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ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ*
( Π ί v. 1 - 9· Ε ι κ. 1 - 2 )

Σε πρόσφατη μελέτη για τα Μεγάλα Ερεθίμια της Ρόδου* * 1, επισημαίνεται για μιαν ακόμη 
φορά Η άγνοια μας γύρω από την οργάνωση των περίφημων Α λ ι ε ι ώ ν ,  των εορτών 
που είχαν θεσπίσει οι Ρόδιοι για να τιμήσουν τον εθνικό τους θεό, τον Ηλιο, και που 
εξελίχθηκαν σε εφάμιλλες με τους μεγάλους πανελλήνιους αγώνες έκδηλώσεις2.

Λιγοστές από το τέλος του 3ου π.Χ. αιώνα, περισσότερες από τον 2ο και τον Ιο 
π.Χ. και κυρίως τη ρωμαϊκή εποχή, όσες σχετικές επιγραφές είναι γνωστές, δε μας 
βοηθούν, ακόμη και σε συνδυασμό με τις φιλολογικές πηγές, να ανασυντάξουμε το 
πρόγραμμα των εορτών παρά μόνο στις γενικές του γραμμές : ότι ξέρουμε είναι πώς 
γίνονταν κάθε πέμπτο χρόνο με πομπή, θυσία και τους γνωστούς αγώνες ανδρών και 
παίδων3, με συμμετοχή πλήθους κόσμου και θεωρών από άλλες πόλεις4. Για έπαθλο 
αναφέρουν οι επιγραφές του 2ου π.Χ. αιώνα και οι μεταγενέστερες, στεφάνι λεύκης 
και, για τους έφηβους, δαχτυλίδι5.

Αν και βρίσκουμε την πρώτη μνεία για τις γιορτές στον Ίστρο6, υπάρχει Η γνώμη, 
ότι τα Αλίεια πρέπει να θεσπίστηκαν αμέσως μετά τον Συνοικισμό7. Πραγματικά άπο- 
τελεί ισχυρό επιχείρημα για την άποψη αυτή Η προβολή ως προστάτη του νέου κράτους 
και ολόκληρου του νησιού ενός θεού, που τα ίχνη της λατρείας του ως εκείνη τη στιγμή 
είναι λιγοστά και περιορισμένα στα πλαίσια της ιδιωτικής θρησκευτικής δραστηριό- 
τητας — και δε φαίνεται να έχασε ποτέ αυτό τον χαρακτήρα8 —, παράλληλα με την 
έντεχνη σύνδεσή του από τον Πίνδαρο με τους Έρατίδες — κύριους εμπνευστές και

* Τον Έφορο των Αρχαιοτήτων κ. Γρηγ. Κωνσταντινόπουλο ευχαριστώ θερμά για την παραχώ- 
ρηση του υλικού που δημοσιεύεται εδώ. Επίσης, ευχαριστώ θερμά τον σχεδιαστή της Εφορείας Δω- 
δεκανήσου κ. Μανόλη Μανουσάκη για την τόσο επιδέξια απόδοση της παράστασης των αγγείων.

1. V. Kontorini, Les Concours des grands Eréthimia à Rhodes, BCH XCIX (1975) σ. 97 κ.ε.
2. Συγκεντρωμένες πηγές και βιβλιογραφία : D. Morelli, I Culti in Rodi, Studi Classici e Orientali, 

Vol. 8 (1959), σ. 17 κ.ε., 97 κ.ε., (Βλ. σχετικά L. Robert στο REG 73 (1960), σ. 183 No 297). Πρβλ. 
Irene Ringwood Arnold, Festivals of Rhodes, AJA 40 (1936), σ. 435 κ.ε., G. Pugliese Carratelli, Docu- 
ment! sulle Feste, ASAtene 14/16 (1952/54), σ. 269 No 19.

3. Α πό μιαν επιγραφή του 2ου αι. π.Χ. μαθαίνουμε για μια γυναίκα που βραβεύτηκε στις ιπποδρο- 
μίες « .. .γόρη Λυσιστράτου Πεδιάδα» βλ. Ringwood Arnold, 436. Ο  συσχετισμός των Αλιειών με τα 
Ι πποκαθέσια (Festus, s.v. October equus) τελευταία πάλι από τον Η. von Geisau, Der Kleine Pauly 
2, 1001 s.v. Helios, έχει αποδειχτεί λανθασμένος από τον Segre, La Parola del Passato VI (1951), σ. 141. 
Πρβλ. Morelli, ό.π. 98 κ.ε.

4. Pugliese Carratelli, σ. 269. Morelli, ό.π. σ. 98. L. Robert, Études Anatoliennes (1970), σ. 162.
5. Morelli, ό.π. σ. 97.
6. Περί των Ηλιου αγώνων. Σχολ. Πινδ. Όλυμπ. VII, 146. Jacoby, FGRH III B, 181 No 49. L. 

Morricone, ASAtene 27-29 NS. XI-XIII (1949-51), σ. 373 σημ. 4.
7. Ringwood Arnold, ό.π. σ. 435. Πρβλ. Morelli, ό.π. σ. 97.
8. Morelli, ό.π. σ. 94 κ.ε., σ. 99. Pugliese Carratelli, ό.π. σ. 81. Fraser - Bean, The Rhodian Peraea 

and Islands, σ. 130 σημ. 3. Morricone, ό.π. σ. 373 κ.ε. Πρβλ. Nilsson, ARW XXX (1933), 142 =  Opuscu- 
la Selecta II, σ. 464.
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οργανωτές του ιστορικού γεγονότος του Συνοικισμού — και την Ίαλυσό9. Τώρα όμως 
έρχονται και ανασκαφικά ευρήματα μέσα στην πόλη της Ρόδου να υποστηρίξουν την 
παραπάνω υπόθεση και να προσθέσουν λίγα ακόμη στοιχεία στις γνώσεις μας για τις 
γιορτές.

Πρόκειται για τα κομμάτια από τρία μεγάλα μελανόμορφα αγγεία, που βρέθηκαν: 
το πρώτο (BE 2160) στο ΝΑ. τμήμα της πόλης το 1965 σε ανασκαφή οικοπέδου10, το 
δεύτερο (ΠΒΕ 1771) τυχαία το 1969 στην περιοχή Ψαροπούλας, στη δυτική ακτή11, και 
το τρίτο (ΠΒΕ 3331 α-γ) το 1963 σε ανασκαφή οικοπέδου στις νότιες συνοικίες12.

Το κομμάτι BE 2160 από το σώμα μεγάλου κλειστού αγγείου με την παράσταση 
του Ήλιου πάνω στο τέθριππο άρμα του (Πίν.  1 -2· Ε ι κ. 1) έχει συγκολληθεί από 
έξι μικρότερα θραύσματα. Έ να έβδομο προστέθηκε με μικρή συμπλήρωση στην πιθα- 
νή θέση του13. Ο  πηλός, ανοικτός καστανός με ρόδινη απόχρωση και τεφρό τον πυρήνα, 
περιέχει λίγο μαρμαρυγία και ψιλή άμμο. Την εξωτερική επιφάνεια καλύπτει ομοιό- 
χρωμη αλλά σκοτεινότερη και λίγο θαμπή επάλειψη με πλατιές και ανόμοιας πυκνό- 
τητας πινελιές. Το μαύρο «γάνωμα» στις μορφές, στο κάτω μέρος του αγγείου και στη 
στενή ταινία πάνω από την παράσταση, είναι κάπως θαμπό με κιτρινοπράσινη απόχρωση 
κατά τόπους, αλλού πυκνό και αλλού πιο αραιό. Η  χάραξη, λεπτή και απαλή, βαθύτερη 
λίγο και σταθερότερη στο ένδυμα του Ήλιου, χρησιμοποιήθηκε μόνο για τις εσωτε- 
ρικές λεπτομέρειες των μορφών. Με λευκό δόθηκαν ο χιτώνας και οι ακτίνες γύρω στο 
κεφάλι του θεού, τα χαλινάρια και η λοιπή σκευή των άλογων, ξεφτισμένη τώρα στα 
περισσότερα σημεία. Το σχέδιο θυμίζει πάρα πολύ αττική δουλειά, όμως ούτε ο πηλός 
ούτε η επάλειψη της επιφάνειας η ακόμη το «γάνωμα» του αγγείου μπορούν να θεωρη- 
θούν αττικά14.

9. Πινδ. Όλυμπ. VII. Για την οργάνωση του συνοικισμού βλ. Piigliese Carratelli, ό.π. σ. 81 κ.ε. 
Πρβλ. Morelli, ό.π. 94 κ.ε., σ. 96 κ.ε.

10. Οικόπεδο Κομπιανού, Γρ. Κωνσταντινόπουλος, ΑΔ 21 (1966): Χρονικά, σ. 444, Πίν. 283α. 
Βρέθηκε σε επίχωση «πρώιμη υστεροκλασσική έως ελληνιστική». Αναφέρει ô J. Frei, Panatheneische 
Amphoren. Kerameikos Heft 2 (1973), 22.

11. Οικόπεδο Ξενοδοχείου Blue Sky. Μπροστά στο ξενοδοχείο είχε αποκαλυφθεί τμήμα της δυτικής 
οχύρωσης της πόλης, ΑΔ 25 (1970) : Χρονικά, σ. 505 κ.ε. Πίν. 435β (στο κείμενο σημειώνεται λάθος 
Πίν. 435α).

12. Οικόπεδο Χριστοφίδη, οδός Ηρακλείου 54, όπου είχε διαπιστωθεί τμήμα της αρχαίας οδού 
Ρ 29α. Εύρημα επιχώσεως. ΑΔ 19 (1964) : Χρονικά, σ. 472.

13. Εσωτερικά άβαφο. Διαστ. : μεγ. ύψ. 0.335μ. με τη συμπλήρωση (ύψ. συμπλ. 0.011 μ.), πλ. 0.175μ. 
Η  μεγαλύτερη διάμετρος υπολογίζεται 0.355μ. Η  συμπλήρωση έγινε με βάση τη μείωση του πάχους, 
την κάμψη του τοιχώματος και την αντιστοιχία των αυλακώσεων στο εσωτερικό. Ωστόσο, παρουσιάζεται 
ανωμαλία στη διάταξη των ακτίνων κοντά στο δεξιό αυτί, όπου διαδέχονται η μία την άλλη δύο μακριές 
παράλληλες ακτίνες, χωρίς να μένει χώρος για την ενδιάμεση μικρή. Η  προσπάθεια να απομακρυνθούν 
και να ακτινωθούν με μετακίνηση του κομματιού — που ασφαλώς ανήκει στο ίδιο αγγείο — έχει ως 
αποτέλεσμα η την υπερβολική επιμήκυνση του κεφαλιού η την απόκλιση από την οριζόντια της ταινίας 
που κλείνει επάνω την παράσταση. Πρόκειται επομένως για λάθος του αγγειογράφου στον υπολογισμό, 
όταν, αρχίζοντας από αριστερά, ζωγράφιζε τις ακτίνες.

14. Χρώμα και υφή του πηλού γνωστά από ροδιακά αγγεία. Για τον ροδιακό πηλό βλ. στα γεωμε- 
τρικά αγγεία : Coldstream, Greek Geometric Pottery, 279. Στους ροδιακούς οξυπύθμενους αμφορείς : 
V. Grace, Hesperia III (1934), 203 και σημ. 4. A. Maiuri, Atene e Roma, NS. I (1920), 133. Για μιμήσεις
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Ε ι κ. 1. Το κομμάτι BE 2160 (σχέδιο Μ. Μανουσάκη).
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Ο  θεός, όρθιος, μετωπικός, με τον λευκό αχειρίδωτο χιτώνα του ζωσμένο λίγο 
ψηλότερα από τη μέση με χοντρό ζωνάρι, κρατεί ήρεμος στα στιβαρά του χέρια τα 
χαλινάρια των ορμητικών αλόγων. Το στρογγυλό πρόσωπο πλαισιώνουν χωρισμένα 
στη μέση τα μακριά μαλλιά του, όπως καθιερώθηκαν από το τέλος κιόλας του 5ου 
αι. στα ροδιακά νομίσματα* 15, και σε διπλή σειρά οι ακτίνες16. Από το δίφρο που 
κρύβει το κάτω μέρος του επιβάτη σώζεται μόνο η άντυγα, ζωγραφισμένη σε ανάπτυγμα. 
Ανάμεσα στα πόδια των άλογων ξεχωρίζει το στεφάνι του δεξιού τροχού του άρματος.

Από τα άλογα του τεθρίππου σώζεται το δεξιό ζευγάρι : του ζ υ γ ί ο υ ίππου 
λείπει το κεφάλι και τα νώτα, του σ ε ι ρ α ί ο υ, που καλύπτεται από τον προηγού- 
μενο, το μπροστινό μισό του σώματος. Τα άλογα είναι ανασηκωμένα στα πίσω πόδια 
στο συμβατικό σχήμα του καλπασμού17. Τα σώματα παρουσιάζονται από το πλάι σ όλο 
τους το μήκος χωρίς προοπτική σύντμηση.

Στην αντίστοιχη θέση, αλλ αντίστροφα στραμμένα, πρέπει να συμπληρώσουμε 
τα δύο άλογα αριστερά από το ζυγό (Ε ι κ. 2). Οι ουρές θα γέμιζαν το κενό ανάμεσα 
στα πόδια των δύο ζυγίων μπροστά από το άρμα, όπως ακριβώς μας επιτρέπει να υπο- 
θέσουμε το κομμάτι ΓΙΒΕ 1771 (Π ί ν. 3 α) από όμοιο, αλλά μεγαλύτερο αγγείο στο 
Μουσείο της Ρόδου18. Ο  πηλός, ανοικτός καστανός σ απόχρωση ρόδινη με λίγο 
μαρμαρυγία και άμμο, είναι ροδιακός. Η  εξωτερική επιφάνεια έχει θαμπή αραιή επάλειψη 

 σε καστανή απόχρωση. Το «γάνωμα» με ελάχιστο ιριδισμό χωρίς ιδιαίτερη στιλ- 
πνότητα είναι λιγότερο λείο από όσο στο προηγούμενο αγγείο. Το χάραγμα έγινε εδώ 
με πιο χοντρή ακίδα και είναι κάπως αδρότερο.

Το τμήμα που σώθηκε από την παράσταση έχει τόση ομοιότητα με το αντίστοιχο 
του προηγούμενου κομματιού, και το σχέδιο τέτοια συγγένεια, ώστε μπορούμε να υπο- 
θέσουμε, ότι οι δύο εικόνες είχαν το ίδιο πρότυπο. Εδώ σώζονται : μέρος από τα πίσω 
πόδια του αλόγου δεξιά από το ζυγό, ο δεξιός τροχός του άρματος, στον οποίο διακρί- 
νεται και ο άξονας πάνω από τις ακτίνες και, τέλος, οι μακριές πλούσιες ουρές των δύο 
αλόγων, του δεξιού ζυγίου και του αριστερού. Συμπληρώνεται έτσι με βεβαιότητα το 
τέθριππο και στο πρώτο αγγείο (BE 2160) με το δεύτερο ζευγάρι άλογων στην αντί- 
στροφη προς τα αριστερά θέση, κατά το γνωστό σε παραστάσεις μετωπικού άρματος 
«ανοιχτό» σχήμα19 (Ε ι κ. 2).

Τα άλογα σχετικά βραχύσωμα αλλά στιβαρά ζώα, σε πιο εξελιγμένη μορφή από 
του Μαυσωλείου, π.χ. στις δυτικές πλάκες, Βρετ. Μουσ. 1016, 24/25, 1006.2320, η του

«γανώματος» από έξωαττικά εργαστήρια βλ. V. Mitsopoulou - Leon, ÖJh. L (1972/73), σ. 261 κ.ε. R. Μ. 
Cook, BSA 60 (1965), 143.

15. Βλ. πρόχειρα Ch. Seltman, Greek Coins2, πίν. XXX, 13-15.
16. Για τη διάταξη των ακτίνων Marcadé, Mon. Piot 47 (1953), σ. 11 κ.ε. και BCH 80 (1956), σ. 

