ταινίαν πλαισιοί αμφοτέρωθεν 
λεπτόν κοκκιδωτόν. Το κεντρικόν έλα- 
σμα περιθέει εν είδει πλαισίου λεπτό- 
τατον περιειλιγμένον συρμάτιον. Πρό- 
κειται μάλλον περί διακοσμητικής καρ- 
φίδος των ελληνιστικών χρόνων26.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ

OBJECTS FROM THE IOLAS COLLECTION

The following objects imported by 
the Collector Mr. Alexander Iolas, of 
Ayia Paraskevi, Attica, are published

in this article :
1. Rhyton of the ‘Gnathia Style’ of 

the 3rd century B.C.

24. IIpPA,. F. H. Marshall, Catalogue of the
Jewellery. Greek, Etruscan and Roman in the 
British Museum, 1911, niv. 30, passim (Greek 
earrings of the Fine Period. 5th-3d cent. B .C .) 
and Laura Breglia, Catalogo delle Oreficerie del
Museo Nazionale di Napoli, 1941, tu v . 10-11.

25. Δια παρεμφερή βλ. Η. Hoffmann and Vera 
von Claer, Antiker Gold- und Silberschmuck im 
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, 
1968, σ. 124 κ.έ., no. 81 ( εικ. εντός κείμενου) 
του 2ου - 1ου π.Χ. αι.

26. Πρβλ. G. Becatti, ε.ά., πίν. 130 nos 460, 
461. Επίσης F. Η. Marshall, ε.ά., πίν. 40 Nos 
2063, 2110.
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2. Roman copy of a Polykleitian work.
3. A ‘plangon’ ( do ll) made of bone, 

of the 3rd century A.D.
4 - 6 .  Small bone plaques from the 

outward decoration of caskets dated 
to the late Roman times.

7-8 .  Bone amulets of Coptic art.
9-10.  Small ivory plaques from 

the decoration covering an early By- 
zantine casket.

11 - 12. Small ivory icons dating to 
the times of the Macedonian Dynasty.

13. Glass finger-ring of the same date.
14. Gold cross of the age of the Com- 

nenian Dynasty.

15 - 16. Gold plates from the deco- 
ration of ecclesiastical vessels or book - 
covers.

17. Gold medallion of the year 1659.
18. Attic funerary relief of the 4th 

century B.C.
19. Bronze hydria of the mid - 4th 

century B.C.
20. Stlengides ( scrapers) of the first 

half of the 5th century B.C.
21. Bronze oinochoe of the early 

Roman times.
22 - 24. Gold jewellery of the Helle- 

nistic period.
ANGELIKA C. ANDRIOMENOU
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Fig. 1. Storeroom, Well 39

SOME FEATURES OF «MINOAN» THERA

In 1972 we entered the sixth year 
of excavations at Akrotiri, in Thera. 
Some peculiar facts of wider interest 
have already been made clear. We 
shall try here to record these pheno- 
mena as they arose, one after the other, 
during the excavations.

The first thing which strikes our 
mind is the general character of 
independence of Thera. The island 
seems clearly to have formed a unit 
by itself, not only from the artistic but 
also from the political point of view. 
In fact, there prevailed in the Prehi- 
storic period the same political condi- 
tions well - known from Classical

Greece : little states and apparently, 
in the ‘Minoan’ period, petty kings. 
We have here a contrast with Egypt, 
Mesopotamia, or the Hittite empire, 
but an analogy to the little states and 
petty kings of Syria.

It is possible that Thera had a single 
ruler. This ruler - or rulers, if they 
were more than one-  developed trade 
with other islands or continental dis- 
tricts. Their storerooms were more 
amply supplied than local resources 
would justify. F i g. 1 shows a corner 
of a room in the Eastern quarters of the 
excavation. It was recently discovered 
during the opening of Well 39. Most
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Fig. 2. Sealed jug from Well 39

of the vases contain traces of organic 
matter not yet identified. A luxurious 
jug of the broad - lipped class is visible 
on the upper part of the photograph, 
near the upright jar. The jug was found 
sealed ( f  i g. 2). A handleless bowl had 
been inserted in the neck of the vase, 
fitting perfectly as a secure lid, upon 
which had been placed a lump of black 
clay, which is very hard. It is obvious 
that the vase was firmly sealed, as it

was intended for trade. The interior 
of this jug was filled with plant seeds, 
which are 2 to 3 mm. long and acorn- 
shaped. At some time, an expert will 
have quite a task examining the orga- 
nic materials from Thera ( see f i g .  3 ).

It is characteristic that similar jugs 
of large size ( up to 50 and 60 cm. 
height) are abundant in Thera, and 
so are big stirrup jars. These last vases, 
as well as some of the jugs, have little 
handles, or lugs, or projections, in- 
tended to facilitate the application of a 
secure lid ( see for instance Thera III,  
pi. 53, 1 - 4 ). In many instances one 
or two holes in the disc of the stirrup
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Fig. 3. Seeds from the content of the jug in f i g. 2

vases apparently served for attaching 
a label. In no other excavation were 
finds of this type of vase so plentiful.

Other classes of vases are almost 
exclusively products of Thera - a fact 
which illustrates the strong indepen- 
dence of the island. Among them, the 
nippled ewers are most frequent ( see 
for instance Thera IV, pi. 69 b or 71 ). 
Another typically Theran vase of un- 
known use is a sort of strainer with 
bell - shaped foot, which, for purposes 
of convenience, we have called 'ethmo- 
pyxis’ (see for instance Thera III, pi. 48, 
2). These vases are always luxuriously 
painted. A new example, covered with 
a lid of different clay, was found in situ 
on the sill of the window of Room 4 of 
the West House. The sill and the jambs 
of this window were equally luxurious, 
adorned with marbling and painted 
lily - flowers. The strainer ( f i g .  4 )

Fig. 4. A strainer with lid found in situ on the 
sill of a window
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was found together with two handleless 
bowls. A third class of vases peculiar 
to Thera are a kind of oblong deep 
receptacles, which, by reason of their 
boat - like shape, we have named 
‘cymbae’ (see Thera II, pi. 17, and 
Thera III , pi. 55, 2 ). Two splendid

face is decorated with swimming dol- 
phins. There is never a sign of fire on 
these vases, which may have possibly 
been of religious use.

The newly - found miniature fresco, 
belonging to a frieze of 5 to 6 m. 
length, will contribute enormously to

Fig. 5. A cymbe painted in polychrome style

new pieces, both painted in poly- 
chrome style, came to light during the 
1972 season. One of them (f igs.  5 - 6 )  
is published here. The main side shows 
young ibexes or similar animals graz- 
ing in crocus - fields, while the rear

our deeper understanding of Theran 
and, more generally, of Aegean life. 
Perhaps the main theme of the frieze 
is the tale about half a dozen of magni- 
ficent ships, forerunners of Argo, man- 
ned, with sailors as well as warriors, who
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are possibly shown as dealing with at 
least three different towns. One of these 
towns is probably ‘Minoan3 ( double 
horns of consecration), and so is, possib- 
ly, the second one. The representation 
includes fur-clad people, streams with 
extended palm plantations, deer, lions,

other and possibly as systematic condot- 
tieri. Hence the peculiar character, 
the independent development and the 
extraordinary richness of the tiny island 
of Thera. On the other hand, the 
newly - found ‘Fresco of the Fisher- 
man3 affords a glimpse into the peace-

Fig. 6. The rear side of the cymbe in f ig .  5.

carnivorous animals, and a huge grif- 
fin flying over the hilly landscape. 
All these first impressions from this 
fresco show that the Therans ( and 
probably other islanders) played an 
important role as traders, warriors,

ful side of life and prosperity of the 
Theran society ( see C o v e r  p l a t e  
and C o l o u r  p l a t e  I V ). This fresco 
adorned a private house ( the one that 
yielded the precious miniature frieze ). 
It is almost exactly 1 m. high, finely
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preserved, and shows a youth, who 
can well be compared to the Athenian 
ephebes of the early red - figure pot- 
tery. The fresco depicts the happy

moments, also praised by the Classical 
Greeks, when Poseidon sent fishermen 
large shoals of mackerels, in Greek 
owpuai.
Thera, October 1972

Prof. SP. M A R IN ATO S
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VIER MYTHOLOGISCHE VASENBILDER IN GRIECHENLAND

Hier sollen vier Vasenbilder bekannt 
gemacht werden, von denen drei bisher 
überhaupt nicht und das vierte nur 
unvollkommen veröffentlicht sind1. 
Sie haben miteinander gemeinsam, 
dass sie sich alle in Griechenland be- 
finden und mythologischen Inhaltes 
sind.

Glockenkrater in Saloniki

Der aus mehreren Bruchstücken zu- 
sammengesetzte Teil eines Glocken- 
kraters aus Olynth ( A b b. 1 - 3 ) im 
Museum von Saloniki ist bisher kaum 
beachtet worden, vielleicht weil er nur 
unzureichend veröffentlicht wurde1 1 2.

Deutlich ist am unteren Bruchrand 
links Athena mit Helm und Schild, 
ferner über ihr mit je zwei Speeren

nach rechts hin laufend die Dioskuren. 
Rechts liegt, an seinem Dreizack ken- 
ntlich, Poseidon auf seiner Kline.

Soweit ist die Deutung einwandfrei 
und auch von D. M. Robinson be- 
reits richtig erkannt worden. In der 
bärtigen Gestalt links oben, die in der 
bisherigen · Veröffentlichung kaum zu 
erkennen ist, sah er jedoch einen 
‘helmeted warrior bent over and rush- 
ing to right with a spear’. Das ist 
zweifellos falsch. Der Bärtige hält 
keinen Speer, sondern einen klar er- 
kennbaren Gusstiegel, aus dem die 
Flammen in weiss aufgesetzter Farbe 
schlagen. Er trägt Exomis und Pilos. 
Mit einem Wort : Es ist Hephaistos, 
allerdings der erste mir bekannte mit 
einem Gusstiegel.

Die Deutung der gesamten Szene ist 
also in einem Umkreis zu suchen, bei 
dem Hephaistos mindestens möglich, 
vielleicht sogar wichtig ist. Robinson 
hat nach zwei unbefriedigenden Vor- 
schlägen, die er mit Recht wieder ver- 
warf, die Deutung offen gelassen.

Denkt man an Hephaistos, dann 
kommen garnicht viele Sagen in Be- 
tracht, denn die Rückführung ist zwei- 
fellos ebensowenig gemeint wie die

1. A. Vavritsas, sowie Frau N. P. Goulandri 
und Herrn P. Kanellopoulos danke ich herzlich 
dafür, dass ich die Stücke des Museums von 
Saloniki bzw. der beiden hervorragenden pri- 
vaten Sammlungen studieren und fotografieren 
durfte. G. Dontas danke ich für einen von ihm 
vermittelten gemeinsamen Besuch in der zuletzt 
genannten Sammlung.

2. D. M. Robinson, Olynthus V Nr. 130, Taf. 
77. Der Dm. des oberen Randes muss etwa 49 cm 
betragen haben.
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Abb. 1

Athenageburt oder der Giganten- 
kampf. Es muss sich um eine seltener 
dargestellte Sage handeln, weswegen 
auch die Deutung so schwierig ist. Die 
Lösung gibt der Bärtige in der Mitte 
des unteren Bruchrandes. Er hat die 
Rechte überrascht erhoben, alle fünf 
Finger einzeln nach oben ausgestreckt 
und hält in der Linken ein Zepter wie 
Kekrops auf dem Krater in Palermo8 
( A b b. 4 ) mit der Erichthoniosge- 
burt. Damit ist die Deutung für ihn 
und die ganze Szene gegeben. Auch 
auf der Vase in Palermo steht Athena 
unmittelbar neben ihm. Bei dem Kra- 
ter in Adolphseck3 3 3 3 4 ist es ebenso, wo 
ferner auch der gelagerte Poseidon5

ganz nah ist. Auf diesen drei Vasen- 
bildern; sowie auf der Berliner Schale6 
ist auch Hephaistos als Vater des 
Erichthonios dabei.

Auf dem Bruchstück in Saloniki 
blicken Athena und Kekrops nach 
rechts. Sicher tauchte dort Ge mit 
Erichthonios auf. Es liegt nahe, in der 
weiblichen Gestalt rechts von Kekrops 
und tiefer als er, die nicht ganz der 
Erde entstiegene Ge zu vermuten. Ihr 
Körper war weiss gemalt wie der der 
Göttin, die auf Poseidons Kline sitzt. 
Das gilt wohl auch für die weibliche 
Gestalt links unter Hephaistos, in der 
man nach den anderen erwähnten 
Vasenbildern vielleicht eine Kekrops-

3. A RV 2 1339, 3.
4. ARV 2 1346, 1.
5. Gelagerter Poseidon mit Dreizack s.a.

Bologna 303 Kelchkrater ARV 2 1184,6. Brit.

Mus. E 82 Schale ARV2 1269,3. Ruvo, SIg. 
Jatta 1501 Volutenkrater ARV 2 1338,1.

6. ARV2 1268,2.
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Abb. 2

tochter vermuten kann. In dem Bär- 
tigen links von ihr, von dem nur der 
Kopf erhalten ist, darf man vielleicht 
Erechtheus oder Aigeus erkennen.

Dass die drei zum Vergleich zitier- 
ten Vasen ebenfalls im späten 5. Jahr- 
hundert entstanden sind wie das Kra- 
terfragment in Saloniki, ist eine ge-

Abb. 3
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Abb. 4

wisse Bestätigung für die Deutung. 
Eine Meisterzuschreibung ist bei Ro- 
binson nicht versucht worden. Beazley 
scheint die Vase nicht behandelt zu 
haben. Die auffallenden Augen mit 
dem zweistrichigen Oberlid, der klei- 
nen punktförmigen daran hängenden 
Pupille und dem dicken, langen Wim-

pernstrich darüber kehrt genauso wie- 
der auf einem Krater in Leningrad7, 
den Beazley als dem Pronomosmaler

Abb. 5 Abb. 6

7. ARV2 1337, 5. A.A. Peredolskaja hat sich 
in «Kultura i iskusstvo» ( 1971 ) 45-55 mit 
dieser Gruppe beschäftigt, aber auch sie er- 
wähnt das Kraterfragment in Saloniki nicht.



ΣKINΔAΛA M O I 455

nahestehend bezeichnet hat. Auch 
die dicken, kurzen wurmartigen Haar- 
gebilde auf verdünntem Farbunter- 
grund sind auf beiden Vasen gleich.

Es kann kein Zweifel daran bestehen, 
dass der Krater aus Olynth zu der 
gleichen Gruppe gehört. Beazley hat 
von dieser Gruppe gesagt ‘some of 
these are important vases’. Das gilt 
gewiss auch für den Krater in Saloniki.

Lekythos der Sammlung Goulandri

Beim Kampf der Götter gegen die 
Giganten hat man natürlich im allge- 
meinen zunächst Zeus dargestellt 
( A b b. 5 - 9 ). Nach dem Mythos war 
ferner Herakles unerlässlich. Da man 
nicht auf die gegnerischen Giganten 
verzichten konnte, war auf den meisten 
Vasenbildern darüber hinaus nur noch 
wenig Platz . für eine weitere kleine 
Auswahl von Göttern mit ihren Geg- 
nern. Dazu konnte Hephaistos meist 
nicht gehören.

Es ist daher nicht verwunderlich, 
dass wir nur wenige Vasenbilder ken- 
nen, auf denen Hephaistos im Gigan- 
tenkampf dargestellt ist. Alle diese uns 
bekannten Vasenbilder sind attisch 
und zwar drei schwarzfigurig und 
sechs rotfigurig. Aber selbst von diesen 
wenigen Vasenbildern haben die vier 
auf der Akropolis gefundenen nicht 
viel mehr als statistischen Wert, denn 
der Gott selbst ist auf ihnen nicht oder 
fast kaum erhalten, sondern vielmehr 
in zwei Fällen nur aus seinem Namens- 
rest8 und in den beiden anderen

Abb. 7 Abb. 8

8. ABV 107, 1. ARV 2 29, 20.
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Abb. 9Abb. 9

Fällen aus dem Blasebalg9 10 * zu erschlies- 
sen. Bei dieser Kenntnis von nur so 
wenigen Bildern ist es begrüssenswert, 
dass die geringe Zahl10 * vermehrt wer- 
den kann. Dies gilt umso mehr, wenn 
es sich um eine so wichtige Darstellung 
handelt wie die auf der schwarzfiguri-

9. ABV 347. Hesp. 9 (.1940), 199, Nr. 134, 
fig. 31 e.

10. Ausser den in Anm. 8, und 9 aufgeführten
handelt es sich um : ARV2 319, 3; 370, 10; 417,
1; 602, 24; 1661 zu 609, 7 bis.

gen Lekythos der Sammlung Goulandri 
( A b b .  5-9 )n .

Die spätarchaische, steilwandige Le- 
kythos ist gross und bis auf einige 
Brüche sehr gut erhalten. Auf der 
Schulter hat sie ein Palmettenorna- 
ment. Sie ist ebenso schön wie wichtig. 
Beazley hat sie dem Theseusmaler 
zugeschrieben9 10 * 11 12.

Da in den früheren Bildern dieser 
Sage fast nichts von Hephaistos er- 
halten ist, besitzen wir in der Lekythos 
die früheste Darstellung des Gottes- aus 
diesem Sagenzusammenhang. Beson- 
ders auffällig, ja  einzigartig ist, dass 
ausser Hephaistos keine weitere Gott- 
heit dargestellt ist. Er ist mit einem 
kurzen Gewand bekleidet, dessen bo- 
genförmig herabhängender unterer 
Rand ebenso wie der Ärmel am linken 
Oberarm durch eine doppelte Ritz- 
linie bezeichnet ist. Am Hals ist die 
Ritzlinie nur einfach und am rechten 
Arm fehlt sie als Begrenzung über- 
haupt. Der Gott ist ungerüstet und 
trägt weder Pilos noch Exomis. Das 
ist nicht weiter auffällig, denn die 
Schmiedetracht mit dem Pilos fing 
allgemein erst im frühen 5. Jahrhun- 
dert allmählich an, sich in den Bildern 
des Gottes durchzusetzen. Er ist 
bärtig. Wie in der Sage von seiner 
Rückführung kommt auch bei der 
Gigantomachie in den Bildern des 
6. und 5. Jahrhunderts Bärtigkeit bei 
ihm ebenso vor wie Bartlosigkeit.

9. ABV 347. Hesp. 9 (.1940), 199, Nr. 134, 
fig. 31 e.

10. Ausser den in Anm. 8. und 9 aufgeführten 
handelt es sich um : ARV2 319, 3; 370, 10; 417, 
1; 602, 24; 1661 zu 609, 7 bis.

11. B. Philippaki bin ich zu grossem Dank 
dafür verpflichtet, dass sie so grosszügig war, 
von einer eigenen geplanten Veröffentlichung 
zurückzustehen. Der Besitzerin danke ich ferner 
auch für die zur Verfügung gestellten Fotos.

12. Paralipomena 256.
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Abb. 10-12

Trotz des Fehlens der Schmiedetracht 
ist er eindeutig zu erkennen. In der 
Gigantomachie pflegen die Götter mit 
Waffen zu kämpfen, die ihnen gemäss 
sind. Hephaistos hält im allgemeinen 
eine oder zwei Zangen mit einem 
glühenden Metallstück. Hier ist er 
mit weit ausholendem Schritt nach 
rechts gewandt und hält in der er- 
hobenen Rechten die Zange vor den 
Kopf des Giganten. Sein gerüsteter 
Gegner ist schon zu Boden gesunken, 
die Augen sind gebrochen und die 
Lanze gleitet nach unten. Soweit ist 
die Gruppe ganz überzeugend. Aber 
das Gleiche kann man nicht von den 
beiden restlichen Gestalten sagen.

Rechts enteilt mit zurückgewand- 
tem Kopf eine weibliche Gestalt ohne
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Abb. 13

Attribute und Waffen. Auch das 
Fliehen passt schlecht zu einer Göttin. 
So wirkt sie mehr wie eine Füllfigur, 
die das Gleichgewicht mit der Gestalt 
ganz links hersteilen soll.

Diese ist ganz gerüstet, zweifellos 
ein Gigant, wie der Gegner rechts 
von Hephaistos. Er ist für sich zwar 
überzeugend wiedergegeben, aber es 
ist merkwürdig, dass er dem Gott, von 
diesem unbemerkt, die Lanze in den 
Rücken zu stossen scheint. Das wider- 
spricht dem Üblichen der zahllosen 
Gigantomachiebilder, wo die Götter 
als die, Überlegenen dargestellt zu 
werden pflegen. Über den Gefässgrund 
ziehen sich Zweige - ein Motiv, das 
der Maler auch spnst oft verwandt hat.

Es sind also drei inhaltliche Merk- 
würdigkeiten in diesem Vasenbild 
festzustellen. Einmal ist es das einzige 
überhaupt, in dem nur Hephaistos

und kein weiterer Gott im Giganten- 
kampf dargestellt ist. Dann ist die 
Frau nicht zu benennen und wirkt 
damit für uns sinnlos. Schliesslich ist

Abb. 14
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der Gigant links merkwürdig, der den 
Gott in schwerste Gefahr bringen 
würde, wenn wir das Bild wörtlich 
nehmen würden.

Alle drei Merkwürdigkeiten werden 
verständlich, wenn man ännimmt, 
dass sich der Vasenmaler von einer 
grösseren Komposition, vielleicht ei- 
nem Gemälde, hat anregen lassen. 
Darin wird die überzeugende Mittel- 
gruppe enthalten gewesen sein. Irgend- 
wo in der gleichen Vorlage, wenn 
auch an anderer Stelle, kann der 
jetzt ganz links kämpfende Gigant 
untergebracht gewesen sein. Bei der 
weiblichen Gestalt ist die Zugehörig- 
keit zur selben Vorlage weniger sicher.

Der Theseusmaler hat sich sönst 
für die Themen ‘Gigantomachie’ oder 
‘Hephaistos’ nicht interessiert. In sei- 
ner umfangreichen Werkliste13 scheint 
die Gigantomachie überhaupt nicht 
und Hephaistos -und zwar bei der 
Rückführung- nur noch einmal vor- 
zukommen14. Umso wahrscheinlicher 
ist, dass er die Anregung zu dem für 
ihn und auch allgemein ungewöhn- 
lichen Bild der Lekythos Goulandri 
durch einen äusseren Anlass, wie es 
ein Gemälde wäre, erhalten hat.

Sicher soll man den Vasenmalern 
auch eigene Erfindungen Zutrauen und 
nicht zu oft den Einfluss der grossen 
Malerei vermuten. Die Besonderheiten 
dieses Bildes sind jedoch so gross, dass

ein solcher Schluss naheliegt, selbst 
wenn der Theseüsmaler 'gelegentlich 
auch sonst Sinn für ungewöhnliche 
Themen hatte. Das Bild der Lekythos 
darf also aus verschiedenen Gründen 
Interesse beanspruchen : Als die ein- 
zige Darstellung, die Hephaistos ohne 
weitere Götter im Gigantenkampf 
widergibt, als das früheste von ihm 
erhaltene Vasenbild aus dem Zusam- 
menhang dieser Sage und schliesslich 
vielleicht auch als Nachklang eines 
archaischen Gemäldes.

Aryballoi der Sammlung P. Kanellopoulos

In der bedeutenden Sammlung Ka- 
nellopoulos sind die beiden korin- 
thischen Aryballoi gewiss nicht die 
wichtigsten Stücke. Gleichwohl ver- 
dienen sie wegen ihres Inhaltes starkes 
Interesse. Auf dem einen ( Nr. 359 )15 
( A b b. 10 -13 ) bekämpft der bärtige. 
Herakles links mit gezücktem Schwert 
und der unbärtige Iolaos rechts - neben 
beiden ihre Namensbeischriften in 
brauner Farbe-, die Hydra in der 
Mitte. Dabei ist Iolaos leicht nach 
links vorgebeugt und schneidet eine 
Hydraschlange ab, die er in Taillen- 
höhe an sich vorbeizieht. Die Farbe des 
Hauptbildes ist leider so weitgehend 
verschwunden, dass die Darstellung 
vor allem den Ritzungen abzulesen ist. 
Das Thema ist in der korinthischen 
Vasenmalerei nicht selten16. Es gibt 
mehrere Bilder mit ausserordentlich13. Haspels, ABL. 249 ff. ABV 518 ff. Paralip. 

255 ff. Die Lekythos ( ABL. Nr. 58) und der 
Skyphos in Toledo ( Par. 257 unten) mit je zwei 
Theseustaten bieten sicher auch Exzerpte aus 
einem grösseren Zusammenhang, in diesen 
Fällen aus einem Zyklus.

14. ABL 252,11  =  Kopenhagen Chr. VIII 457.

15. H. 6 cm. Ton grauhellbraun. Bemalung 
schwarz. R o t: Zunge des Gorgoneions, Bauch 
der Gorgo, Hals des Pferdes.

16. Zu den sieben korinthischen Vasenbildern,
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ähnlichem Bildtypus. Auf ihnen ist 
auch der Wagen zu sehen, mit dem 
die Helden gekommen sind. Das ge- 
zäumte Pferd unter dem Henkel des 
Aryballos Kanellopoulos ist demnach 
gewiss ein Hinweis auf einen solchen 
Wagen. Die laufende Gorgo an der 
Henkelplatte, Schachbrettmuster an 
deren Schmalseiten, das prächtige 
Gorgoneion am Boden und das Or- 
nament auf der Mündungsplatte ver- 
vollständigen die ungewöhnlich reiche 
Dekoration des sicher frühkorinthi- 
schen Aryballos, der in seiner Qualität 
weit aus der Menge der Gefässe gleicher 
Form herausragt.

Der andere Aryballos der gleichen 
Sammlung ( Nr. 1319 )17 (A b  b. 14 - 
17 ) ist demgegenüber weit schlichter. 
Auf Ritzung hat der Maler ganz 
verzichtet. Die Mündungsplatte ist nur 
mit Reifen verziert, die Henkelplatte 
nur mit Strichen, der Boden garnicht. 
Links befindet sich im Bild ein Sagen- 
wesen, das selbst in der Vielzahl korin- 
thischer Mischwesen18 ungewöhnlich 
wirkt : Die Vorderteile von Pferd19

und Ziegenbock sind miteinander ver- 
bunden. Die antike Literatur kennt 
sogar ein noch phantastischeres We- 
sen, einen inTtoTpayekoupog ( Philemo 
87 ), aber aus der bildenden Kunst 
ist mir Ähnliches nicht bekannt. 
Offensichtlich hat dieses Sagenwesen 
ebensowenig mit der übrigen Szene zu 
tun wie der Vogel unter dem Reiter. 
Dieser jagt mit einer Lanze in der 
Hand nach links, blickt sich aber 
ängstlich zu seinem Verfolger um. 
Auch ohne die Namensbeischrift20 
würden wir in dem Reiter Troilos 
erkennen. Verfolgt wird er von Achill, 
der ihm auffallenderweise waffenlos 
mit Riesenschritten nacheilt. Der

Abb. 15

die Vasenlisten2 65 C zusammengestellt wurden, 
kommen hinzu ·: 8. Kraterfragment aus Vari 
( Deltion, Chron. 17 (1961/2), 39 Taf. 418), 
9. Basel BS 425 Aryballos. Unser Aryballos 
ist also das 10. korinthische Vasenbild des 
Hydrakampfes.

17. H. .6,5 cm. Der Ton ist heller, gelber als 
beim vorigen Gefäss. Bemalung rotbraun.

18. Zu den korinthischen Mischwesen, die 
Payne, NC 90 f. aufzählt, kommt hinzu: 
Pferdeprotome mit Vogelschwanz ( Louvre CA 
1869 CVA III CA Taf. 4, 1 - 5).

19. Die Wiedergabe des Pferdevorderteils mit 
den gespreizten Beinen erinnert an die auf dem 
korinthischen Aryballos in Heidelberg 92 (CVA 
Taf. 13, 5. 6).

20. Der Name ist mit Digamma geschrieben, 
wie auf der Timonidasflasche (Payne NC. Nr. 
1072 Taf. 345, während er auf dem Krater im 
Louvre E 638 bis ( Payne NC. Nr. 1196 ) diesen 
Buchstaben nicht enthält.
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Abb. 16-17

Schritt geriet dem Maler erst viel zu 
weit. Er scheint den Unterkörper noch 
einmal nachgemalt zu haben, jeden- 
falls hat sich auf ihm die Farbe besser 
gahalten als auf dem Oberkörper. Das 
ursprünglich zu lange Bein war viel- 
leicht durch einen inzwischen abge- 
gangenen Überzug verdeckt.

Während andere Episoden der Troi- 
lossage in der korinthischen Vasen- 
malerei durchaus Vorkommen21, war 
von der Verfolgung bisher nur ein ein-

ziges korinthisches Bild bekannt, das 
zweifellos ebenfalls merkwürdige Züge 
aufweist. So typenhaft und doch sorg- 
fältig das Bild des Hydrakampfes auf 
dem Aryballos ist, so sorglos in Mal- 
weise Und Typik ist das gewiss später 
entstandenen Troilosbild.

Da Troilos seine Namenbeischrift 
hat, würde man dies auch bei Achill 
erwarten. Vielleicht hatte der Maler 
das sogar ursprünglich vor, hat dann 
aber seinen Entschluss so radikal ge-

21. Vasenlisten2 265 ff. Verfolgung : A.O. 268 
C 1; Deutung bestritten von Bothmer ( Amazons 
111), verteidigt von Schauenburg ( Jdl. 85, 1970, 
55 ). Angesichts der Merkwürdigkeiten des Ary-

ballos ( Fehlen des Beipferdes, der Hydria, der 
Waffen des Achill) erscheinen die Merkwürdig- 
keiten der Amphora nicht zu schwerwiegend;
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ändert wie bei dem zu langen Bein. 
Jedenfalls beginnt bei Achill eine In- 
schrift mit A. Dann aber folgen nicht 
die übrigen Buchstaben des Namens, 
sondern die des Alphabets.

Dem skurrilen Einfall des auch sonst 
eigenwilligen Vasenmalers verdanken 
wir die einzigartige Wiedergabe des 
archaischen korinthischen Alphabets. 
In ihm kommen das Digamma ( nach 
dem Epsilon, das als E geschrieben 
wird ) und das Koppa ( nach dem P i ) 
vor. Das Fehlen von Xi hängt vielleicht

damit zusammen, dass dieser Buch- 
stabe in Korinth gelegentlich anstelle 
von Zeta stand22.

Alle vier Vasen habe ich zu kurz 
gesehen, um sie erschöpfend behan-’ 
dein zu können. Sie haben ihre Be- 
deutung nicht nur für Mythologie und 
Vasenmalerei. So möge der kurze 
Hinweis dazu dienen, das Augenmerk 
auf sie zu lenken.
Mainz, 28.IV.72 F. BROMMER

ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΟΣ ΛΗΚΥΘΟΣ ΕΞ ΕΥΒΟΙΑΣ

Κατά την διάρκειαν ταξινομήσεως της 
εν Χαλκίδι Ιδιωτικής Συλλογής της οι- 
κογενείας Κριεζώτου άνευρέθησαν οκτώ 
όστρακα1, τα όποια συγκολληθέντα με- 
ταξύ των απέδωσαν τμήμα εκ της κοιλίας 
ερυθρόμορφου ληκύθου με παράστασιν 
σκηνής αποχαιρετισμού πολεμιστού2 
( ε ικ . 1 - 2 ).

Αι συνθήκαι, καθώς και ο τόπος ανευ- 
ρέσεως παραμένουν άγνωστα. Πιθανόν 
να προέρχωνται εξ Ερέτριας, δεδομένου 
ότι παλαιότερον η οικογένεια Κριεζώτου 
διετήρει εκεί κτήμα, μερικά δε άλλα αν- 
τικείμενα της Συλλογής φέρουν την εν- 
δειξιν « εξ Ερέτριας ». Περί του χρόνου

ευρέσεως το μόνον γνωστόν είναι ότι τα 
όστρακα ήσαν περιτυλιγμένα εντός φύλ- 
λου εφημερίδος του 1895.

Η  παράστασις:

Αυτή, ως ελέχθη, είναι η γνωστή και 
εξ άλλων αγγείων σκηνή αποχαιρετισμού 
ενός πολεμιστού3.

Αριστερά εικονίζεται όρθια γυνή κατά 
κρόταφον προς τα δεξιά4, φέρουσα επάνω 
από τον χιτώνά της ιμάτιον, το όποιον 
αφήνει να διαγράφεται η λεπτότης του 
καλλιγράμμου σώματός της. Η  κόμμωσίς 
της κυματοειδής περί το μέτωπον, με 
κρωβύλον εις το όπισθεν μέρος της κέ-

22. Payne, NC. 159. Weitere Bemerkungen 
müssen den Fachleuten überlassen bleiben.

1. Ευχαριστίαι εκφράζονται προς την "Εφορον 
Ιδιωτικών Συλλογών δ. Ά . Ανδρειωμένου διά 
την άδειαν δημοσιεύσεως.

2. Σωζ. ύψος 0,19, διάμ. κοιλίας 0,12 μ.

3. Περισσότερα διά παραστάσεις με σκηνήν 
αποχαιρετισμού πολεμιστού βλ. Σ. Παπασπυ- 
ρίδη εν ΑΕ 1922, σελ. 57 κ.έ.

4. 'Υψος γυναικείας μορφής 0,14 μ. Ελλεί- 
πουν οι δάκτυλοι των ποδών της.
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Εικ. 1. Τμήμα ερυθρομόρφου ληκύθου εξ Εύβοιας (Συλλογή Κριεζώτου)

φαλής, συγκρατείται διά ταινίας. Δια της 
δεξιάς, ήτις κοσμείται διά ψελλίου, κρα- 
τεί φιάλην, την οποίαν προτείνει εις τον

έναντι αυτής ιστάμενον πολεμιστήν, σύ- 
ζυγόν της προφανώς.

Ο  πολεμιστής φέρει χιτωνίσκον και
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Εικ. 2. Λεπτομέρεια της παραστάσεως της ληκύθου της ε ι κ . 1

Αττικόν κράνος με ανασηκωμενάς τας 
παραγναθίδας5. Δια της δεξιάς κρατεί 
δόρυ και το ιμάτιον του επί του βραχίο- 
νος. Δια της αριστεράς κρατεί ασπίδα, 
ης το επίσημον εικονίζει εφορμώντα βρυ- 
χώμενον λέοντα.

Μεταξύ των προσώπων διακρίνεται 
επιγραφή [Λ]ΙΧΑ , κατακορύφως γε- 
γραμμένη, εις δε το κάτω μέρος η λέξις 
ΚΑΛΟ , εξίτηλος εν μέρει.

Η  παράστασις πλαισιούται άνω και 
κάτω υπό μαιάνδρου, του οποίου ελάχι- 
στα τμήματα σώζονται.

Αξιοπαρατήρητος είναι η επιμέλεια

και η σαφήνεια της γραμμής εις τα περι- 
γράμματα και τα χαρακτηριστικά των 
προσώπων, ενώ εις την πτυχολογίαν των 
ενδυμάτων η ελευθερία και η άνεσις.

Αι πλείσται γραμμαί είναι ελαφρώς 
ανάγλυφοι εκ παχέος χρώματος. Το ψέλ- 
λιον, η κάτω παρυφή του χιτώνος, καθώς 
και οι βόστρυχοι του πολεμιστού έχουν 
αποδοθή με αναλυτόν χρώμα, διά να δί- 
δεται η εντύπωσις της ρευστότητος. Η  
ασπίς έχει χαραχθή διά διαβήτου, αποτε- 
λείται δε εκ δύο ομοκέντρων εγχαράκτων 
κύκλων, εκ των οποίων έχει βαφή μόνον 
ο εξωτερικός. Κάποια αμέλεια παρατη- 
ρείται εις την βαφήν του περιβάλλοντος 
τας μορφάς βάθους. Εις ώρισμενα σημεία 
το χρώμα εισέρχεται εις τον διά του σχε- 
δίου προβλεφθέντα ακάλυπτον χώρον η

5. Σωζ. ύψος πολεμιστού 0,068 μ. Ελλείπουν 
οι πόδες αυτού και τμήματα κατά το άνω δεξιόν 
μέρος του κράνους και της ασπίδος.
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παραμένει αβαφής χώρος τις του βάθους.
Εις την όλην παράστασιν κυριαρχεί 

λιτότης και αίσθησις μέτρου, τόσον εις 
το σχέδιον, όσον και εις την απόδοσιν 
της εκφράσεως των προσώπων.

Ευαισθησία, λεπτότης και χάρις, αλλά 
συγχρόνως και ποιά τις αυστηρότης χα- 
ρακτηρίζει την στάσιν της γυναικός κατά 
την τελετουργικήν στιγμήν του αποχαιρε- 
τισμού του συζύγου της. Εις το πρόσωπόν 
της υπάρχει μία έκφρασις θλίψεως και 
παραπόνου, δηλουμένη κυρίως από το 
προτεταμένον πηγούνιον και τα σαρκώδη 
χείλη.

Αντιθέτως, η έκφρασις του πολεμιστού 
είναι ανδροπρεπής και επίσημος. Είναι 
ήρεμος, γαλήνιος και δεν αφήνει την 
θλίψιν να τον κυριαρχήση.

Καλλιτεχνικά το έργον ανήκει εις την 
εποχήν μεταβάσεως από τον πρώιμον 
ελευθερον ρυθμόν εις τον καθαυτό ελεύ- 
θερον ρυθμόν. Διατηρεί ακόμη την λιτήν 
πτυχολογίαν. Το σχέδιον είναι αρκετά 
ελεύθερον, η γραμμή σταθερή και λεπτή, 
οι οφθαλμοί εικονίζονται « προφίλ», 
οξυγώνιοι εις αμφοτέρας τας μορφάς.

Δια την επιγραφήν, της όποιας ελλείπει 
το πρώτον γράμμα, έχομεν να παρατηρή- 
σωμεν, ότι αυτή αναφέρεται εις τον 
Λ ΙΧ ΑΝ  Κ Α Λ Ο Ν 6, τον όποιον ο Βosan- 
quet με αρκούντως πειστικά επιχειρήματα 
χρονολογεί περί το 465 π.Χ.7 Η  χρονο- 
λόγησις αυτή είναι ικανοποιητική και 
διά την λήκυθον της Συλλογής Κριε- 
ζώτου.

Το όνομα του ΛΙΧΑ Κ ΑΛ Ο Υ  απάντα 
εις αγγεία αρκετών γραφέων8. Ε κ τούτων 
πιθανώτερος διά την λήκυθόν μας είναι

Εικ. 3. Λήκυθος της πρώην Συλλογής Curtius 
( άριθ. φωτ. 26924, Γερμ. Ά ρχ. Ινστιτούτου 
Αθηνών)

6. ΙΕ Ε. ΧΙΠ, 212.
7. ΙΚβ 16 ( 1896), σ. 165 κ.έ.
8. Βεαζ1βγ : ΑΚΥ, σ. 1594, 1595.
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ο γραφεύς της ληκύθου SL 477 του Μο- 
νάχου9.

Πράγματι, εάν συγκρίνωμεν τα γνωστά 
έργα του ζωγράφου τούτου με την λήκυ- 
θον Κριεζώτου, βλέπομεν, ότι παρά τας 
διαφοράς εις την έκφρασιν, όφειλομενας 
βασικά εις την διαφοράν του θέματος, άλ- 
λα και εις ωρίμανσιν ίσως του καλλιτέ- 
χνου, η τεχνοτροπία καθώς και η τεχνική ' 
είναι κοιναί.

Μεγάλην ομοιότητα παρατηρούμεν εις 
το πρόσωπον της γυναικός της ληκύθου 
Κριεζώτου και της ’Αθήνας της ληκύθου 
της πρώην Συλλογής Curtius10 11 ( ει κ . 3), 
καθώς και εις την απόδοσιν του οφθαλμού 
του πολεμιστού και της Μαινάδος της 
ληκύθου του Μονάχου11. Ομοιότης υπάρ- 
χει επίσης εις το σχήμα του ωτός της γυ- 
ναικός της ληκύθου μας και του ωτός 
της Μαινάδος της ληκύθου του Μονά- 
χου. Ο  ισχυρός λαιμός, το προτεταμέ- 
νον άνω χείλος και το σαρκώδες κάτω, 
είναι χαρακτηριστικά, πού παρατηρούν-

ται συχνά εις τα πρόσωπα των παραστά- 
σεων του ζωγράφου τούτου. Ως προς την 
απόδοσιν των ενδυμάτων έχομεν να υπο- 
γραμμίσωμεν την ομοιότητα μεταξύ των 
ενδυμάτων της γυναικός της ληκύθου 
Κριεζώτου και ιών μορφών της ληκύθου 
του Amsterdam12.

Ε ν  ακόμη χαρακτηριστικόν εις την τέ- 
χνην του ζωγράφου μας είναι η αμέλεια, 
με την όποιαν αποδίδει τα δευτερευόντα 
στοιχεία των μορφών του, ήτοι την πτυ- 
χολογίαν των ενδυμάτων, τα δάκτυλα χει- 
ρών και ποδών κλπ. Δείχνει μιαν έλλει- 
ψιν ενδιαφέροντος διά την ψυχράν λεπτο- 
μέρειαν, πράγμα το όποιον όμως ουδόλως 
σημαίνει μείωσιν της ποιότητος της γε- 
νικής εντυπώσεως της εικόνος. Άλλωστε 
το κύριον χαρακτηριστικόν του ζωγρά- 
φου είναι, ότι κατορθώνει να δώση με το- 
σόν λιτά μέσα την έκφρασιν της στιγμής 
εις τα πρόσωπα.

Η  λήκυθος της Συλλογής Κριεζώτου 
είναι, νομίζω, το καλύτερον και νεώ- 
τερον έργον του ζωγράφου τούτου, όσον 
φυσικά μπορεί να κρίνη κανείς ένα ζω- 
γράφον, του όποιου σώζονται τόσον ολίγα 
έργα. Η  τέχνη του παρουσιάζει ωριμό- 
τητα, η δε τεχνική του σταθερότητα, όσον 
εις ουδέν άλλο έργον του. Νομίζω, ότι η 
λήκυθος αύτη κατατάσσει τον ζωγράφον 
SL 477 του Μονάχου εις υψηλότερον επί- 
πεδον από ότι τον κατέτασσον τα μέχρι 
τούδε γνωστά έργα του.

ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΧΩΡΕΜΗΣ

9. Ε .α ., σ. 522, 2. Coll. Β. et C, PI. 24, 167. 
Sieveking BTV, PI. 51, 4.

10. Η  λήκυθος αύτη, ως εκ της περιγραφής 
του Beazley (ARV, σ. 522/1 ) προκύπτει, πρέπει

 να είναι η εικονιζομένη εις την φωτογραφίαν 
άριθ. 26924 του Γερμανικού Αρχαιολογικού ’Ιν- 
στιτούτου των ’Αθηνών με την ένδειξιν « Συλ- 
λογή Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης». Α ν  και 
ηρώτησα εις το ως άνω Πανεπιστήμιον, με επλη- 
ροφόρησαν, ότι δεν ευρίσκεται η λήκυθος αύτη 
εις την Συλλογήν του Πανεπιστημίου και ότι η 
Συλλογή Curtius διελύθη ζώντος έτι του Curtius, 
πωληθείσα εις διάφορα Μουσεία και Σύλλογός. 
Δια τούτο δεν γνωρίζομεν πού ευρίσκεται η εν 
λόγω λήκυθος, την όποιαν ο Beazley φαίνεται, 
ότι είδεν εις την Ρώμην.

11. Beazley : ARV, σ. 522, 2.
12. Ε . α . , σ. 522, 3 ( a )  Amsterdam Inv. 698. 

Scheurleer, Cat. PI. 43, C.V.D., PI. 1, 4.
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RED-FIGURED LEKYTHOS FROM EUBOEA

Among the objects of a private 
collection in Chalkis, the Kriezotis 
Collection, eight sherds have been 
found, belonging to a red - figured 
lekythos painted with a parting scene 
between a warrior and a young woman. 
Possibly the sherds were originally 
found in Eretriai

On the left stands a young woman 
wearing a chiton and himation and 
carrying a phiale. On the right the 
warrior in armour holds his spear

and himation with the right hand and 
his shield with the left hand. The 
emblem on the shield is a lion.

Between the figures the inscription 
[Λ]ΙΧΑΣ ΚΑΛΟΣ is legible. ΛΙΧΑΣ  is 
a ΚΑΛΟΣ dated by Bosanquet to 465 
B.C. This lekythos is also assigned to 
the same date.

The vase may be attributed to the 
painter of Munich SL 477, and it 
must be the last and best product 
of this artist.

ANGELOS C. CHOREMIS

THE LITHARES IDOLS

During the July 1971, excavations 
of the Greek Archaeological Service 
at Lithares, near Thebes, a unique

Fig. 1

finding of seventeen Early Helladic 
idols, mostly bulls, was unearthed1. 
Sixteen of them were found in a rec- 
tangular room, 3,70 X  4,80 m., named, 
because of the idols, the Sanctuary of 
the Bulls. This room is the most monu- 
mental of the four - room complex 
and its entrance to the south opens 
onto what seems to be a large, paved 
court. The room itself is nicely paved 
with small stones topped with fine 
clay. The idols were found in the 
middle of the room near a pile of 
burned earth at depths between 0,08 
m. and 0,50 m. Heavy cultivation,

1. Ι wish to express my thanks and apprecia- 
tion to Dr. Th. Spyropoulos for his kind invita- 
tion to participate in the Lithares excavations.



468 THE LITHARES IDOLS ( H. TZAVELLA )

Fig. 2

however, has disturbed everything 
down to the floor level at ca. 0,50 m. 
The pottery dates this level to Early 
Helladic IIP .The seventeenth idol was

Fig. 3

found at 0,70 m. in the stromatogra- 
phic trench just outside the south - east 
corner of the sanctuary.

The idols were made from rough, 
pebbly reddish clay. Those which are 
basically undamaged range from 0,032 
m. to 0,046 m. in length and from 0,02 
m. to 0,045 m. in height. Despite their 
small size, they are carefully executed 
with vigor and motion expressed by 
means of the horns and tails. The well - §
preserved idols can be divided into two 
groups, indicating that at least two 
different artists are involved. Group A, 
consisting of eight idols and represented 
by f i g s. 1, 2, and 3, is characterized 
by a proportion of length exceeding 
height, by an attempt both to smooth 
the surface and to achieve plasticity 
by indicating anatomical details, and 
by a protruded snout. The bull of 
f i g .  1 ( 0,038 m. in length and 0,035 
m. in height) has a small, rounded pit 
in its forehead which possibly held 
some ornament. The animal of f i g. 2 
( 0,035 m. in length and 0,03 m. in 
height) looks somewhat like a ram. Its 
right horn is missing but the left has a 
double curve beautifully done with 
a great sense of naturalism. The motion 
of the body is also noticeable. The bull 
of f i g. 3 ( 0,032 m. in length and 0,02 
m. in height) has horns thrusting for- 
ward and a tail switching to its right.
The artist of this group seemed to like 
amusing details. Group B, consisting 
of three idols and represented by 
f i g s .  4 and 5, is characterized by a 
proportion of height exceeding length, 
by a lack of attention to details and a 
roughness of surface, and by a small 
snout. The animal of f i g. 4 ( 0,032

2. Deltion 24 ( 1969 ), p. 28 ff.
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Fig. 4 Fig. 5

m. in length and 0,033 m. in height) 
is a cow with large teats, an exagge- 
rated tail, and uneven, impressioni- 
stic horns. The bull of f  i g. 5 ( 0,034 
m. in length and 0,04 m. in height) 
also has uneven horns. The artist of 
this group, apparently less concerned 
with naturalistic mannerisms, was con- 
fident in his art and emphasized the 
main characteristics of the animal, 
i.e. the massive body and the power of 
its horns.

The Early Helladic animal idols 
found at Eutresis3 are unidentifiable 
quadrupeds which are painted and 
twice the size qf those from Lithares. 
Other similar Early Helladic animal

figurines include one from Palaeopyryi 
Lakonias4, five from Corinth5, and 
three from Tiryns6. These are rather 
typical EH abstract forms, often 
painted, but still are unidentifiable 
quadrupeds. Thus the Lithares animals 
are without parallel to date. Similar 
findings from later periods indicate 
that these idols probably were votive 
offerings. It is possible that the room in 
which they were found was not a 
sanctuary but an art studio for the 
manufacture of animal idols. Future 
excavations hopefully will reveal more 
about the functioning of this archi- 
tectural complex.

HARA TZAVELLA  -  EVJEN

3. Goldman, Eutresis, p. 196, fig. 269 2, 4, 5; 
Hesperia ( 1960), p. 157, pi. VIII 65. This one 
is the closest in form to the Lithares idols.

5. BSA ( 1960 ), p. 76, pl. 23ai.
5. Hesperia ( 1967 ), pl. 16 i.2.
6. Tiryns IV, p. 6, pl. V 6 - 8.
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ΔΥΟ ΡΑΜΦΟΣΤΟΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΧΟΙ ΕΚ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1. Πρόχους ραμφόστομος, μόνωτος με- 
τα γραπτών αλαμπών σχεδίων ( Matt - 
Painted Designs), ( ε ικ . 1 - 2).

Ακεραία άριστης διατηρήσεως. Πη- 
λός ροδόχρους προς πυρρόν, καθαρός με 
ολίγα ίχνη λεπτοκόκκου μαρμαρυγίας, 
συμπαγής, άλλ' ουχί τελείας ζυμώσεως 
και πάντως χωρίς να κορεσθή ύδατος, 
όπτησις μάλλον καλή. Επιφανεία στιλ- 
πνή, εμβαπτισθείσα εντός αραιού διαλύ- 
ματος του πηλού, αλλά μη στιλβωμένη. 
Ο  γραπτός διάκοσμος της επιφανείας 
εγένετο διά ψήκτρας εμβαπτιζόμενης εν- 
τός παχείας βαφής προ της οπτήσεως του 
αγγείου. Η  βαφή αύτη διατηρείται γενι- 
κώς εις αρκετά καλήν κατάστασιν, είναι 
σταθερά και ζωηρά αλλά κατά τόπους 
εξίτηλος, ενιαχού δε έχει αποπέσει είτε 
μόνη αυτή, είτε μετά του λεπτού στρώμα- 
τος του επιχρίσματος ( κρούστας ).

Σώμα σφαιρικόν, ελαφρώς πεπιεσμέ- 
νον, σχήματος κολοκύνθης μετά βάσεως 
περιφερούς, χαμηλής, ορθότερον οριζον- 
τίου αποτμήσεως του πέρατος της κοι- 
λίας του αγγείου ουχί δε εντελώς επιπέ- 
δου και ομαλής. Η  στατικότης του αγ- 
γείου εξησφαλίζετο δι  ́ αναλόγου κανο- 
νισμού του κέντρου βάρους και βεβαίως 
διά του βάρους του περιεχομένου του, ότε 
τούτο ήτο πλήρες. Το αγγείον είναι χει- 
ροποίητον η μάλλον περιεστράφη επί 
αργού κεραμεικού τροχού διαμορφούμε- 
νον συνεχώς διά των χειρών, ενώ η λαβή 
προσετέθη ακολούθως. Το όλον σχήμα 
αναδίδει ελευθερίαν και κομψότητα κατά 
το άνω άκρον του, έντασιν δε και στιβα- 
ρότητα κατά το λοιπόν σώμά του. Καθ’ 
όλου ειπείν η σύνταξις των μερών ( λαι- 
μου, κοιλίας, βάσεως ) δεν γίνεται με την 
αρχήν της τεκτονικής διαρθρώσεως και

ισορροπίας, άλλ3 αναδίδει έκφρασιν διά 
της εντάσεως της κοιλίας και της τολμη- 
ράς ανατάσεως του λαιμού μετά του χεί- 
λους. Η  κοιλία είναι το πρακτικόν και 
αισθητικόν κέντρον του αγγείου, ο λαι- 
μός μετά των χειλέων, η απελευθέρωσις 
του σχήματος από την πολυδιάστατον 
υπεροχήν της, ως εκφράζεται αύτη διά 
του ενιαίου και συνεχούς περιγράμματος 
της, το όποιον δεν διακόπτεται, αλλά συμ- 
πληρούται διά του λαιμού και ιδία της 
βάσεως.

Βεβαίως εν αγγείον, το παρόν αγγείον, 
δεν είναι κυρίως ειπείν έργον τέχνης, αλλά 
σκεύος με χρηστικόν χαρακτήρα, με 
πρακτικήν αποστολήν, και εκ της αρχής 
αυτής αφορμώνται αι κατευθύνσεις κατα- 
σκευής του, άλλ3 ότι δεν προσδιορίζει 
την κατασκευαστικήν διαδικασίαν απο- 
κτά απόστασιν εν τη πληρότητι της μορ- 
φής, ήτις καθ’ εαυτήν διαφοροποιεί και 
δημιουργεί αισθητικά κέντρα.

Εις την ασυμμετρίαν του επί μέρους 
προστίθεται και η προχείρου κατασκευής 
τοξωτή λαβή. Ο βραχύς κυλινδρικός 
πεπιεσμένος λαιμός δεν εκφύεται κατα- 
κορύφως, ούδ  ́ ακριβώς εκ του κέντρου 
της σφαίρας του σκεύους, αλλά κλίνει 
ελαφρώς, εις τούτο δε συντελεί και η 
συμπίεσις της κοιλίας κατά την εφαρμο- 
γήν της βάσεως της λαβής προς αυτήν 
και το όλον λοξότμητον περίγραμμα του 
χείλους. Η  χάρις και η κομψή τόλμη 
της όλης προχοής του σκεύους είναι το 
ευαρεστότερον αποτέλεσμα της όλης κα- 
τασκευής αυτού.

Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου 
φέρει την εξής γραπτήν διακόσμηση: Το 
περίγραμμα του χείλους ορίζει συνεχής 
γραμμή, μελαίνης βαφής, οία κοσμεί και
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Εικ. 1

το λοιπόν αγγείον. Τρεις ομάδες εκ τριών 
γραμμών - ταινιών ( της πρώτης άνωθεν 
η εναρκτήριος συμπίπτει προς την ορί- 
ζουσαν την εκροήν του χείλους) εις 
επάλληλον διάταξιν κοσμούν χείλος και 
λαιμόν. Εις την βάσιν του τελευταίου 
ζεύγος όμοιων ταινιών, περιφερών. Ευθύς 
κατωτέρω, εις την αρχήν της κοιλίας και, 
ούτως ειπείν, τον « ώμον » του αγγείου 
περιορίζει ζεύγος ταινιών, ων η άνω μεν 
περιφερής, η κάτω όμως περατούσα την 
περιφοράν της εις την βάσιν της λαβής, 
« πίπτει » έκειθεν ως επίθετος ταινία, πε- 
ριγράφουσα την βάσιν της λαβής εκ των 
πλαγίων και κάτω, ένθα τα άκρα της συνά- 
πτονται χιαστί. Την μεταξύ των δύο τού- 
των ταινιών « ζωφόρον » των ώμων κο- 
σμεί σύστημα ομάδων λοξών γραμμών, 
τριών εκάστοτε και τεσσάρων, αντιθέτου 
δε φοράς. Αι γραμμαί αύται, λεπτότεραι 
των οριζουσών αυτάς ταινιών, συναπτον- 
ται προς ταύτας κατά τα άκρα των, ενια- 
χού προεκτεινόμεναι προς την γραμμήν

των κοσμημάτων της κοιλίας (κατω- 
τέρω ).

Τα τελευταία ταύτα συνιστούν και το 
κεντρικόν θεματολόγιον της όλης διακο- 
σμήσεως. Εν παρατακτική διατάξει ανα- 
πτύσσεται επί της άνω επιφάνειας της 
κοιλίας διακοσμητικός κύκλος εκ δέκα 
ομοιομόρφων συνόλων του ακολούθου 
σχήματος: Δύο αντικόρυφα τρίγωνα, ων 
το πεδίον καλύπτεται υπό πλέγματος λο- 
ξών, διασταυρούμενων γραμμών έχουν 
ως βάσεις το μεν πρώτον, εκ των άνω, την 
περιφερή « κοίλην» ταινίαν του ώμου 
(ανωτέρω), το δε δεύτερον κοίλην - τοξω- 
τήν ταινίαν, συναπτομένην κατά τα άκρα 
της προς τα προεκτεινόμενα σκέλη του 
τριγώνου, τα όποια προεκτείνονται εις 
μήκος ίσον περίπου προς το μήκος της 
πλευράς αυτού. Από της ταινίας του 
ώμου η των πλευρών των « σχημάτων » 
τούτων εξήρτηται σύνολον εκ τεσσάρων 
( άπαξ τουλάχιστον πέντε) κατακορύφων 
γραμμών, ανά εν μεταξύ αυτών, δηλαδή 
εννέα τοιαύτα σύνολα. Τα σχήματα ταύτα

Εικ. 2
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ΕΙκ. 3

δεν εξετελέσθησαν ισομήκη, χωρούν δε 
σμικρυνόμενα από του ενός των εκατέρω- 
θεν της βάσεως της λαβής προς το έτερον 
τοιούτον, άλλ' εν συνεχεί και βαθμιαία, 
περίπου αδιοράτω, από του ενός προς το 
άλλο, σμικρύνσει.

Ο  διακοσμητικός κύκλος μεταθέτει το 
οπτικόν, όχι όμως ( εντελώς ) και το λει- 
τουργικόν, κέντρον του αγγείου εις το 
άνω ήμισυ αυτού. Η  εκλεκτική αυτή δια- 
φοροποίησις προδίδει την πρόθεσιν του 
τεχνίτου να εξάρη τα κύρια και περισσό- 
τερον ορατά μέρη του σκεύους, αδιαφο- 
ρούντος διά την λοιπήν επιφάνειαν, την 
όποιαν καταλείπει εντελώς ακόσμητον. 
Επικουρική και προσηρμοσμένη προς 
τας κατασκευαστικός λεπτομέρειας του 
σκεύους είναι η διακόσμηση του λαιμού 
και του χείλους, ενώ η ζωφόρος του 
« ώμου » απομένει διά την ανάδειξιν των 
αναφορών της διακοσμητικής συντάξεως 
και του οπτικού προσανατολισμού.

Αι κατασκευαστικοί ασυμμετρίαι παρα-

κολουθούνται υπό αναλόγου ασυμμετρι- 
κής διατάξεως των συστατικών της δια- 
κοσμήσεως, εις τρόπον ώστε η « γεωμε- 
τρική » σύνταξις αυτών να μη δεσμεύη 
το γενικώτερον ελεύθερον και ενιαίον 
σχήμα του αγγείου.

Το μοτίβον των, ως περιεγράφησαν, 
αντικορύφων τριγώνων επαναλαμβάνε- 
ται πανομοιότυπον, καίτοι ανισοδιάστα- 
τον. Η  γεωμετρική εκτέλεσις ίσως συνι- 
στα και το περιεχόμενον της διακοσμή- 
σεως, καίτοι τα κοσμήματα ταύτα φαίνον- 
ται αποδίδοντα περισσότερον συγκεκρι- 
μενα σχήματα. Προς την υπόθεσιν αυτήν 
με παρακινεί πρώτον μεν η κοίλη ταινία, 
η ορίζουσα το μεταξύ των σκελών του 
προς τα κάτω τριγώνου ( γωνίας) δικτυω- 
τον πλέγμα, είτα δε το μεταξύ των τριγώ- 
νων σύνολον των καταπιπτουσών γραμ- 
μών. Η  πρώτη των λεπτομερειών τούτων 
αναδίδει κίνησιν « βηματισμού », ένεκα 
του όποιου το κράσπεδον ( ώα) του « εν- 
δύματος » λαμβάνει την χαρακτηριστικήν 
μηνοειδή καμπύλην του ευρέος δρασκε- 
λισμού. Αι μεταξύ των τριγώνων γραμμαί 
ομοιάζουν προς κροσσωτόν εξάρτημα, το 
όποιον ίσως αποδίδει υφάδια η ιμάντας, 
εξαρτήματα ενδύματος. Αι υποθέσεις αύ- 
ται, ομολογουμένως, εκμεταλλεύονται ο- 
μοιότητας και λεπτομέρειας, αι οποίαι 
απλώς μόνον ίσως λανθάνουν υπό την 
διακοσμητικήν αφαίρεσιν της γεωμετρι- 
ζούσης επιγραμμίσεως και της Καλλιγρα- 
φικής ομοιομορφίας, ουχ ήττον όμως δεν 
μου φαίνονται άμοιροι πάσης αντιλή- 
ψεως της ης υπέθεσα υποκείμενης ιδέας 
παραστάσεως. Περί τίνος ακριβώς πρό- 
κειται δεν είναι βεβαίως δυνατόν να δια- 
κινδυνεύση τις και περαιτέρω περί της 
εννοιολογικής συνδέσεως τούτων προς 
το σκεύος, ιδία δε την αποστολήν και τον 
χαρακτήρα αυτού. Να υποθέση τις ότι ο
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γράψας αποδίδει το - συμβατικόν περί- 
γραμμα του σώματος μιας ενδεδυμένης 
μορφής επαναλαμβάνων τούτο κατά την 
έκτασιν της υπό διακόσμησιν επιφανείας 
και συναπτών τα σχήματα ταύτα προς 
άλληλα εις την γραφικήν ( horror vacui) 
και γραμμικήν σκοπιμότητα της διακο- 
σμήσεως;

2. Πρόχους ραμφόστομος, μόνωτος με- 
τα λαβής τοξωτής από της βάσεως του 
χείλους προς τον ώμον. Το λοξότμητον, 
ανοικτόν χείλος έχει φθαρή ελαφρώς κα- 
τά την εκροήν. Λαιμός κυλινδρικός πα- 
ρακολουθών την κλίσιν του χείλους κατά 
την φοράν της λαβής. Το σώμα του αγ- 
γείου πεπιεσμένον σχηματίζει γωνίωσιν 
εις το μέσον συνερχόμενον έκειθεν οξέως 
προς την χαμηλήν περιφερή βάσιν 
( ε ικ . 3 ).

Πηλός τεφρός, υποκίτρινος μετά λε- 
πτοκόκκων ψηγμάτων άμμου και αραιού 
ομοιοχρόου επιχρίσματος επί της εξωτε- 
ρικής επιφανείας του αγγείου, η όπτησις 
ικανοποιητική, χειροποίητον. Έπί της 
εξωτερικής επιφανείας γραπτή διακόσμη- 
ση διά καστανομελαίνης αλαμπούς βα- 
φής, κατά τόπους εξιτήλου, ιδία εις τα 
χείλη και τον λαιμόν. Η  διακόσμηση 
συνίσταται εις την γραφήν ταινιών και 
γραμμών κατά τον λαιμόν και το άνω ημι- 
σφαίριον του σώματος. Την βάσιν του 
λαιμού, του οποίου την περίμετρον κο- 
σμούν κυρταί και λοξαί γραμμαί, ορίζει 
παχεία ταινία, ης υπόκεινται έτεραι δύο 
περιφερείς, ομοιοπαχείς, από της τελευ- 
ταίας των οποίων εκφύονται πέντε ανά- 
στροφα οξυγώνια τρίγωνα ( γωνίαι), των 
οποίων τα ίσα σκέλη περιγράφονται υπό 
δύο γραμμών με το μεταξύ των διάστημα 
διαγραμμισμένον ( λοξαί γραμμαί).

Η  κατασκευαστική και διακοσμητική 
εικών του αγγείου τούτου υπολείπεται

κατά πολύ του προηγουμενως περιγρα- 
φομενου. Η  ποιά τις μορφολογική συγ- 
γενεια είναι απλώς ομοιότης αγγειοπλα- 
στικής κατασκευής, εις τρόπον ώστε ο 
λόγος των συνιστώντων το αγγείον επί 
μέρους μελών αυτού να μη αποδίδη το 
αισθητικόν αποτέλεσμα της κατασκευής 
του προηγουμένου. Πλησίον της « μνη- 
μειώδους » ογκηρότητος της πρόχου 1 
η παρούσα αντιπροσωπεύει μιαν ραδινήν 
« κοινοτυπίαν ». Πέραν του κοινού περί- 
που σχήματος αι δύο πρόχοι φέρουν τον 
γραπτόν κόσμον κατά τας αυτάς ( σχε- 
δόν) θέσεις, καταλείπουσαι ακόσμητον 
το μείζον της κοιλίας. Ουδαμού υπάρχει 
ενταύθα η ούτως ειπείν περίτεχνος δια- 
κόσμησις της πρόχου υπ’ αρ. 1. Τα γρα- 
πτά κοσμήματα εξετελέσθησαν αμελώς 
ωσανεί προσαρμοσθέντα προς την όλην 
κατασκευήν του αγγείου, είναι δε τυπι- 
κώς διακοσμητικά και αλλότρια παντός 
συμβολισμού. Δυστυχώς δεν είναι βέ- 
βαιον, καίτοι παραδίδεται, ότι τα αγγεία 
προέρχονται εκ του αυτού τάφου.

Η  χρονολόγησις των σκευών εις τους 
πρωίμους ΜΕ χρόνους είναι, πιστεύω, το 
ασφαλέστερον συμπέρασμα της πρώτης 
και συντόμου μελέτης της τε μορφής 
και της γραμμικής των διακοσμήσεως. 
Ίσως είναι ακόμη απταί αι επιβιώσεις 
της κατασκευαστικής και διακοσμητικής 
οικονομίας της προηγουμένης περιόδου. 
Ε ξ άλλου υποδεικνύουν, πιστεύω, και τα 
σχήματα και η διακόσμηση των πρόχων 
( ιδία της δευτέρας ) μιαν έντονον κυκλα- 
δικήν επίδρασιν αμεσώτερον ή εμμεσώ- 
τερον ασκηθείσαν ενταύθα. Την δευτέραν 
τουλάχιστον των πρόχων διά το σχήμα, 
τον πηλόν και την διακόσμησιν αυτήν 
θα εθεώρει τις δικαίως εισηγμένον κυκλα- 
δικόν προϊόν, ούσαν άλλως τε τυπικήν διά 
την ΜΚ I περίοδον.
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Προτίμησα να παρουσιάσω τας δύο 
πρόχους, καίτοι δεν δύναμαι τη παρού- 
σαν στιγμήν να επιμείνω εις την αναπτυ- 
ξιν των τελευταίων εκτιμήσεων, εν τω με-

ταξύ, πάντως, παρέχεται η ευκαιρία και 
δι’ άλλους και δι’ εμέ προς σπουδαιοτέ- 
ραν μελέτην του ζητήματος.

ΘΕΟ Λ. Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

TWO EARLY ΜΗ PROCHOI FROM PELASGHIA IN PHTHIOTIS

I publish here two prochoi found 
some years ago in a private field and 
which come from a prehistoric mound 
in Pelasghia. They are decorated with 
matt - painted linear designs and their 
shape and decoration suggest a date

early in the MH period and influences 
of Middle Cycladic I fabrics. The se- 
cond of the two prochoi at least could 
very well be taken as a genuine import 
from the Cyclades.

THEODORE SPYROPOULOS

VIA ΕGΝΑΤΙΑ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ

Εις εκ των « κιόνων » 1 της « βεβηματι- 
σμενης κατά μίλιον και κατεστηλωμέ- 
νης » 2 Ε γνατίας οδού άνευρέθη πρό τι- 
νών ετών εις την Κοινότητα Λεύκης Ν. 
Καβάλας 3 ( ε ικ . 1 ). Ο  « κίων » είναι 
αποτετμημένος εις το άνω και κάτω πέ- 
ρας του. Το μάρμαρον είναι υπόλευκον, 
χονδρόκοκκον, εύθρυπτον και η επιφανεία

 του « κίονος » είναι λίαν εφθαρμένη. 
Η  επιγραφή έχει χαραχθή εις τα 3/4

του πλάτους του κυλίνδρου και σώζεται 
αποσπασματικώς εις το σχέδιον ε ι κ . 2. 
_ Διαστάσεις κίονος : Μεγ. υψ. 0,82 μ. 
Ά νω διάμετρος : 0,35 μ. Κάτω διάμετρος: 
0,39 μ. Ύψος γραμμάτων : 0,04 - 0,06 μ. 
Διάστιχα : 0,02 - 0,03 μ.

Το σωζόμενον κείμενον του μιλλια- 
ρίου ταυτίζεται με το κείμενον τριών άλ- 
λων μιλλιαρίων αναφερομένων εις ανα- 
καίνισιν της Ε γνατίας οδού πραγματο-

1. Πλουτάρχου, Γ. Γράκχος, VII, 2 Ε<1 Loeb 
« διαμετρήσας κατά μίλιον οδόν πάσαν... κίονας 
λίθινους σημεία του μέτρου κατέστησεν».

2. Στράβων, Γεωγρ. VII, 7, 4 0  322 Εά. Σοευ 
« εκ δε της Απολλωνίας εις Μακεδονίαν η 
Ε γνατία έστιν οδός προς εω, βεβηματισμένη 
κατά μίλιον και κατεστηλωμένη μέχρι Κυψέ- 
λων και Έ βρου ποταμού· ».

3. Μουσείον Καβάλας Α ριθ. Ευρετ. Λ 716. 
Πρβλ. ΑΔ, 22 ( 1967 ) : Β 2, σ. 420. Το μιλλιάριον 
ευρέθη εις την αύλήν της εν Λεύκη οικίας Θ.

Μαυρίδου. Προφανώς είχε μεταφερθή εκ της 
νοτίως της Λευκής περιοχής της Ν. Καρβάλης, 
διά της όποιας πρέπει να διήρχετο η Εγνατία 
οδός, διότι είναι απίθανον να υποθέσωμεν, ότι 
η Εγνατία ανήρχετο 3 χιλιόμετρα βορείως διά 
της ορεινής πλέον περιοχής της Λεύκης. Θέλω 
εδώ να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα Κοσμάν 
Ραμαντανην, ο όποιος μου γνώρισε την ύπαρ- 
ξιν του μνημείου και μου παρέσχε πολλάς χρη- 
σίμους πληροφορίας διά την ύπαρξιν αρχαίων 
εις την περιοχήν ταύτην.
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ποιηθείσαν υπό του Ρωμαίου αυτοκράτο- 
ρος Caracalla ( Marcus Aurelius Anto- 
ninus ) i .

Μέ την βοήθειαν των τριών μιλλια- 
ρίων συμπληρούται η επιγραφή του μιλ- 
λιαρίου Λευκής ως εξής :

Imp(erator) C]aes(ar)
Μ. Aurelius] Anto
ninus, Pius, ] Felix, Au
gustus, Parthicus
Maximus, Brittani
cus Maximus, Germa
nicus Maximus, Port
tifex Maximus, Trib(unicia)
potejst(ate) XX, Imp(erator) III, Co(n)sul
IIII P(ater) P(atriae)], proco(n)sul,

restituit

Δυστυχώς ελλείπει το τέλος της επι- 
γραφής, ένθα θα εσημειούτο η απόστασις 
εις μίλια από του προηγουμένου στα- 
θμού της Εγνατίας οδού.

Τα εις το άνω αριστερόν τμήμα του 
μιλλιαρίου διακρινόμενα γράμματα ανή- 
κουν εις μεταγενεστέραν της του μιλλια- 
ρίου επιγραφήν δυσνόητον:

- ]ΟΝΟ[ -
- ]ΝΕΟ[ -
- ]ΕΡΡΕΑ[-

Η  παρατιθέμενη εις τα μιλλιάρια 
XX Tribunicia του Καρακάλλα χρονολο- 
γεί τας επιγραφάς τούτων μεταξύ της 
10ης Δεκεμβρίου του 216 μ.Χ. και της 
8ης Απριλίου του 217 μ.Χ., ημερομηνίας 
του θανάτου του Καρακάλλα7.

Η  πραγματοποιηθείσα υπό του Καρα- 
κάλλα ανακαίνισις της Εγνατίας όδού8 
κατά το τελευταίον έτος της βασιλείας 
του έχει συσχετισθή με την εκ της Μ. 
Ασίας σχεδιαζόμενην επάνοδον του αύ- 
τοκράτορος διά μέσου της Μακεδονίας 
και της Θράκης. Μέ την αναμενομένην 
ταύτην διέλευσιν του αυτοκράτορος διά 
της Μακεδονίας πιστευεται9 ότι συμπί-

4. Μιλλιάριον εξ Α χρίδος ( άρχ. Λυχνιδός), 
Ρ. Collart, ΒΟΗ υ χ  ( 1935), σ. 401, άριθ. 4. 
Μιλλιάριον εκ 8ίΓθ^α. Ρ. Collart, ε.α., άριθ. 5. 
Μιλλιάριον εκ Προβίστης ( σημ. Παλαιοκώμης 
Ν. Σερρών), Ρ. Collart, ε.α., άριθ. 6. Το μιλλιά- 
ριον τούτο ευρίσκεται σήμερον εις το Μουσείον 
Καβάλας, Α ριθ. Ευρ. Λ 893. Εις την προανα- 
φερθείσαν μελέτην του Collart δημοσιεύεται 
και άπασα η σχετική με τα ως άνω μιλλιάρια βι- 
βλιογραφία.

5. Το κείμενον των επιγραφών των τεσσάρων

μιλλιαρίων είναι όμοιον. Ε λάχισται διαφοραί 
σημειούνται εις τινας συντμήσεις : Aug : Μιλ- 
λιάριον Προβίστης. Augustus: Μιλλιάρια
Strouga, Αχρίδος, Λευκής. Υπ ό : Μιλλιάρια Προ- 
βίστης, Λεύκης. Tribuniciae : Μιλλιάρια Strou-. 
ga, Αχρίδος. P o t: Μιλλιάρια, Προβίστης. Po- 
test : Μιλλιάρια Strouga, Αχρίδος, Λεύκης. 
Επίσης σημειωτέα η διαφορά : Brettannicus : 
Μιλλιάριον Αχρίδος και Μιλλιάριον Strouga. 
Brittannicus: Μιλλιάρια Λεύκης και Προβίστης. 
To Ρ ( ater ) Ρ ( atriae) ελλείπει εκ του μιλλια- 
ρίου Προβίστης, άλλα πρέπει να υπήρχεν εις 
το μιλλιάριον Λεύκης.

6. Δια μεταγενεστέρας επιγραφάς επί μιλλια- 
ρίων πρβλ. Collart, ε.ά., άριθ. 6, 7. Δεν δύναμαι 
να είπω, εάν πρόκειται περί επιγραφής αναφερο- 
μενης ωσαύτως εις την Εγνατίαν.

7. Collart, ε.α., σ. 402, ένθα και η προηγου- 
μενη βιβλιογραφία.

8. Είχε προηγηθή προσφάτως ανακαίνισις της 
Εγνατίας οδού, ως προκύπτει εκ του άνευρεθέν- 
τος εις Καβάλαν ( αρχ. Νεάπολιν) μιλλιαρίου 
Σεπτιμίου Σεβήρου και Καρακάλλα, χρονολο- 
γουμενου μεταξύ 198 και 201/2 μ.Χ. A. Salac, 
BCH XLVII ( 1923 ), σ. 80. Το μιλλιάριον τούτο 
ευρίσκεται εις το Μουσείον Καβάλας. Α ριθ. 
Ευρ. Λ 893. Δια την ανακαίνισιν της Εγνατίας 
επί Σεπτιμίου Σεβήρου πρβλ. και F. Papazoglou, 
BCH LXXXV (1961), σ. 168.

9. Ρ. Collart, Philippes, Ville de Macedoine,
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πτουν και αι ανεγέρσεις τιμητικών μνη- 
μείων εις Θάσον, Α μφίπολιν, Φιλίππους.

Ο  Καρακάλλας όμως ουδέποτε διήλθε 
διά της ανακαινισθείσης Εγνατίας οδού, 
διότι δολοφονηθή εν τω μεταξύ εις την 
Ασίαν την 8ην Απριλίου του 217 μ.Χ.

Δια του νέου μιλλιαρίου μεταφερόμεθα 
εις την περιοχήν του αμέσως επομενου 
προς ανατολάς της αρχαίας Νεαπόλεως 
σταθμού της Εγνατίας οδού, εις την πε- 
ριοχήν του Άκοντίσματος* 10 11, το όποιον,

Εϊκ. 1. Μιλλιάριον Λευκης. Μουσείον Καβάλας

ΕΙκ. 2. Σχέδιον επιγραφής μιλλιοίρίοο Λευκης

ως αναφέρουν τα Itineraria και oí Γεω- 
γράφοι, απείχε 9 μίλια από της αρχαίας 
Νεαπόλεως η .

Paris 1937, σ. 518. F. Papazoglou, B CH LXXXV 
( 1961 ), σ. 169, σημ. 2.

10. Collart, Philippes, σ. 499, σημ. 5, ενθα 
παρατίθενται άπασαι αι αναφέρουσι το Άκόν- 
τισμα πηγαί.

11. Itinerarium Antoninum Ed. Wesseling, er. 
321 : Philippis M.P. XXXIII; Neapoli M.P.XII; 
Acontisma M.P.V1III. Itinerarium Antoninum 
ed. Wesseling, er. 331 : Philippis M.P.XXX11; 
Acontisma M.P.XXI. npß/.. K. Miller, Itinera- 
ria Romana, Stuttgart 1916 LXII, 321 Kai 
LXXIII, 331. Itinerarium Hierosolymitanum, ed. 
Wesseling, er. 603 : Mansio Hercontroma M.IX; 
Mutatio Neapolim M.IX; Civitas Philippis M.X. 
IIpßT.. Kai Miller, ë.à., LXX, 603.
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Την αρχαιοτέραν μνείαν του Α κοντί- 
σματος παρέχει μέχρι στιγμής το εις την 
περιοχήν Κοινότητος Καλαμπακίου Δρά- 
μας άνευρεθέν μιλλιάριον της Ε γνατίας 
οδού, το όποιον αναφέρεται εις πραγμα- 
τοποιηθείσαν υπό του Τραϊανού ανακαί- 
νισιν της Εγνατίας οδού χρονολογού- 
μενο ν εις το 112 μ.Χ. 12.

Εις το Itinerarium Hierosolymitanum 
το Ακόντισμα, παρεφθαρμένον ως Her- 
controma1S, αναφέρεται ως mansio της 
Εγνατίας οδού, πιθανώτατα όμως ήτο 
και κώμη κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους14, 
όπως η παρακειμενη Νεαπολις, η όποια 
εις το αυτό Itinerarium αναφέρεται ως 
mutatio.

Εικ. 3. Λόφος ανατολικώς Ν. Καρβάλης - Τμή- 
μα τείχους και άποψις της συγχρόνου οδού 
Καβάλας - Ξάνθης

Η  προταθείσα ταύτισις του αρχαίου 
Άκοντίσματος15 προς τα ερείπια αρχαίας

12. Η  Tabula Peutinger VIH, 2 -3  παραθέτει 
λανθασμένους αριθμούς μιλιών. Πρβλ. Collart, 
Philippes, σ. 498, σημ. 2. Πρβλ. έκδοσιν της 
Tabula παρά του Κ. Miller, Die Peutingerische 
Tabula, Stuttgart, 1962.

13. "Ορα ανωτέρω. Ε ς  ταν γεωγράφον Guido, 
Geographia, ed. Pinder et Parthey, 108, σ. 535, 
20, το Α κόντισμα έχει παραφθαρή εις Vicontis- 
sima.

14. F. Papazoglou, Μακεδονικοί πόλεις κατά 
την ρωμαϊκήν εποχήν, Skopje 1957, σ. 297 ( σερ- 
βιστί), ένθα τονίζεται ορθώς, νομίζω, η μαρτυ- 
ρία του Τεροκλέους 640, 8 ed. Teubner ; « Κλίμα 
Μευτικόν και Ακόντισμα » και εκφράζεται η 
υπόθεσις ότι κατά την ρωμαϊκήν εποχήν ήτο 
κώμη, εφ’ όσον εις το κατά τον 6ον αιώνα μ.Χ. 
χρονολογούμενον έργον του Τεροκλέους ανα- 
φέρεται ως μία εκ των 32 πόλεων της « Επαρ- 
χίας Ιλλυρικού ». Η  παρατήρησις του Honig- 
man διαχωρίζοντος το Ακόντισμα από το Κλίμα 
Μεστικόν ( ως διορθούται το Μευτικόν ) ( Ε. 
Honigman, Le Synekdemos d’Hiérokles et 
l’Opuskule Géographique de Georges de Chypre, 
Bruxelles, 1939, σ. 7 ) πρέπει να είναι όρθή, διότι 
ανεξαρτήτως του αν η περιοχή του Α κοντίσμα- 
τος ήτο και αύτη « Κλίμα » ( Δια τον χαρακτηρι- 
σμόν « Κλίμα » πρβλ. Honigman, ε.α., σ. 59 σχό- 
λια εις 1090 Georgius Cyprius ), ως παρατηρεί 
η Papazoglou, ε.ά., ένθα το επίθετον Μεστικόν

νομίζω ότι τοποθετεί το Κλίμα Μεστικόν εις την 
παρά τον Νέστον ορεινήν περιοχήν, πολύ ανα- 
τολικώτερον από το Ακόντισμα. Ο  Honigman, 
ε.ά., σ. 15 προτείνει ασαφώς πως μιαν θέσιν, άλλα 
νομίζω, ότι απαιτείται περαιτέρω τοπογραφική 
έρευνα εις την εκατέρωθεν του Νέστου κυρίως 
περιοχήν. Η  προτεινομένη όμως υπό του Ho- 
nigman τοποθέτησις του Α κοντίσματος εις την 
περιοχήν της Κοινότητος Χαλκερού είναι οπωσ- 
δήποτε εσφαλμένη, διότι η Κοινότης Χαλκερού 
απέχει περί τα 7 χιλιόμετρα από την Καβάλαν, 
απόστασιν μη ανταποκρινομένην εις την παραδε- 
δομενην απόστασιν των 9 μιλίων μεταξύ Νεα- 
πόλεως και Α κοντίσματος, ε.α., σ. 15.