171. Για το συνδυασμό ακτίνων και στεφάνης Η. Jucker, Jdl 84 (1969) 252, σημ. 13.
17. Την κλασσική του μορφή βρήκε το σχήμα στη ζωφόρο του Παρθενώνα, S. Reinach, RA (1900) 

I , σ. 217 fig. lb «cabré fléchi». R. Lefort des Ilouzes, Mélanges Ch. Picard II, 594 κ.ε.
18. Μέγ. υψ. 0.126, μέγ. πλ. 0.083, πάχ. 0.01 /0.099μ.
19. Προτιμήθηκε η έκφραση «ανοιχτό» από την κατά λέξη μετάφραση του όρου «gesprengtes 

Schema», βλ. Hafner, Viergespann in Vorderansicht σ. 70. Déonna, Genava 9 (1931) 147 κ.ε.
20. Buschor, Maussollos und Alexander, εικ. 7, 8. Πρβλ. και τις πλάκες της ανατ. και δυτ. πλευράς, 

Lullies - Ηirmer, Griech. Plastik, εικ. 202-203.



E ι κ. 2. Αναπαράσταση του τέθριππου του Ή λιου (σχέδιο Μ. Μανουσάκη).



6 ΗΩΣ A. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ

παναθηναϊκού αμφορέα στο Παρίσι, Bibl. Nat. De Ridder, Cat. No 246 (?)21, με τα 
σφιχτοδεμένα, αλλά κάπως πιο λεπτά σώματα και τα δυνατά νευρώδη πόδια, η τα άλογα 
της Σελήνης στην πελίκη της Θέμιδος του Leningrad, St. 179322, πλησιάζουν χωρίς 
να έχουν φτάσει στην ίδια πλαστική εξέλιξη και δραματικότητα το άλογο του ιππέα 
στο ανάγλυφο από τη Ρόδο στη Νέα Ύόρκη23 και τα μεγαλόσωμα και πληθωρικά ζώα 
της σαρκοφάγου του Μεγάλου Αλεξάνδρου24. Κοντά τέλος, αλλά νεώτερα κάπως, 
είναι και τα άλογα του «ζωγράφου των Αμαζόνων» π.χ. στις πελίκες Leningrad NB 
223025, Leningrad Opis IV 12826 και Νέας Υόρκης Metr. Mus. 06.1021.19527. Ο  επί- 
βλητικός θεός μπορεί να παραβληθεί με τον Σίσυφο Α του αφιερώματος του Δαόχου28 
και ακόμη καλύτερα με τον Διόνυσο μιτρηφόρο από το δυτικό αέτωμα του 4ου αιώνα 
του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς, όπως τον ανασύνθεσαν τελευταία οι Croissant 
και Marcadé29.

Η  χρονολόγηση των δύο αγγείων στη δεκαετία 330-320 π.Χ. θα πρέπει να θεωρηθεί 
έτσι ασφαλής.

Σ αυτή την εποχή, τελευταίο τέταρτο του αιώνα, η αναγνώριση αττικής δουλειάς 
πάνω σε μη αττικά αγγεία δεν μπορεί να μας ξενίσει. Δίπλα στους άλλους μετανάστες, 
που αμέσως μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο αρχίζουν να έγκατα λείπουν την Αττική, 
οι αθηναίοι κεραμείς είναι από τους πρώτους που διαρρέουν προς τα κέντρα, όπου 
ως τώρα διοχέτευαν το εμπορευμά τους. Εκεί μπορούσαν να ασκήσουν με μεγαλύτερη 
επιτυχία το επάγγελμά τους, δημιουργώντας με τον καιρό ντόπια, εφάμιλλα με το αττικό, 
ανταγωνιστικά κεραμεικά κέντρα30. Στην Έφεσο ξέρουμε ότι εγκαθίστανται και δου- 
λεύουν για την επίσημη πολιτεία κατασκευάζοντας «. . .  τογ κέραμον τον μέλανα... 
και της θεώς την υδρίαν. . οι αθηναίοι αδελφοί Κίττος και Βάκχιος, κεραμείς με οι- 
κογενειακή παράδοση, που ανακηρύσσονται χάρη στην τέχνη τους γύρω, στο 321 π.Χ.,

21. CVA.2, πίν. 91, 4. 7. Beazley, AJA 47 (1943), 459.
22. ΚΑΒ 43. Beazley, ARV2 1476, 2 «the Eleusinian P.» K. Schefold, Untersuch, zu den Kertscher 

Vasen, No 369, πίν. 32, 2.
23. Metr. Mus. Acc. No. 07. 286. 111. G. Richter, Cat. Sculpt. Metr. Mus. (1954), No. 142 πίν. CIV 

σ. 142 κ.ε. (παλ. βιβλ.).
24. V. von Graeve, Der Alexandersarkophag, Ist. Forsch. 28 (1970), πίν. 24/25, ίδιαίτ. πίν. 26. 28. 

31 και σ. 167 κ.ε. για χρονολόγηση. Διαφορετικά ο Schefold, Der Alexandersarcophag, σ. 33 σημ. 1. 
Βλ. σχετικά, Η. Ρ. Lauscher, Gnomon 43 (1971), σ. 313 κ.ε. και U. Süssenbach, Der Frühhellenismus 
im griech. Kampfrelief, σ. 21 κ.ε. ιδιαίτ. 28.

25. Schefold, Die Kertscher Vasen, πίν. 24a και Unters., No. 505. Jdl 73 (1958) 46 εικ. 11. Beazley, 
ARV2 1478, 6.

26. Schefold, Unters., No. 503, πίν. 37, 2, Beazley, ARV2 1478, 3.
27. Schefold, Unters., No. 547, πίν. 38, 3-4. Beazley, ARV2 1478, 5. G. Richter, A Handbook of

Greek Art, εικ. 255c.
28. T. Dohrn, Ant. Plastik VIII, πίν. 30. Borbein, Jdl 88 (1973), 79. D. Willers, Gnomon 47 (1975) 

494 κ.ε. P. Moreno, Lisippo I (1974), σ. 62 κ.ε. (αρ. 6) και 66 κ.ε. (αρ. 7).
29. BCH 96 (1972), σ. 890 εικ. 2, σ. 887 κ.ε. 895. Fr. Croissant, BCH 99 (1975), σ. 710 εικ. 1-2.
30. Marcadé, Au Musée de Délos, σ. 475. Beazley, AJA 47 (1943), 456. Sparkes - Talcott, Black

and Plain Pottery. The Athenian Agora XII, σ. 12 σημ. 17. G. Kopeke, Gnomon 47 (1975), σ. 185. Γενικά
για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα τον 4ο αι. βλ. Μ. Rostovtzeff, Gesellsch. und Wirtschafts- 
gesch. der hellen. Welt I, σ. 70 κ.ε.
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Ε φέσιοι πολίτες31. Η  Ρόδος, που από καιρό ήδη είχε ανοίξει τις πύλες της στους άθη- 
ναίους καλλιτέχνες32, είναι πολύ φυσικό να δέχτηκε και κεραμείς και μάλιστα να είχε 
αναθέσει σε ορισμένους απ αυτούς έργο ανάλογο μ αυτό που ανατέθηκε στους Αθη- 
ναίους του ψηφίσματος της Εφέσου. Γιατί η μελανόμορφη τεχνική και το μεγάλο με- 
γεθος των αγγείων (πρβλ. πιο κάτω και το τρίτο) οδηγούν αναγκαστικά σε συσχέτιση 
με τους παναθηναϊκούς αμφορεϊς33, ενώ παράλληλα η μεγαλόπρεπη παράσταση του 
θεού, που μόνη θα κάλυπτε τη μία όψη του αγγείου (Ε ι κ. 2), όπως το Παλλάδιο στα 
αττικά έπαθλα, μας υποχρεώνει να τα συσχετίσουμε με τα Αλείια. Ίσως δεν πρέπει να 
είμαστε μακριά από την άλήθεια, αν υποθέσουμε, πώς το πρότυπο για την παράσταση 
σύνθεσε ειδικά για την περίσταση κάποιος ικανός Αθηναίος αγγειογράφος34, που 
χρησιμοποίησε ένα παραδοσιακό εικονογραφικό τύπο της αττικής αγγειογραφίας.

Σε μετωπικό άρμα είχε πρωτοπαραστήσει τον Ή λιο η αττική τέχνη στην τελευ- 
ταία δεκαετία του 6ου αι. και είχε κρατήσει σταθερά τον τύπο χρησιμοποιώντας τον 
και για τη Σελήνη μέχρι λίγο πριν από τα μισά του 5ου αι.35. Τότε παρουσιάζεται η νέα 
παράσταση του θεού μέσα στο εικονιζόμενο από το πλάι άρμα36, που καθιερώνεται ως 
ο εικονογραφικός τύπος της κλασσικής περιόδου και γνωρίζει την ακμή του στις φει- 
διακές συνθέσεις37. Την αλλαγή του τύπου θέλησαν να σχετίσουν με τη φαινομενικά 
γενικότερη απουσία μετωπικού άρματος από την αγγειογραφία της εποχής, πράγμα 
όμως που αποδείχθηκε αστήρικτο από την εξελιγμένη μορφή του θέματος πάνω στον 
κρατήρα του Al Mina38. Αντί όμως για τη μετωπική παράσταση του τέθριππου, όπως 
μας την παραδίδει διαμορφωμένη στα μέσα του 4ου αι. ο κρατήρας αυτός, ο αγγειογράφος 
των ροδιακών αγγείων προτίμησε τον υστεροαρχαϊκό τύπο, το «ανοιχτό» σχήμα, γιατί 
μόνο αυτό του έδινε τη δυνατότητα να παρουσιάσει στη μέση ξεκάθαρα τον κυρίαρχο 
πάνω στο άρμα του θεό39 και να τονίσει, με τη συμμετρική πλαισίωση από τα μαύρα

31. Ε. Diehl, Die Hydria, σ. 200 (παλ. βιβλ.). J.M. Cook, BSA 60 (1965), σ. 143 κ.ε. Sparkes - Talcott, 
ό.π. J. Schäfer, Hellen. Keramik aus Pergamon, σ. 8. V. Mitsopoulou - Leon, ό.π. 264.

32. Marcadé, ό.π. 475. Για τις πολιτικές συνθήκες που ευνόησαν την «εισβολή» αττικού πνεύματος 
βλ. P. Fraser, BSA 67 (1972) 122.

33. Για απομιμήσεις παναθηναϊκών πρβλ. Ν. Κοντολέων, ΑΕ (1953), II, σ. 589 σημ. 2. Ε. Stern, 
Ein Beitrag zur hellenistischen Keramik (Odessa 1910).

34. Διαγωνισμοί για την ανάθεση κατασκευής αγγείων από την πολιτεία είναι γνωστοί, πρβλ. το 
επίγραμμα της Εφέσου (σημ. 31) για τους αδελφούς Κίττο και Βάκχιο. Για τη μονοπώληση κατασκευής 
παναθηναϊκών αμφορέων βλ. Preuner, Jdl 35 (1920), 69 κ.ε. Tarbell, Class. Review XIV (1900), 474. 
Brauchitsch, Die Panatheneisehen Preisamphoren, 160. Schmidt, Archaist. Kunst, 83.

35. K. Schauenburg, Helios, σ. 50, σημ. 40, σ. 70, σημ. 320 και Die Gestirnbilder in Athen und Un- 
teritalien, Ant. K. 5 (1962), σ. 51. H. Hoffmann, Journal of the Amer. Research Center in Egypt 2 (1963), 
113 κ.ε. L. Lacroix, Études dArchéologie Numismatique (1974), 92 κ.ε.

36. Schauenberg, Ant. K. ό.π. σ. 52 και Helios, σ. 58, σημ. 168 (κατάλογος).
37. Β. Schweitzer, ΑΑ 1941, σ. 317 κ.ε., Schauenburg, ό.π., σ. 52 κ.ε., σημ. σ. 31 (βιβλιογραφία).
38. Oxford, Ashmolean Mus. Beazley, JHS 59 (1939), σ. 38. 43, πίν. II - IV. Hafner, ό.π., σ. 62 κ.ε. 

Για το θέμα βλ. παρατηρήσεις Greifenhagen, Gnomon 15 (1939), σ. 342, 344 κ.ε. B. Andreae, Motiv- 
gesch. Unters, zu den röm. Sarkophagen, σ. 23. Fr. Matz, Mitteillungen des Instituts 5 (1952), σ. 115. 
Πρβλ. και τον λίγο παλιότερο κρατήρα της Συλλογής Jatta, Κ. Sichtermann, Griech. Vasen in Un- 
teritalien, K 42 πίν. 71. Hafner, ό.π. σ. 69, 79 κ.ε., πίν. 2. Greifenhagen, ό.π. σ. 345.

39. Ό σο επιτρέπει να κρίνουμε το τμήμα του λαιμού του άλογου που σώζεται, ο καλλιτέχνης απέ- 
φυγε τη στροφή των κεφαλιών προς τον ζυγό, που θα δημιουργούσε σύγχυση στην εικόνα (διαφορετικά
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σώματα των αλόγων, τη λαμπρότητα και όλη τη μεγαλοπρέπεια της Ε π ι φ ά ν ε ι α ς  
του, θέμα που ιδιαίτερα αγάπησε και κατάλαβε να παραστήσει ο 4ος αιώνας40, και που 
είχε ξεχωριστή σημασία για τα αγγεία - έπαθλα των Αλιειών. Αναβίωση αρχαϊκών 
μοτίβων στην τέχνη του 4ου αι. έχει σημειωθεί και αλλου41. Στη συγκεκριμένη όμως 
περίπτωση— αν λάβουμε υπόψη την παρακάτω παρατήρηση του Schauenburg, σχε- 
τικά με τις παραστάσεις του Η λιου και των αστερισμών — γεννιέται το ερώτημα κατά 
πόσο πραγματοποιήθηκε η αναβίωση αυτή για πρώτη φορά με την ευκαιρία της ει- 
κονογράφησης των ροδιακών αγγείων η αν είχε προηγηθεί στην ίδια την Αθήνα. Ο  
Schauenburg πραγματικά διαπιστώνει απουσία παραστάσεων του Ή λιου, και γενικό- 
τερα των αστερισμών στην Αττική τέχνη του 4ου αι.42 σε αντίθεση με την ιταλιώτι- 
κη, που μέσα στην πληθώρα τέτοιων παραστάσεων που έχει να επιδείξει, είχε δώ- 
σει και τα μοναδικά, μέχρι τώρα γνωστά, δείγματα επιβίωσης του υστεροαρχαϊκού 
τύπου του Ή λιου σε μετωπικό τέθριππο στο δεύτερο μισό του αιώνα43. Την εικονογρα-

στο αγγείο ΠΒΕ 3331, πρκ. σ. 10, Π ί ν. 3β). Η  μαύρη άντυγα του δίφρου, που τέμνει τα πόδια λίγο πάνω 
από τα γόνατα, και το δεμένο κάπως ψηλά μαύρο ζωνάρι προσθέτουν ύψος και επιβλητικότατα στη μορ- 
φή, ενώ η κυρτή γραμμή του ζωναριού δημιουργεί την αίσθηση, ότι ο θεός και το άρμα του βρίσκον- 
ται υψηλότερα από το θεατή. Για το ύπερφυσικό μέγεθος του Ή λιου σε σύγκριση με τα άλογα βλ. 
Α. Neugebauer, Jdl 58 (1943), σ. 65.