15. ΑΔ 22 ( 1967), σ. 420 - 422. Η  ταύτισις 
επανελήφθη εις BCH XCI1I ( 1969 ) : Chronique 
1968, σ. 1026. ‘Ενδιαφέρουσα τυγχάνει η γενο-
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ΕΙκ. 4. Λόφος ανατολικώς Ν. Καρβάλης - Τμήμα αρχαίου τείχους

ακροπόλεως ανακαλυφθείσης κατά το 
1966 εις τας ΝΔ. κλιτύς του δυτικώς της 
Κοινότητος Ν. Καρβάλης λόφου και χρο- 
νολογουμενης εκ των εντός αυτής περι-

συλλεγέντων επιφανειακών οστράκων 
τουλάχιστον εις τα τέλη του 6ου αιώ- 
νος π.Χ., μετέθεσε την χρονολογίαν ιδρύ- 
σεως του Ακοντίσματος εις πολύ πρωι- 
μωτέραν των Ρωμαϊκών χρόνων εποχήν.

Η  ταύτισις της αρχαίας αυτής ακρο- 
πόλεως, η οποία ε χαρακτηρίσθη ωσαύ- 
τως ως εν εκ των πολλών θασιακών « εμ- 
πορίων » εις τα θρακικά παράλια, εστη- 
ρίχθη κυρίως εις το γεγονός, ότι η μεσο- 
λαβούσα μεταξύ της ακροπόλεως και της

μενη προσφάτως τοπογράφησις της αρχαίας 
ακροπόλεως, διά της οποίας διορθούται το πρώ- 
τον πρόχειρον τοπογραφικόν σχέδιον. D. Laza- 
ridis, Thasos and its Peraia, εις την σειράν Αρ- 
χαίες Ελληνικές Πόλεις του Αθηναϊκού Τεχνο- 
λογικού Ομίλου, Άθήναι, 1971, fig. 70. "Ορα 
και σ. 37 διά σχετικάς παρατηρήσεις οικιστικής.
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Καβάλας ( άρχ. Νεαπόλεως ) απόστασις 
των 10 χιλιομέτρων ήτο δυνατόν να σχε- 
τισθή με την αναφερομένην εις τα Iti- 
neraria απόστασιν των 9 μιλίων16.

Ε νώ όμως η αναγνώρισις ενός θασια- 
κού « εμπορίου » εις την επί του δυτικώς 
της Ν. Καρβάλης λόφου ανακαλυφθείσαν 
Αρχαίαν Ακρόπολιν παραμένει, κατά την 
γνώμην μου, πιθανωτάτη, η ταύτισις των 
ερειπίων τούτων προς το αναζητούμενον 
Ακόντισμα ετέθη εν αμφιβάλω διά μιας 
προσφάτου ανακαλύψεως:

Τρία χιλιόμετρα ανατολικώς του παρά 
το δυτικόν άκρον της Κοινότητος Ν. 
Καρβάλης προαναφερθέντος λόφου ανε- 
καλύφθησαν κατά το θέρος του 1971 λεί- 
ψανα αρχαίων τειχών περιβαλλόντων την 
κορυφήν οχυρού βραχώδους λόφου ελέγ- 
χοντος πλήρως την μεταξύ των αποτόμων 
κλιτύων του και της θαλάσσης στενήν 
διάβασιν, διά της οποίας διέρχεται σή- 
μερον η εθνική οδός Θεσσαλονίκης - 
Α λεξανδρουπόλεως ( ε ι κ . 3 ).

Τα τείχη έχουν πάχος 2.30 μ. και σώ- 
ζονται εις ικανόν ύψος, εξικνούμενον εις 
τινα σημεία εις τα 3.5-4 μέτρα. Η  κυ- 
ριαρχούσα εις το άνω μέρος των τειχών 
τοιχοποιία είναι η εξ αργών λίθων μετά 
συνδετικού λευκού κονιάματος. Αι επαν- 
ειλημμεναι επισκευαί, τας οποίας είναι 
φανερόν, ότι έχουν υποστή τα τείχη κατά 
καιρούς -κ α ι εκ των οποίων αι τελευ- 
ταίαι χρονολογούνται εις τους τελευ- 
ταίους πολέμους-  καθιστούν προς το 
παρόν αδύνατον την χρονολόγησίν των 
άνευ διενεργείας ανασκαφής και ειδικής 
μελέτης.

Τα μοναδικά άνευ ανασκαφικής έρευ- 
νης χρονολογικά συμπεράσματα είναι τα 
προκυπτόντα εκ της παρουσίας μεγάλων 
λιθοπλίνθων άνευ συνδετικού κονιάμα- 
τος εις τινα κατώτατα σημεία των τειχών 
άνωθεν της ευθυντηρίας. Τα τμήματα 
ταύτα των τειχών, τα όποια διακρίνονται 
εις την ΝΑ. και ΒΔ. περιοχήν του περιβό- 
λου, είναι δυνατόν, νομίζω, να αναχθούν 
εις τους αρχαίους χρόνους, ενθυμίζοντα 
αντίστοιχον τοιχοδομίαν των τειχών αρ- 
χαίας Νεαπόλεως, Οισύμης, Αντισάρας 17 
( ε i κ. 4). Ώρισμενα επίσης τμήματα 
του άνω μέρους των τειχών της δυτικής 
κυρίως πλευράς του λόφου ενθυμίζουν εις

Εικ. 5. Λόφος ανατολικώς Ν. Καρβάλης - Τμή- 
μα αρχαίου τείχους

16. Ενδεικτικόν στοιχείον διά την ταύτισιν
απετέλεσαν επίσης και τα ανευρεθέντα επί του 
λόφου όστρακα Ρωμαϊκών χρόνων. ΑΔ 22 
'( 1967 ), σ. 422.

17. ΑΔ 17 ( 1961 - 62), Πίν. 279 (Ν εαπο- 
λις ), ΑΔ 20 ( 1965 ), Πίν. 522 ( Οισύμη ), ΠΑΕ 
1935, εικ. 2 ( Α ντισάρα ).
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τινα σημεία την τοιχοποιίαν του ανα- 
καλυφθέντος κατά το 1966 δυτικώς της 
Ν. Καρβάλης τείχους, το όποιον οπωσ- 
δήποτε χρονολογείται εις τους αρχαίους 
χρόνους ( ε ικ . 5 ).

Την χρονολόγησιν των πρώτων τει- 
χών του προσφάτως ανακαλυφθέντος πο- 
λίσματος εις τους αρχαίους χρόνους βε- 
βαίωσαν και τα εντός του περιβόλου των 
τειχών ανευρεθέντα μελαμβαφή και αβα- 
φή όστρακα, καθώς και θραύσματα όξυ- 
πυθμενων αμφορέων, πίθων και κεράμων. 
Χαρακτηριστικά μεταξύ αυτών των επι- 
φανειακών ευρημάτων τυγχάνουν θραύ- 
σματα κεράμων λακωνικού τόπου μετά 
μέλανος επιχρίσματος, θραύσμα ενσφρα- 
γίστου λαβής θασίου αμφορέως και 
θραύσμα μελαμβαφούς σκύφου χρονολο- 
γουμένου πιθανώτατα εις τον 4ον αιώ- 
να π.Χ. Της μεταγενεστέρας περιόδου των 
τειχών σαφή είναι τα λείψανα εις την 
ανατολικήν και βόρειον κυρίως πλευράν 
( ε ι κ . 6). Εις την Β. πλευράν του 
περιβόλου διεπιστώθη η ύπαρξις Πύλης 
πλάτους 3 περίπου μέτρων ( ε ι κ . 7). 
Ενδιαφέρουσα ωσαύτως τυγχάνει και η 
επισήμανσις εξωτερικού τοίχου κατά μή- 
κος της βορείου πλευράς του περιβόλου, 
ερμηνευόμενου πιθανόν ως εξωτερικού 
περιβόλου.

Μολονότι αι μέχρι στιγμής ενδείξεις 
είναι ελάχισται, νομίζω ότι εις τον ανα- 
τολικώς της Ν. Καρβάλης υψούμενον 
λόφον ενετοπίσαμεν εν εισέτι « εμπό- 
ριον » Θασίων, ίσως σύγχρονον και του 
αυτού περίπου χαρακτήρος προς το ανα- 
καλυφθεν κατά το 1966 εις τον δυτικώς 
της Ν. Καρβάλης λόφον,

Εκ των δύο τούτων αρχαίων πολισμά- 
των το ανατολικώς της Ν. Καρβάλης 
κείμενον εμφανίζει, νομίζω, σοβαρωτέρας 
ενδείξεις διά να ταυτισθή προς το αναζη-

τούμενον Ακόντισμα: το δυτικώς της 
Ν. Καρβάλης αρχαίον πόλισμα έχει τον 
χαρακτήρα παραλίου πολίσματος, προ- 
ορισμένου να εκμεταλλευτή εξ οχυράς 
θέσεως τον λιμένα, όστις θα υπήρχεν 
οπωσδήποτε κατά την αρχαιότητα πλη- 
σίον του λόφου.

Είναι απίθανον όμως να υποθέσωμεν, 
ότι η Εγνατία οδός διήρχετο διά του 
πολίσματος τούτου, διότι είναι αδύνατον 
να κατήρχετο η αρχαία οδός διά μέσου 
της απροσίτου μέχρι σήμερον ελώδους 
περιοχής δυτικώς του λόφου διά να διέλ- 
θη πλησίον του αρχαίου φρουρίου ( ε ι κ . 
8 )·

Αντιθέτως, το ανατολικώς της Ν. Καρ- 
βάλης αρχαίον πόλισμα ευρίσκεται εις 
θέσιν ελέγχουσαν πλήρως την διά της 
βραχώδους ταύτης περιοχής διερχομένην 
αρχαίαν οδόν. Η  οδός αύτη, η οποία πρέπει

 να ήνωνε τας οπωσδήποτε όχι μα- 
κράν της παραλίας ελληνικάς αποικίας 
των Θρακικών παραλίων18, και διά της

18. Η  μεταξύ Στρυμόνος και Νέστου παραλία 
είχεν αποικισθή υπό των Θασίων. Πλήν των 
παραλίων αποικιών οι Θάσιοι φαίνεται ότι είχον 
εισχωρήσει και εις το εσωτερικόν της χώρας 
εις μικράν οπωσδήποτε απόστασιν από της πα- 
ραλίας. Λίαν ενδιαφέρουσα τυγχανει η ανακά- 
λυψις ενός « εμπορίου » των Θασίων εις ηπει- 
ρωτικήν σήμερον θέσιν πλησίον της Κοινότη- 
τος Ποντολιβάδου επί της συγχρόνου εθνικής 
οδού Θεσσαλονίκης - Α λεξανδρουπόλεως. Δια 
την έκτασιν την όποιαν κατείχε κατά την Ρω- 
μαϊκήν εποχήν το αποικιακόν κράτος των Θα- 
σίων εις την περιοχήν ταύτην χρησίμους πλη- 
ροφορίας παρέχει η υπό της D. Hereward ανα- 
καλυφθείσα εις την περιοχήν του νεκροταφείου 
Κοινότητος Πετροπηγής επιγραφή ρωμαϊκών 
χρόνων, Αδημοσίευτος εισέτι. Archaeology 16 
( 1963 ), σ. 133, ενθα τμήμα μόνον της επιγρα- 
φής παρατίθεται. Πρβλ. ωσαύτως την γνωστήν 
επιγραφήν Etud. Thasien. V, 82, άριθ. 186, πρβλ. 
και D. Lazaridis, ε.ά., σ. 58.
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ΕΙκ. 6. Λόφος ανατολικώς Ν. Καρβάλης - Τμήμα μεταγενεστέρου τείχους

οποίας διήλθεν ο Ξέρξης μετά του στρα- 
τού του κατά τα Μηδικά, υπήρξε κατά 
κυριολεξίαν ο πρόδρομος της Εγνατίας 
όδού19

Η  αμεσωτέρα ακριβώς σχέσις του 
προσφάτως ανακαλυφθέντος αρχαίου πο- 
λίσματος προς την σύγχρονον και την 
αρχαίαν διάβασιν αποτελεί, νομίζω, το 
βασικώτερον στοιχείον διά την ταύτισίν 
του προς το αρχαίον Ακόντισμα. Λόγω 
της διαμορφώσεως του εδάφους, η αρχαία 
Εγνατία οδός πρέπει να διήρχετο είτε 
νοτίως της αρχαίας ακροπόλεως, ακολου- 
θούσα περίπου την πορείαν της συγχρό- 
νου οδού, είτε διά του βορείως του λόφου 
της αρχαίας ακροπόλεως βατού αυχένος. 
Εάν λάβωμεν υπ’ όψιν, ότι η νοτίως του 
λόφου στενή διάβασις, διά της οποίας 
διέρχεται σήμερον η εθνική οδός Θεσσα- 
λονίκης - Α λεξανδρουπόλεως, ανήκει εις 
περιοχήν πιθανώτατα προσχωσιγενή, λό- 
γω των παρακείμενων εκβολών του Νέ-

19. Η ρόδ. VII, 109. Η  πορεία του Ξέρξου, 
όπως και της διαδρομής της Ε γνατίας οδού, δεν 
ήτο πολύ διάφορος της συγχρόνου Αμαξιτής οδού 
Καβάλας - Ξάνθης, τουλάχιστον εις το μεταξύ 
της Νεαπόλεως και του Νέστου τμήμα. Αποδει- 
κτικά διά την πορείαν της Ε γνατίας οδού στοι- 
χεία παρέχουν τα σωζόμενα ερείπια κτηρίων εις 
την περιοχήν Ν. Κώμης και Πετροπηγής, του 
νομού Καβάλας, τα όποια είναι πιθανώτατα φυ- 
λάκια της Ε γνατίας οδού, χρήζοντα ιδιαιτέρας 
μελέτης. Ε ξ  αυτών το μεν παρά την Ν. Κώμην 
είναι τελείως κατεστραμμένον, μόλις διακρινο- 
μενης της κατόψεώς του, το δε παρά την Πε- 
τροπηγήν σώζεται εις ικανόν ύψος. Ταύτα ανα- 
φέρονται γενικώς υπό του Γ. Μπακαλάκη εις 
Ελληνικά, τομ. Χ(1938), σ. 307.
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Εικ. 7. Λόφος ανατολικώς Ν. Καρβάλης. Ά ποψις της Β. πλευράς του φρουρίου, Πύλη

στου, καν ελώδη ( ε ι κ . 3), πρέπει να θεω- 
ρήσωμεν μάλλον απίθανον την εκδοχήν 
της διελεύσεως της αρχαίας οδού νοτίως 
του λόφου. Ο  βραχώδης λόφος της αρ- 
χαίας ακροπόλεως πιθανόν να προσήγ- 
γιζε πολύ περισσότερον την θάλασσαν 
κατά την αρχαιότητα, και η Εγνατία 
οδός, εάν όντως διήρχετο νοτίως αυτού, 
πρέπει να διέσχιζε τας βραχώδεις κλι- 
τύς του βορειότερον της συγχρόνου οδού.

Τής υποθέσεως ταύτης μου φαίνεται 
πιθανωτέρα η εκδοχή της διελεύσεως της 
Εγνατίας οδού διά του βορείως του λό- 
φου αυχένος, του σχηματιζομένου μεταξύ 
του λόφου τούτου και ετέρου, κείμενου 
προς Β. του πρώτου.

Την υπόθεσιν ταύτην βεβαιούν, πλήν

των τοπογραφικών ενδείξεων, και τα εξής 
στοιχεία :

1) Εις τας βορείους κλιτύς του λόφου 
της αρχαίας ακροπόλεως διαπιστούνται 
λείψανα παλαιού δρόμου, μη δυνάμενα να 
χρονολογηθούν όμως άνευ ανασκαφής.

2) Την διέλευσιν οδού διά της βορείου 
πλευράς του λόφου επιβεβαιοί επίσης η 
ύπαρξις πύλης εις την βόρειον πλευράν 
του περιβόλου, η οποία πρέπει να είναι 
και η κυρία πύλη του αρχαίου φρουρίου 
( ε ι κ . 7).

3) Εις τον βορείως του λόφου της αρ- 
χαίας ακροπόλεως οχυρόν επίσης λόφον 
επεσημάνθησαν ερείπια τειχών κατά μή- 
κος της νοτίας πλευράς του λόφου εκτει- 
νόμενα και πιθανώτατα συνεχιζόμενα και
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πέραν του λόφου προς ανατολάς : εις 
οιανδήποτε εποχήν και εάν ανήκουν αι 
οχυρώσεις αύται, δεικνύουν, ότι νοτίως 
τούτων υφίστατο διάβασις άξια φυλά- 
ξεως20.

Πλήν της επικαίρου εν σχέσει προς 
την Εγνατίαν οδόν θέσεως της κατά το 
1971 ανακαλυφθείσης αρχαίας ακροπό- 
λεως πρέπει να αναφερθούν και τα κάτωθι 
ενδεικτικά διά την προς το Ακόντισμα 
ταύτισίν της στοιχεία:

1) Ο  ορεινός και δυσπρόσιτος λόφος, 
όστις αποτελεί μέρος συμπαγούς ορεινού 
συγκροτήματος, ανταποκρίνεται πλήρως 
εις την παρεχόμενην περιγραφήν του 
Ακοντίσματος παρά του Ammianus Mar- 
celliniis, της μοναδικής περί Α κοντίσμα- 
τος φιλολογικής πηγής, ένθα αναφέρεται 
η περιοχή ως « aditus angustissimus »21 
η « artas praecipitesque vías, quae 
cognominantur Acontisma »22.

Θα ήτο λίαν ενδιαφέρον εάν ήτο δυνα- 
τόν να εξαχθή εκ της σχετικής πληροφο- 
ρίας του Am. Marcellinus περί του απο- 
κλεισμού των στενών κατά την εποχήν 
του αυτοκράτορος Ουάλεντος πληροφο-

ρία σχετική και με ανοικοδόμησιν τεί- 
χους διά τον αποκλεισμόν των στενών, 
άλλα το obstruxit του κείμενου νομίζω 
ότι είναι δυνατόν να ερμηνευτή και με 
την μεταφορικήν αυτού σημασίαν, απλώς 
ως « απέκλεισεν »23.

Οπωσδήποτε η περιγραφή του Am. 
Marcellinus δεν ανταποκρίνεται εις την 
δυτικώς της Ν. Καρβάλης αρχαίαν ακρό- 
πολιν, η όποια ευρίσκεται επί λόφου απο- 
μεμονωμένου μεταξύ της θαλάσσης και 
της προς Β. πεδινής εκτάσεως.

Τέλος, ως ενδεικτικόν στοιχείον διά 
την προς το Ακόντισμα ταύτισίν του 
ανατολικώς της Ν. Καρβάλης ανακαλυ- 
φθεντος αρχαίου πολίσματος πρεπει να 
αναφερθή, ότι η μεταξύ αυτού και της 
Καβάλας ( αρχ. Νεαπόλεως ) απόστασις 
των 13 χιλιομέτρων συμπίπτει πλήρως 
προς την των 9 μιλίων, την οποίαν παρέ- 
χουν τα Itineraria24.

Aι ως άνω οπωσδήποτε προανασκαφι- 
καί παρατηρήσεις πρέπει, νομίζω, να τε- 
κμηριωθούν υπό ανασκαφικής ερεύνης 
εις αμφότερα τα πολίσματα διά να λά- 
βουν τον χαρακτήρα του οριστικού.

ΧΑΪΔΩ Κ Ο ΥΚ Ο ΥΛΗ  - ΧΡΥΣΑΝ Θ ΑΚ Η

20. Εις τον λόφον τούτον καθώς και εις τον 
μεταξύ των δύο λόφων αυχένα ανευρίσκονται 
σποραδικώς όστρακα αρχαίων αγγείων και κε- 
ράμων.

21. Amm. Marcellinus, ed. Loeb, XXVI, 7, 12 
« Pariaque metuens obstruxit tres aditus an- 
gustissimos, per quos provinciae temptantur 
arctoae, unum per ripensem daciam alterum 
Succos notissimum, tertium per Macedonas, 
quern appellant Acontisma ».

22. Amm. Marcellinus, XXVII, 4, 8 «Ex angulo

tarnen Orientad Macedonicis jungitur conli- 
mitiis per artas praecipitesque vías, quae 
cognominantur Acontisma ».

23. Πρβλ. Cicero, Brutus ed. Loeb, 4, 16.
24. Αξιοσημείωτον τυγχάνει το ότι ó Collart 

άνευ Αρχαιολογικών ενδείξεων είχε τοποθε- 
τήσει το Ακόντισμα εις την περιοχήν των ανα- 
τολικώς της Ν. Καρβάλης στενών. Philippes, 
πίν. LXXXVII, 6νθα ο χάρτης της πορείας της 
Ε γνατίας οδού.
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VIA EGNATIA - ACONTISMA

A new milliarium found at Lefki, 
a small village in the area of Kavala, 
situated at the district of ancient 
Acontisma, is published in the first 
part of the article.

This milliarium, dated to A.D. 216 - 
217, refers to a restoration of Via 
Egnatia ordered by the Roman em- 
peror Caracalla.

Three other milliaria with the same 
text, also dated to . the last year of 
Caracalla’s reign, arc known. They 
have been found at Ochrida (ancient 
AuxviSog), Strouga and Provista ( a 
village near ancient 5A|npi7toA,i<;).

A new identification of the ancient 
site of Acontisma is attempted in the 
second part of the article.

CH. KOUKOULI - CHRYSANTHAKI

RENEWED INVESTIGATION OF GORITSA, THE MILITARY BASE OF THE
MACEDONIAN KINGS NEAR DEMETRIAS (THESSALY)

Introduction

Goritsa, the strong ancient hill - top 
fort bordering on the modern town of 
Vólos (Thessaly') (see the f igs.  1 
and 2 ), has been known for a long 
time. It has been identified successively 
as Iolkos (see e.g. Dodwell, 1819, 
pp. 9 0 - 91 ) ,  Demetrias (see e.g. 
Fredrich, 1905, p. 222 ) and Orminion 
( Stáhlin, 1924, p. 76; Meyer, 1934, 
p. 256; Meyer, 1939, cc. 1107 - 1409; 
alii), but always as a civilian settle- 
ment. Increasing knowledge of the 
country around the bay of Vólos learn- 
ed that Iolkos probably has to be

located on the Kástro hill just east of 
the Méga river, whereas Demetrias 
lies on the western shores of the bay. 
Neither does the identification of the 
Goritsa fort as the civilian settlement 
called Orminion stand. Careful exa- 
mination of the testimonia proves that 
Orminion near Iolkos, which is only 
mentioned in connection with pro- 
blems of Homeric geography, was 
either an insignificant village or per- 
haps the ancient name of Goritsa 
hill ( and no settlement). The interior 
of the Goritsa fort, however, is filled all 
over with the foundations of dwellings. 
If  Goritsa were civilian, it must have
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Fig. 1. Goritsa near Demetrias

been an important city. But it seems 
in any case impossible for the following 
two reasons that Goritsa should be a 
civilian site.

The majority of the archaeological 
remains dates back to roughly the 
same period as Demetrias. It is out of 
the question that two leading cities 
should exist at the same time at about 
three miles’ distance from each other, 
commanding the same plain.
2) The interior division of the 
dwellings, which are of the same type 
all over the hill, is unlike the usual plan 
of Hellenistic houses. In addition, the 
position of the fort high on a steep hill 
supports the interpretation of Goritsa 
as a purely military site. The dwellings 
must be barracks.

It can be concluded that Goritsa, 
with its innumerable foundations, was

one of the chief military bases of the 
Macedonian kings. The fort is fairly 

jwell preserved and it is the only Greek 
army camp known to have a grid - 
iron street pattern. Investigation of the 
Kastro above Aulis, which site finds 
explanation as a military fort to con- 
trol the area of Chalcis, had drawn 
our attention to Goritsa. In both cases 
a strong military hill - top fort was 
situated at only a few miles’ distance 
from an important city ( Bakhuizen, 
1970, pp. 165 - 168 ). It was clear that 
Goritsa deserved renewed attention 
and to this purpose reconnaissances 
were carried out in the autumn of 1970. 
It appeared then that an animal park 
was being laid out on the ancient 
site. It was decided to do something 
about this and in 1971 a Dutch team 
of seven field archaeologists was given
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permission to execute measurings on 
the hill*.

Our task was two fold :
1. To map the barracks and the 

streets, and to see whether they re- 
present one or more periods.

2. To re-examine the fortifications 
-  the most recent study distinguishes 
three phases ( Meyer, 11)56, p. 98 and 
p. 100, cf. Meyer, 1934, passim) -  
and to establish the relationship bet- 
ween the interior of the camp and the 
rampart (w ith its gates, etc.).

The Fortifications

The study of the fortifications has 
not yet been finished. A new plan can- 
not be offered yet, but the following 
results have already emerged.

1) The old theory of a longer earlier 
phase of the rampart and a shorter 
younger one ( A.J.B. Wace in Fred- 
rich, 1905, p. 228, n. 1 and n. 2, p. 230, 
n. 1 and p. 237, n. 2; Meyer, 1934, 
passim) is incorrect. The alleged 
meandering older phase proves to 
consist either of foundations of barracks 
in the interior of the fort or proteichis- 
mata on rather flat patches of ground 
outside the wall. The « shorter circuit» 
is the original and only line of the for- 
tress wall ( see f i g .  3 ). These pro- 
teichismata are found south - east of the 
west gate ( the main ga te), outside 
the postern in the long - stretched 
south wall and in front of the strong 
bulwark 12, which lies at the exposed 
north - eastern extremity of the camp 
( cf. Meyer, 1934, Plan III ) ( along 
these last proteichismata we discovered 
a bastion unnoticed up till no w ). 
Foundations of barracks are not found 
outside the « shorter circuit».

2) Also bulwark 12 with its two 
semi - circular towers ( see f i g .  4 )

Fig. 2. View of 
Goritsa Hill and 
Mt Pelion from 
the Site of De- 
metrias

* We wish to thank the Greek Ministery of 
Culture and Science and the Ephor Dr. D. R. 
Theocharis for the interest shown in our work. 
The investigations were made possible by 
grants from the University of Utrecht and from 
the Netherlands Organization for the Advance- 
ment of Pure Research ( Z.W.O.).
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Fig. 3. The Goritsa 
Camp (after Heidner 
and Meyer), without 
the proteichismata

belongs to the same period ( contra : 
Meyer, 1956, p. 98).  That this point 
of the enceinte was more strongly forti- 
fied than other parts is also proved by 
the mounds of decomposed brick : the 
bulwark either bore high towers or 
the brick used was of superior quality; 
perhaps both suppositions are true. 
The four sally - gates of the bulwark 
(see Meyer, 1956, Beilage 52),  to- 
gether with the proteichismata, are con- 
trivances contributing to a flexible 
defence.

3) As far as possible the « bastions » 
along the line of the wall have been 
measured in detail. These « bastions » 
are Pekoaxuaeiq, batteries, platforms to 
hold catapults. Most platforms ( pro- 
truding c. 1.50 to 2.50 m. from the 
curtain of the wall; average length : 
6 m .) lie at the outside of the ram- 
part; two of them are set in the inside.

In the interior of the fort a collection 
of stone bullets has been preserved 
(see f i g .  5) .  Whether, apart from 
bulwark 12, towers occurred at all 
( Meyer, 1934, p. 253 enumerates an- 
other seven ), is somewhat doubtful 
as yet. The survey of Heidner ( Meyer, 
1934, Plan III ) can be corrected in 
many respects, for instance : on the 
site of the alleged bastions 24 and 25 
only one bastion can be observed; 
bastion 8 is set at the exterior of the 
wall, not at the inside; some metres 
east of bulwark 12 there is a platform 
set at the inside of the wall ( as noted 
by Wace in Fredrich, 1905, p. 230, 
n. 1 ), etc.

4) The gates of the camp ( and their 
immediate surroundings ) require fur- 
ther study. Besides the main gate ( the 
west gate ), the postern in the south 
wall ( next to bastion 6 ) and the sally -
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Fig. 4. Goritsa, Bulwark 12 ( photo G.J.M.J. te Riele )

gates of bulwark 12, there are the 
north gate and the east gate ( with 
bastion 8 ).

The Interior of the Fort

Apart from the Acropolis the in- 
habited area on Goritsa lies on a slight- 
ly sloping plateau which is screened 
off from the cold northern winds by 
a natural ridge which bears the north 
wall of the fortress ( and the Acropolis) 
Erosion and weathering have caused 
much damage and recent reforestation 
hampers research; nevertheless enough 
foundations of barracks remain on the 
surface to trace all the streets.

The measurings in the interior of 
the camp, which have not yet been 
completed, established a grid - iron 
street - pattern which is orientated

exactly south - north, west - east ( see 
f i g .  6 ). This is the general orien- 
tation. The most conspicuous excep- 
tions are : 1) a number of barracks 
immediately north of the main gate 
( lying in line with the western 
fortress wall ) ; 2) some barracks in 
the north - eastern section of the camp 
( also following the lining of the 
rampart ) ; 3) the street which runs 
at the inside of the long - stretched 
south wall; 4) the road which leads to 
the open space I, following the con- 
tour of the mountain ( see below ). 
These exceptions are conditioned by 
the shape of the mountain and the 
consequent course of the rampart. 
Nowhere there is evidence for a second 
constructional phase.

The average width of the ( unpaved) 
streets is c. 4.50 to 5.00 m. The majo-
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rity of the long - stretched insulae, 
which have been plotted per strigas, 
presents a south - north orientation. 
Most insulae have a width of c. 32 m. 
These insulae are divided into units 
of equal size : c. 16 X  16 m. When 
the insulae are c. 95 m. long ( which 
is the distance between the streets 
which run in a west - eastern direction 
in the western part of the camp ), they 
can contain twelve units ( in two rows 
of six ). In the central part of the camp 
the insulae are longer, containing ac- 
cordingly more than twelve units. 
There are also insulae with a width of 
c. 36 to 39 m. The interior of the units 
varies considerably ( though the ge- 
neral division seems to be : seven 
rooms grouped around an oblong 
central space ). Door - openings could 
be established at various places. Not-

withstanding the variation inside the 
units continuous lines can be retraced 
over the entire camp. The army - 
surveyors seem to have plotted the 
street system and the division of the 
insulae in one over - all scheme.

The central meeting - place of the 
camp must have been at the triangular 
open space II, from where every corner 
of the built up area is in view ( see 
f i g .  6 ). When the entire army had 
to be assembled the soldiers could sit 
down on the slopes of the ridge which 
rises to the north. The chief artery of 
the camp runs from the east to the 
open space II , which presents several 
remarkable features: 1) a rock-cut, slab 
-covered drain (?) along its southern 
edge; 2) a barrack, on the south side, 
which was not built on the sloping 
ground ( as is normal on Goritsa ),

Fig. 5. Goritsa, Stone Bullet ( photo G.J.MJ. te Riele)
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Fig. 6. Goritsa near Demetrias. Provisional Sketch of the Street 
Pattern after the Measurings of 1970 and 1971 ( delineavit H. R. 
Reinders)

but which was sunk into the rock ( this 
is the so-called Agora of Fredrich, 1905, 
p. 238 and Meyer, 1934, p. 256, cf. 
Plan III ) ( a  similar rock - cut barrack 
is found near bulwark 12);  3) west- 
ward extensions of the insula which 
lies to the east; 4) in the open area : 
a circular ( or semicircular ? ) founda- 
tion, and another square foundation 
( not in the usual orientation); 5) two 
bases ( of stelai ? ) lie near open space 
II ( see f i g .  8 ).

The open space I, which lies c. 120 
m. to the south ( cf. f i g. 6 ), must have 
been the terminal of the road which 
led up from the plain of Volos through

the main gate into the fort. As re- 
marked above the last stretch of this 
road did not follow the west - east 
direction, but the contour of the 
mountain it seems to have been a 
carriage road which enabled loaded 
waggons to penetrate towards the 
centre of the camp.

Though several details still have to 
be established, it can be observed 
that the street system of Goritsa bears 
a relation to the gates ( as is demon- 
strated by the situations near the west 
gate and near the postern next to 
bastion 6 ). The evidence assembled 
so far seems to point to the conclusion
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Fig. 7. Goritsa, a Threshold

that the Goritsa camp has been a crea- 
tion aus einem Guss.

Single Finds

Apart from small finds like black - 
glazed sherds, broken rooftiles, bronze 
coins, two loom - weights and the 
stone bullets already mentioned we 
noticed two thresholds ( cf. f i g .  7 ), 
seven bases ( for stelai ? ) ( cf. f i g. 8 ), 
an olive press, two marble abaci ( see 
f i g .  9; they lie near the acropolis 
w all) and a rock - cut inscription 
Διος Mιλίχιου some forty metres out- 
side the east gate, near a cave. All 
this material needs closer study, as do 
the old tomb finds ( with bronze - and 
silverware) made outside the main 
gate, see BCH LV ( 1931 ), pp. 488 - 
490 and AA 1932, cc. 151 - 153.

Interpretation of the Goritsa Camp

The strongly fortified mountain 
camp of Goritsa may have been large 
enough to accommodate some twenty 
thousand men ( ?, on the-assumption 
that one barrack unit of c. 16 X  16 m. 
could offer lodgings to a tetrarchy, pro- 
bably c. 64 men, and allowing for 
head - quarters, granaries, arsenals, 
and the like ). Entire royal armies must 
have been able to stay at Goritsa. The 
conclusion seems justified that Goritsa 
is more than a fort to control Deme- 
trias. It must have been a military 
base from which the kings of Macedo- 
nia launched their campaigns, a place 
where the army was assembled before 
being directed to its destination ( south- 
ern Greece or Asia for instance ) and 
where the soldiers retired after the
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Fig. 8. Goritsa, Two Bases (for stelai ?)

campaign was over. It seems to be an 
offensive base ( opppTfipiov, acpopp.fi) 
rather than a defensive base ( apov- 
Tiipiov), although it may have served 
this way at times ( for instance in 200 
B.C., the first year of the Second Mace- 
donian War, see Livy XXXI, 24, 1;

33, 1; 45, 16 - 47, 1. The circumstance 
that the Aetolians often blocked the 
Thermopylae passage added to the 
necessity of the Macedonians com- 
manding the sea route via Ghalcis. 
Goritsa should primarily be inter- 
preted as a naval base.
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Fig. 9. Goritsa, Two Abaci ( found 
near the Acropolis ) ( delineavit H. 
R. Reinders)

Our survey has not yet produced 
dating evidence, but some general 
considerations can be entertained. De- 
metrius Poliorcetes, whose father had 
already appreciated control of the 
Aegean Sea, of Euboea and of the 
Euboean Sea, must have been aware 
of the strategic position of the Pagasitic 
Gulf. His foundation of Demetrias 
at the head of the gulf and the synoe- 
cism of the larger part of Magnesia 
that went with it ( see e.g. Strabo IX, 
5S 15, p. 436 c ), creating one extensive

polis - territory in an area which used 
to be split up in a relatively great 
number of small independent commu- 
nities, may bear witness of the impor- 
tance attached by him to this corner 
of the Aegean Sea. It is reasonable 
to surmise that it was he who marked 
out the strong hill of Goritsa to build 
a military base upon. Perhaps we 
should go further. Armies of many 
thousands of men needed urban life 
in their neighbourhood ( when the 
mercenaries were in winter - quarters
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for instance ). The town and the state 
of Demetrias may have been conceived 
after Demetrius’ eye had fallen on 
Goritsa.

The Goritsa fort is not mentioned 
explicitly in any text : in a wider 
perspective it coincides with Demetrias. 
To evaluate its strategic impact we 
should re-read the testimonia on Deme- 
trias ( see e.g. Strabo IX , 5, 15, p. 
436 c : και δή και ναύσταθμον fjv του- 
το και βασίλειον μέχρι πολλού τοΐς βα- 
σιλεύσι των Μακεδόνων). Two texts, 
however, seem to refer to a ferry 
between Demetrias and the foot of 
Goritsa hill ( Orminion) ( Heracl. Cr. 
II, 1, cf. Strabo IX , 5, 18, p. 438 c ): 
this ferry may testify to the occu- 
pation of Goritsa and be evidence of

the interrelation of military Goritsa 
and civilian Demetrias.

Conclusion

The provisional results of the 1971 
survey are already valuable for Greek 
military history. They show, among 
other things, that the lay - out of the 
large army camp of Goritsa followed 
civilian patterns as applied at Rhodes, 
Alexandria ( and many other eastern 
cities of the early Hellenistic period ), 
Thebes, etc. The survey equally offers 
a background to the early Roman 
field camps ( among which the Spanish 
camps near Numantia are at present 
most fully documented from an ar- 
chaeological point of view ).

S. C. BAKHUIZEN
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ΣΥΜΠΕΡΙΠΟΛΟΙ ΑΡΤΕΜΙΤΙ

( Μία επανόρθωσις )

Εις το προηγούμενον τεύχος αυτού 
του περιοδικού (AAA V (1972), σ. 
252 κ.ε. ) εδημοσίευσα αποσπασματικήν 
επιγραφήν από την Κατούναν της Α- 
καρνανίας, μνημονευούσα ανάθημα συμ- 
περιπόλων Αρτέμι]τι, ως συνεπλήρωσα 
μετά πιθανότητος εις τον δεύτερον 
στίχον. Α λλ' η γενομένη υπ’ εμού συμ-

πλήρωσις του πρώτου στίχου δεν είναι 
ορθή, ως δέχομαι τώρα, κατόπιν φιλικής 
επιστολής προς εμέ του καθηγητού κ. 
G. Daux και όμοιων προφορικών παρα- 
τηρήσεων του καθηγητού κ. Ε. Vander- 
pool. Ευχαριστών αμφοτέρους δέχομαι 
ότι αντί του Α θην]αίοι συνπερίπολοι πρέπει

 να συμπληρωθή κ]αι οι συνπερίπολοι.
Φ. ΠΕΤΣΑΣ

SYMPERIPOLOI ARTEMITI

In the previous number of this jour- 
nal (AAA V (1972), pp. 252 ff.) I 
published a fragment of an inscription

from Katuna in Acarnania (ancient 
Medion). In the first line instead of 
Αθηv]αίοι we should read K]αι oι.

F. PETS AS

ΑΙΓΙΟΧΟΣ ΑΠΟ TO ΑΙΓΙΟΝ

Η  αιγίς, ως γνωστόν, ανήκεν αρχι- 
κώς εις την προελληνικήν Αθηνάν. Οι 
Αχαιοί την μετεβίβασαν εις τον Δία 
και εις τα έπη επλάσθη το επίθετον του 
Διός «αιγίοχος ».

Τούτο όμως δεν εξελαϊκεύθη και η 
ιδέα δεν διωχετεύθη εκ του έπους εις 
τας εικαστικάς τέχνας. Μόνον ιωνικόν 
αμφορέα του Λούβρου εκ Caere αναφέ- 
ρει ο A. Β. Cook1 ως παράδειγμα με 
παράστασιν Διός φέροντος ασπίδα με

όφεις. Οι τεχνίται γενικώς δεν εικονί- 
ζουν Δία με αιγίδα « so long as Hellas 
was genuinely Hellenic ». Α λλ' όταν ήλ- 
θεν η ελληνιστική εποχή και ανεβίωσε 
το ενδιαφέρον περί τον Όμηρον, αι 
ομηρικαί μελέται έδωσαν πάλιν εις τον 
Δία την κυρίαρχον θέσιν του εις το ελ- 
ληνικόν πάνθεον, με αποτέλεσμα να οι- 
κειοποιηθή ούτος και το επίθετον « αι- 
γίοχος »2.

Ιταλοί αρχαιολόγοι, κατ’ Αύγουστον

1. A. Β. Cook, Zeus III, σ. 866 κ.ε.
2. Ι λ. 4, 164 κ.ε., 5, 761 κ.ε., 17, 593 κ.ε., 

Ο δ. II, 634.
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1915, εις ναόν της Κυρήνης καταστρα- 
φέντα εκ σεισμού κατά τον 2ον ήμισυ 
του 4ου αι. π.Χ., εύρον εκ Παρίου μαρ- 
μάρου άγαλμα Διός, το οποίον φυλάσ- 
σεται εις το Μουσείον της Βεγγάζης. 
Έχει ύψος 2.18 μ. Ο  Ζευς φέρει την 
αιγίδα ως χλαμύδα επί του αριστερού 
ώμου, ενώ διά της αριστεράς κρατεί 
σκήπτρον, διά δε της δεξιάς ως σύμβο- 
λον τον κεραυνόν. Θεωρείται πρωτότυ- 
πον έργον υστέρων ελληνιστικών χρό- 
νων μεταφερθέν εις τον ναόν, όπου ευ- 
ρέθη, κατά την ρωμαϊκήν εποχήν, ακρι- 
βέστερον μεταξύ 23ης Φεβρουαρίου και 
10ης Ιουλίου του 138 μ.Χ., ως εικάζεται 
εξ επιγραφών του Αδριανού και του 
Αντωνίνου.

Το άγαλμα εδημοσιεύθη το πρώτον 
από του Ettore Ghislanzoni3, όστις δεν 
ανεγνώρισε τον ελληνιστικόν χαρακτή- 
ρά του. Τούτο είδε και ετόνισε κυρίως 
ο Gilbert Bagnard4.

Ο A. B. Cook, εις το πολύτομον περί 
του Διός κλασσικόν έργον του5, παρα- 
τηρεί ότι η αιγίς είχε γίνει σύνηθες σύμ- 
βολον του Διός κατά τον 3ον και 2ον 
αι. π.Χ., ως δεικνύουν τα εξής παραδεί- 
γματα:

1. Ο  μαχόμενος κατά του Πορφυρίω- 
νος Ζευς εις την μεγάλην ζωφόρον της 
Περγάμου.

2. Ο  Ζευς της Κυρήνης.
3. Ά λλο παράδειγμα από το Falerone 

εις το Picenum.

Σχεδ. 1. Το οικόπεδον της Παρασκευής Σπα- 
νοπούλου, η θέσις ευρέσεως του αιγιόχου και 
η κατεύθυνσις ρωμαϊκού τοίχου εκ των αποκα- 
λυφθέντων λειψάνων

4. Κεφαλαί Διός εις καμέους με χα- 
ρακτηριστικά Αλεξάνδρου και με την 
αιγίδα επί του ώμου.

5. Κεφαλαί ελληνιστικών βασιλέων 
επί νομισμάτων.

Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους ο 
Αλέξανδρος πρώτον και οι Διάδοχοι 
εν συνεχεία εικονίζονται με χαρακτη- 
ριστικά και με σύμβολα του Διός6.

3. Ettore Ghislanzoni, statua di Giove ed 
iscrizione onoraria agli imperatori Adriano ed 
Antonino Pio, rinvenute a Cirene, Notiziario 
Archeologico II, σ. 195 -216, πίν. Ill - IV. Πρβλ. 
Lucio Mariani, Zeus Aigiochos, Notiziario 
Archeologico III, Roma 1922, σ. 7-18, εικ. 1-11.

4. JHS 41 (1921), σ. 238 -241.
5. A. B. Cook, ε.α., σ. 533 κ.ε.

6. Τελευταίως ΑΑ 1969, σ. 325, αριθ. 6, εικ. 
6, Arch. Reports 1970 - 71, σ.71, εικ. 5, οπού και 
βιβλιογραφία σχετική προς Αλέξανδρον αιγίο- 
χον, του οποίου ο τύπος ανάγεται εις ελληνιστι- 
κούς χρόνους.
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Εικ. 1. Ο  νέος αιγίοχος από το Αίγιον, πρό- 
σθια όψις

Η  συνήθεια ήτο εύκολον να συνε- 
χισθή και εις τους ρωμαϊκούς χρόνους, 
να εκταθή δε και εις τους Ρωμαίους 
αυτοκράτορας. Τού Νέρωνος, του Δο- 
μιτιανού και του Νέρβα η κεφαλή εικο- 
νίζεται επί νομισμάτων με ένδειξιν αι- 
γίδος επί του ώμου7. Ο  Δομιτιανός ως 
Ζευς, με την αιγίδα επί του ώμου ως 
χλαμύδα, εικονίζεται εις κορναλίνην8. 
Την αιγίδα φέρουν επίσης ο Αύγουστος, 
ο Καρακάλλας9 κλπ.

Από τα προμνημονευθέντα όμως, κα- 
θώς και από άλλα παραδείγματα10, ουσιω- 
δώς διαφέρει πρόσφατον εύρημα αιγιό- 
χου από το Αίγιον ( ε ι κ. 1 - 2 ). Ευρέθη 
τυχαίως εν οικοπέδω της Π. Γ. Σπανο- 
πούλου ( σ χ έ δ. 1 ), επί της οδού Α ν- 
δρονοπούλου 22, εις βάθος 1.50 μ., κατά 
εκσκαφήν προς οικοδόμησιν. Ω ς εκ τού- 
του, αι συνθήκαι της ευρέσεως δεν είναι 
ακριβώς γνωσταί και δεν υπαρχουν ανα- 
σκαφικά δεδομένα. Ε ν  συνεχεία παρε- 
κλήθη η Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων δ. 
Ιφιγένεια Δεκουλάκου να ενεργήση δο- 
κιμαστικήν έρευναν εν τω οικοπέδω. Ού- 
τω ευρέθησαν μεν και εκαθαρίσθησαν 
λείψανα ρωμαϊκών τοίχων και στρώμα 
καταστροφής, άλλα προς ταύτα δεν σχε- 
τίζεται στρωματογραφικώς ο αιγίοχος με 
ασφάλειαν ( έκθεσις της δ. Δεκουλάκου 
δημοσιεύωνται εις ΑΔ, Χρονικά του έ- 
τους 1970).

Πριν ίδωμεν το νέον εύρημα λεπτομε- 
ρέστερόν πως, ας λάβωμεν υπ’ όψιν όσα

7. Α. Β. Cook, ε.α., II, σ. 1194.
8. Α. Β. Cook, ε.α., σ. 811, σημ. 5.
9. ΕΑΑ III, λ. Egida.

10. L. Mariani, ε.α., εικ. 3 και 9. Τελευταίως 
Dorothea Michel, Alexander als Vorbild für 
Pompeius, Caesar und Marcus Antonius [ Lato- 
mus XCIX], Bruxelles 1967, πρβ. AJA 74 
(1970), σ. 217-218 ( Richard Brilliant).
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γνωρίζομεν εκ του Αιγίου σχετικά προς 
αιγίοχον.

Καί πρώτον ο Ζευς έρχεται εις τον νουν 
λατρευόμενος και εικονιζόμενος κατά 
διαφόρους τρόπους εις την πόλιν του 
Αιγίου. Η  πόλις, ως γνωστόν, έλαβε το 
όνομα, κατά τους μύθους, εκ της αιγός, 
η οποία εθήλασε τον Δία γεννηθέντα 
εκεί. Ετυμολογικώς και η αιγίς σχετίζε- 
ται προς την αίγα11, άρα και προς το 
Αίγιον, έστω κατά παρετυμολογίαν.

Ο  Ζευς είναι η κυρία θεότης του Αι- 
γίου. Ο  Παυσανίας ( VU, 23, 9 κ.ε. ) ανα- 
φέρει πλείονα ιερά και αγάλματα του 
Διάς εντός της πόλεως : «Έστι δε και 
Διός επίκλησιν Σωτήρος εν τη αγορά 
τέμενος και αγάλματα εσελθόντων εν τη 
αριστερά, χαλκού μεν αμφότερα, το δε 
ουκ έχον πω γένεια εφαίνετο αρχαιότε- 
ρον είναι μοι. Ε ν  δε οικήματι κατευθύ 
της εσόδου, χαλκού και ταύτα, έστι μεν 
Ποσειδών και Ηρακλής, έστι δε Ζευς 
τε και Α θηνά θεούς δε σφας καλούσιν 
εξ Άργους... Προς θαλάσση δε Αφρο- 
δίτης ιερόν εν Αιγίω και μετ’ αυτό Πο- 
σειδώνος, Κόρης τε πεποίηται της Δή- 
μητρος και τέταρτον ομαγυρίω Διί. Ε ν- 
ταύθα Διάς και Αφροδίτης εστί και Αθή- 
νας αγάλματα. Ο μαγύριος δε εγένετο τω 
Διί επίκλησις, ότι Αγαμέμνων ήθροισεν 
ες τούτο το χωρίον τους λόγου μάλιστα 
εν τη Ελλάδι άξιους... Έστι δε και άλλα 
Αιγιεύσιν αγάλματα χαλκού πεποιημένα, 
Ζευς τε ηλικίαν παις και Ηρακλής ουδέ 
ούτος έχων πω γένεια, Αγελάδα τέχνη 
του Αργείου. Τούτοις κατά έτος ιερείς 
αιρετοί γίνονται και εκάτερα των αγαλ- 
μάτων επί ταις οικίαις μένει του ιερω- 
μένου. Τα δε έτι παλαιότερα προεκέκριτο

Εικ. 2. Πλαγία όψις του αιγιόχου της ε ικ .  1
11. Προχείρως. P. Chantraine, Dict. Etym. 

de la Langue Grecque, Paris, 1968, X. αιγίς.



500 ΑΙΓΙΟΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΙΟΝ (Φ. ΠΕΤΣΑΣ)

Εικ. 3. Το γοργόνειον επί της αιγίδος του αιγιόχου

εκ των παίδων ιεράσθαι τω Διί ο νικών 
κάλλει αρχομένων δε αυτώ γενείων εις 
άλλον παίδα η επί τω κάλλει μετήει τιμή. 
Ταύτα μεν ούτως ενομίζετο... ».

Υπήρχον λοιπόν κατά Παυσανίαν εις 
το Αίγιον : α) τέμενος Διός Σωτήρος μετά 
δύο χαλκών αγαλμάτων του θεού, το έτε- 
ρον εικονίζον τον Δία αγένειον, β) Ζευς 
« εξ Ά ργους» χαλκούς, γ) ιερόν και 
άγαλμα Διός Ο μαγυρίου ( ο τόπος Ο μά- 
ριον ή Α μάριον), δ) χαλκούς Ζευς « ηλι- 
κίαν παις », του οποίου και οι εκάστοτε

ιερείς ήσαν παίδες αιρετοί, προκρινόμε- 
νοι παλαιότερον διά το κάλλος.

Τα προαναφερθέντα αγάλματα του Διός 
παραβάλλονται προς εικόνας του επί νο- 
μισμάτων του Αιγίου12. Ο  θεός δεν φέρει 
αιγίδα. Αναγνωρίζεται από τα σύμβολα, 
τα οποία κρατεί εις χείρας ( κεραυνόν,

12. F. Imhoof - Blümer και P. Gardner, A 
numismatic commentary on Pausanias, Repr. 
JHS 1885, 1886, 1887, a. 84 κ.ε.,  πίν. R 12-15, 
18 και 19. Προχείρως, N. Παπαχατζη, Παυσα- 
νίου Αχαϊκά - Αρκαδικά, σ. 145 κ.ε., εικ. 52 - 55.
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αετόν κ.τ.τ. ). Γενικώς πρόκειται περί άλ- 
λων αρχαιοτέρων τύπων αγαλμάτων.

Το νέον ευρεθέν εις τεμάχια και συγ- 
κολληθέν μαρμάρινον άγαλμα εικονίζει 
όρθιον νέον άνδρα, γυμνόν, επί συμφυούς 
πλίνθου. Έχει το δεξιόν σκέλος στάσι- 
μον, το αριστερόν άνετον. Φέρει αιγίδα 
μετ’ αναγλύφου γοργονείου. Ελλείπει η 
ένθετος κεφαλή και η επίσης ένθετος αρι- 
στερά χειρ. Είναι αποκεκρουμένη από 
του ώμου η δεξιά, ως και άλλα μέρη ολι- 
γώτερον ουσιώδη. Η  αιγίς φέρεται ηρτη- 
μένη από των ώμων, εμπρός και οπίσω, 
μέχρι του ύψους του ομφαλού και της 
οσφύος περίπου. Ζεύγη όφεων συμπλε- 
κόμενα συνδέουν τα άκρα της αιγίδος επί 
του αριστερού ώμου και εμπρός. Σωζ. 
ύψος μετά της πλίνθου 1.82 μ. Πάχος της 
πλίνθου 0,075 μ. Το γοργόνειον της αιγί- 
δος ( ε ικ . 3 ) διατηρεί ανθρώπινα χαρα- 
κτηριστικά προσώπου, το οποίον πάντως 
μορφάζει ως Γοργώ (Verquickung mit 
der Fratze, κατά τον Buschor) εκτείνουσα 
την γλώσσαν. Η  κόμη χωρίζεται κατά 
τον κανόνα εις το μέσον και διαμορφού- 
ται κατά μάλλον σπάνιαν περίπτωσιν εις 
αρχαΐζοντας βοστρύχους. Επί της κεφα- 
λής φέρονται πτέρυγες αναπεπταμέναι. 
Τας παρειάς πλαισιώνουν δύο όφεις, ανά 
εις εκατέρωθεν. Ούτοι δενονται εις κόμ-

βον υπό τον πώγωνα, αι δε κεφαλαί των 
αίρονται λοξώς από του μέσου της κόμης 
ως συνεστραμμένα κέρατα υπέρ τας πτέ- 
ρυγας.

Τα χαρακτηριστικά ταύτα του γοργο- 
νείου είναι κοινά προς όμοια γοργόνεια 
επί θωράκων Ρωμαίων αυτοκρατόρων, ως 
π.χ. ο λεγόμενος Δομιτιανός της Ολυμ- 
πίας13. Εκεί παρατηρούμεν, εις ατελεστέ- 
ραν μορφήν, όμοια χαρακτηριστικά προ- 
σώπου με τον αυτόν περίπου μορφασμόν, 
όχι ακριβώς ομοίαν κόμην, αλλά ομοίως 
αναπεπταμένας πτέρυγας και ομοίως δια- 
τεταγμενον ζεύγος όφεων.