40. Την επιλογή της μετωπικής παράστασης για το ιδιαίτερο νόημα που προσδίδει στην εικόνα 
(Hafner ό.π. σ. 82) απορρίπτει κατηγορηματικά ο Greifenhagen ό.π. 343 κ.ε. Χωρίς αμφιβολία η έλλη- 
νική τέχνη δεν έδωσε στη μετωπική μορφή το νόημα που εκμεταλλεύτηκαν οι ρωμαϊκοί χρόνοι (Grei- 
fenhagen, ό.π. σ. 344). Δεν είναι όμως δυνατόν να αμφισβητηθεί η ιδιαίτερη σημασία της στην τέχνη του 
4ου αι. π.Χ. (Τ.Β. Webster, Art and Literature in the 4th cent. Athens, σ. 80, 82 κ.ε. 85, και JHS 73 (1 953) 
186. H. Metzger, Les Représentations dans la Céramique attique du IVe siècle, 59 και σ. 371 κ.ε. Σχετικά 
μ αυτό δεν πρέπει να παραβλέψουμε και το γεγονός, ότι οι έφιπποι ανδριάντες και τα άρματα τοποθε- 
τούνται στο βάθρο τους με κύρια όψη την μπροστινή, γιατί αυτή είναι η «δυναμική» πλευρά τους, πρβλ. 
Η. Siedentopf, Das hellen. Reiterdenkmal, σ. 41. Hafner, ό.π. Greifenhagen, ό.π. σ. 341 κ.ε. Η  έλλειψη 
μετωπικού άρματος του νικητή πάνω στους παναθηναϊκούς αμφορείς, που επικαλείται ο Greifenhagen, 
ό.π. 344, οφείλεται στο ότι κατά παράδοση σ αυτά τα αγγεία εικονίζεται το αγώνισμα, ο αθλητής σε δρά- 
ση. Ο  υπαινιγμός της επιτυχίας του γίνεται με τη μικρή μορφή της Νίκης, που πέτα προς τον αγωνι- 
ζόμενο με ένα στεφάνι η μια ταινία. Βλ. τελευταία τους παναθηναϊκούς αμφορείς από την Ερέτρια στο 
Εθνικό Μουσείο, Π. Θέμελης, AAA II (1969) σ. 412 εικ. 2 β.

4L Η. Luschey, Festschr. f. Β. Schweitzer, σ. 243 κ.ε. Th. Kraus, AM 69/70 (1954/55), σ. 109 κ.ε. 
Πρβλ. και Schauenburg, Ant. Κ. ό.π. 58 σημ. 81. Παράλληλη εξέλιξη με τον ολόσωμο τύπο έχει το 
«αναδυόμενο» άρμα, ο συντετμημένος τύπος του άρματος του Ή λιου (Hafner, ό.π. Exkurs σ. 132). Σχε- 
τικά R. Zahn, Anatolian Studies pres, to Sir Will. Ransay, σ. 447 σημ. 1. Τον συντετμημένο τύπο βρί- 
σκομε συχνά στην ιταλιωτική μελαμβαφή κεραμεική, π.χ. R. Pagenstecher, Calen. Reliefker., No. 1,115, 
134, στην ετρουσκική τέχνη, π.χ. κρατήρες (RM 42 (1927), 120 εικ. I) και ιδιαίτερα στους χάλκινους 
εγχάρακτους καθρέφτες (Mon. Ant. XXIII, πίν. Ill σ. 664, MdI 6 (1953) πίν. 4. Μια πιθανή ερμηνεία του 
θέματος βλ. Bendinelli, Mon. Ant. 1918, σ. 234, 240 κ.ε. S. Haynes, MdI ό.π. 21 κ.ε., 25). Παράλληλα βλ. 
την ερμηνεία για τα ελληνιστικά και μεταγενέστερα αετώματα με ανάλογη παράσταση, που προτείνει 
ο Ρ. Hommel, Giebel und Himmel, Ist. M. 7 (1957) σ. 11 κ.ε.

42. Ant. Κ., ό.π. 53, 58 κ.ε. Μία από τις σπάνιες αττικές παραστάσεις στις άρχές του 4ου αι. σε 
κρατήρα από την Ό λυνθο (Olynthus V, No. 129 πίν. 75-76, εικ. 10 σ. 104) δείχνει τον ήλιο από το πλάι.

43. (α) Ο  απουλικός κρατήρας στη Βιέννη, Sacken-Kenner, SIg. Κ.Κ. Münzenkabinet, σ. 241 No. 
249. Neugebauer, Jdl 58 (1943) σ. 66 εικ. 8. Hafner, ό.π. 62 No. 166 (παλ. βιβλ.) 77 κ.ε. Ανάλογο θέμα σε 
παρόμοιο κρατήρα είδε ο Panofka, ΑΖ 6 (1848), σ. 306, το 1847 στη συλλογή του cav. Betti στη Νεά- 
πολη. Σ αυτόν ο ηνίοχος με ακτίνες στο κεφάλι- έλειπε όμως το μεγάλο τόξο, ενώ υπήρχε ο κεραυνός.
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φική αυτή τάση συνδυάζει με τη λατρεία του Ήλιου και των αστρικών σωμάτων στην 
Κάτω Ιταλία — κυρίως στην Α πουλία — και στη Σικελία44. Λατρεία του Ή λιου βέ- 
βαια δεν μαρτυρείται στην Αθήνα· όμως η ενασχόληση γύρω από τα θέματα αυτά στο 
επίπεδο της φιλοσοφίας γίνεται εκεί όλο και πιο ζωηρή από τον 5ο στον 4ο αιώνα και 
προετοιμάζει γενικότερα το έδαφος για την Αστρολογία του 3ου, τόσο στο επιστη- 
μονικό επίπεδο, όσο και στις λαϊκές δοξασίες45. Την επίδραση και τον απόηχο αυτής 
της ενασχόλησης, είτε τον δεχτούμε στις συνθέσεις του Φειδία είτε μόνο στο έργο του 
Ευριπίδη46 για τον 5ο αιώνα, δεν είναι δυνατόν να μη τον διακρίνουμε στην αττική 
τέχνη του 4ου. Από τη «σκηνή» του Ιωνά47 ως τον «κοσμικό» μανδύα (Weltmantel) 
του Δημητρίου48 δεν μπορεί να μην υπήρξαν συνδετικοί κρίκοι, ούτε η παράσταση του 
Δημητρίου - Ή λιου στο προσκήνιο του Διονυσιακού θεάτρου49 θα ήταν πρωτόφαντη 
έμπνευση της στιγμής, χωρίς προηγούμενη εικονογραφική παράδοση. Σε πίνακες, 
υφάσματα κλπ. θα πρέπει να είχε αποτυπωθεί πολλές φορές ήδη ο αστρικός κόσμος 
και ο Ήλιος, πριν να φτάσει η ώρα της υποδοχής του Δημητρίου από τους Αθηναίους 
με τις γνωστές εκδηλώσεις50.

Η  αττική αγγειογραφία δε μας είχε προσφέρει καμιά μαρτυρία μέχρι στιγμής 
πάνω στα θέματα αυτά. Τώρα όμως τα δύο ροδιακά αγγεία που εξετάζουμε, έρχονται 
να συμπληρώσουν το κενό με την παράστασή τους, που έχει ασφαλώς αττική την κα- 
ταγωγή.

Η  παρουσία του τύπου στην απουλική κεραμεική την ίδια εποχή, ίσως αξίζει 
τον κόπο να ερευνηθεί πιο συστηματικά απ όσο επιτρεπουν τα πλαίσια αυτού του 
άρθρου51. Ασφαλώς, η σημασία των συγκεκριμένων παραστάσεων σχετίζεται με τις

(β) Το μεγάλο πινάκιο στο Bari, αρ. 5928, RM 29 (1914), σ. 94 C εικ. 2, 2. Schauenburg, Ant. Κ. ό.π. 
σ. 58 σημ. 20. Hafner, ό.π. 61 No. 165. Trendall, Tarento nelle Civiltà della Magna Grecia. Atti del de- 
cimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 4-11 Oct. 1970, πίν. XL. (γ) Ο  κρατήρας με τις ελικωτές 
λαβές από τη Basilicata στο Λούβρο, Hafner, ό.π. 71, No 164 πίν. 3. Schauenburg, Ant Κ. ό.π., 58, σημ. 
80, σ. 61. Greifenhagen, ό.π. 345. (δ) Βλ. τέλος, το μετωπικό άρμα του Ή λιου με φτερωτές μορφές στη 
θέση των άλογων στη σφαιρική πυξίδα από το Melfi Valleverde, Mus. Archeol. di Potenza, I.N. 54392. 
G. Tocco, Popoli anellenici in Basilicata. Ott. Die. 1971, σ. I l l  πίν. XLII.

44. Schauenburg, Ant. Κ. ό.π. 61, ιδίως 63 κ.ε. Ειδικά για τον Τάραντα, Wuilleumier, Tarente. Des 
Origines à la Conquête romaine, σ. 490 κ.ε. Για ένα σατυρικό δραμα με τίτλο «Ήλιος» βλ. T. B. Webster- 
Trendall, Illustr. of gr. Drama, 1971, 36 11, 12 (έτρουσκ. κρατήρας του Sommavilla P.) με παλ. βιβλιογρ.

45. Nilsson, GGR. II, σ. 256 κ.ε. και I2, σ. 839. Ο  ίδιος, Harvard Theological Review XXXIII 
(1940), 1 κ.ε. Η. Gressmann, Die hellen. Gestirnreügion, Der alte Orient, Bh. 5, 1925. V. Ehrenberg, 
Athen. Hymnus auf Demetrius Poliorketes, Die Antike VII (1931), 293 κ.ε. L. Lacroix, ό.π. σ. 105 κ.ε.

46. Β. Schweitzer, AA 1941, 317 κ.ε. Marcadé, Mon. Piot 47 (1953), σ. 30. E. Will, Le relief cultuel 
gréco-romain, σ. 283 κ.ε. Διαφορετικά, Schauenburg, Ant. Κ. ό.π. 54.

47. Ευρ., Των 1141-1158. Fr. von Lorentz, «Βαρβάρων ύφάσματα», RM 52 (1937) 201. Marcadé 
ό.π. 30 σημ. 6. Will, ό.π. 285.

48. Α θήν. XII σελ. 535 E. FHG II, 477. Πλουτ., Δημητρ. 41, 6.
49. Άθήν. ό.π. Ehrenberg, ό.π. 295. Μια απεικόνιση του Δημητρίου ανάλογη με τον Ή λιο  των 

αγγείων είναι ίσως πιθανότερη από την υπόθεση της D. Michel, Alexander der Gr. als Vorbild,... La- 
tomus (1967), 81 κ.ε., πώς θα καθόταν επάνω σε σφαίρα.

50. Πρβλ. σημ. 49 και Α θην. VI 253 c/d. Diehl, Anth. Lyr. 249 II. Powell, Collectanea Alexandrina 
173. Ehrenberg, ό.π. 279 κ.ε. Webster, Hellen. Poetry and Art, 13 σημ. 1.

51. Ο  τύπος του Ή λιου στο άρμα θεωρείται από τον Schauenburg (Helios, 10, 13 και σημ. 40) ως 
ελληνική δημιουργία. Δελεαστική θα ήταν η υπόθεση, πώς ίσως μεσολάβησαν τα αγγεία - έπαθλα,
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θρησκευτικές δοξασίες του τόπου (πρβλ. σημ. 44). Κάτω από το πρίσμα αυτό θα πρέπει 
να ερμηνευτεί το μεγάλο τόξο γύρω από το άρμα του Ήλιου και ο κεραυνός επάνω 
αριστερά στον κρατήρα της Βιέννης (βλ. σημ. 43 α). Η  σύνδεση της παράστασης με 
τη «Βροντή, Αστραπή, Κεραυνοβολία» του Α πελλή (Plin. ΝΗ. 35, 96)52, όσο ελκυ- 
στική και αν είναι ως υπόθεση, δεν μπορεί να στηριχτεί στην τόσο λακωνική και αό- 
ριστη μνεία των η του έργου του Α πελλή, που μας άφησε ο Πλίνιος. Στη σφαιρική 
πυξίδα από την Basilicata στο Μουσείο της Potenza (βλ. σημ. 43 δ) το θέμα συνδυά- 
ζεται με την ταφική χρήση του αγγείου : τη θέση των άλογων στο άρμα έχουν πάρει 
οι δύο φτερωτές μορφές53. Στον κρατήρα του Λούβρου (βλ. σημ. 43 γ) χρησιμοποιείται 
το μοτίβο, ως το καθιερωμένο σχήμα για το άρμα του Ήλιου, σε μια παράσταση, που 
κατά τα αλλά δεν έχει σχέση με το θέμα της Επιφάνειας του θεού, όπως αντίθετα την 
παρουσιάζει το πινάκιο στο Bari (βλ. σημ. 43 β).

Οπωσδήποτε όμως ο τύπος του μετωπικού τέθριππου («ανοιχτό» σχήμα) καθιερώ- 
νεται πια συστηματικά για το ηλιακό άρμα54 και εξελίσσεται τελικά σε τυπικό σχήμα 
για την Αποθέωση55.

Στα κομμάτια από το τρίτο μελανόμορφο αγγείο, ΠΒΕ 3331 α-γ, σώζονται περισ- 
σότερα στοιχεία και έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για τον τύπο των αγγείων που 
αντιπροσωπεύει. Πρόκειται ασφαλώς για αμφορέα. Το πρώτο κομμάτι (α) (Π ί ν. 
3γ)56, συγκολλημένο από τρία μικρότερα, προέρχεται από τον ώμο του αγγείου. 
Σώζεται η θέση της πρόσφυσης της δεξιάς λαβής και στο πάνω μέρος τμήμα του λαιμού 
ύψ. 0.02 μ., που ξεχωρίζει από τον ώμο με πλαστικό δακτύλιο. Από τη διακόσμηση 
του λαιμού έμειναν οι βάσεις δύο ανθεμίων, ενώ στον ώμο έχει διατηρηθεί το δεξιό 
τμήμα της μετόπης με την παράσταση. Τα δύο αλλά κομμάτια (β και γ) προέρχονται

που έφερναν οι νικητές για τη μίμηση του τύπου. Χωρίς αμφιβολία ο ταραντίνος κιθαρωδός Νικοκλής, 
δυο φορές νικητής στα Αλίεια [IG II 3, 1367. Την πρώιμη χρονολόγηση του Köhler, Rhein. Mus., 
N. F. XXXIX (1884) 297 κ.ε., γύρω στο 310 π.Χ. ακολουθεί η Ringwood Arnold ό.π. 435 σημ. 4. Διαφο- 
ρετικά Wuilleumier, Tarente, 611, A. Maiuri, Nuova Silloge epigrafica di Rodi e Cos (1925), 19, 9 : γύρω 
στο 200 π.Χ. Morelli, ό.π. 17 και τελευταία Problemi di Storia Tarentina. Atti del decimo Convegno di 
Studi della Magna Grecia (1970), 58] δεν ήταν ο μοναδικός ιταλιώτης που θα πήρε μέρος στους αγώνες.

52. Hafner, ό.π. 77 κ.ε. Wickhoff, Wiener Genesis, σ. 78. Το μεγάλο τόξο, «Himmelsbogen», δεν 
είναι άγνωστο στην απουλική αγγειογραφία, βλ. Schauenburg, Ant. Κ. ό.π. 56 πίν. 18, 3.20.

53. Για. τις φτερωτές μορφές : Η. Kenner, ÖJh XXXI (1939), σ. 81 κ.ε. E. Langlotz, Anthemon. 
Scritti... in onore di Carlo Anti, σ. 74 κ.ε. Για τη σχέση του Ή λιου με τον κάτω κόσμο, Schauenburg, 
Ant. Κ. ό.π. 63.

54. Ο  τύπος του «ανοικτού» μετωπικού τεθρίππου η συνωρίδος δεν αποκλείεται από την άλλη 
θεματογραφία, π.χ. Νίκη σε μετωπικό άρμα σε χρυσό δαχτυλίδι από το Kertsch (Juz Oba), Leningrad 
του 4ου αι. π.Χ. J. Boardman, Greek Gems and Fingerrings, No 727, σ. 223, 299. Furtwängler, Ant. Gem- 
men, πίν. 10, 47. Για μεταγενέστερες παραστάσεις του Ή λιου ενδεικτικά : δαχτυλίδι στο Hamburg IN. 
1967-17 (Hoffmann-V. von Claer, Ant. Gold-u. Silberschmuck, No 127. Μωσαϊκό δάπεδο στη Bonn, 
Landesmuseum IN. 1622 από το Münster (Parlasca, Röm. Mosaiken. Röm. German. Forsch. 23, πίν. 
84, 2, 86, 87. Schauenburg, Helios, σημ. 219). Τυπάριο από την Αίγυπτο Exp. Sieglin II 3, πίν. LU, 9.