Τούτο δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι 
τα δύο αγάλματα είναι σύγχρονα. Απο- 
τελεί απλώς ένδειξιν, προς ην θα συνδυα- 
σθώσι και άλλαι κατά την πληρεστέραν 
μελέτην του εξ Αίγιου αιγιόχου, την 
όποιαν επιφυλάσσω διά προσεχές μέλλον· 
Τότε θα εξετασθή ο τύπος του αγάλματος 
και θα επιχειρηθή η ταύτισις της μορ- 
φής. Επί του παρόντος αρκούμαι εις την 
απλήν παρουσίασιν του ενδιαφέροντος, 
από πολλών απόψεων, νέου αιγιόχου εκ 
του Αιγίου.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

AN AEGIOCHOS FROM AEGION

A headless statue of an aegiochos 
was found in 1970 in the lot of Para- 
skevi G. Spanopoulou, 22 Androno- 
poulou Street, Aegion. This gives the 
opportunity for a short re-examination 
of what is known about aegis, aegio- 
choi and Aegion.

The aegis, originally attributed to 
Athena, was transferred to Zeus who 
is called aegiochos in the homeric epics. 
Zeus aegiochos was not popular in the 
arts « so long as Hellas was genuinely 
Hellenic». However, in the Helle- 
nistic period, with the flourishing of the

13. Olympia III, πίν. 60, 3, Ε. Buschor, Medusa 
Rondanini, Stuttgart, 1958, σ. 14, πίν. 12, 3.
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homeric studies, Zeus, as well as 
Alexander and the Successors, are 
occasionally represented as aegiochoi. 
Roman emperors imitated them.

On the other hand, we are informed, 
mainly by Pausanias, that Zeus was 
worshiped above all other gods at 
Aegion. But the new aegiochos from 
Aegion is unlike any other known

statue of Zeus, or Hellenistic prince, 
or Roman emperor.

Lacking evidence of the head, or 
any other speaking symbol, the gorgo- 
neion of the aegis is paralleled to other 
gorgoneia on the cuirass of Roman 
emperors; however, the identification 
and dating of the statue is reserved for 
its final publication in the near future.

F. PETS AS

ΑΓΑΛΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΦΟΣ 
ΠΑΤΡΕΩΣ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Ο  Παυσανίας περιγράφων τα μνημεία 
των Πατρών αρχίζει από την ακρόπολιν 
( VII, 18, 8 έως 20, 2), προχωρεί εις την 
αγοράν (20, 3-5) ,  εκείθεν εις το Ω- 
δείον (20, 6 - 7), έπειτα εξέρχεται από 
την πύλην της αγοράς, όπου ιερόν του 
Απόλλωνος κλπ. Ε κ  της σειράς ταύ- 
της προκύπτει ότι η αγορά ήτο μεταξύ 
της ακροπόλεως και του ρητώς συνε- 
χομένου προς ταύτην Ωδείου.

Ε ν τη αγορά, ακριβέστερον εν υπαί- 
θριο χώρω της αγοράς, υπήρχεν άγαλμα 
της Αθηνάς και προ αυτού τάφος του 
οικιστού Πατρέως. Την μνείαν τούτων 
ακολουθεί αμέσως ο περί του Ωδείου 
λόγος: « έστι δε εν υπαίθρω της αγοράς 
άγαλμά τε Αθηνάς και πρό αυτού Πα- 
τρέως τάφος. Έχεται δε της Αγοράς το 
Ωδείον ... » ( VII, 20, 5 - 6).

Ε ξ  άλλου παλαιόθεν είναι γνωστόν 
το εκ Πατρών ρωμαϊκόν αντίγραφον της 
Αθηνάς Παρθένου του Φειδίου. Ευρέθη

εις δύο δόσεις και εις δύο σημεία της 
πλατείας των Ψηλών Α λωνίων ( σ χ έ δ. 
1). Η  Αθηνά ακέφαλος και κατά πλείο- 
να ελλιπής, ευρέθη πρό 80 περίπου 
ετών παρά την ΝΑ. γωνίαν της Πλατείας, 
το δε πλείστον της ασπίδος ευρέθη περί 
το 1911 παρά την ΒΑ. γωνίαν της αυτής 
Πλατείας. Το αποτελεσθέν ακέφαλον 
άγαλμα έγινεν αντικείμενον μελέτης πολ- 
λών Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων, 
κυρίως ένεκα του σωζομένου μέρους της

Σχέδ. 1. Η  κεντρική περιοχή της αρχαίας 
πόλεως των Πατρών περιλαμβάνουσα την ακρό- 
πολιν, το Ωδείον και την μεταξύ αυτών περιοχήν 
της Α γοράς. Αύτη δεν ήτο δυνατόν να εκτείνεται 
και πέραν της βαθείας γραμμής, την όποιαν ακο- 
λουθεί η λεωφόρος Δ. Γούναρη. Εις το ύψωμα 
της πλατείας Ψηλών Α λωνίων σημειούται η 
θέσις, όπου ευρέθησαν η Αθηνά ( Α ) και η 
ασπίς ( Β )
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αναγλύφου παραστάσεως Αμαζονομαχίας 
επί της ασπίδος 1.

Δια πρώτην φοράν, εφ’ όσον γνωρίζω, 
εγένετο προσπάθεια να σχετισθή το 
αντίγραφον της Αθηνάς παρθένου προς 
το αναφερόμενον υπό του Παυσανίου 
« εν υπαίθρω της αγοράς άγαλμα Α θη- 
νάς » από τον φίλον κ. Νικ. Παπαχατζήν2. 
Ούτος συμβουλευθείς, ως εικάζω, και 
τον αποδώσαντα εις την Αθηνάν την 
ασπίδα της, παλαιόν Έφορον Αρχαιο- 
τήτων Πατρών κ. Γιάννην Μηλιάδην, 
προχωρεί με τολμηρά βήματα εις τοπο- 
γραφικά συμπεράσματα. Ταυτίζων το 
« εν υπαίθρω της αγοράς άγαλμα της 
Αθηνάς » προς το αντίγραφον της φει- 
διακής Αθηνάς παρατηρεί: « Η  ανεύ- 
ρεση δυο κομματιών του αγάλματος σε 
κοντινά σημεία της πλατείας των Ψη- 
λών Α λωνιών σημαίνει πώς αυτού περί- 
που το είχε δει ο Παυσανίας, και επο- 
μένως αυτού κοντά ήταν και ο τάφος του 
Πατρέα ».

Α ν  τα συμπεράσματα αυτά ήσαν βέ- 
βαια και ασφαλή, θα είχομεν σπουδαιό- 
τατα στηρίγματα διά την έρευναν της 
όλης τοπογραφίας των Πατρών. Α λλ' 
ατυχώς είναι όλως απίθανα.

Νομίζω, πρώτον, ότι είναι απίθανος η 
ταύτισις του αγαλματίου της Αθηνάς

Παρθένου προς το κατά Παυσανίαν « εν 
υπαίθρω της αγοράς άγαλμα Αθηνάς ». 
Δια δύο κυρίως λόγους: α) διά το μέγεθος1 
η Αθηνά Παρθένος ( σωζ. ύψος μετά 
της πλίνθου 0,90 μ. ) δεν ήτο κατάλληλον 
άγαλμα να τεθή « εν υπαίθρω » και μά- 
λιστα « της αγοράς »· β) διά τον τύπον 
του αγάλματος ο Παυσανίας θα είχε 
λόγον να μνημονεύση το άλλως ανάξιον 
λόγου άγαλμα μόνον ως αντίγραφον της 
φειδιακής Αθηνάς του Παρθενώνος και 
δεν θα άφηνεν ίσως την ευκαιρίαν μιας 
ακόμη από τας αγαπητάς παρεκβάσεις 
του.

Ε ξ άλλου έχομεν νέον φως εκ της 
πλατείας των Ψηλών Αλωνίων μετά την 
ανασκαφικήν έρευναν του 1970 (ΑΔ, 
Χρονικά 1970). Κατ’ αυτήν ευρέθησαν 
και άλλα αγάλματα της αυτής και μεγα- 
λυτέρας μάλιστα κλίμακος, τα όποια 
θα ηδυνάμεθα να παραβάλλωμεν προς τα 
αναφερόμενα υπό του Παυσανίου αγάλ- 
ματα, αλλά δεν επιτρέπουν δύο κυρίως 
εμπόδια: α) η αγορά των Πατρών δεν 
ήτο εις τα Ψηλά Αλώνια, ως εξάγεται 
εκ της περιγραφής του Παυσανίου, και 
β) δεν ευρέθη χώρος « ύπαιθρος» εις 
την ερευνηθείσαν σχεδόν εξ ολοκλήρου 
πλατείαν. Κατέχεται από λείψανα κτη- 
ρίων συνεχομένων, ταύτα δε είναι αδύ- 
νατον να αποδοθούν εις την αγοράν 
των Πατρών. Σημειώ τας παρατηρήσεις 
ταύτας διά να προλάβω τον αναγνώστην 
του γενομενου υπό του Ν. Π., λαμπρού 
κατά τα πλείστα, υπομνηματισμού του 
Παυσανίου από τον κίνδυνον να παρα- 
συρθή : εις ταύτισιν του « εν υπαίθρω 
της αγοράς » αγάλματος της Αθηνάς και 
εις εντοπισμόν του τάφου του Πατρέως 
και της αγοράς των Πατρών εις τα Ψηλά 
Αλώνια.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

1. Φ. Δ. Σταυροπούλλου, Η  ασπίς της Αθη- 
νάς Παρθένου του Φειδίου, Α θήναι 1950, 
Ε. Β. Harrison, Hesperia 35 ( 1966), σ. 107 κ.ε., 
V. Μ. Strocka, Piräusreliefs und Parthenos- 
schild, Bochum, 1967, οπού και η προηγουμένη 
σχετική βιβλιογραφία.

2. Νικ. Δ. Παπαχατζή, Παυσανίου Ελλάδος 
Περιήγησις, Αχαϊκά - Αρκαδικά, 1967, σ. 118, 
σημ. 2.
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ATHENA’S STATUE AND PATREUS’ S TOMB IN PATRAS

According to Pausanias, a statue of 
Athena was standing in the open air 
in the Agora of Patras. In his recent 
edition of Pausanias’s Achaica, N. Pa- 
pahatzis attempted the identification 
of the well known Roman copy of 
the Pheidiac Athena Parthenos, found 
in Patras, with the statue mentioned 
by Pausanias. Furthermore, N. Papa- 
hatzis suggested that the Agora of 
ancient Patras, the tomb of Patreus, 
etc., should be located at « Psila Alo- 
nia» Square, where the Roman copy

of the Athena Parthenos was found.
It is rather difficult to accept that 

the statuette of Athena Parthenos from 
« Psila Alonia » is the statue referred 
by Pausanias, as standing in the Agora. 
On the other hand, the Agora of 
Patras extended between the Acropolis 
and the Odeion. This becomes clear 
from the description of Patras by Pausa- 
nias. In any case, nothing possibly be- 
longing to the Agora came to light in 
« Psila Alonia» Square during the 
excavation in 1970.

F. PETSAS

 Μεταξύ των πολυπληθών αντιγράφων 
του ισταμένου Ερμού, των οποίων τα 
πρωτότυπα χρονολογούνται εις τον 4ον 
αιώνα, παρατηρούνται διαφοραί εις την 
τεχνοτροπίαν, την στάσιν η την κίνησιν 
και την στροφήν η την κλίσιν της κε- 
φαλής, αι οποίαι δεικνύουν ότι κατά 
τον 4ον αιώνα είχον υπό διαφόρων καλ- 
λιτεχνών δημιουργηθή αρκετοί τύποι 
του θεού, γνωστότεροι των οποίων είναι 

ο ι  τύποι Farnese - Ά νδρου - ’Αντικυθή- 
ρων1, Richelieu - Αντικυθήρων - Α τα-

ΕΡΜΑΝ ΕΥΣΕΒΕΩΣ, ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΧΕΙ ΜΟΙΡΑΝ Τ’ΑΕΘΛΩΝ*

λάντης2 και Αιγίου3. ΄Ενεκα της πλη- 
θώρας των τύπων και των παραλλαγών,

* Πινδ. Ο λυμπ. Ω δή, VI, 79 (135). 
ί. G. Lippold, HdArch. Ill1, 275, 2. Ε. Boeh- 

ringer, Greifswalder Antiken, 117 κ.ε. N. Μ. 
Κοντολέων, Χρονικά ΑΕ 1964, 4 κ.ε. Σ. Καρού- 
ζου, AM 84 ( 1969), 143 κ.ε. D. Arnold, Poly- 
kletnachfolge, 229. P. C. Bol, Die Skulpturen des

Schiffsfundes von Antikythera, 47 κ.ε. Η. Walter 
Götter der Griechen, 297 κ.ε. και Φ. Παπαδο- 
πούλου - Ζαφειροπούλου, Το Ηρώο του Κιλκίς 
( Κέρνος Γ. Μπακαλάκη, 44 κ.ε. και ιδίως 48 
κ .ε .). Την ανωτέρω φίλην και συνάδελφον ευχα- 
ριστώ θερμώς διά την προ της εκτυπώσεως απο- 
στολήν του άρθρου της.

2. G. Lippold, Jdl 26 ( 1911), 271 κ.ε. HdArch. 
III1, 273, 13. J. Fink, RM 71 ( 1964), 153 κ.ε. 
H. Lauter, Chronologie römischen Kopien, 55 
κ.ε. A. Linfert, Von Polyklet zu Lysipp, 54. D. 
Arnold, ε.α., 183 κ.ε. και 274 κ.ε. Ρ. C. Bol, 
ε.α., 51 κ.ε. Φ. Παπαδοπούλου - Ζαφειροπούλου, 
ε.α., 48 κ.ε.

3. G. Körte, AM 3 ( 1878 ), 95 κ.ε., πίν. 5. 
Α. Linfert, ε.α., 21. Σ. Καρούζου, ε.α., 146. 
Ρ. C. Bol, ε.α., 53. Φ. Παπαδοπούλου - Ζαφειρο- 
πούλου, ε.α., 50.
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η διάκρισις της εκάστοτε λανθανούσης 
υποστάσεως του ισταμένου Ερμού πα- 
ρουσιάζει δυσκολίας, προς υπερνίκησιν 
των οποίων οι παλαιότεροι4 και νεώτε- 
ροι5 ερευνηταί εβασίσθησαν επί ανα- 
σκαφικών δεδομένων, ως ο τόπος της 
ευρέσεως των αγαλμάτων του Ερμού 
και έτερα πλησίον τούτων εις φως ελ- 
θόντα ευρήματα. Μήπως όμως, παρά τας 
διαφοράς των τυπων, υπαρχουν εις τα 
πολυάριθμα αντίγραφα του ισταμένου 
Ερμού και κοινά χαρακτηριστικά, τα 
όποια δύνανται να βοηθήσουν εις την 
ανίχνευσιν της πρώτιστης ιδιότητος του 
θεού κατά τον 4ον αιώνα και την ικα- 
νοποιητικωτέραν ερμηνείαν της εξο- 
μοιώσεως του νεκρού προς τον Ερμήν 
κατά τους μεταγενεστέρους χρόνους;

Η  σύγκρισις των αντιγράφων δεικνύ- 
ει ότι ο Ερμής εικονίζεται πάντοτε ως 
νέος, γυμνός, με την χλαμύδα συνηθέ- 
στατα ερριμμένην επί του αριστερού

ώμου, φερομένην όπισθεν επί της ρά- 
χεως, αναδιπλουμένην επί του πήχεως 
της αριστερής χειρός, καταπίπτουσαν 
κατά μήκος του αριστερού σκέλους και 
καλυπτουσαν εν μέρει το ενίοτε παρ5 
αυτό υπάρχον στήριγμα. Συνηθέστατα 
επίσης τα ώτα του Ερμού είναι ώτα 
άθλητού6. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά 
νομίζομεν ότι δεν δύνανται να θεωρηθούν 
ως τυχαία και δηλούν ότι, τουλάχιστον 
από των μέσων του 4ου αιώνος, υπήρχε 
μία καθολική αντίληψις διά την υπό- 
στασιν του θεού. Το πνεύμα της εποχής 
είναι διάφορον του 5ου αιώνος και 
αναντιρρήτως παρατηρείται μία «verän- 
derte Religiosität der Spätklassik »7. Οι 
ανθρωποι δεν αισθάνονται πλέον τους θε- 
ούς ως πρότερον, δεν αισθάνονται πλέον 
τον Ερμήν ως Ψυχοπομπόν, αλλ’ ως 
αθλητήν, ως εναγώνιον8, ως προστάτην 
της αθλουμένης νεότητος, ως άρχοντα 
του γυμνασίου και της παλαίστρας9, ο-

4. Δια τους τύπους του Ερμού της Ά νδρου 
και του Αιγίου είχεν επικρατήσει η γνώμη ότι 
ήσαν επιτύμβια αγάλματα, εικονίζοντα τον προς 
τον χθόνιον Ερμήν εξομοιωθέντα αφηρωισμέ- 
νον νεκρόν.

5. Ο  Ν. Μ. Κοντολέων ( ε.α., 4 κ .ε .), επί τη
βάσει ευρεθείσης αναθηματικής επιγραφής εις 
την Αγοράν της αρχαίας πόλεως Ά νδρου, εχα-
ρακτήρισε τον Ερμήν της Ά νδρου ως Α γο-
ραίον. Η  Σ. Καρούζου ( ε.α., 143 κ .ε .), επί τη
βάσει πληροφοριών ευρέσεως του Ερμού της 
Ά νδρου ομού μετ’ αγάλματος της « Η ρακλειω- 
τίσσης» επί τάφου, εχαρακτήρισε αυτόν ως 
Ψυχοπομπόν. Η  Φ. Παπαδοπούλου - Ζαφειρο- 
πούλου, επί τη βάσει των ανωτέρω πληροφοριών 
υπεστήριξε την πιθανήν ίδρυσιν των δύο αγαλ- 
μάτων εντός η πλησίον της Αγοράς επί τίνος 
μνημείου - ηρώου, ως εκ του γεγονότος ότι πολ- 
λάκις ευρέθησαν ομού αγάλματα των τόπων του 
Ερμού και της Η ρακλειωτίσσης ( Φ. Παπα- 
δοπούλου - Ζαφειροπούλου, ε.α., 49).

6. Ε. Boehringer, ε.α., 127. Ο  ίδιος υποστηρί- 
ζει ότι δεν δυνάμεθα να διακρίνωμεν με βεβαιό- 
τητα αν ο Ερμής της Ά νδρου είναι Ψυχοπομ- 
πός, ως θα ηδύνατό τις να συμπεράνη εκ της χρη- 
σιμοποιήσεως του τύπου του Ερμού επί μεταγε- 
νεστέρων τάφων η αν είναι εναγώνιος, ως θα 
ηδύνατό τις να συμπεράνη εκ των « αθλητικών » 
ώτων πολλών αντιγράφων και καταλήγει « mö- 
glicherweise war beides zugleich ».

7. B. Schweitzer, Platon und die bildende 
Kunst der Griechen, 68. T. Dohrn, Menschen 
und Götter zur Zeit des Praxiteles, Gymnasium 
58 ( 1951 ), 227 κ.ε. Roscher, ML 2410 κ.ε. P. 
Zänker, Wandel der Hermes gestalt in der 
attischen Vasenmalerei, 120. H. Walter, ε.α  
297 κ.ε.

8. RE Y III, 755, 786. Roscher, ML 2368 κ.ε. 
P. Zanker, ε.α., 69, 70, 94.

9. Ιδίως από των μέσων του 4ου αιώνος οι 
Ερμής και Ηρακλής είναι« οι κατά παλαίστραν 
θεοί », «οι καθιδρυμένοι εν τώι γυμνασίωι θεοί»,
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που πάντοτε ήσαν ιδρυμένα είτε αγάλ- 
ματα του θεού10, είτε ερμαϊκαί στήλαι11 
και όπου ο Ε ρμής ετιμάτο και έλατρεό- 
ετο12. Ως κατά το δεύτερον ήμισυ του 
5ου αιώνος « Der Aspekt des Psychopom- 
bos steht im Denken der Menschen so 
sehr im Vordergrund, dass die Gestalt 
des Gottes auch in völlig anderen Berei- 
chen davon geprägt ist »13 ούτω κατά 
τον 4ov αιώνα η καθολική αντίληψις ότι

ο Έρμης είναι αθλητής - εναγώνιος φαί- 
νεται ότι επέδρασεν ισχυρότατα επί των 
διαφόρων καλλιτεχνών και διεδραμάτι- 
σεν αποφασιστικόν ρόλον εις την δη- 
μιουργίαν των αγαλματικών τόπων του 
υφ' οιανδήποτε υπόστασιν εικονισθέντος 
θεού. Η  ιδία καθολική αντίληψις περί 
της ανωτέρω πρώτιστης ιδιότητος του 
θεού φαίνεται ότι επεκράτει εις την σκέ- 
ψιν των ανθρώπων και κατά τους μετα- 
γενεστέρους χρόνους, διότι, ως κατά την 
κλασσικήν εποχήν ο νεκρός εικονίζεται 
συνηθέστατα επί επιτύμβιων στηλών και 
μνημείων ως αθλητής14, ούτω και αρ- 
γότερον ο αφηρωισμένος νεκρός εικο- 
νίζεται πάλιν ως αθλητής επί επιτυμβίων 
μνημείων - ηρώων, εξομοιούμενος προς 
τον αθλητήν - εναγώνιον Έρμήν15.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ

HERMES ATHLETE - ENAGONIOS

Les différences des copies d ’Hermès 
debout montrent que plusieurs types 
de ce dieu ont été créés pendant le 
quatrième siècle. La comparaison des

copies montre qu’Hermès était tou- 
jours représenté jeune, nu, avec la 
chlamyde sur l’épaule et que les 
oreilles des plusieurs statues sont des

( J. Delorme, Gymnasion,339 κ .ε .) και κυρίως 
ο Ερμής (RE VIII1, 786 κ.ε. XVIII2, 2495. 
Roscher, ML 2348. Lexikon der alten Welt, 
1270. M. Nilsson, Gesch. d.gr. Religion I, 471 
κ.ε. M. Nilsson, Die hellenistische Schule, 61 κ.ε. 
D. Willers, Jdl 82 ( 1967), 44. P. Zanker, ε.α., 
69, 70, 94 ).

10. Αγάλματα του Έρμου ως « έφορου των 
αγώνων » ήσαν ιδρυμένα εις άπαντα τα γυμνάσια 
και τας παλαίστρας ( Roscher, ML 2344, 2345 
2369, 2391 και J. Delorme, ε.α., 362 κ.ε. ).

11. J. Delorme, ε.α., 364 κ.ε. D. Willers, ε.α., 
42 κ.ε. RE ΥΙΙΙ ( Hermai).

12. Ιδιαιτέρως λαμπρά ήτο η λατρεία του Ε ρ- 
μού ως θεού του γυμνασίου και της παλαίστρας 
εις την Αττικήν ( Roscher, ML 2348 ). Α ν  και 
ο θεός ήτο λαοφιλής, είχε ολίγους ναούς ( Ro- 
scher, ML 2342, 2343,2344, 2349 και Μ. Nilsson, 
ε.α., I. 472 κ.ε. ), εκ των όποιων, όσον γνωρίζω· 
ουδείς μέχρι σήμερον ανευρέθη. Ε ξ  επιγραφής 
ευρεθείσης εις το Ηραίον της Σάμου υπετέθη 
ότι το περίφημον « Südbau » ήτο ναός της ’Αφρο- 
δίτης καί του Ερμού.

13. Ρ. Zanker, ε.α., 119.

14. Μεταξύ των πολλών παραδειγμάτων ση- 
μειούνται τα όμοια προς τους τύπους της ΄Αν- 
δρου, της Αταλάντης, του Αιγίου, Diepolder, 
πίν. 332, 362, 492. Conze, 630, πίν. 130-700, 
πίν. 136 - 938, πίν. 187- 1035, πίν. 207-2005, 
πίν. 435.

15. Παραδείγματα μνημείων - ηρώων βλ. Φ. 
Παπαδοπούλου - Ζαφειροπούλου, ε.α., 49 κ.ε. 
Κατά τον αυτόν τρόπον με τον Ερμήν εικονί- 
ζονται οι Herrscher της ελληνιστικής εποχής 
X F D IV, πίν. 68 ) και οι ήρωες, ως ο Θησεύς εις 
τοιχογραφίαν εξ Herculaneum ( Β. Schweitzer, 
ε.α., 76, πίν. 25 ).
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oreilles « athletiques ». Les caractères 
ci-dessus ne sont pas fortuits et, à mon 
opinion, montrent qu’au moins après 
le milieu du quatrième siècle les an- 
ciens croyaient qu’Hermès était sur- 
tout athlète - enagonios. Cette cro- 
yance a beaucoup influencé les scul- 
pteurs dans la création de tous les 
types de ce dieu. La même croyance

prédominait à la pensée des hommes 
pendant les siècles postérieurs, car, 
comme à l’époque classique, le mort 
est d ’habitude représenté sur les stèles 
funéraires comme athlète, ainsi sur de 
nombreux monuments funéraires des 
siècles suivants le mort est aussi repré- 
senté comme athlète, s’identifiant à 
l’Hermès athlète - enagonios.

ELIAS K. TSIRIVAKOS

FRAGMENTS OF LINEAR A TABLETS WITH NEW SIGNS FROM CHANIA1

During the Greek - Swedish exca- 
vation in June 1971 at Kastelli, Cha- 
nia, many interesting single finds were 
discovered. Among the most amazing 
ones were four fragments of clay tablets 
with linear inscriptions. From earlier 
excavations at the site it was known 
that the inhabitants of ancient Kydo- 
nia had not been illiterate since frag- 
ments of stirrup jars with linear B in- 
scriptions were discovered by Mr. Tze- 
dhakis in 1966* 2. The new inscriptions

are not found on pottery but on 
tablets, and care was taken to decide 
if they should be classified as the linear 
script A or B.

The fragments LT 1, LT 2 and LT 4 
have some characteristics in common. 
The composition of the clay is the 
same, they are all well burned by fire, 
they have writing on one side only 
and they have all at least two lines, 
but no line dividers are seen. These 
tablets thus seem to come from the 
same archive and it was LT 4 ( f ig .  
1 ) that first made us sure that the 
script was linear A. This fragment is 
the upper left corner of a tablet of at 
least three lines. As mentioned above it 
has no line dividers and the second line 
is seen to start with an ideogram and 
numbers, both of which are extreme

1 .1 want to express my gratitude to the leaders 
of the excavation Mr. Yannis Tzedhakis and 
Mr. Carl - Gustaf Styrenius for the permission 
to publish the tablets. Likewise I want to thank 
Professor Sp. Marinatos for taking personal 
interest in the tablets during his visit to Chania.

2. Y. Tzedhakis: « Zeugnisse der Linearschrift 
B aus Chania». Kadmos 6 (1967), p.p. 106-109.
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Fig. 1. Chania, LT 4. ( 1 : 1 )

Fig. 3. Chania, LT 1. ( 1 : 1 )

Fig. 2. Chania, LT 2. ( 1 : 1 )

Fig. 4. Chania, LT 3. ( 1 : 1 )

ly uncommon in linear B, but usual 
in linear A. Moreover the first sign on 
this fragment is typical linear A, be- 
cause in linear B it is never written 
as a cross with convex sidestrokes. Also 
the second ideogram could be identi- 
fied : as the linear A sign L 71. The 
same sign is seen on LT 2 followed by 
Lm 1, and it clearly indicates different 
handwritings on the two tablets. Now 
the first sign on LT 1 could be inter- 
preted as a palaeographic variation 
of L 99 - ideogram for MAN.

The tablets are very fragmentary 
and only on LT 4 the beginning of a

word can be identified as L 52, L 93 
and L 54. On LT 2 ( f i g. 2 ) the upper 
line probably contains 4 letters of a 
word and the second sign might be 
L 6. On LT 1 ( f i g .  3 ) the sign seen 
in the second line might well belong 
to a word and be identified as L 
38/100.

By far the most interesting thing 
about the tablets are the remaining 
ideograms -  all of animals. On LT 1 
we can count 70 animals, probably 
goats3. The third sign in the second

3 .1 am grateful to Dr. Jean - Pierre Olivier for
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line on LT 2 is very clearly an ideo- 
gram of an animal, but no numbers 
are seen. On the other hand it is fol- 
lowed by an « arithmogram». The 
value of this « arithmogram» is un- 
known since it is a new sign just like 
the ideogram itself. On LT 4 we can 
count 4 animals, and the sign for them 
is also a new one.

LT 3 ( f i g .  4)  is a problem in 
itself since its identification as a frag- 
ment of a tablet is very uncertain. 
The main reasons for considering this 
as a possibility are first, that the com- 
position of the clay -  which is very 
unusual for terracotta objects at Cha- 
nia -  is the same as found in the 
other tablets. Secondly that the shape 
is similar to many of the Hagia Triada 
tablets being rather thin and having 
the same thickness all over, as if ori- 
ginally cut from a bigger plate of 
clay. If correctly interpreted as part 
of a tablet it could be regarded as the 
lower right corner with the bottom 
line blank and the upper one consi- 
sting of an ideogram followed by 
numerals ?

Concerning the dating of the tablets 
we are in an unlucky position, as they 
were found in disturbed layers. LT 1 
and LT 2 were found in a pit in the 
northern part of trench 5 where most 
of the pottery was LM III A and B,

but also a few specimen of MM la , 
MM II, LM la  and LM II date were 
found. LT 4 was found in a pit un- 
derlying the above mentioned pit, 
and the latest decorated pottery could 
be dated to the LM III A period. 
Moreover a few samples from earlier 
periods ( EM I, EM II, MM la , 
MM II and LM II ) were found here. 
The context of LT 3, which was found 
in trench 9, has up till now revealed 
no pottery older than LM III  A4. It 
is evident that a certain dating of 
the tablets is not possible, partly be- 
cause the deposits are not yet fully 
excavated.

The tablets found during the 1971 
excavation are few and fragmentary, 
but they are very interesting for two 
reasons. First because they have in- 
creased the linear A vocabulary with 
new signs -  ideograms which can 
safely be identified as animals. Second- 
ly because they have emphasized 
the importance of the site at Kastelli, 
Chania. Regular, well burned tablets 
written by different hands indicate a 
greater archive preserved by confla- 
gration of the buildings, and it must 
therefore be hoped that further exca- 
vations on the site will disclose more 
tablets, and from clearly datable le- 
vels.

ERIK HALLAGER

his pointing out the similarity between this ideo- 
gram and the one identified on a newly recovered 
linear A tablet from Hagia Triada, now exhi- 
bited in the Iraklion Museum.

4. For the dating of the pottery I wish to thank 
Mr. Yannis Tzedhakis and Mrs. Birgitta Palsson.
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Εικ. 1. Λεπτομέρεια γεωμετρικού σκύφου του 
Μουσ. Κεραμεικού (Β. Schweitzer)

Β'. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

Πριν αναπτυχθή η προσωποπλαστική, 
ο ζωγράφος είχεν ήδη αντιληφθή την 
ανάγκην διαχωρισμού της μορφής του αν- 
θρώπου από τας μυθικάς σκηνάς και από 
τα θεϊκά περιστατικά. Μέ την ζωγραφι- 
κήν ανεκάλυψε πρόσωπα και ανθρώπινα 
μέλη, τα όποια παρουσίασε με εντονωτέ- 
ραν κίνησιν και έκφρασιν.

Η  προσπάθειά του αυτή, η όποια αξιο- 
ποιείται διά της ευαισθησίας του καλλι- 
τεχνικού του δυναμικού, έχει τας ρίζας 
της, ως και η προσωποπλαστική, εις την 
φυσιοκρατίαν, η οποία και του παρέχει 
την ευχέρειαν της εκφραστικής περιπτώ- 
σεως.

Ούτω, χωρίς να διαψεύδη την φύσιν,
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παρατηρεί τους νόμους της και παρου- 
σιάζει διά λεπτών ή αδρών μέσων το αν- 
τικείμενόν του, συνδεδεμένον προς την 
φύσιν ως προς το σχήμα και την κίνησιν.

Α ν  και η τοποθέτησις του W. Otto, 
ότι «οι ΄Ελληνες ζωγράφοι δεν ¿γνώρισαν 
την τέχνην της προσωπογραφίας πριν 
από την ελληνιστικήν εποχήν ( βλ. σχετ. 
W. Otto, Die Gestalt und das Sein, 165 ) », 
έχει πολλαπλώς αναθεωρηθή, εν τούτοις 
υπάρχει εις την τεχνοϊστορικήν αυτήν 
παρατήρησιν μία συνέπεια, η οποία μας 
επιτρέπει να εξετάσωμεν το όλον προ 
της ελληνιστικαί εποχής έργον της προ- 
σωπογραφίας, ως εισαγωγήν ενός αρχαιο- 
λογικού θέματος, του οποίου η προβλη- 
ματικότης αρχίζει πράγματι κατά την 
πρώτην εποχήν των διαδόχων.

Σήμερον νομίζω, ότι τόσον ο παραδο- 
σιακός όσον και ο ανήσυχος νεωτεριστής 
ζωγράφος μόνον διά της εικονιστικής τέ- 
χνης έχει την δυνατότητα, αφ’ ενός μεν να 
απαθανατίση το τελειότερον ον της (ρύ- 
σεως και αφ’ ετέρου να εκφράση διά του 
τρόπου αυτού όλην την ευαισθησίαν 
και καλλιτεχνικήν του ωριμότητα. Την 
ευαισθησίαν αυτήν απέδειξαν ήδη από 
του 7ου αι. π.Χ. οι Έλληνες ζωγράφοι, 
οι οποίοι είναι και οι πρώτοι φυσιογνω- 
μισταί.

Δεν γνωρίζω, εάν δύναται να χαρακτη- 
ρισθή ως « χρονογραφική καθυστέρη- 
σις » ο απαιτηθείς χρόνος διά την γεφύ- 
ρωσιν του προβλήματος της εικονιστι- 
κής αποδόσεως επί της ανθρωπίνης μορ- 
φής· εν τούτοις, αι θεμελιώδεις δυσκο- 
λίαι της προσεγγίσεως της πνευματικής 
αποστάσεως μεταξύ των αναλογιών του 
θεϊκού και του ανθρωπίνου ( βλ. σχετ. 
Δ. Παπαστάμος, ΑΑΑ 1(1970), σ. 147 κ.ε.) 
και ο κλειστός μιμητικός κόσμος του αρ- 
χαίου Έλληνος εδημιούργησαν επί σει-

ράν αιώνων μιαν ανέκφραστον διχογνω- 
μιαν καλλιτεχνικής και θρησκευτικής 
τοποθετήσεως, α ποτέλεσμα της οποίας 
υπήρξεν η « χρονογραφική καθυστέρη- 
σις » της ψυχικής - φυσιογνωμικής πα- 
ρουσιάσεως της εικονιστικής μορφής 
του ανθρώπου.

Θα χρειασθή να παρέλθουν άνω των 
τριακοσίων ετών από του αφανισμού των 
μυκηναϊκών και μινωικών τοιχογραφιών 
με την μορφήν του ανθρώπου, διά να 
επανεμφανισθή διά μέσου των « σκοτει- 
νών αιώνων » της γεωμετρικής εποχής η 
εικών αυτού εις την αρχαίαν ελληνικήν 
ζωγραφικήν ( βλ. σχετ. Β. Schweitzer, 
Die Geometrische Kunst Griechenlands, 
1969) ( ε ι κ . 1 ).

Εις τας αρχάς του δευτέρου τετάρτου 
του 8ου αι. π.Χ. συναντώμεν την πρώτην 
ανθρωπίνην εικόνα εις την μορφήν ενός 
ανδρός, επί της όποιας το ανθρώπινον, το 
θρησκευτικόν και καλλιτεχνικόν αίσθη- 
μα κυριαρχείται από μιαν έντονον σταθε- 
ρότητα, αποτέλεσμα της όποιας είναι ότι 
τον ζωγράφον ανησυχούν αι φροντίδες 
του αισθητικού προβληματισμού, εκδη- 
λουμένου δι’ επιμελούς κατανομής της 
προς ζωγράφησιν επιφανείας. Κατ’ αυ- 
τόν τον τρόπον η ιδεατή δύναμις της γεω- 
μετρικής τέχνης διά της εναρμονίσεως, 
της ακριβείας, της συμμετρίας και του 
ρυθμού παρουσιάζει με καθαρώς σκια- 
γραφικήν τυπικήν τεχνικήν την ανθρωπί- 
νην μορφήν γυμνήν, με άδηλον η αφη- 
ρημένον το γένος, πάντοτε όμως εν κινή- 
σει η εν δράσει ( Β. Schweitzer ).

Η  εξέλιξις των φάσεων της γεωμετρι- 
κής τεχνοτροπίας συγκεντρούται κυρίως 
επί της ανθρωπίνης μορφής. Ουτω, παρ’ 
όλον τον « μανιεριστικόν απόηχον », τον 
όποιον παρουσιάζει κατά την τελευταίαν 
φάσιν ( μετά το 720 π.Χ.), γίνεται αντι-
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ληπτόν από την παρατήρησιν των μορ- 
φών, ότι ο τεχνίτης διά του συνδυασμού 
των κινήσεων των άκρων, του κορμού 
και των ενδυμάτων βλέπει ήδη το εσωτε- 
ρικόν του ανθρώπου και εκφράζει τα 
συναισθήματά του. Βεβαίως εδώ βοηθη- 
τικοί μορφαί εις την διηγηματικήν δύνα- 
μιν της εικόνος είναι αι μορφαί των 
ζφων, αι οποίαι συνοδεύουν τον άνθρω- 
πον, ως π.χ. η του ίππου, του έχοντος τον 
κυριώτερον ρόλον εις την θρησκείαν και 
την λατρείαν των νεκρών εις την ’Αττι- 
κήν ( βλ. σχετ. L. Malten, Jdl 29 ( 1914 ), 
179 κ.ε. Επίσης Kl. Stähler, Grab und 
Psyche des Patroklos, 1966, 43 κ.ε. ).

Η  μελέτη της ακολουθούσης αρχαϊ- 
κής περιόδου, της όποιας αι φάσεις χαρα- 
κτηρίζονται από τας εξελίξεις και τον 
προγραμματισμόν των φορέων της πα- 
ρουσιάσεως της ανθρώπινης μορφής επί 
της αρχαϊκής αγγειογραφίας ( βλ. σχετ. 
W. Himmelmann - Wildschütz, Erzäh- 
lung und Figur in der Archaischen 
Kunst, 1967 ) με ωδήγησε, κατά την διάρ- 
κειαν της συγγραφής των μηλιακών αμ- 
φορέων, εις τον εντοπισμόν μιας μορφής, 
η όποια, κατά την γνώμην μου, παρουσιά- 
ζει διά των εξωτερικών αισθητικών της 
γνωρισμάτων την πρώτην διαφοροποίη- 
σιν των φυσιογνωμικών στοιχείων της 
αρχαϊκής μορφής εις την ζωγραφικήν. 
Επί της εικόνος A της κοιλίας του μηλια- 
κού αμφορέως του Ηρακλέους του Έθνι- 
κού Αρχαιολογικού Μουσείου άριθ. 
354 ( βλ. σχετ. Κ. Μυλωνάς, Α.Ε. 1894, 
225 κ.ε., Πίν. 14), εις την τυπικήν αρ- 
χαϊκήν σκηνήν της αναχωρήσεως, διά 
πρώτην φοραν αγγειογράφος μεταφέρει 
εικονιστικώς τας φυσιογνωμικάς μετα- 
βολάς, τας οποίας επιφέρει ο χρόνος επί 
του ανθρώπου και διαφοροποιεί λίαν πα- 
ραστατικούς την ηλικίαν ( ε ικ . 2 α - β ),

αντιπαραβάλλων την νεανικήν του Η ρα- 
κλέους προς την γεροντικήν του Οινέως.

Εαν το μέγα κέρδος του καλλιτέχνου 
ευρίσκεται εις την δύναμιν της αιωνο- 
ποιήσεως ενός εφημέρου στιγμιαίου ορα- 
ματισμού, τότε ο τεχνίτης και ζωγράφος 
του αμφορέως του Ηρακλέους δικαίως 
καταλαμβάνει διά την προσωπογραφίαν 
τουλάχιστον μιαν από τας πρώτας -  όχι 
μόνον χρονολογικώς -  θέσεις. « La 
puissance immobilise », γράφει ο Paul 
Valéry εις το « L’Ame et la Danse », ο δε 
άγνωστος ζωγράφος του αμφορέως του 
Ηρακλέους επαληθεύει τον -ποιητήν α- 
κινητοποιών διά της προσφοράς του τον 
χρόνον.

Δια πρώτην φοράν εις την τεχνοϊστο- 
ρικήν εξέλιξιν της αρχαϊκής αγγειογρα- 
φίας ( ο αμφορεύς του Ηρακλέους τοπο- 
θετείται χρονολογικώς περί το 615 π.Χ.) 
η εκ της γεωμετρικής σκιαγραφικής τε- 
χνοτροπίας υιοθετηθείσα ανθρωπίνη μορ- 
φή ελευθερούται από την « αφηρημενην » 
της φυσιογνωμικήν στασιμότητα.

Το τεχνοϊστορικόν αυτό γεγονός της 
μηλιακής αγγειογραφίας, το όποιον εις 
την γενικήν αξιολόγησιν της αρχαϊκής 
ζωγραφικής παραμένει ως επαρχιακός 
καλλιτεχνικός νεωτερισμός, δεν ευρίσκει 
μιμητικόν « απόηχον » εις τα άλλα κέν- 
τρα της αρχαϊκής αγγειογραφίας, ως εί- 
ναι π.χ. η Κόρινθος και η Αττική ( βλ. 
σχετ. D. Papastamos, Melische Ampho- 
ren, 1968 ).

Το λευκόν, ερυθρόν, μέλαν και ιώδες 
συνθέτουν την  ευχάριστον φωτεινήν «κλί- 
μακα » των χρωμάτων, τα όποια χρησιμο- 
ποιούν οι ζωγράφοι κατά το τέλος του 7ου 
αιώνος π.Χ. και με ιδιαιτέραν προσοχήν 
τοποθετούν με τον χρωστήρα η ως επίχρι- 
σμα εις ένα θαυμάσιον και πλήρη μουσι- 
κότητος συνδυασμόν χρωματικών εναλ-
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Εικ. 2. Λεπτομέρεια μηλιακού αμφορέως του Ε θνικού Α ρχαιολογικού Μουσείου ( Δ. Παπαστάμος )

λαγών επί των προς κόσμησιν επιφανειών 
των αγγείων.

Βραδύτερον, κατά τον 6ον αι. π.Χ., οι 
ζωγράφοι πλουτίζουν την « κλίμακα» 
των χρωμάτων των με κυανούν, κίτρινον 
και καστανόν.

Η  Αττική αγγειογραφία με την λεπτήν 
εκτέλεσιν του περιγράμματος των μορ- 
φών, την ευαισθησίαν και απαλότητα της 
διανθήσεως των χρωμάτων διαδέχεται 
την κυκλαδικήν και κορινθιακήν αγγειο- 
γραφίαν και δημιουργεί με ένα πλήθος 
ζωγράφων - τεχνιτών την Αττικήν σχολήν 
της μελανόμορφου αγγειογραφίας, η ο- 
ποία αποτελεί και την εισαγωγήν της 
ζωγραφικής εις τον καθ’ αυτό τομέα της 
προσωπογραφίας του 5ου και 4ου αι. π.Χ.

Το « ελληνικόν πρόσωπον », το όποιον 
κατά τον 6ον αι. π.Χ. μάς παρουσιάζουν 
οι αρχαϊκοί ζωγράφοι, δυνάμεθα να γνω- 
ρίσωμεν, εάν αντιπαραβάλωμεν τα ωραιό- 
τατα χαρακτηριστικά του προσώπου του 
« καλλίστου », κατά τον επικόν ποιητήν, 
υιού της Ηούς Μέμνονος, βασιλέως των 
Αιθιόπων με ενός πιστού του συντρόφου 
( ε ικ . 3 ).

’Ενώ τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά

του συντρόφου του Μέμνονος αποδίδουν 
τα τυπικά γνωρίσματα ενός ιθαγενούς της 
Αφρικής ( βλ. σχετ. F. Μ. Snowden, 
Blacks in Antiquity, 1970 ) ο Μέμνων έχει 
τα γνωστά εξιδανικευμένα χαρακτηρι- 
στικά του Έλληνος ήρωος. Καί μόνον η 
ιδέα της διαφοροποιήσεως των χαρακτη- 
ριστικών των μορφών, παρουσιαζομένη 
ως δημιουργικόν πνεύμα της φυσιογνω- 
μικής, μάς επιτρέπει επί της εικόνος του 
αμφορέως του Λονδίνου ( Βρετ. Μουσ. 
Β 209, Beazley ABV 144, 8) να ανα
γνωρίσωμεν το χέρι του προεξέχοντος 
κατά τον 6ον αι. π.Χ. ζωγράφου Εξηκίου 
(βλ. σχετ. W. Technau, Exekias, 1936. Β. 
Neutsch, Exekias, Marburger Jahrbuch 
für Kunstwissenschaft 15 (1949/50). Kl. 
Stähler, « Exekias bemalte und töpferte 
mich » ÖJH 49 (1968 - 71), 79 - 113 ).

Την αισθητικήν ομοιογένειαν του πε- 
ριεχομένου μιας εικόνος του Εξηκίου (;) 
θαυμάζομεν επίσης επί ενός θραύσματος 
πήλινου πίνακος, ο όποιος παρουσιάζει 
την πρόθεσιν, τον θρήνον και την εκφο- 
ράν ενός νεκρού. Η  διασωθείσα κεφαλή 
ενός γενειοφόρου ανδρός, ο όποιος εί- 
ναι « πενθίμω κεκαρμένος », αναφέρεται
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Εικ. 3. Λεπτομέ- 
ρεια αττικού αγ- 
γείου του Βρετ. 
Μουσείου (Μ . 
Robertson)

ως περίπτωσις « αποδόσεως ανθρωπίνης 
πραγματικής μορφής» (βλ. σχετ. Ε. Pfuhl, 
Die Anfänge der griechischen Bildnis- 
kunst, 1927, 18 ff).

Εις, κατά πάσαν πιθανότητα, μαθητής 
του Εξηκίου, του οποίου το όνομα δεν 
γνωρίζομεν, αλλ' όστις ζωγραφίζει συχνά

τα αγγεία του αγγειοπλάστου Α νδοκί- 
δου, είναι ο πρώτος αγγειογράφος, ο 
όποιος εργάζεται με την νέαν τεχνικήν 
της ερυθρόμορφου ζωγραφικής ( βλ. σχετ. 
Η. Marwitz, ÖJH46(1961-63), 73-104). 
Η  βάσις της νέας αυτής ζωγραφικής μεθό- 
δου είναι η αντίθετος τεχνική της παλαιάς,
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δηλ. αι μορφαί παραμένουν επί της προς 
ζωγράφησιν επιφανείας εις το χρώμα του 
πηλού, εκ του οποίου επλάσθη το αγγείον,
ενώ η υπόλοιπος επιφανεία επιχρωματί-_
ζεται με στίλβον μέλαν χρώμα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον αρχίζουν αι 
δυσκολίαι, άφ’ ενός μεν της μελέτης 
των κινήσεων και των λεπτομερειών του 
σώματος, αφ’ ετέρου δε της προσαρμογής 
των ζωγράφων εις την νέαν τεχνικήν. 
Απόδειξιν των δυσχερειών αυτών απο- 
τελεί το γεγονός ότι θα παρέλθουν περί- 
που δύο γενεαί ζωγράφων, μέχρις ότου 
επιβληθή η ερυθρόμορφος αγγειογρα- 
φία, η οποία όχι μόνον θα μας δώση τα 
πρώτα δείγματα της προσωπογραφίας, 
αλλά και θα γεφυρώση το μεταξύ της άγ- 
γειογραφίας και « ελευθέρας ζωγραφι- 
κής » χάσμα, το όποιον υπήρχε μέχρι της 
εποχής εκείνης.

Το « απλούν χρωματισμένον σχέδιον », 
όπως αποκαλεί ο Ε. Pfuhl την ζωγραφι- 
κήν του Πολυγνώτου ( βλ. σχετ. Jdl. 43 
(1928), 1 κ.ε.), την οποίαν μόνον από 
λαογραφικάς πηγάς μορφοποιούμεν, επι- 
τρέπει σήμερον, αναγνωρίζοντες ότι τρεις 
τουλάχιστον αγγειογράφοι υπογράφουν 
έργα των με το όνομά του, να παραδεχθώ- 
μεν, ότι τόσον η χρησιμοποίησα; του 
χρώματος ώχρας υπ' αυτού, όσον και η 
εφαρμογή της εγκαυστικής τεχνικής εις 
την ζωγραφικήν, όχι μόνον τοποθετούν 
αυτόν εις την κορυφήν των ρηξικέλευθων 
ζωγράφων της μετά τους περσικούς πο- 
λέμους εποχής ( ανήκει ούτος εις τον 
στενόν κύκλον του Κίμωνος 472 - 461 
π.Χ.), αλλά και τον αναδεικνύουν μαζί 
με τον Αθηναίον ζωγράφον Μίκωνα ως 
τους πρωτοπόρους της ζωγραφικής, οι 
οποίοι σαφώς διαφοροποιούν τόσον την 
αισθητικήν, όσον και την θεματικήν και 
τεχνικήν αρχήν της ζωγραφικής από την

αρχαϊκήν επί ενός επιπέδου και μιας 
γραμμής ομοιογενούς συνθέσεως ( αντι- 
θέτως Μ. Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και 
η τέχνη, 1952, 101 κ.ε. ).

Την προσφοράν του Πολυγνώτου εις 
την προσωπογραφίαν μανθάνομεν από 
τον Παυσανίαν,ό όποιος μας πληροφορεί, 
ότι εις την ωραιοτέραν κόρην του Πριά- 
μου Λαοδίκην απέδωσεν ο ζωγράφος 
Πολύγνωτος τα ατομικά χαρακτηριστικά 
της Ελπινίκης, της περιφήμου διά την 
ωραιότητά της άδελφής του Κίμωνος.

Ε κ  της περιγραφής των εικόνων του 
Πολυγνώτου υπό του Παυσανίου αντλώ- 
μεν τεχνοϊστορικά στοιχεία, τα όποια μας 
επιτρέπουν να συμπεράνωμεν ότι η τοπο- 
θέτησις των μορφών δεν είχε την εντός 
των πλαισίων του αρχαϊσμού επιφανεια- 
κήν ανάπτυξιν μιας δεξιόστροφου ή αρι- 
στεροστρόφου παραστάσεως, άλλ’ ότι 
υπήρχον διάφορα επίπεδα, γραμμαί και 
προοπτικαί, τας όποιας ο παρατηρητής 
βλεπει και αποδίδει με λέξεις όπως «άνω- 
θεν », « υπέρ δε την...», « κάτωθεν » κλπ. 
(βλ. σχετ. Ν. Παπαχατζή, Παυσανίου 
Ελλάδος περιήγησις, IX, 10, 389 κ.ε. 224).

Την λογογραφικήν περιγραφήν της 
προσωπογραφίας της Ελπινίκης δεν δυ- 
νάμεθα βεβαίως να εύρωμεν εις την σύγ- 
χρονόν της αγγειογραφίαν, εν τούτοις 
την ιδέαν της αποδόσεως προσωπικών 
στοιχείων ατομικότητος δυνάμεθα να πα- 
ρατηρήσωμεν εις πολλάς μορφάς της 
αγγειογραφίας. Είναι αύταί, τας οποίας 
αναφέρει ο D. Metzler ( βλ. σχετ. Porträt 
und Gesellschaft, 1971, 81 κ.ε., εικ. 1 - 11 
και 13- 14) και αι οποίαι συναντώνται 
μόνον εις την πρώτην μετά τους Περσι- 
κούς πολέμους γενεάν και σχεδόν εξαφα- 
νίζονται κατά την διάρκειαν της ακμής 
της κλασσικής εποχής.

Παραστάσεις εις την αγγειογραφίαν με
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Εικ. 4. Αττική κύλιξ του Βρετ. Μουσείου ( Μ. Robertson )

μορφάς πτωχών, ξένων και άσχημων εις 
την όψιν ανθρώπων εμφανίζονται συχνά 
(βλ. σχετ-C. Schnitzler, Darstellungen von 
Vorderasiaten auf Griechischen Vasen, 
ZDMG 108, 1958, 54κ.έ. ). Εις τας περισ- 
σοτέρας εξ αυτών είναι εμφανής η προσ- 
πάθεια του ζωγράφου να τονίση τα γε- 
λοιογραφικά στοιχεία, τα όποια παρου- 
σιάζουν ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηρι- 
στικά ( βλ. σχετ. W. Binsfeld, Γρύλλοι, 
1956).

Τα γελοιογραφικά στοιχεία τουναν- 
τίον ελλείπουν παντελώς από την μορφήν 
ενός ανδρός με ζωηρά ατομικά χαρακτη- 
ριστικά ( ε ικ . 4), τον όποιον παρου- 
σιάζει ο ζωγράφος Σωτάδης επί μιας

λευκής κύλικος του Βρεταννικού Μου- 
σείου D 7 ( βλ. σχετ. Μ. Robertson, 
Griechische Malerei, 133).

Ai σύγχρονοι αυταί τάσεις της προσω- 
πογραφίας κατά τον 5ον ai. π.Χ. έχουν 
από πολλών ετών δημιουργήσει προβλή- 
ματα αναφερόμενα εις την σχέσιν της 
γελοιογραφίας προς την προσωπογρα- 
φίαν, την προσωποπλαστικήν και το προ- 
σωπείον ( βλ. σχετ. Β. Schweitzer, Portrai- 
ture 33 in Ausgewählte Schriften II 195. 
H. G. Oeri, Der Typ der komischen 
Alten, 1948 ). Αι γνώμαι, τελείως διχα- 
σμεναι (βλ. σχετ. Metzler, c.a. 102 κ.ε. ), 
επιτρέπουν, κατά την άποψίν μου, μιαν 
αισθητικήν εξέλιξιν της μορφής του αν-
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θρώπου, η οποία αρχίζει: α) με την εικο- 
νιστικήν απόδοσιν, προσωπογραφίαν, 
β) την γελοιογραφίαν και τέλος την επί 
της γελοιογραφίας επίδρασιν του γε- 
λοίου, η όποια όμως παρουσιάζεται εις 
τους ελληνιστικούς χρόνους ( βλ. σχετ. 
Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής 1449 α 33 
και το απολεσθέν έργον του Θεοφράστου 
« Περί γελοίου » ).