55. LOrange, Studies in the Iconography of the cosmic Kingship in the ancient World, σ. 64 κ.ε. 
A. Strong, Apotheosis and Afterlife V, 2, σ. 38 έπ. A. Hübner, Die Antike IX (1933), 45, 48. Διαφορε- 
τικά ο Greifenhagen, ό.π., 346.

56. Μέγ. πλ. 0.156 μ., μεγ. μήκ. 0.24 μ., διαμ. υπολογίζεται περίπου 0.456 μ.
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από την κοιλιά του αμφορέα. Ο  πηλός σφιχτός, λεπτός και καθαρός με λίγο μαρμα- 
ρυγία, ανοικτός καστανός προς το πορτοκαλί, είναι ροδιακός. Η  εξωτερική επιφάνεια, 
θαμπή, έχει λειανθεί με μηχανικό τρόπο, χωρίς την επάλειψη που βρίσκουμε στα δύο 
προηγούμενα αγγεία. Το «γάνωμα», που στο κομμάτι του ώμου εκτός από την αριστερή 
άκρη έμεινε στο ψήσιμο πορτοκαλί - καστανό, είναι απλωμένο σε παχιά στρώση και 
παρουσιάζει κάποια στιλπνότητα. Το χάραγμα περιορισμένο στις εσωτερικές λεπτο- 
μέρειες των μορφών έγινε με χοντρή σχετικά ακίδα. Ο  πλαστικός δακτυλιος στους 
παναθηναϊκούς αμφορείς βρίσκεται αρχικά στο κάτω μέρος του λαιμού βαθμιαία όμως 
με την επιμήκυνση του αγγείου, επειδή παρακολουθεί τις επάνω προσφύσεις των λαβών 
που συνδέει, απομακρύνεται από τον ώμο και ανεβαίνει ψηλά στο λαιμό, πάντοτε όμως 
σα διαχωριστικό στοιχείο της ζώνης των ανθεμίων από το ραβδωτό κόσμημα. Εδώ δεν 
σχετίζεται με την πρόσφυση των λαβών, αλλά περιβάλλει τη βάση του λαιμού, που 
είναι κάθετος στον ώμο και ξεχωρίζει απότομα και δεν έχει το τυπικό στους παναθη- 
ναϊκούς ραβδωτό κόσμημα. Σχήμα, μορφή και διακόσμηση — όσο μπορούμε να κρί- 
νουμε από τα θραύσματα που σώθηκαν — ξεχωρίζουν το αγγείο από τους κανονικούς 
αμφορείς, ενώ ο πηλός βεβαιώνει τη ροδιακή προέλευσή του.

Στο πρώτο κομμάτι — δεξιό τμήμα της μετόπης που κοσμούσε την κοιλιά του 
αγγείου (Π ί ν. 3 γ) —, σώζεται το κεφάλι και ο αριστερός γυμνός ώμος μιας ανδρικής 
μορφής γυρισμένης προς τα αριστερά και σκυμμένης λίγο μπροστά. Τα μαλλιά κοντά 
πυκνά κατεβαίνουν στον αυχένα και αφήνουν ακάλυπτο το αυτί. Έ να στεφάνι με εφτά 
μακριές λευκές ακτίνες στολίζει το κεφάλι. Στο κομμάτι β57 (Π ί ν. 3 β), όπου σώζεται 
το πίσω μέρος δύο αντίθετα στραμμένων κεφαλιών άλογων με τμήμα του λαιμού τους, 
ανήκει στο αριστερό άκρο της μετόπης, όπως δείχνει ένα μικρό κατάλοιπο «γανώματος» 
στην αριστερή πάνω γωνία του. Στο τρίτο κομμάτι γ (Π ί ν. 4 β)58 σώζεται μέρος από 
το σώμα κάποιου άλογου, οπωσδήποτε όχι πολύ σαφές.

Το αγγείο Π BE 3331 είναι νεώτερο από τα δύο προηγούμενα, ανήκει ήδη στον 3ο 
αι. π.Χ. Τα ανθέμια, όσο μας επιτρέπει να κρίνουμε το κομμάτι που σώθηκε, δεν ανήκουν 
πια στα γνωστά του όψιμου 4ου αι. αλλά και δεν μπορούν να συγκριθούν με τα ανθέμια 
των παναθηναϊκών του 2ου αιώνα π.Χ.59. Η  μορφή θα μπορούσε να συγκριθεί με κεφά- 
λια που εκονίζονται στα πρώτα νομίσματα των Διαδόχων60. Οι δολιχοδρόμοι του πα- 
ναθηναϊκού της Ακροπόλεως 111361 είναι νεώτεροι. Επομένως μια χρονολόγηση του 
αγγείου στο πρώτο μισό του 3ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο τέταρτο, πρέπει 
να ανταποκρίνομαι στην πραγματικότητα. Ά λλωστε, και η ποιότητα του «γανώματος» 
βρίσκεται ακόμη κοντά στην κλασσική παράδοση.

Η  ερμηνεία της παράστασης παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες. Ο  βραχύκομος 
ακτινοφόρος γυμνός άντρας δε μπορεί εύκολα να ενταχθεί στα πλαίσια της γνωστής

57. Συγκολλημένο από δύο μικρότερα κομμάτια. Μεγ. μήκ. 0.119 μεγ. υψ. 0.123 μ.
58. Μηκ. 0,123 μ., ύψ. 0,073 μ.
59. Του 4ου αι. : Hesperia 26 (1957), πίν. 77, 6. Α πό τον 2ο αι. : αμφορείς Ρήνειας ΑΕ 1953 II, 

585 και 580 εικ. 6. Αγοράς, Hesperia ό.π. πίν. 81, 8.
60. Π.χ. νομίσματα Λυσιμάχου, Boehringer, Zur Chronologie mittelhellenistischen Münzen, πίν. 28, 

12-15. 23, 1.
61. Graef - Langlotz, Die Akropolis Vasen I, πίν. 65. Σ. Καρούζου, AE 1948/49, σ. 24 παρένθ. 

πίν. 3. Για τη χρονολόγηση βλ. Rodgers Edwards, Hesperia 26 (1957), σ. 325.
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ροδιακής εικονογραφικής παράδοσης του Ήλιου. Ο  τύπος του θεού με την πλούσια 
μακριά κόμη, όπως παρουσιάζεται διαμορφωμένος από την πρώτη κιόλας κοπή των 
ροδιακών νομισμάτων62, αντιπροσωπεύεται χωρίς εξαίρεση και στις ποικίλες σφραγίδες 
των ροδιακών αμφορέων — ημιεπίσημα σύμβολα της πολιτείας63. Τον ίδιο τύπο χρη- 
σιμοποιούν και τα ελάχιστα ως σήμερα γνωστά έλληνιστικά έργα της ροδιακής πλα- 
στικής, που παριστάνουν το θεό64 : Το κεφάλι από τα Κόσκινου, άλλοτε στη συλλογή 
του Hiller von Gaertringen στο Βερολίνο και τώρα χαμένο65 (Π ί ν. 4 α), από την 
αρχή του 2ου αι. π.Χ., όπως σωστά το χρονολόγησε ο Alscher66. Το κεφάλι στο Μου- 
σείο της Ρόδου από το τέλος του ίδιου αιώνα67. Τέλος, η περίφημη μετόπη του ναού

62. Σημ. 15. Κ. Regling, Die Münzen als Kultbild, σ. 83. G. Kleiner, Helios und Sol, Charités (1957), 
σ. 107 κ.ε.

63. Nilsson, Les timbres amphoriques de Lindos. Explor. Arch, de Rhodes V (1909), σ. 165 κ.ε.
64. Πρόσφατα δημοσιεύει ο J. Dörig, Art antique. Collections privées de Suisse romande (1975), 

No 300, μιαν άνάγλυφη προτομή Ή λιου στη Γενεύη (για την υπόδειξη της παραπομπής ευχαριστώ τον 
συνάδελφο Γ. Τουράτσογλου), που χρονολογεί στις αρχές του 3ου ai. π.Χ. και πιστεύει ότι αντανακλά 
το έργο του Χάρη. Δεν νομίζομε ότι πρόκειται για έργο τόσο πρώιμο (χρησιμοποίηση τρυπανιού στις 
γωνιές των χειλιών, απόδοση μαλλιών, μορφή ακτινών, χλαμύδα). Για τον τύπο πρβλ. το μεταγενέστερο 
ανάγλυφο Brooklyn Mus. 62148 (JARCE 2 (1963) πίν. XX) και το ψηφιδωτό στο Μουσείο της Σπάρτης. 
Το κεφάλι ενός πήλινου ειδωλίου στη συλλογή Haug από τη Ρόδο, που δημοσιεύει ο Hartwig, RM II 
(1887), σ. 161 εικ 1, ως Ηλιο, φορεί στεφάνι με φύλλα κισσού και όχι ακτίνες Για τον τύπο βλ. Mollard- 
Besques, Cat. rais. Figurines et Reliefs en terre-cuite.. . , III 2, πίν. 359 E/D  2338. 360 E 215, E/D  2342 κ.ά.

65. Graef, Strena Helbigiana, σ. 99 κ.ε. εικ. σ. 100, 101, 106, 107, CI. Rhodos V 1, 42 εικ. 25. Kleiner, 
ό.π. 102. Bernoulli, Die erhaltenen Darstellungen Alexander d. Gr., 68, σημ. 2. Laurence, BSA 23 (1922/25)
66. Thimme, AJA 50 (1946), 355 πίν. XXI, 20. Bieber, Antike Kunst. Festschr. Amelung, 17 και Hellen. 
Sculpt. 124, σημ. 8. Hoffmann, JARCE 2 (1963), 120. Gl. Merker, The Hellen. Sculpture of Rhodes, 
SIMA XL (1973), 30 στον αρ. 66.

66. Griech. Plastik IV, 203 σημ. 74.
67. Laurenzi, Mem. FERT III, σ. 21 κ.ε. πίν. 23 κ.ε. Merker, ό.π. 29 αρ. 64 (με παλ. βιβλιογρ.) εικ. 

42-44. Hoffmann, ό.π. 120. Ch. Picard, REG 56 (1943), 229. G. Roux REA 62 (1960) 17 σημ. 4. Η  Mer- 
ker αμφιβάλλει για την ταύτιση του κεφαλιού με τον Ηλιο και αποκλίνει στην ιδέα ενός «idealised 
portrait without reference to either deity». Βασικό επιχείρημά της, εκτός από την αναμφισβήτητη ομοιό- 
τητα του κεφαλιού με τον Αλέξανδρο, είναι το πλήθος και η διάταξη των οπών στα μαλλιά, που θεωρή- 
θηκαν ως υποδοχές ακτίνων και καρφιών. Μια προσεκτική εξέταση των θέσεων και του είδους των οπών 
εντούτοις αποδεικνύει, ότι ο τρόπος που συμπλήρωσε το έργο ο Laurenzi (ό.π. πίν. 24) είναι απολύτως 
ορθός. Το κεφάλι έχει συνολικά εικοσι οπές. Οι έντεκα, στις όποιες έχει τοποθετήσει τις ακτίνες, έχουν 
την ίδια διάμετρο και είναι κάθετα ανοιγμένες στο κρανίο, σε μια γραμμή γύρω στο κεφάλι και σε από- 
σταση μεταξύ τους 0.10 μ. μέχρι 0.07 μ. Μοναδική εξαίρεση, η απόσταση 0.05 μ. μεταξύ της δεύτερης 
και της τρίτης από τη μεσαία πάνω από το αριστερό μάτι, που επιβάλλει η διαμόρφωση των μαλλιών 
σαυτό το σημείο. Οι υπόλοιπες οπές, διαφόρων διαμέτρων, ανοίγονται στα ενδιάμεσα μπρος η πίσω 
από τη γραμμή των ακτίνων και είναι ολοφάνερο, από τις θέσεις τους και από τα σιδερενια καρφιά, 
που διατηρούνται σε πέντε α π  αυτές, ότι συγκροτούσαν τις γύψινες η μαρμάρινες συμπληρώσεις της 
πλούσιας κόμης του Ή λιου (βλ. Strocka, Jdl 82 (1967) 120 κ.ε.). Η  κάλυψη του κρανίου με κεφαλή 
λέοντα η ελέφαντα, όπως προτείνει η Merker για να εξηγήσει τον μεγάλο τόρμο στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού (Laurenzi, πίν. 25 b), δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως δείχνει 
η διαμόρφωση της κόμης γύρω και κυρίως πάνω από το μέτωπο. Γ ιά τον τρόπο που καλύπτουν την 
κεφαλή τέτοιες δορές βλ. πρόχειρα τον Μιθριδάτη ΣΤ Εύπάτορα, G. Richter, The Portraits of the 
Greeks, III, εικ. 1930 κ.ε. Επίσης, η υπόθεση του W. Fuchs, Die Skulptur der Griechen, σ. 571 πώς 
φορούσε πέπλο, όπως συμπλήρωσε ο Marcadé, BCH 80 (1956), σ. 171 τον Ηλιο του ανατολικού αετώ- 
ματος του Παρθενώνα, δεν έχει αυτή την εποχή το παράλληλό της. Σχετικά με τη χρησιμότητα του 
τόρμου βλ. προσεχή μελέτη του G. Neumann στο Jdl.
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του Ιλίου68, που, έργο της ροδιακής σχολής όπως έχει γίνει παραδεκτό69, μαζί με μια 
σπάνια σχετικά σφραγίδα ροδιακών αμφορέων70, έχει κάποια πιθανότητα να έπηρεά- 
ζεται από το χρυσό άρμα του Λυσίππου71.

Ενα μικρό κεφάλι από πράσινο λίθο στο Μουσείο της Ρόδου (Π ί ν. 5 α - δ β)72

68. Goethert-Schleiff, Der Athenatempel von Ilion, πίν. 34-40. H. Kähler, Das griech. Metopenbild, 
πίν. 95. B. M. Holden, The metopes of the temple of Athena at Ilion. Για τη χρονολόγηση του ναού και 
του γλυπτού διάκοσμου και πάλι στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. βλ. Η. Jucker, Jdl 84 (1969), 248 κ.ε. U. 
Süssenbach, Der Frühhellenismus in d. griech. Kampfrelief, σ. 38 κ.ε.

69. Holden, ό.π. 15. Süssenbach, ό.π. 46, 42.
70. Maiuri, CI. Rhodos I, σ. 34 εικ. 15 και Atene e Roma, N. S. I (1920), σ. 133 κ.ε. εικ. 1-2. V. Grace, 

Hesperia III (1934), σ. 277 κ.ε. πίν. I, 5 και BCH 76 (1952), σ. 524 εικ. 3. Γρ. Κωνσταντινόπουλος, ΑΔ 
24 (1969) : Χρονικά, Πίν. 465α. Για τη χρονολόγηση της σφραγίδας Grace, Hesperia, ό.π. (βλ. τελευ- 
ταία αναθεώρηση των χρονολογήσεών της γενικότερα AM 89 (1974), σ. 193 κ.ε.).

71. Για το χρυσό άρμα του Λυσίππου βλ. G. Daux, FdG. Ill 3, σ. 329 κ.ε. και 331 (με παλ. βιβλ.). 
Moreno, ό.π. σ. 113 κ.ε. (αρ. 14, με βιβλ.), 122 κ.ε. (αρ. 16). Marcadé, Au Musée de Délos, σ. 479. Mark- 
mann, The Horse in the Greek Art, σ. 130. Σχετικά με την προσπάθεια του Crome, BCH 87 (1963), σ. 
309 κ.ε. να ταυτίσει τα χάλκινα άλογα του Ά γ. Μάρκου της Βενετίας με τα πρωτότυπα του Λυσίππου 
βλ. Holden, ό.π. σ. 37 σημ. 28 και Br. Forlati - Tamaro, Rend. Atti della Pontif. Acc. Rom. di Archeol., 
Ser. Ill, XXXVII (1964-1965), σ. 83 κ.ε. Επιφυλακτικός για την απόρριψη της θεωρίας ο Moreno, ό.π. 
σ. 17 και 123. Η  χρονολόγηση του έργου γύρω στο 325 π.Χ., που μαρτυρημένα ο Λύσιππος έργάστηκε 
στη Ρόδο (επιγραφή από τη Λίνδο στην Κοπεγχάγη, Blinkenberg, Lindos III 1, αρ. 50). Marcadé, Rec. 
des Signatures des Sculpteurs Grecs I, 68, 73 σημ. 9, πιν. XII, 3. Dietz - Trolle, Arkaeogens Rhodos (1974, 
εικ. 105), πιθανότερη. Για τη χρονολόγηση στο τέλος του αιώνα, με αφορμή την αποτυχία της πολιορκί- 
ας του Δημητρίου (βλ. τελευταία Moreno, ό.π. σ. 40 και 113 κ.ε. αρ. 14), δεν υπάρχουν ισχυρά επιχειρή- 
ματα. Άλλωστε και οι πηγές αναφέρουν, σχετικά με το γεγονός, μόνο τον Κολοσσό, Διοδ. XX, 81. Ο  
Dörig, Jdl 72 (1957), σ. 43 σημ. 95, προτείνει για την ύστερη χρονολόγηση το «λυσιππικό» πήλινο κεφά- 
λι άλογου από τον Τάραντα στο Brit. Mus. 2128 (JHS III (1892), πίν. 24. Wuilleumier, Tarente, πίν. VI, 
2). Για την πιθανή αντανάκλαση του έργου στη μετόπη του ναού του Ιλίου και στη ροδιακή σφραγίδα 
Maiuri, ό.π., Grace ό.π., Holden ό.π. 10 κ.ε. Bieber, The Hell, Sc., 123. Hemelrick, Mnemosyne, Ser. 
IV, 20 (1967), 213. Nicholls, JHS 86 (1966), 282. Picard, RA 1964 (II), 91 σημ. 3. Hafner ό.π. 96 κ.ε. Hof- 
fmann, ό.π. 120. Jucker ό.π. 255. Με επιφυλακτικότητα εκφράζονται οι Johnson, Lysippos, 153 και 
Süssenbach, ό.π. 42 και σημ. 139. Οι δύο παραστάσεις, με χρονολογική διαφορά περίπου ενός αιώνα, 
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, γιατί χρησιμοποιούν ένα κοινό τύπο ιδιαίτερα πρόσφορο για 
την παράσταση άρματος : την πλάγια όψη (βλ. Süssenbach, ό.π. 50) σε συνδυασμό με την προς τα δεξιά 
κίνηση (Schauenburg, Ant. Κ. ό.π., 59 κ.ε. Siedsntopf, ό.π. 40 σημ. 66) και τη μετωπική στροφή του 
κεφαλιού του Ή λιου, όπως υποχρεώνει η φύση του θεού. Πρβλ. την ασημενια κυλικα του Leningrad 
Hermitage αρ. Π. 1838, 25 από το Kertsch (Reinach, ABC. πίν. 38, 5. Gorbunova-I. Saverkina, Greek and 
Roman Antiquities in the Hermitage (Leningrad 1975), εικ. 99. D. E. Strong, Greek and Roman Gold 
and Silver Plates, 95 πίν. 30. A. Schauenburg, Helios, 59 σημ. 173. Hoffmann, ό.π. 120 σημ. 31), όπου 
για να παρασταθεί ο Ηλιος κατά μέτωπο μέσα στο προβαλλόμενο από το πλάι άρμα, τοποθετείται αναγ- 
καστικά έξω από το δίφρο- επίσης, το μωσαϊκό της Κρύπτης του Ά γ. Πέτρου στο Βατικανό (ΕΑΑ III, 
σ. 1141 εικ. 1409 βλ. λ. Helios. J. Toynbee-J. Ward Perkins, The Shrine of St. Peter and the Vatican Exca- 
vations, πίν. 32).

72. Α ρ. Ευρ. 10438. Βρέθηκε πριν από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο έξω από τα μεσαιωνικά τείχη 
της Ρόδου στο τούρκικο νεκροταφείο κοντά στην πύλη του dAmboise. Χαρακτηρίζεται στο ευρετήριο 
ως Ηλιος. Υψ. 0.10 μ. Λείπει σχεδόν όλο το δεξιό μισό του κεφαλιού. Ο  πράσινος λίθος παράλληλα 
με ένα είδος εγχώριου πορφυρίτη είναι συνηθισμένο υλικό στη ροδιακή υστεροελληνιστική πλαστική. 
Ενα άλλο κεφάλι, το 4660, επίσης από πράσινο λίθο και με τρύπες στα μαλλιά δε βρέθηκε στο Μουσείο 

μετά τον πόλεμο. Στο ευρετήριο έχει την εξής περιγραφή : «Testina di Helios fratturata per metà in 
marmo verde grigio con fori a trapano per linfissione di una corona radiata. Rivenuta nel 1922 nei ter-
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με ταινία γύρω από τα μαλλιά, πιθανώς πορτραίτο του Πτολεμαίου Γ73, είχε όπως μπορεί 
να υπολογιστεί με ασφάλεια δεκαέξι οπές (σώζονται οι εννέα), που είναι δύσκολο να 
έρμηνευτουν σαν υποδοχές ακτίνων, όπως θέλει το Ευρετήριο του Μουσείου : παρακο- 
λουθούν γύρω από το κεφάλι την ταινία και, ενώ λείπει η κεντρική οπή για την κατα- 
κόρυφη ακτίνα, υπάρχουν πάνω από τον τράχηλο άλλες αδικαιολόγητες, στη θέση αυτή, 
για ακτίνες74. Μάλλον χρησίμευαν για τη στερέωση κάποιου άλλου μεταλλικού κοσμή- 
ματος - διαδήματος η πιθανότερα στεφανιού δάφνης, που αν και σπάνια, άπαντά όμως 
σε συνδυασμό με την ταινία, σε νομίσματα του Πτολεμαίου Γ75.

Την υπόθεση για την ύπαρξη βραχύκομου τύπου Ήλιου φαίνεται, αντίθετα, να ενι- 
σχύει το πήλινο κεφάλι Ε 337 του Μουσείου της Ρόδου (Π ί ν. 6α-β, 7α-β, 8α, γ, και 9 α). 
Η  προέλευσή του είναι άγνωστη. Ο  πηλός έντονα ρόδινος, στον πυρήνα κεραμιδής, με 
έλάχιστο μαρμαρυγία είναι ροδιακός. Εξωτερικά σώζεται ένα λεπτό χλωμό επίχρισμα. Το 
πίσω μέρος του κρανίου μαζί με το δεξιό αυτί λείπει, όπως λείπουν και τα ένθετα μάτια. 
Αποκρούσεις υπάρχουν σε μεμονωμένους βοστρύχους, στην άκρη των χειλιών και στη 
βάση του λαιμού. Το ύψος του είναι 0.162 μ., το μεγαλύτερο βάθος 0,117 μ. Στο εσω- 
τερικό (Π ί ν. 8 γ), πάνω στα χοντρά τοιχώματα, έμειναν βαθιές οι δαχτυλιές του κορο- 
πλάστη, καθώς πίεζε τον πηλό μέσα στα δύο καλούπια που χρησιμοποίησε. Τα μαλλιά, 
πίσω κυρίως, έχουν δουλευτεί με ελεύθερο χέρι. Ο  λαιμός τελειώνει κάτω οριζόντια, 
κομμένος έτσι από την αρχή, και σχηματίζει μιαν ελαφριά παρυφή προς τα έξω (Π ί ν. 
8 γ). Το κεφάλι πρέπει να στερεωνόταν σε κορμό76. Το πρόσωπο έχει απαλό το πλάσιμο, 
στα χείλη και στα βλέφαρα «μεταλλική οξύτητα». Τα μαλλιά σε κοντούς βοστρύχους 
μοιράζονται συμμετρικά πάνω από το μέτωπο και σχηματίζουν δύο μικρές χαρακτηρι- 
στικές αγκύλες στο μέσο (η αριστερή έχει αποκολληθεί)77. Πίσω από την πρώτη σειρά 
των βοστρύχων εφτά, χωρίς απόλυτη συμμετρική αντιστοιχία, κάθετες οπές, βάθους 
0,02 μ., χρησίμευαν οπωσδήποτε για την υποδοχή ακτίνων (Π ί ν. 9 α). Ό τι ο καλλι- 
τέχνης θέλησε ως κύρια όψη του κεφαλιού αυτήν που δείχνουν οι Π ί ν. 6 α, 9 α, δηλώ- 
νεται από τις ασυμμετρίες του προσώπου και του όγκου των μαλλιών. Η  ψυχρή ήρεμη 
έκφραση του προσώπου με το μισανοιχτο στόμα και το απαλό πλάσιμο, τα ισχυρά φω-

reni della... scuola femminile italiana in scarichi. Alt. 0,10 m.». Επειδή το μέγεθος, το υλικό, η κατά- 
σταση και περίπου η περιοχή όπου βρέθηκε, συμπίπτουν με του κεφαλιού 10438, φαίνεται πολύ πιθανό, 
ότι πρόκειται για διπλή καταγραφή του ίδιου.

73. Κοντά στον τύπο του Μουσείου Αλεξανδρείας αρ. 3270 (Richter, Greek Portraits, III, No 
1810-1811. Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemäer, πίν. 18, 1-3 C 1. Jucker, Ant. K. 18 (1975), 21 πίν. 4, 2. 
5, 2. 6, 2), και του Μουσείου της Κυρήνης αρ. C 17136 (Kyrieleis, ό.π. πίν. 18 4. 19, 1-2 C2. Jucker, ό.π. 
πίν. 4, 3. 5, 3). Για τον τύπο της ταινίας Α. Krug, Binden in der griech, Kunst, σ. 45 Typ 12 III, σ. 129. 
130 και σημ. 70. Πρβλ. Kyrieleis, BJb. 171, (1971) 166 κ.ε. σημ. 13.

74. Οι ακτίνες, συνήθως σε μονό αριθμό, μοιράζονται δεξιά και αριστερά από την κεντρική κατακό- 
ρυφη πάνω από το μέτωπο και σταματούν λίγο χαμηλότερα από τα αυτιά. Εκτός από τα δύο μαρμάρινα 
ροδιακά κεφάλια πρβλ. και ρωμαϊκά χάλκινα αγαλματίδια Ή λιου, π.χ. Reinach, Rep. St. Ill, 30, 1. 30, 
7. V, 42, 3. Εδώ οι οπές, διαμ., 3 χιλ. βάθ. 7 χιλ., έχουν απόσταση μεταξύ τους 1.1-1.2 εκ. έκτος από τις 
δύο πάνω από το μέτωπο, 2.4 εκ., και τις δύο στον αυχένα, 4,5 χιλ.

75. Kyrieleis, BJb. ό.π. 166 και σημ. 13.
76. Στη βάση του λαιμού η τρύπα έχει ανοιχτεί με εργαλείο από έξω προς τα μέσα στο νωπό ακόμη 

πηλό και προοριζόταν για τη στερέωση του κεφαλιού στον κορμό.
77. Για το μοτίβο αυτό των μαλλιών: D. Burr, Terrae, from Myrina, 56 αρ. 61.
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τοσκιασμένα μαλλιά δείχνουν κλασσικιστική αντίληψη. Ανήκει, όπως και τα δύο μαρ- 
μάρινα ροδιακά κεφάλια του Ήλιου, στον 2ο αι. και δεν μπορεί να χρονολογηθεί νω- 
ρίτερα από το δεύτερο μισό του. Εκτος από μια διάχυτη ομοιότητα με τον Αλέξανδρο78, 
δεν παρουσιάζει αλλά πιο συγκεκριμένα εικονιστικά χαρακτηριστικά. Έτσι, εξαιτίας 
των ακτίνων, θα μπορούσε να θεωρηθεί Ήλιος. Α ν  δεχτούμε το κεφάλι αυτό ως μαρτυ- 
ρία για την πιθανή ύπαρξη βραχύκομου Ήλιου στη Ρόδο79, πρέπει να θέσουμε αμέσως 
το ερώτημα, κατά πόσον ο τύπος αυτός μπορεί να συσχετιστεί με ένα από τα δύο επώ- 
νυμα μεγάλα έργα — τον Ήλιο του Αυσίππου η τον Κολοσσό του Χάρη.

Η  τόσο πλούσια και ποικίλη γραπτή παράδοση, που δημιουργήθηκε γύρω από τον 
Κολοσσό, και ήδη ο Αντίπατρος ο Σιδώνιος από το τέλος του 2ου αι. π.Χ. περιλαμβά- 
νει στα επτά θαύματα80, αποδεικνύεται στην ουσία της — αν θελήσουμε να τη χρησιμο- 
ποιήσουμε για μιαν αναπαράσταση του έργου — εξαιρετικά φτωχή. Οι σύγχρονοί του 
περιορίστηκαν να σημειώσουν το ιστορικό γεγονός : την αιτία για την οποία στήθηκε,

78. Για την επίδραση του πορτραίτου του Αλεξάνδρου σε εικόνες θνητών και θεών Τ. Hölscher, 
Ideal und Wirklichkeit in den Bildnissen Alex. d. Gr., Abh. Heidelberg (1971), 2, σ. 43.