Δια τον 4ον αϊ. π.Χ. η προσφορά της 
προσωπογραφίας προς την εικονιστικήν 
τέχνην δεν δύναται να συγκριθή με την 
της προσωποπλαστικής. Εις τους παρά- 
γοντας της προσωποπλαστικής του 4ου 
αι. π.Χ. ανήκουν τόσον τα εμφανιζόμενα 
στοιχεία της ατομικότητος, όσον και η 
πνευματο - ψυχική φύσις μιας ωρισμένης 
προσωπικότητος της εποχής. Μέ τα μέσα 
του φυσιογνωμικού χαρακτηρισμού εξε- 
λίσσεται η βαθυτέρα έννοια του ατόμου 
προς μιαν ολονέν μεγαλυτέραν προς την 
ελευθερίαν του καλλιτέχνου εμπιστοσύ- 
νην. Έτσι ενώ διά την προσωποπλαστι- 
κήν αι εικονιστικαί κεφαλαί των πνευμα- 
τικών ανδρών της εποχής έχει αποδειχθή, 
ότι είναι όχι μόνον μία καθαρώς ελληνική 
ιδέα, άλλα και πολλών εξ αυτών η ανα- 
γνώρισις και ιστορική επισημοποίησις 
των έχει ολοκληρωθή δι’ επιγραφών, διά 
την προσωπογραφίαν η απώλεια αφ’ ενός 
της ζωγραφικής του 4ου αι. π.Χ. και της 
ελληνιστικής εποχής και αφ’ ετέρου η 
βραδεία υποχώρησις του ενδιαφέροντος 
προς την αγγειογραφίαν περιορίζουν τας 
πηγάς ερεύνης εις λογογραφικάς και εις 
τας ιταλιωτικάς και ρωμαϊκάς π.Χ. και 
μ.Χ. τοιχογραφίας ( της Πομπηίας ). Ού- 
τω παρ’ όλον ότι πολλαί δυσκολίαι παρου- 
σιάζονται κατά την αναγνώρισιν θεμά- 
των εκ των τοιχογραφιών της Πομπηίας 
και την απόδοσιν ατώ ν εις ελληνιστικά 
πρότυπα του 3ου αι. π.Χ., εν τούτοις πα-

ραμενουν αδιαφιλονίκητα θέματα, όπως 
του περιφήμου μωσαϊκού της μάχης του 
Μ. Αλεξάνδρου, τα όποια μας επιτρέ- 
πουν την αναγνώρισιν εις αυτά περιφή- 
μων τοιχογραφιών πρωτότυπων του 4ου 
αι. π.Χ. η της ελληνιστικής εποχής.

Υποθετικά επίσης είναι όσα αφορούν 
εις την ονομασίαν των απεικονιζομένων 
προσώπων εις τά παραδείγματα, τα όποια 
θα αναφέρω κατωτέρω. Καί τούτο διότι 
ελλείπουν τόσον τα πολιτικά, όσον και τα 
πνευματικά και επιγραφικά στοιχεία των 
προσώπων, τα όποια παρουσιάζονται ( βλ. 
σχετ. W. Gauer, Die griechischen Bild- 
nisse der klassischen Zeit als politische 
persönliche Denkmäler, Jdl 83 ( 1968 ), 
118 - 179) και τα όποια ευρίσκομεν του- 
ναντίον ευκόλως εις την προσωποπλα- 
στικήν ( βλ. π.χ. τας εικονιστικάς κεφα- 
λάς του Ευριπίδου και του Ξενοφώντος 
εις το Μουσείον της Νεαπόλεως Καί το 
Μουσείον Αλεξανδρείας).

Ακριβώς όπως διά τον πλάστην Δημή- 
τριον τον Αλωπεκήθεν, τον υπό των αρ- 
χαίων συγγραφέων ως « ανθρωποποιόν » 
χαρακτηριζόμενον, ουδεμία αναγνώρισις 
πρωτότυπου έργου του έχει γίνει μέχρι 
σήμερον ( εις αυτόν αποδίδεται με πολλάς 
επιφυλάξεις και η κεφαλή μιας γραίας, 
ρωμαϊκού αντιγράφου του Βρεταννικού 
Μουσείου, της ιερείας Λυσιμάχης ( ; )  
( βλ. σχετ. Γ. Δοντάς, ΑΔ 24 ( 1969) 
Μελέται, σ. 181 κ.ε., επίσης Δ. Παπαστά- 
μος AAA V ( 1972) σ. 150), ουτω και διά 
τον ζωγράφον Διονύσιον εκ Κολοφώνος 
είναι ακόμη δυσκολότερα η αποδοχή 
του χαρακτηρισμού του ως « προσωπο- 
γράφου » εκ της μεταφορικής και μόνον 
σημασίας της ειδικότητάς του « ανθρω- 
πογράφου », την όποιαν του αποδίδουν 
( βλ. σχετ. D. Metzler, P.u.G. 312 κ.ε.).

Κατ’ αυτόν τον τρόπον νομίζω ότι η
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Εικ. 5. Θραύσμα ιταλιωτικού κρατήρος του Μ. 
von Wagner Μουσείου ( Μ. Robertson )

σύγχρονος αρχαιολογία, της όποιας η 
σχέσις προς την τεχνοϊστορικήν ανάλυ- 
σιν είναι πλέον η επιβεβλημένη και λίαν 
στενή ( η πρώτη αισθητική και τεχνο- 
ϊστορική ανάλυσις αρχαίας παραστά- 
σεως εγένετο προ 110 ετών υπό του Α. 
Conze), εξετάζουσα : 

α) την αισθητικήν και τεχνικήν τοπο- 
θέτηση/ του ζωγράφου του 4ου αι. π.Χ. 
έναντι των θεμάτων του και

β) την οργανικήν ενεργοποίησιν και

συνένωσιν των στοιχείων, τα όποια συν- 
θέτουν την προσωπογραφίαν εις ότι 
αφορά ψυχολογικάς εκφράσεις, παραστά- 
σεις αφηρημένων ιδεών και φωτιστικά 
φαινόμενα, μάς επιτρέπει την αναγνώρι- 
σιν εικονιστικών εκφράσεων τόσον εκ 
του κύκλου της αγγειογραφίας, όσον και 
εκ των ρωμαϊκών αντιγραφών της Πομ- 
πηίας, του Ηρακλείου ( Herculaneum) 
και του Boscoreale.

Εις τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. ανήκουν
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τα θραύσματα ενός κράτηρος, ιταλιωτι- 
κής προελευσεως ( αυτοτελής ομάς εργα- 
στηρίων ελληνικής ερυθρόμορφου αγ- 
γειογραφίας ανθήσασα εις την Μ. Ε λ - 
λάδα, ιδίως δε εις  Απουλίαν περί τον 
Τάραντα), επί των όποιων απεικονίζεται 
ηθοποιός ενδεδυμένος με βασιλικήν με- 
γαλοπρέπειαν, κρατών διά της δεξιάς χει- 
ρός προσωπείον βασιλέως, τον όποιον 
υποδύεται ( ε ικ . 5 ).

Η  αντίθεσις των ζωντανών ατομικών 
χαρακτηριστικών του προσώπου του ηθο- 
ποιού προς το επίσης στοιχεία ατομικό- 
τητος παρουσιάζον προσωπείον είναι, 
νομίζω, από τα παραστατικότερα παρα- 
δείγματα της προσωπογραφίας της φθι- 
νούσης ήδη αγγειογραφίας.

Αι υποθέσεις, σχετικώς με το ποσοστόν 
της προσφοράς του ζωγράφου Νικίου εξ 
Αθηνών, ο όποιος ¿ζωγράφιζε τα γλυ- 
πτά του Πραξιτέλους προς την ζωγραφι- 
κήν και την προσωπογραφίαν του 4ου 
και 3ου αι. π.Χ., έχουν πολλαπλώς μελε- 
τηθή και θετικώς αναπτυχθή ( βλ. σχετ. 
Β. Neutsch, Der Maler Nikias, 1939 ). 
Ε ν  τούτοις αυτό το όποιον δημιουργεί 
τας προϋποθέσεις αναγνωρίσεως της τε- 
χνικής του, η όποια κυρίως μάς ενδιαφέ- 
ρει, πηγάζει από την μελέτην των ρω- 
μαϊκών αντιγράφων και μας δίδει την εν- 
τύπωσιν ότι με σοφά απλά μέσα αποδίδει 
την νέαν πλαστικότητα της μορφής εντός 
του χώρου. Η  νέα αυτή τεχνική χρησι- 
μοποιείται και διά την ζωγράφησιν των 
γραπτών επιτύμβιων στηλών του 3ου 
αι. μ.Χ.

Αι παρημελημέναι και πλημμελώς δη- 
μοσιευμεναί γραπταί στήλαι των Παγα- 
σών του Μουσείου Βόλου μάς προσφέ- 
ρουν την μοναδικήν ελληνιστικήν Ζω- 
γραφικήν εις πρότυπα ( βλ. σχετ. Ά . 
Άρβανιτόπουλλος, Α.Ε. 1908, I και

Γραπταί Στήλαι Δημητριάδος - Παγασών 
1926, 142, επίσης, Η. G. Beyen, Die 
pompeianische Wanddekoration von zwei- 
ten bis zum vierten Stil, 1938, σ. 60). Με- 
ταξύ τούτων αι επιτύμβιοι στήλαι τοδ 
Α ντιγένους και του Στρατονίκου, με θαυ- 
μασίως αποδιδόμενα στοιχεία ατομικότη- 
τος και φυσιογνωμικής, είναι από τα ω- 
ραιότερα παραδείγματα προσωπογραφίας 
του 3ου αι. π.Χ. ( Ιστορικαί επισημοποιή- 
σεις των στηλών μάς επιτρέπουν τελείας, 
ακριβείς χρονολογήσεις). Αύται μάς δί- 
δουν την ενεργητικωτέραν ακτινοβολίαν 
μιας προσωπογραφίας, της οποίας η σύν- 
δεσης με τον ψυχικόν κόσμον του ανθρώ- 
που, επιτυγχανόμενη με κηλίδας τονικών 
χρωμάτων τοποθετημενων κατά τρόπον 
ζωγραφικόν, προσφέρει την αισθητικήν 
αξίαν, πού κερδίζει η ανθρωπίνη προσω- 
πικότης εις το ατομιστικόν κλίμα, εντός 
του όποιου κινείται εις την νέαν φάσιν 
της ελληνικής δημιουργίας, την ελληνι- 
στικήν.

Τόσον την τεχνικήν της επιστρώσεως 
των χρωμάτων επί του μαρμάρου και της 
εγκαυστικής, διά της όποιας επετυγχά-1 
νέτο η διείσδυσις των βαφικών υλών εν- 
τός των πόρων αυτού, όσον και την έν- 
νοιαν του θέματος ( μελαγχολική άτενι- 
σις του θανάτου) θα τας συναντήσωμεν 
κατά την εξέτασιν των προσωπογραφιών 
του Φαγιούμ.

Τέλος, στοιχεία του φυσιογνωμικής 
και της προσωπογραφίας της ελληνιστι- 
κής περιόδου αντλώμεν από τας τοιχο- 
γραφίας της Πομπηίας.

Ο  γνωστός ιδρυτής της ερετριακής φι- 
λοσοφικής σχολής ( Ε ρετρικοί) Μενέ- 
δημος ( 339 - 265 π.Χ. περίπου ) έχει ανα- 
γνωρισθή όχι μόνον επί της μιας πλευ- 
ράς ενός αργυρού ρωμαϊκού αγγείου ( βλ. 
σχετ. Κ. Schefold, Die Bildnisse der anti-
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Εϊκ. 6. Λεπτομέρεια τοι- 
χογραφίας εκ Bosco- 
reale, Μουσ. Νεαπόλεως 
( Ε. Simon )

ken Dichter, Redner und Denker, 1934), 
αλλά και επί μιας ( ε ικ . 6), ίσως της ωρι- 
μωτέρας διά τεχνοϊστορικάς παρατηρή- 
σεις εκ της μάζης των τοιχογραφιών της 
Πομπηίας παραστάσεως ( βλ. σχετ. Ε. 
Simon, Die Fürstenbilder von Bosco- 
reale, 1958 ).

Είς την παράστασιν αυτήν προβάλλει 
εναντι της πλουσίως και με βασιλικός

συνήθειας περιβεβλημενης μακεδονικής 
βασιλικής οικογενείας, μεγαλοπρεπής 
-  ενδεδυμένη τον πτωχόν χιτώνα του φι- 
λοσόφου -  η μορφή του Μενεδήμου. 
Εύγενής, υπομονετική, ταπεινόφρων, α- 
ξιοσέβαστος όμως και χωρίς δουλικό- 
τητα, αποδίδει η εκφραστική κεφαλή του 
φιλοσόφου με την πλουσίαν κυματοειδή 
γενειάδα και τα εναργή χαρακτηριστικά
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Εικ. 7. Τοιχογραφία 
Πομπηίας, Μουσείου 
Νεαπόλεως ( T.B.L. 
Webster)

ατομικότητος την ωραιοτέραν παραδο- 
σιακήν εικόνα από της ελληνιστικής επο- 
χής, της οποίας την φυσιογνωμικήν κα- 
θιέρωσιν ανιχνεύομεν τόσον εις την ρω- 
μαϊκήν ζωγραφικήν των αυτοκρατορικων 
χρόνων, όσον και εις τας. χριστιανικός 
αγιογραφίας. Η  μορφή του Αγίου Ι ωάν- 
νου του Βαπτιστού τόσον εις τας δυτικάς 
αγιογραφίας του μεσαίωνος, όσον και εις

τας βυζαντινάς ενθυμίζει πάντοτε φυσιο- 
γνωμικούς τον τύπον του φιλοσόφου της 
επαύλεως Boscoreale.

Μίαν άλλην μορφήν ενός ποιητού η 
ηθοποιού με μειωμένην όμως καλλιτεχνι- 
κήν και εκφραστικήν απόδοσιν, αλλά με 
εμφανή προσωπογραφικά στοιχεία μάς 
δίδει η Εικών μιας τοιχογραφίας της Πομ- 
πηίας η του Ηρακλείου ( Herculaneum)
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( ε ικ . 7). Η  προσπάθεια αναγνωρίσεως 
εις αυτήν του ποιητού - μουσικού και η- 
θοποιού Φιλικού εκ Κέρκυρας (βλ. σχετ. 
T.B.L. Webster, Hellenismus, 1966, 33 
κ.ε. εικ. σελ. 35), μέλους της ομάδος 
« Πλειάς » των επτά συγχρόνων ποιητών 
( Θεόκριτος, Ά ρατος, Απολλώνιος, Αι- 
αντίδης, Φιλικός, "Ομηρος ο νεώτερος 
και Λυκόφρων), αν και παρουσιάζει

πολλά ερωτηματικά, εν τούτοις προβάλ- 
λει τεχνοϊστορικάς - αισθητικός παρατη- 
ρήσεις και αναλόγους φυσιογνωμικός, αι 
οποίαι τοποθετούν την μορφήν του απει- 
κονιζομένου ανθρώπου υπό ιστορικά η 
λογογραφικά συμβάντα, τα όποια όμως 
ημείς δεν εξετάζομεν.

Ακόμη μιαν μορφήν, της όποιας ο 
αισθητικός - φυσιογνωμικός χαρακτήρ

Εικ. 8. Τοιχογραφία Ηρακλείου - Herculaneum, Μουσείου Νεαπόλεως ( T.B.L. Webster)
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Εικ. 9. Προσωπο- 
γραφία Φαγιούμ, 
Εθνικού Αρχαιο- 
λογικού Μουσείου 
( X. Τσούντας)

μας οδηγεί από την ψυχικήν έκφρασιν 
εις την αναγνώρισιν στοιχείων στομικό- 
τητος, δυνάμεθα εν συναρτήσει προς τας

βοηθητικός μορφάς της παραστάσεως να 
ίδωμεν εις την τοιχογραφίαν μιας επαύ- 
λεως του Ηρακλέους ( ε ικ . 8 ) ενός
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Εικ. 10. Προσω- 
πογραφία Φα- 
γιούμ, Ε θνικού 
Αρχαιολογικού 
Μουσείου

μετά την παράστασιν αναπαυόμενου ηθο- 
ποιοί), του οποίου τα χαρακτηριστικά 
ομοιάζουν κάπως με τα του Μένανδρου.

Καί εδώ προσπαθεί τις να αναγνωρίση 
τον ηθοποιόν Γοργοσθένην, του όποιου 
την εικόνα εζωγράφισεν ο Α πελλής ( βλ.
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σχετ. W. Lepik - Kapaczynska, Apelles 
der berühmteste Maler der Antike, 1962).

Από τας αναφερθείσας ρωμαϊκάς αντι- 
γραφάς, εκ των όποιων, κατά την γνώμην 
μοο,η εικών του φιλοσόφου της επαύλεως 
του Boscoreale (ε i κ. 6) περιέχει τα στοι- 
χεία, τα όποια προβάλλουν την συλλογήν 
του « Ελληνικού προσώπου » και γεφυ- 
ρώνουν το χάσμα της προσωπογραφίας, 
το όποιον ακολουθεί μέχρι του 5ου αι. 
μ.Χ. και το όποιον ούτε η ανάγεννησις 
της «εποχής του Γαλιηνού», ούτε αι μα- 
κάβριαι, από τα πρόσωπα των μουμιών 
της επαρχίας της Αίγυπτου Φαγιούμ απο- 
σπασθείσα επί λεπτού ξύλου και με κα- 
ταπληκτικήν ενάργειαν την μορφήν των 
νεκρών αποδίδουσα, προσωπογραφίαι 
( ε ι κ . 9) δύνανται να πληρώσουν.

Αι μεταξύ του πρώτου και 4ου αι. μ.Χ. 
χρονολογούμεναι προσωπογραφίαι των 
μουμιών της οάσεως Φαγιούμ είναι εικό- 
νες των νεκρών εν ζωή ζωγραφηθείσαι, 
τοποθετούντο δε κατά την ταφήν επί του 

προσώπου του νεκρού. Το χαρακτηριστι- 
κώτερον στοιχείον των είναι η εκ της 
μορφής πηγάζουσα απόκοσμος -  εσωτε- 
ρική ησυχία, η όποια ιδιαιτέρως εκφρά- 
ζεται εις το απλανές βλέμμα και την ήρε- 
μον -  νεκρικήν έκφρασιν προσώπου.

Συνήθως παρουσιάζουν την κεφαλήν 
κατ’ ενώπιον η ολίγον πλαγίως και μέρος 
του λαιμού και του στήθους. Η  κόμμωσις 
ακολουθεί τον ρυθμόν και τας νεωτερι- 
στικός εξελίξεις της αυλής των αυτοκρα- 
τόρων, είναι δε και το κυριώτερον στοι- 
χείον χρονολογήσεώς των. Η  προσωπο- 
γραφία αυτή αρχίζει από της εποχής του 
Αυγούστου και συνεχίζεται μέχρι και 
της εποχής των Αντωνίνων άνευ διακο- 
πής. Αι προσωπογραφίαι τεχνοτροπίας 
Φαγιούμ επανεμφανίζονται κατά την επο- 
χήν του Μ. Κωνσταντίνου και κατά το

δεύτερον ήμισυ του 4ου αι. μ.Χ. σταματά 
πλέον η κατασκευή των.

Τόσον εις την τεχνικήν της ζωγραφι- 
κής, όσον και εις τα εκφραστικά μέσα και 
φωτιστικά φαινόμενα των προσωπογρα- 
φιών αυτών, αναγνωρίζεται η ελληνιστική 
ζωγραφική, την όποιαν επέβαλον οι με- 
γάλοι ζωγράφοι του 4ου και 3ου αι. π.Χ. 
( βλ. σχετ. Η. Zaloscher, Die Mumienbild- 
nisse aus der Oase Fayum, 1961 ).

Η  ζωγραφική ακολουθεί φυσιοκρα- 
τικά ( νατουραλιστικά ) χρώματα με δια- 
φοροποιήσεις της κλίμακος των χρωμά- 
των από το φωτεινόν προς το φωτεινό- 
τερον εν σχέσει με την χρονολογικήν των 
εξέλιξιν ( τα νεώτερα έχουν φωτεινότερα 
χρώματα ).

Η  προσωπογραφία εις την χριστιανι- 
κήν πρώτην περίοδον μεταφέρεται πλέον 
από το ελληνιστικόν και ρωμαϊκόν ιλλου- 
ζιονισμόν και ιμπρεσσιονισμόν διά του 
κυβισμού της τελευταίας ρωμαϊκής αύτο- 
κρατορικής περιόδου ( τετράρχαι - Μ. 
Κωνσταντίνος ) εις μιαν εκφραστικήν 
μέθοδον παρουσιάσεως, η οποία ενερ- 
γοποιεί διά της επιφανειακής παρουσιά- 
σεως και της μετωπικότητος των μορφών 
με αδρούς γραμμικούς τονισμούς των πε- 
ριγραμμάτων την μορφήν.

Η  προσωπογραφία καθ’ όλον το διά- 
στημα της εξελίξεως της διετήρησε μιαν 
αγνότητα εκφράσεως, η όποια ε κπηγά- 
ζει από την απόδοσιν της μορφής του 
«Ελληνικού προσώπου» άνευ επιτηδευ- 
σεως ( Posa ). Ο  μεγαλύτερος ερεθισμός 
της φυσιογνωμικής παρατηρήσεως εμφα- 
νίζεται την στιγμήν κατά την όποιαν 
ο ψυχικός κόσμος συγκρούεται με την 
εξωτερικήν μορφήν του « προσώπου », 
αποτέλεσμα δε της συγκρούσεως αυτής 
είναι να απολέση πλέον η μορφή την 
ισόρροπον έκφρασιν, την οποίαν της
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είχε δημιουργήσει η τέχνη του 5ου αι. 
π.Χ. ( Πολύγνωτος - Πολύκλειτος) και 
να αρχίση να επιβάλλεται η « φυσιογνω- 
μική παρατήρησις », ως αρχή της προσω- 
πογραφίας. Ούτω εξετάζοντες κατ’ αντι- 
παράστασιν τας μορφάς του γέροντος και 
του νέου του μηλιακού αμφορέως του 
Ηρακλέους ( ε ι κ . 2 α - β )  προς τας ει- 
κόνας των ηθοποιών η των πνευματικών 
ανθρώπων της ελληνιστικής περιόδου 
( ε ι κ . 6 - 8 ) η της ολίγον πριν ( ε ικ . 5 ), 
τότε νομίζω ότι όχι μόνον η τοποθέτησις 
του W. Otto ( σελ. 512) παραμενει ακόμη 
ως καλυτέρα αρχή μελέτης και αναπτύ- 
ξεως του θέματος, αλλά και η ψυχολο- 
γική ανεπάρκεια, η οποία παρουσιάζεται 
κατά την εξέλιξιν μόνον της προσωπο- 
γραφίας δικαιολογείται, έφ’ όσον το 
πνεύμα και η τεχνική της Ζωγραφικής 
διείποντο από τας περί την Ζωγραφικήν 
αρχάς του Πλάτωνος, του οποίου η υιο- 
θέτησις του καθορισμού του πολυσχιδούς 
των χρωμάτων εις τέσσαρα κύρια χρώ- 
ματα ( λευκόν, ερυθρόν, μέλαν και κυα- 
νούν ), ως ο Εμπεδοκλής καθώρισε και η 
μακρά επ’ αυτού συζήτησις ( Δημόκρι- 
τος - Αριστοτέλης ) ( βλ. σχετ. C. Prantl, 
Aristoteles über der Farben), όχι μόνον 
πρακτικήν αλλά και συμβολικήν επί της 
εξελίξεως της παραστάσεως επίδρασιν 
είχε.

Απολύτως συνδεδεμένη είναι η προ- 
σωπογραφία της ελληνιστικής εποχής 
με την ερμηνείαν του πλαστικού όγκου

και την αισθησιακού βάθους, την οποίαν 
δίδουν οι ζωγράφοι από του Νικίου και 
εντεύθεν με τας επιτυχείς φωτοσκιάσεις 
των διαφόρων ανθρωπίνων μελών και την 
ορθήν λύσιν του προβλήματος του τρισ- 
διαστάτου όγκου του σώματος διά της 
καταλλήλου τοποθετήσεως αυτού εντός 
του προς ζωγράφησιν πλέον χώρου και 
ουχί επιφανείας.

Ο  Ξενοκράτης, ο πατήρ της Ιστορίας 
της Τέχνης (βλ. σχετ. Β. Schweitzer, Xeno- 
krates von Athen, εις Schriften der Kö- 
nigsberger Gel. Gerel. Klasse IX, 1, 
Halle, 1932) διά του καθορισμού των 
τεσσάρων σημείων, επί των οποίων πρέπει

 να στηρίζεται η παρατήρησις (συμ- 
μετρία η προοπτική του έργου, ρυθμός, 
επιμέλεια εκτελέσεως και οπτικά προβλή- 
ματα ), συνετέλεσεν εις την εξέλιξιν της 
εικονιστικής Τέχνης.

Δέον δε να ληφθή υπ’ όψιν ότι οι με- 
γαλύτεροι μετά τους Έλληνας φυσιογνω- 
μισταί Dürer και Leonardo da Vinci, ου- 
δέν προσέθεσαν εις την εξέλιξιν της φυ- 
σιογνωμιστικής αναλύσεως της προσωπο- 
γραφίας ( ούχί αυτοπροσωπογραφίας) 
περισσότερον από ότι εδημιούργησαν οι 
Έλληνες ζωγράφοι της κλασσικής και 
ελληνιστικής εποχής εκφράζοντας διά 
της εικονιστικής Τέχνης την καλλιτε- 
χνικήν ωριμότητα και την πνευματικήν 
ευαισθησίαν αυτών των ίδιων, της εποχής 
των και των ανθρώπων της.

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ
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CORRIGENDA
Τεύχους 2 του τόμου V (1972) σελ. 134 - 136.

ρ. 137, fig. 3 : the subtitles of fig. 12 
should be interchanged 

p. 138, c. 2,1.6 (fig. 6); read : fig. 5 
p. 140, fig. 6 (inner Face); read : outer 

Face
p. 140, c. 1,11.17-18 (fig. 10); read : 

fig. 9
p. 141,c.l, 1.8 (fig. 3); read: fig. 12 
p. 142,c .l,11. 10-11 (IG  11,469); read: 

IG II2, 469
p. 142, c. 1,11. 11 - 13; «and » is placed 

incorrectly; read : κατασταθεί[ς επί την 
τ]ου Ευρίπου φυλακήν and απέδωκε Χα[λ- 
κιδεύσιν Ε]ύριπον

ρ. 142, c. 2,1.3(fig. 12); read: fig. 3 
ρ. 142, c. 2,1.9 ( διωκοθόμηται); read : 

διωκοδόμηται
ρ. 142, c. 2,1. 15 (fig. 19); read: fig. 9 
ρ. 145, fig. 12 : the subtitles of fig. 3 

and fig. 12 should be interchanged
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