79. Μοναδικό παλιότερο παράδειγμα βραχύκομου Ή λιου από τον κύκλο επιρροής της Ρόδου απο- 
τελεί ίσως ο νομισματικός τύπος του δεύτερου μισού του 4ου ai. π.Χ., που αποδίδεται με επιφυλάξεις 
στη Μεγίστη : Syll. Ν. Gr, Deutschland, Slg. von Aulock, 17 Hft., Nachtrag III, No 8182 πίν. 282. Brit. 
Mus. Cat. Caria, πίν. XXIV, 1-3. Gardner, Types of Greek Coins, πίν. 10, 16. Τον τύπο αυτό χρησιμο- 
ποίησε ο Hartwig (RM II (1887), σ. 159 κ.ε.) για να ταυτίσει με τον Ή λιο  το κεφάλι από τα Τριάντα 
(Ρόδος) της συλλογής Haug, σήμερα στην Κοπεγχάγη, Ny Carlsberg Glyptothek, 262 (Poulsen, Cat. 
Anc. Sculpt. Ny Carlsberg Glyptothek, No 262, με παλ. βιβλ. Merker, ό.π. 30 στον αρ. 66. Για τη χρονο- 
λόγηση βλ. Kabus-Jahn, ΑΑ (1968), 453 κ.ε., ορθότερα από τον Alscher, Griech. Plastik IV, σ. 218 σημ. 
33. Η  σύγκριση του J. Frei, IstM 21 (1971) 124 (πίν. 38, 2) με κεφάλια της σαρκοφάγου του Μεγ. Αλε- 
ξάνδρου έξυπηρετείται από τη γωνία λήψης της φωτογραφίας). Οι επτά οπές — «υποδοχές ακτίνων» — 
στα μαλλιά είναι ύποπτες (ήδη αμφισβητήθηκαν από τον Arndt, Ny Carlsberg Glypt., Text 166 πίν. 
118. Πρβλ. Poulsen ό.π. Η  αυτοψία που μου έπέτρεψε ο Flemming Johansen δε με έπεισε για το αντί- 
θετο) και αποκλείουν την ταύτιση που πρότεινε ο Hartwig. Εξάλλου, τα ιδεαλιστικά περισσότερο παρά 
εικονιστικά χαρακτηριστικά του κεφαλιού δε βοηθούν στην αναγνώριση κάποιου συγκεκριμένου δια- 
δόχου, πρβλ. Sieveking, MJb X (1916/17), 181 κ.ε. Lawrence, BSA 26 (1923/24) 66. Το κεφάλι στο Prin- 
ceton από τη Ρόδο, που δημοσιεύει ο Th. Leslie Shear, AJA 20 (1916), 283 κ.ε. πίν. VII-VIII για Ηλιο 
(πρβλ. Bieber ό.π. 124 σημ. 8. Lawrence ό.π. 66. Merker ό.π. 30 στον αρ. 66) πρέπει να ανήκει σε αθλητή 
(βλ. και Laurenzi, Mem. FERT III, 22. Ch. Picard, Manuel IV 2, 530), πρβλ. τον τύπο του κεφαλιού 5280 
στο Μουσείο της Ρόδου (CI. Rhodos II, 30 κ.ε. εικ. 14-15 πίν. 1. Borbein, MarbWPr. 1966, 34. Ε. von 
Schwarzenberg, BJb 167 (1967), 90. Frei, ό.π. πίν. 41, 1) που ορθά η Merker ό.π. 32 αρ. 114 θεωρεί ότι 
ανήκει σε ερμαϊκή στήλη αθλητή και χρονολογεί στα υστεροελληνιστικά χρόνια. Ενα τρίτο κεφάλι 
με πιθανή προέλευση τη Ρόδο στο Μουσείο του Mariemont Β 10 αναφέρεται ως Αλέξανδρος - Ή λιος 
εξ αιτίας των «φλογωτών» μαλλιών του (P. Lévêque-Guy Donnay, L art grec du Musée de Mariemont 
(1967) No 79 εικ. σ. 136 (με παλ. βιβλ). Lévêque, Antiquités de Mariemont, 75 G 23 πίν. 25. Ο  Lawrence, 
ό.π. το αναφέρει ως γυναικείο). Η  χρονολόγηση στον 3ο ai. και η ταύτιση του κεφαλιού φαίνονται 
στις φωτογραφίες αμφισβητήσιμες. Το κεφάλι, τέλος, που δημοσιεύει ο Dörig, Art antique. Coll, privées 
de Suisse romande, αρ. 7, ως Ηλιο, είναι πορτραίτο του Αλεξάνδρου (πρβλ. Ε. Berger, Ars Antiqua 
Luzern. Auktion 3 (1961) 17 No 29 πίν. 17). Ακολουθεί πρότυπο ελληνιστικό, ανήκει όμως, όπως πι- 
στεύουμε με τον Berger, στον Ιο μ.Χ. και όχι στον Ιο π.Χ. αι. (Dörig). Τα άστρικά σύμβολα του Αλε- 
ξάνδρου, επισημαίνει για πρώτη φορά η D. Michel, Latomus 1967 σ. 30, 100 πίν. XI, 1-2, στο 2ο αι. 
π.Χ. σ ένα πήλινο πλαστικό αγγείο από την Αμισό του Πόντου στη Brussel. Για τον τύπο Αλέξανδρος - 
Ηλιος βλ. πρκτ. σελ. 19 και σημ. 107.

80. Anth. Gr. IX, 58. Α πό τη σχετική πραγματεία του Στράβωνα (XIV 652) ξέρομε μόνο τον τίτλο.
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τον χρόνο που απαίτησε η κατασκευή του, την πτώση του. Λίγες παρατηρήσεις για το 
τεχνικό επίτευγμα, το μέγεθος, την ποσότητα του υλικού81. Αργότερα, από τον Πλίνιο 
(NH. XXXIV, 75), μαθαίνουμε για την εσωτερική κατασκευή του, ενώ ο βυζαντινός 
Φίλων δίνει μιαν εμπεριστατωμένη περιγραφή της όλης εργασίας, χωρίς όμως από 
αυτή να είναι δυνατή η αναπαράσταση του έργου82. Μερικές μεταγενέστερες μειωτικές 
παρατηρήσεις για τον καλλιτέχνη και το έργο, παράλληλα με σχόλια θαυμασμού για 
το μέγεθος, είναι ότι γραπτό σώθηκε από τους εννέα αιώνες που έμεινε πεσμένος, ορα- 
τός και προσιτός(;).

Πολύ γρήγορα ξεχάστηκε και η θέση, όπου είχε στηθεί. Ο  Νικηφόρος Γρηγοράς 
γράφοντας το Χρονικό των ετών 1352 - 135983 κατηγορηματικά δηλώνει, ότι έμειναν 
άκαρπες οι προσπάθειές του όχι μόνο να βρει ένα κομμάτι από το ίδιο το αγαλμα η τη 
βάση του, αλλά και να πληροφορηθεί έστω για τη θέση του. Παρόμοια και ο φλωρεντινός 
Buondelmonte, που έζησε στη Ρόδο οχτώ χρόνια, μας δίνει το 1422 την αόριστη πλη- 
ροφορία — από τις λαϊκές παραδόσεις που συγκέντρωσε και από τα στοιχεία που του 
πρόσφερε κάποιο «ελληνικό βιβλίο»84—, ότι ο Κολοσσός στεκόταν «εν τω μέσω των 
τειχών»85. Αντίθετα, στη Δύση από το τέλος του Μου αιώνα, κυκλοφορεί ο θρύλος, ότι 
ήταν στημένος στην είσοδο του λιμανιού του Μαντρακιού με το ένα πόδι στη θέση 
του πύργου του Αγίου Νικολάου και με το άλλο στον αντικρινό μώλο. Την πληροφο- 
ρία βρίσκουμε για πρώτη φορά στον Nicolo da Martoni86, ιταλό συμβολαιογράφο 
που επισκέφθηκε τη Ρόδο δύο φορές, στο 1394 και στο 1395, σαράντα δηλαδή χρόνια 
μετά τη μαρτυρία του Γρηγορά, και που είδε σε κείνη τη θέση την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου. Η  πληροφορία επαναλαμβάνεται από τον G. Caoursin το 149687, όταν 
υπήρχε πια ο πύργος — χτίστηκε μετά το 144488 —, και από τον Fontanus το 152489. 
Ο  Felix Faber (15ος αιώνας) προσθέτει την παρατήρηση, πώς οποιοδήποτε καράβι

81. Οι κυριότερες πηγές στον Overbeck, SQ. 1359 κ.ε. Βλ. συμπληρωματικά van Gelder, Geschichte 
der alten Rhodier, σ. 388 σημ. 1. A. Gabriel, BCH 56 (1932), 331 κ.ε. με βιβλ. G. Roux, REA 62 (1960), 
5 κ.ε. Moreno, ό.π. σ. 16, 19, 31. Μ. Demus-Quatenberg, Röm. Hist. Mitt. 12 (1970), 67 κ.ε. (80 σημ. 36 
προαγγέλλει ειδική μελέτη για τον Κολοσσό της Ρόδου).

82. Φίλωνος Βυζαντίου, Περί των επτά θεαμάτων, IV. Overbeck, SQ. 1547 έκδ. Orelli (Leipzig 1816). 
Για μιαν αξιολόγηση του Φίλωνα βλ. Haynes, JHS 77 (1957) 311 κ.ε., που χρησιμοποιεί την εκδ. R. 
Herscher (Paris 1858).

83. Ρωμαϊκή Ιστορία, έκδ. I. Bekker (Bonn, 1855) XXIV 6 (f. 97 α-b). Πρβλ. van Gelder, ό.π. 386.
84. Christophori Buondelmontii Florentini Librum Insularum Archipelagi... Description des lies 

de lArchipel par Christophe Buondelmonti, version grecque par un anonyme publiée daprès le manuscrit 
du Serail... par Emile Legrand (Paris 1897), chap. 20, 37. — Για το «ελληνικό βιβλίο» πρβλ. Reinach, 
RA I (1883), 87 κ.ε. Ε. Legrand, ό.π. Εισαγωγή, σ. XXIV. Βλ. πιο κάτω σ. 18.

85. Οι υποστηριχτές της θεωρίας ότι ο Κολοσσός είχε στηθεί μέσα στην πόλη, στο τέμενος του 
Ή λιου — υπόθεση αυτή καθαυτή όχι απίθανη, πρβλ. Χρ. Καρούζο, Ρόδος (1973) σ. 44 — χρησιμοποιούν 
συνήθως το σχόλιο στον Φίληβο του Πλάτωνα, II 3, 140/15 «ός πεσών πολλάς οικίας κατέσεισε», το 
οποίο όμως φαίνεται να παρερμηνεύει τον Πολύβιο, Ίστ. V 88, όπου αναφέρονται γενικά οι συνέπειες 
του σεισμού. Για τη χρονολόγησή του βλ. τελευταία Pugliese Carratelli, ASAtene 1967-68 σ. 445-453.

86. Pelérinage à Jérusalem de Nicolo de Martoni. Revue de lOrient Latin 1895, III, 585.
87. Obsidionis Rhodie Urbis Descriptio (Ulm 1496) F°a, iiij verso.
88. Gabriel, BCH 52 (1936), 349 κ.ε.
89. De Bello Rhodio Libri très (Rom 1524), F0 iij.
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χωρούσε να περάσει κάτω από τα πόδια του αγάλματος90. Παράλληλα, εμφανίζεται στη 
Δύση η γνωστή περίφημη παράσταση, που επικράτησε σ όλη την Αναγέννηση91, 
μέχρι και σήμερα ακόμη, με μοναδική εξαίρεση τη χαλκογραφία του Antonio Tem- 
pesta92.

Αν ερευνήσουμε για προγενέστερες αναπαραστάσεις του Κολοσσού, έχουμε ίσως 
μια πιθανή από τον 6ο αι. μ.Χ. — εποχή στην οποία χρονολογούνται και οι παλαιότερες 
γνωστές μέχρι στιγμής περιγραφές των επτά θαυμάτων93 — σε ψηφιδωτό της παλαιο- 
χριστιανικής βασιλικής στο Qasr El Lebia στην Κυρήνη94 : Στο 48ο πεδίο (Π ί ν. 8 β) 
του δαπέδου ο Φάρος της αΑλεξάνδρειας, ενεπίγραφα βεβαιωμένος, συμβολίζει το σω- 
τήριο λιμάνι95. Στην κορυφή του ένα χάλκινο, όπως δηλώνουν οι πράσινες ψηφίδες, 
γυμνό αγαλμα με ακτίνες στο κεφάλι και ξίφος στο δεξί χέρι, που το στηρίζει στο χαμη- 
λό θολωτό κατασκεύασμα δίπλα του — ξεχωρισμένο με κυανές ψηφίδες από το κίτρινο 
οικοδόμημα. Το αγαλμα θυμίζει τον κολοσσικό ανδριαντα που επιστέφει το Φάρο πάνω 
στο γυάλινο ποτήρι του θησαυρού του Begram στην Kabul96. Έδώ η μορφή δεν έχει 
ακτίνες και στηρίζει στον αριστερό ώμο ένα κουπί η τιμόνι. Ο  Ch. Picard97 πιστεύει 
ότι πρόκειται για ανδριαντα του Πτολεμαίου. Το να θελήσουμε όμως να αναγνωρίσουμε 
στις ακτίνες του ψηφιδωτού από τον 6ο μ.Χ. αι. το σύμβολο του Πτολεμαίου, το νομί- 
ζουμε μάλλον απίθανο, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν το χαρακτηριστικό σπαθί θυ-

90. Fatri Felici Faber Evagatorium, ed. Hassler III, 252. Bibi, des Liter. Vereins in Stuttgart IV, 
1849. Gabriel, ό.π. 349, σημ. 4.

91. Π.χ. oι χαλκογραφίες του Jean Cousin στην Κοσμογραφία του André Thevet (1554) (βλ. BCH 
56 (1932), σ. 343 εικ. 3), του Martin von Heemskerck (1572) στο Amsterdam, Rijksmuseum, του Athanas. 
Kircher (1679), του Fischer von Erlach (1721). Πρβλ. τη μεταγενέστερη αναπαράσταση στον Rottiers, 
Description des monuments de Rhodes (1830), πίν. X.

92. Septem Orbis Admiranda, Adam Bartsch, Le Peintre Graveur, vol. XVII (Vienne 1818), 125. κ.ε. 
αρ. 1453-1459 : αρ. 1454. Την χαλκογραφία δεν είδα. Περιγραφή δίνει ο Benndorf, Bemerkungen zur 
griech. Kunstgeschichte, AM I (1876) 45 κ.ε. Ο  θρύλος πώς τα πλοία περνούσαν κάτω από τα πόδια του 
Κολοσσού, και γενικότερα η παράδοση για την τοποθέτησή του στο μώλο ελέγχεται από τον Καρούζο, 
ό.π. 43, σαν παρεξήγηση του γνωστού ανώνυμου επιγράμματος Anthol. Pal. VI, 171. Στην πολύ σοβαρή 
μελέτη του ο Gabriel, ό.π. 331 κ.ε., όπου υποστηρίζει την άποψη για την ίδρυση του Κολοσσού στην 
άκρη του μώλου του Αγ. Νικολάου, έκτος του ότι δεν εξηγεί την ασυμφωνία των πηγών Γρηγορά - 
Buondelmonte από τη μια πλευρά και Martoni από την άλλη, παραγνωρίζει κατά περίεργο τρόπο το 
εξαιρετικά στρατηγικό σημείο για την υπεράσπιση του πολεμικού λιμανιού και της πόλης γενικότερα, 
που δύσκολα θα παραχωρούσαν οι Ρόδιοι—-και μάλιστα μετά την πολιορκία του Δημητρίου ·— για 
την ίδρυση ενός αγάλματος, όσο σπουδαίο κι αν ήταν αυτό. Σε κάποιο οχυρωματικό έργο πιστεύουμε 
ότι ανήκουν και όσα ίχνη θεμελιώσεως — λαξευμένες στο βράχο κοίτες τοίχων — σώζονται σήμερα 
ακάλυπτα από το μεσαιωνικό πύργο σ αυτή τη θέση. Για την ιδιαίτερη μέριμνα που αφιέρωσαν στην 
οχύρωση της πόλης τους οι Ρόδιοι μετά την πολιορκία βλ. Διοδ. XX, 100, 4. Κοντής, ΑΔ 18 (1963) : 
Χρονικά, σ. 89. Πρβλ. ΑΔ 25 (1970) : Χρονικά, σ. 504.

93. Βλ. για το θέμα Demus - Quattenberg, ό.π. (σημ. 81).
94. The Illustrated London News, Dec. 14, 1957, 1034 (Rich. Goodshild), H. Sichtermann, A A 1959, 

346 κ.ε. εικ. 107.
95. Για τη χριστολογική ερμηνεία των παραστάσεων A. Grabar, CRAc Inscr., 1969, 264 κ.ε. J. B. 

Ward-Perkins, Riv. di Archeol. Cristiana, XXXIV (1958), 183 κ.ε.
96. Picard, BCH 71 (1952), 67, εικ. 2. R. Bianchi Bandinelli, Rom. Das Ende der Antike. Die röm. 

K unst... (Universum der Kunst), 292, εικ. 268 και σ. 435.
97. Ο .π. σ. 70. Διαφορετικά ο Fr. Chamoux, Lepigramme de Poseidippos sur le Phare dAlexan- 

drie. Le Monde G rec ... Hommages à Claire Préaux (1975), 214 κ.ε. ιδιαίτ. 219 κ.ε.
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μίζει τη μαρτυρία του «ελληνικού βιβλίου» για τον Κολοσσό, που την επικαλούνται 
επίμονα ο Buondelmonte και ο Du Choul98 99. To σπαθί αυτό που αναφέρεται και από 
τους Βυζαντινούς, το κρατεί ο Κολοσσός και στη μικρογραφία του Τάφου 14 φ 311 γ 
(Π ί ν. 9 β) με το κείμενο του Ψευδο-Νόννου για τα επτά θαύματα. Όμως, δεν είναι 
δυνατόν να αγνοήσουμε τη σύγχυση που επικρατεί ανάμεσα στις παραδόσεις για τον 
πλαστικό διάκοσμο του Φάρου100 και τον Κολοσσό, ήδη την εποχή αυτή, και να στη- 
ρίξουμε οποιαδήποτε θεωρία πάνω στην παράσταση του ψηφιδωτού.

Όμοια, οι προτάσεις για την αναγνώριση του Κολοσσού σε πρωιμότερες παρα- 
στάσεις παραμένουν αναπόδεικτες υποθέσεις. Ο  Nilsson θέλησε να αναγνωρίσει τον 
Κολοσσό στην ιματιοφόρα μορφή με ακτίνες που εικονίζεται σε σπάνιο τύπο χάλκινου 
ρωμαϊκού νομίσματος101 και σε μιαν ανάλογη μορφή σε σφραγίδα αμφορέα του Νυ- 
σίου102. Στη σχετική μελέτη του ο G. Roux δέχεται ότι ο Κολοσσός για παραδοσιακούς 
και τεχνικούς λόγους θα έπρεπε να ήταν ένας συντηρητικού τύπου ανδριάς103, πρόταση 
που φαίνεται πολύ λογική και ίσως, παράλληλα με την πρώιμη καταστροφή του έργου, 
δικαιολογεί την έλλειψη αντιγράφων και την αδιαφορία για περιγραφή του. Η  προσπά- 
θεια πάλι να αναπαρασταθεί ο Κολοσσός με βάση το αξιόλογο, αν και όχι από υλικό 
πρώτης ποιότητας, ανάγλυφο του Μουσείου της Ρόδου 13612104, πρέπει να αποκλειστεί

98. Buondelmonte, ό.π. 37. Du Choul, La Religion des anciens Romains, 1731, 194 κ.ε. ΓΙρβλ. σημ. 84.
99. K. Weitzmann, Greek Mythology in Byzantine Art, πίν. XI, 35 σ. 35 κ.ε. 37, 75, 92 (Την υπό- 

δειξη της παραπομπής οφείλω στον συνάδελφο Η λία  Κάλλια). Αξιοπρόσεκτο είναι άτι στη μικρογρα- 
φία εκτός του κιβωρίου που παριστάνει το Μαυσωλείο και που εικονίζεται και στο ψηφιδωτό πίσω 
από το Φάρο, κάτω από τον κίονα του Κολοσσού — καθαρή βυζαντινή αντίληψη για την ίδρυση αγάλ- 
ματος, πρβλ. Weitzmann ό.π. και εδώ σημ. 103 — υπάρχει ένα θολωτό κατασκεύασμα που θυμίζει το 
ανάλογο του ψηφιδωτού.

100. Για τον Φάρο βλ. Ch. Picard, BCH 76 (1952), 61 κ.ε. (με παλ. βιβλ.).
101. Nilsson, Les Timbres amphoriques de Lindos, 178. Πρβλ. τη ροδιακή δραχμή του 166-88 π.Χ. 

Ρ. Lederer, Neue Beiträge zur antiken Münzkunde aus Schweiz, öffentl. u. priv. Sammlungen, Bern (1943), 
65 κ.ε. αρ. 64 πίν. IV. Schauenburg, Helios, σημ. 125. Διαφορετικός τύπος σε χάλκινο ροδιακό δίδραχμο 
της εποχής του Νέρβα, SNG. Deutschland, Slg. von Aulock, Hft. 7, Karien, πίν. 91, 2860. Πρβλ. Ο. 
Bernhard, Der Sonnengott auf griech. u. röm. Münzen, Schweiz. Num. Rundschau XXV, 245 κ.ε. πίν. 
II, 11. Σχετικά, βλ. Roux, REA 62 (1960) 11, που πιστεύει, ότι επειδή η πτώση του Κολοσσού προηγή- 
θηκε της εποχής που έγινε συνήθεια η αναπαράσταση στα νομίσματα αγαλμάτων, είναι πρακτικά άνύ- 
παρκτη η εικονογραφία του Κολοσσού. Διαφορετικά ο Maiuri, Atene e Roma, N.S.I (1920), σ. 135 
σημ. 3. Οπωσδήποτε, οι παραστάσεις σ αυτά τα νομίσματα δεν έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους, ώστε 
να επιτρεπουν την αναγωγή τους σε κοινό πρότυπο και να βοηθούν σε μιαν αναπαράσταση του αγάλματος.

102. Nilsson ό.π. Πρβλ. εικ. Illustrated London News, April 9 (1932), 538. Βλ. σχετικές παρατη- 
ρήσεις του Maiuri, ό.π. Για τη χρονολόγηση βλ. V. Grace, Délos XXVII, 304 E 10 (πρβλ. ίδ. AM 89 
(1974) 193 κ.ε.).

103. Ο.π. 5 κ.ε. Ασχετα με τις πολλές πιθανότητες που συγκεντρώνει η υπόθεση αυτή, δε θα πρέπει 
να συσχετιστεί ο Κολοσσός με την ερμαϊκή στήλη σε σφραγίδες αμφορέων του Αισχίνου (Roux, ό.π. 
17 κ.ε. Lullies, Die Typen der griech. Herme, σ. 56 Κνίδου και Ρόδου. Grace, Délos XXVII, 312 στο E 33). 
Επίσης, η μαρτυρία του Μαλάλα, Χρονογραφία L, V, Ο 189 (έκδ. Bonn), του Νικήτα (Overbeck, SQ. 
1551), που μιλούν για «στήλη χαλκή» και που επικαλείται ο Roux, ό.π. 5 κ.ε., θα πρέπει να συσχετιστεί 
με τη βυζαντινή συνήθεια της ιδρύσεως αγαλμάτων επάνω σε κίονες, πρβλ. σημ. 99.

104. CI. Rhodos V 2, 24 κ.ε. αρ. 35 πίν. II εικ. 15. Ch. Picard, Manuel, IV 2, 525 εικ. 222. Merker, 
ό.π. αρ. 65. Η. Maryon, JHS 76 (1956), 68 Μ. Riemschneider, Rhodos. Kultur und Geschichte, 42. Από 
φαιά ασβεστόλιθο. Σώζονται η επάνω και εν μέρει οι δύο πλαϊνές πλευρές της πλάκας. Διαστ. : πλ. 
0.82 μ., ύψ. 0.75 μ., πάχ. 0,25 μ. Ένας σύνδεσμος στο μέσο της επάνω πλευράς μαρτυρεί ότι στερεωνόταν
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ακριβώς για την αναιτιολόγητη και αταίριαστη για τον Ή λιο χειρονομία του «άπο- 
σκοπείν»105.

Την άγνοια μας για το έργο και την καλλιτεχνική προσωπικότητα του Χάρη συ- 
σκότισαν ακόμη περισσότερο η θεωρία του Helbig για τον Χαιρέα106 και, σαν απόρροια 
της, η συσχέτιση του ύστερου τύπου «Αλέξανδρος - Ήλιος» με τον Χάρη107. Ακόμη, 
τα γενικά λυσιππικά στοιχεία και τα περισσότερο η λιγότερο έντονα εικονιστικά χαρα- 
κτηριστικά του Αλεξάνδρου, που είναι δυνατόν να αναγνωριστούν στα δύο μαρμάρινα 
κεφάλια του Ήλιου (πρβλ. σ. 12) και στα ελληνιστικά νομίσματα της Ρόδου108 έρμηνεύ- 
τηκαν πότε σαν επιδράσεις του έργου του Λυσίππου και πότε σαν ασφαλή στοιχεία για 
την αναγνώριση του τύπου του Κολοσσού109. Τίποτα όμως δεν αποδεικνύει η δεν υπο- 
χρεώνει λογικά στην υπόθεση, ότι το έργο του Λυσίππου στάθηκε πρότυπο για τον κο- 
λοσσό του Χάρη, αν ο δάσκαλος η ο μαθητής ήταν ο πρώτος που μπόλιασε τα χαρα- 
κτηριστικά του  Αλεξάνδρου στην παράσταση του θεοϋ110.

Έτσι, η φτωχή στην ουσία παράδοση και η ανυπαρξία βέβαιων αντιγράφων του 
έργου του Χάρη δε μας βοηθούν να αποδείξουμε η να υποστηρίξουμε οτιδήποτε για τον 
τύπο που αντιπροσωπεύει το πήλινο κεφάλι Ε 337. Ό μως, για να ξαναγυρίσουμε στο 
αγγείο Π BE 3331, η έλλειψη άλλων παραδειγμάτων βραχύκομου Ή λιου, η στάση και 
η γυμνότητα της μορφής, η μυώδης διάπλαση και η σπασμένη μύτη — χαρακτηριστικά

σε κάποια επιφάνεια πίσω. Η  μορφή σώζεται σε ύψος 0.535 μ. και αν ήταν όρθια, όπως είναι και το πιθα- 
νότερο, θα ξεπερνούσε το 1.10 μ., ενώ η πλάκα θα είχε ύψος 1.50 μ. τουλάχιστον.

105. I. Jucker, Der Gestus des Aposkopein. Ein Beitrag zur Gebärdensprache in der antiken Kunst, 
σ. 97 κ.ε. 121 κ.ε., Αποκλείουν σαν αναπαράσταση του Κολοσσού ο Roux, ό.π. 17 σημ. 4 και ο Donnay, 
Ant. Cl. 33 (I), 1964, 281. Ο  Picard, ό.π. υποθέτει ότι πρόκειται για θεοποιημένο Αλέξανδρο, ενώ η 
Merker ό.π. το αναφέρει σαν ένα ταπεινό αφιερωματικό ανάγλυφο στεφανούμενου αθλητή. Πρβλ. 
όμοια μορφή σ ένα μικρό ανάγλυφο στο Μουσείο του Τάραντα, RIA 1952, σ. 98 κ.ε. εικ. 96, Ρ. Mo- 
reno, Lisippo I (1974), 32.

106. W. Helbig, Mon. Ant. VI (1895) 84. Lippold, Hb. 288. L. Guerrini, EAA II, 530 βλ. λ. Για τον 
Χαιρέα: Plin. NH. XXXIV, 75. Overbeck, SQ. 1602. Moreno, ό.π. 16.

107. Για τον Χάρη οι πηγές: Overbeck, SQ. 604, 1539-1540, 1542, 1555-1556. Βλ. Kleiner, Gnomon 
24 (1952), 467. Πρβλ. D. Michel, ό.π. 30. Για λατρεία του Αλεξάνδρου στη Ρόδο, όπου ουδεποτε συσχε- 
τίστηκε με τον Ηλιο, βλ. Μ. Segre, Bull. Soc. Arch. Alex. XI (1941), 29 κ.ε. P. Fraser, La Parola del 
Passato 24 (1952), 202. Morelli, ό.π. 14 και 91 κ.ε. Moreno, ό.π. 16 και 158 αρ. 21.

108. Για μια πρόσφατη προσπάθεια χρονολογικής κατάταξης των ροδιακών νομισμάτων βλ. D. 
Berend, Schweiz. Numism. Rundschau 51 (1972) 5 κ.ε. Ο  συσχετισμός της παρουσίας ακτίνων στα ρο- 
διακά νομίσματα με το έργο του Χάρη (αντίθετα η Holden ό.π. σ. 14 κ.ε. συσχετίζει με τον Λύσιππο) 
δεν ευσταθεί γιατί τόσο πριν από την ίδρυση του Κολοσσού, όσο και μετά, υπάρχουν παράλληλες κοπές 
νομισμάτων με και χωρίς ακτίνες. Πρβλ. τους τύπους SNG. Cop., Caria II, πίν. 17 και 18. SNG. SIg. 
Von Aulock, Karien, Hft. 7, πίν. 89.

109. Ο  Kleiner, Charités, 102 π.χ. παρά τους αρχικούς δισταγμούς του για την καταλληλότητα των 
δύο κεφαλιών στην αναζήτηση ενός συγκεκριμένου αρχέτυπου, αναγνωρίζει λυσιππικά στοιχεία στο 
κεφάλι του Μουσείου της Ρόδου, όπως ο Laurenzi, Mem. FERT III, 21, κ.ε., και βλέπει — με τη βοήθεια 
ενός ρωμαϊκού ανάγλυφου στο Λούβρο, αρ. 1367 (Ε. Strong, La Scultura Romana I, πίν. 19) — την 
αντανάκλαση του Κολοσσού στο κεφάλι της συλλογής του Hiller (Π ί ν. 4α). Αντίθετα, ο Fuchs, ό.π. 
571, θεωρεί επηρεασμένο από τον Κολοσσό το κεφάλι του Μουσείου της Ρόδου.

110. Ωραία αξιολόγηση του έργου του Λυσίππου από τον Marcadé, Au Musée de Délos, 479. E. 
von Schwarzenberg, BJb. 167 (1967) 58, 108 σημ. 92. Διαφορετικά Kleiner ό.π. Για την επίδραση της 
εικονογραφίας του Αλεξάνδρου σε θεούς και ήρωες Τ. Hölscher, Ideal und Wirklichkeit, Abh. Heidel- 
berg (1971), 2, σ. 43, 46.
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αθλητή —, καθώς και το χαρακτηριστικό ακτινωτό διάδημα, οδηγούν στην υπόθεση 
ότι πρόκειται για λαμπαδηδρόμο111. Λαμπαδηδρομίες — τυπικές εκδηλώσεις στις με- 
γάλες γιορτές — μαρτυροϋνται από τις πηγές στη Ρόδο, τόσο για τα  Ε ρεθίμια, όσο και 
για τα Αλιεία112. Ο  Nilsson μάλιστα θέλησε να αναγνωρίσει σε ορισμένες σφραγίδες 
αμφορέων του Όλύμπου και του Σωκράτη τη μνεία των λαμπαδηδρομιών113. Αν είναι 
σωστή η ερμηνεία της παράστασης, τότε τα δύο μικρότερα θραύσματα του αγγείου 
Π BE 3331 β-γ (Πίν.  3 β, 4 β) με τα κεφάλια και το σώμα των άλογων θα πρέπει να 
ανήκουν στην άλλη όψη του αμφορέα και να προέρχονται από το τέθριππο μετωπικό 
άρμα του Ήλιου, όπως το είδαμε και στο αγγείο BE 2160. Μ αυτό τον τρόπο ολοκλη- 
ρώνεται η σύνθεση του αμφορέα με τη χαρακτηριστική παράσταση του θεού στη μιαν 
όψη και την παράσταση του αθλήματος στην άλλη — του βραβευόμενου οπωσδήποτε 
αθλήματος. Πρόκειται για τέλεια απομίμηση των παναθηναϊκών αμφορέων, πράγμα 
που επιβεβαιώνει τον προορισμό τους : έπαθλα στα Αλιεία. Η  μαρτυρία τους είναι 
μια απόδειξη για τον προσανατολισμό της οργάνωσης των αγώνων προς τα αθηναϊκά 
πρότυπα στον 4ο τουλάχιστον αιώνα. Έ να φαινόμενο που παίρνει τη θέση του στη 
γενικότερη τάση αποδοχής αθηναϊκών θεσμών στη διαμόρφωση της ροδιακής πολι- 
τείας την εποχή αυτή114.

Τέλος, μια χάλκινη υδρία, που δημοσιεύει πρόσφατα ο J. Frei στα AAA VIII 
(1975) σ. 77 εικ. 1, έρχεται να αποδείξει, ότι οι αγώνες πραγματικά θεσπίστηκαν στα 
πρώτα κιόλας χρόνια του Συνοικισμού. Η  υδρία, σε ιδιωτική συλλογή στη Bonn, 
προέρχεται από την «Ιωνία»115. Η  σύγκρισή της με την όμοια ακριβώς, που βρέθηκε 
το 1969 στον Τάφο 2 του οικοπέδου της Ηρώς Χαλκιοπούλου στη Ρόδο116, επιτρέπει 
τη χρονολόγησή της στα τελευταία χρόνια του 5ου αι. π.Χ. Η  χαραγμένη στο χείλος 
επιγραφή «άθλα εγ Ρόδον παρ Αλίον»117 αναφέρεται σαφέστατα στις γιορτές του 
Ήλιου. Τα έπαθλα, αρχικά, όπως φαίνεται, χάλκινες υδρίες, γρήγορα τα αντικαθιστούν 
πήλινοι αμφορείς αθηναϊκού τύπου. Αργότερα, παίρνει τη θέση τους το στεφάνι 
λεύκης, σύμφωνα με μια συνήθεια, τότε, μετατροπής των αγώνων από «θεματικούς» σε 
«στεφανίτες»118.

Αθήνα, 1976 ΗΩΣ A. ΖΕΡΒΟΥΑΑΚΗ

111. Α. Krug, Binden in der griech. Kunst, σ. 125, Typ 13. G. Q. Giglioli, Lampadedromia, Ant. 
CI. 3 (1951), σ. 147 κ.ε. J. Jüthner, Die athlethischen Leibesübungen der Griechen, II, σ. 134 κ.ε. ίδ. σ. 
141 κ.ε.

112. Morelli, ό.π. 97. Maiuri, Nuova Silloge Epigrafica di Rodi e Cos, 19. Dittenberger, Syll. 3 III, 
1067. Kontorini, BCH 99 (1975), σ. 108 κ.ε.

113. M. Nilsson, σ. 166 κ.ε. Grace, Délos XXVII, σ. 302 E 3. H λαμπάδα υπάρχει για σύμβολο και 
σε ροδιακά τετράδραχμα, πρβλ. Berend, ό.π. σ. 23 αρ. 71.

114. Πρβλ. P. Fraser, Notes on two Rhodian Institutions, BSA 67 (1972), σ. 122 κ.ε.
115. Την πληροφορία οφείλω στον καθηγητή E. Langlotz.
116. ΑΔ 24 (1969): Χρονικά, σ. 472 κ.ε., Πίν. 474α.
117. Διαφορετικά ο Frei ό.π. σ. 78. Για τον τύπο «παρ Αλίου» βλ. πρόχειρα Ε. Diehl, Die Hydria, 

σ. 216 Β 77 και Β 78. Πρβλ. P. Amandry BCH 95 (1971), σ. 619. Ο  τύπος «έγ» ( =  εκ) στη Ρόδο συνη- 
θέστατος άπαντά και άλλου, πρβλ. Diehl, ό.π. σ. 218 Β 120.

118. Πρβλ. για τα Ηραία του Αργους I. Ringwood Arnold, AJA XLI, σ. 436 κ.ε. σημ. 5. Για τους 
αγώνες στην Έφεσο ο ίδιος AJA 76 (1972), σ. 20 κ.ε. Για τα Νικηφόρια στο Πέργαμο E. Ohlemutz, 
Die Kulte und Heiligtümer der Götter in Pergamon, σ. 39 κ.ε.



A CYPRIOTE 8th - 7th CENTURY BIRD WORKSHOP
( P l a t e s  10-15· F i g .  1)

Since 1965 when Dr. Karageorghis first recognised an atelier of Painters of Bulls1 in the 
Cypro-Archaic2 period, no one else has followed his pioneer attempt. The CA period, 
however, is a fascinating one and it truly deserves our efforts for a better understanding. 
We have decided to follow Dr. Karageorghis example and to see whether more light can 
be shed on CGIII-CA periods3.

Our efforts will concentrate on distinguishing the products of a ceramic Workshop4 
whose major characteristic is a bird with two wings in the form of the letter «V»5.

We know that the Cypriote vase-painter decorated a still wet vase and although he 
devised numerous standard representational types, he could not always be accurate in 
the reproduction of details. For this reason, when distinguishing CGIII-CA Workshops, 
one cannot always be extremely subtle. On the other hand, fundamental similarity must 
be observable in order to allow the attribution of a vase to a certain Workshop. Need- 
less to say, great caution must always be exercised in trying to ascribe vases to one parti- 
cular painter. Consequently, we shall avoid exaggerated niceties of distinction and shall

1. Some Cypriote Painters of Bulls in the Archaic Period, Jdl 80 (1965), 1 flf. Here, I mention with 
particular regret the fact that I was unable to consult the recently published book «La céramique chypriote 
de style figuré. Age du fer (1050-500 av. J.-C.)» by Karageorghis and Des Gagniers.

2. Apart from the usual abbreviations, we here use : Wh. P. =  White Painted; Bich. =  Bichrome; 
CG =  Cypro - Geometric; CA =  Cypro - Archaic ; Cyp. Mus. =  Cyprus Museum; SCE =  Swedish 
Cyprus Expedition; RDAC — Report of the Department of Antiquities of Cyprus; Pierides Collection =  
Cypriote Antiquities in the Pierides Collection, by V. Karageorghis; Cesnola Atlas=A descriptive Atlas 
of the Cesnola Collection of Cypriote Antiquities in the Metropolitan Museum of Arts, New York, by 
L. P. di Cesnola, Boston 1885; B.h. and N.h. =  Belly and Neck-handled respectively.

3. I would like to express my gratitude to the Alexander von Humboldt-Stiftung in Germany, whose 
scholarship has enabled me to examine the published material on many Workshops and especially the 
one I treat in this paper. I am also thankful to prof. Karl Schefold of the University of Basel and Kanton 
Basel-Stadt for a short scholarship which gave me the opportunity to get aquainted with the subject. Special 
thanks are due to prof. Tonio Hölscher of the University of Heidelberg who read the manuscript and made 
valuable suggestions. This, however, does not make him responsible for any mistakes that this paper pro- 
bably contains. I have also reasons to thank Mr. R. Avila and prof. W. Fortenbaugh. Greatful acknow- 
ledgement is also made to the following for permission to reproduce photographs : The Cyprus depart- 
ment of Antiquities and in particular its director Dr. V. Karageorghis, the Louvre Museum, the Ashmolean 
Museum, Oxford, and the Fitzwilliam Museum, Cambridge.

4. We have already discerned another five Workshops, which will be published after the investigation 
of all the figure-bearing vases of CGIII-CA times.

5. A very similar bird but with one wing (e.g. Cesnola Atlas, vol. II, pi. CXV : 897 ; Handbook to 
the Nicholson Museum, 2nd ed., p. 180, Fig. 32; SCE IV: 2, Fig. XXXIII: 10 etc.) shows definite connec- 
tions with the present group. Whether it belongs to the same Workshop or not, we cannot say with con- 
fidence. We prefer to exclude it from the present discussion until we see it in the context of a full exami- 
nation of all the Workshops of the period.
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consider homogeneous groups of vases with profound similarities to be the products 
of one atelier.

Why the above mentioned standardisation occured, we do not feel confident to 
say6. Perhaps the requirements of the mass production, perhaps the limited abilities of 
the «craftsman» or probably his interest in drawing only the basic properties of what 
he was painting was responsible. Another reason might be the unexplored effect of the 
Mycenaean art on the 8th-7th century Cypriote painter7.

If a vase is preserved with the painted decoration intact, the condition is not always 
stated. The numbering of the vases of the Workshop groups those regarded as products 
of the same hand or those with close affinities one after the other. If this is not feasible, 
the easier method of classification according to shape has been followed.

THE V-WING BIRD-WORKSHOP

1. Kylix Bich. III. Cyp. Mus. B. 1920. SCE IV : 2, fig. XXI: 11. (PI. 10a).
2. do do Cyp. Mus. C.S. 2003/17. RDAC 1974, p. 177 : 6, p. 183,

fig. 3 : 6, pi. XXVI : 6. BCH 98 (1974), 839, fig. 25 etc. 
Ht 11.6 cm. D. 17.5 cm. From Defterà village, south of 
Nicosia (PI. 10b).

3. Footed
I. h-amphora Bich. III. Cyp. Mus. 1959/XII-21/l. BCH 84 (1960), 248, fig. 10.

Dikaios, Arch. R. 1961-2, 39, fig. 14. In both publications 
it is referred to as Bich. IV (PI. 11a).

4. Kylix Bich. III. Cambridge, Fitzwilliam Museum, 93.53. CVA Gr. Britain
11, Cambridge 2, pi. IX, no. 4. Ht 12.3 cm. D. 18.7 cm. 
From Tamassos (PI. 12b).

5. do do Cesnola Atlas, vol. II, pi. CXXXI:972. Ht 12.7 cm.
D. 15 cm.

6. do do Ibid., no. 971. Ht 12 cm. D. 17.8 cm.
7. do do CVA Italia IX, Rodi 1, tav. 2 : 6. Ht 11.5 cm. D. 14.5 cm.
8. do do Ashmolean Mus. 1961.413. Brown-Catling, Ancient Cyprus,

40, pi. XV : a. Ht 10.5 cm. (PI. lib).
9. B. h-amphora Bich. III. CVA France 8, Fouvre 5, pi. 19 : 5, 6, 7. (France 342).

Ht 70 cm. D. 26 cm. (PI. 12a).
10. Amphora on loop-

supports Bich. III. CVA France 8, Fouvre 5, pi. 18 : 4, 5, 6. (France 341).
SCE IV : 2, fig. XXXII : 10. In the latter publication it

6. Dr. Karageorghis put forward the idea that this standardisation occured because the painter had 
to decorate the vase when wet (ibid., p. 1). Going, however, through prof. Hampes and Winters book 
«By Töpfern und Töpferinnen in Kreta, Messenien und Zypern», we see that before a vase is put into 
the kiln requires several days to dry up in the air (pp. 61, 72, 77-8) so that a great rush to decorate it im- 
mediately after its completion is not necessary unless in ancient times the potters were working on different 
principles.

7. To deal with such a problem, one must examine all the Workshops of the period in question.
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is classified as Bich. IV. Ht 28.5 cm. (P 1. 13a-b).
11. Jar on loop-supports Karageorghis, Pierides Collection, pp. 49, 115-6, no. 36.

Bich. III. Buchholz H-G., Jdl 83 (1968), 87 ff., fig. 16d-e. Ht 19.6 cm.
D. 17 cm. (PI. 14c).

12. L. h-amphora Bich. III. Brown-Catling, ibid., 44, fig. Ilia : 7.
13. B. h-amphora Bich. III. Paris, Louvre. Bossert Th. H., Altsyrien, 17 : 238, pi.

73 : 238. A. Caubet - M. Yon, RDAC, 1974, p. 115, pi. 
XIX : 1. M. Rutten, Mélanges Syriens, Studies presented 
to R. Dussaud, vol. I, 435 ff., pi. I. (PI. 15a-b).

14. Jug Bich. III. With human face modelled on its neck. Pieridou A., RDAC
1968, pi. X : 9. In the Pierides Collection, Larnaka, Cyprus. 
(PI. 14 a,d).

15. Oinochoe Bich. III-IV Cyp. Mus. 1938/IX-8/1. Dikaios, RDAC 1937-9, p. 143,
transitional. no. 14, pi. XL : 8. In the publication regarded as Bich.

IV. Ht 35 cm.

As we see, seven out of the fifteen vases referred to here, are kylikes, and their shape 
is approximately similar : They have low stem; the bowl has double-curved sides and 
widens towards the lip, where the greatest diameter of the vase is to be found. A little 
way below the lip, some of the vases have a clearly distinguished ridge, which fact, how- 
ever, has no special chronological significance. The birds on the first two vases show 
marked similarity; they are stylized, with body drawn in double outline, the inner part 
filled with purple paint but having the two extremes reserved and containing concentric 
segments. There is a triangular tail8, long thin neck finishing in a dotted circle to indicate 
the hand, with a beak composed of two horizontal parallel or nearly parallel lines. Both 
legs are set at the forepart of the body and parallel to one another, first drawn nearly 
vertically and tapering downwards, then bent to the right, nearly at a right angle to the 
upper part of the leg. As talons the bird has 3-4 short lines, again set at right angles to 
the middle part of the leg. The V-position of the wings is so fully characteristic that we 
have chosen to name the entire group after it. They are narrow, leaf-shaped and shown 
in outline.

Despite the fact that the homogeneity of all the kylikes is obvious, discrepancies 
between the birds which decorate them occur, but they are insignificant in the light of 
the similarities. In fact, in comparing kylikes 1 and 2 (PI. 10a-b) of the Cyprus Museum, 
one may even ascribe them to the same hand. Body, neck, placing and shaping of legs 
could be done by the same man. Closer scrutiny of their decoration, however, shows 
many minor but basic differences in drawing :
a. The front leg of the bird on kylix no. 1 is drawn exactly under the line of the neck. 

On no. 2 it was not exactly so and because of that, the painter did draw a broad, 
solid, rather slapdash line in order to achieve that goal.

b. On no. 2, the front part of the inner body finishes on the outer bodyline, while on 
no. 1 both are set distinctly apart.

8. Kylix no. 1 has a chevron behind the tail and then a solid triangle, while no. 2 is hatched.
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c. The legs on no. 2 are not so lively drawn as on no. 1 and they are short one talon. 
No. 2 has three and no. 1 four.

d. The neck of no. 1 bends forward and bears four short projecting lines at its lower 
part, something lacking from no. 2.

e. The tails are not matching. There is a chevron and a solid triangle behind no. 1, 
while on no. 2 it is nearly vertically hatched.

f. The wings of both are narrow and drawn in outline but on kylix no. 1 they are further 
sub-divided giving us thus the impression of a half quatrefoil. The complete quatre- 
foil decorates the same vase, so this may explain, in this instance, the shaping of 
the birds wings. There is also a solid purple dot at the junction of the wings and on 
their extreme tips.
Of all the rest, the nearest example to the two kylikes just discussed is the bird on 
the footed amphora no. 3 (PI. 11a) in the Cyprus Museum. Comparing the bird 
on kylix no. 2 and the bird on this amphora, we notice that :

a. The wings of both are narrow and «steeply» drawn.
b. The legs have three talons each.
c. The tail is similar but that shown on no. 3 is filled with purple paint and not hatched.
d. Both birds have a swastika in front and behind at the same spot.

On the other hand :
e. Only the hind part of no. 3 bears concentric segments.
f. Its body is drawn in single outline and not in double outline.
g. Its neck is much broader than that of no. 2.

In conclusion we can say that if any two of the first three vases are the work of one 
man, then should be no. 2 and no. 3 although we cannot be completely sure about this9. 
The vigorous expression of no. 1 keeps it apart of the other two.

Kylix no. 4 (PI. 12b) in Cambridge shows the ovoid elongated body in double outline 
but without reserved concentric segments on the extremes of the body10. The legs have 
three talons. The neck of the birds is broad and near enough to the neck of the bird on 
amphora no. 3. The closer characteristic of vases no. 2, 3 and 4 is the shaping and 
placing of the wings but we do not think that this feature alone justifies ascribing all three 
vases to the same hand. In fact, the «flair» of the posture of the birds on this last kylix 
is static and this makes us even more hesitant to make such an attribution.

Kylix no. 5 is at first glance very similar, both in shape and decoration, to kylix no. 1, 
so that one could postulate the same hand for both. Both bear a ridge below the lip and 
the narrow zone between lip and ridge is in both cases occupied by panels of quatrefoils 
and swastikas. The birds wings are subdivided on both by a line and both have a small 
swastika in front of the bird. Differences are, however, also present; note on kylix no. 5 
the broader neck, the absence of a reserved forepart on the birds body, the much simpler 
articulation of the legs and the absence of the vertical row of lozenges between triglyphs 
panelling the bird. In addition, the execution is more careless. This, we think, is a sign

9. See following discussion on amphora on loop-supports no. 10, where the four birds on it are not 
quite the same to one another.

10. Each side of the kylix is subdivided in two panels but only one is decorated with birds.
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that the painter of kylix no. 5 was actually trying to imitate the bird on kylix no. 1.
The bird on kylix no. 6 has wings denoted simply by triple chevrons. The birds legs 

are attached to the foreparts in a very curious manner, as if it were trying to defend itself.
Kylix no. 7 is the most unfortunate product of the whole series. The birds body 

is filled with paint and the wings are denoted by a pair of chevrons. The head has the 
usual two lines as a beak, with a third one protruding behind the birds head.

Belly-handled amphora no. 9 (PI. 12a) now in Louvre was classed in this Workshop 
despite the fact that the wings have not the characteristic V-posture but are set parallel. 
It shares, however, with the other birds of the Workshop the oval, elongated body shown 
in outline, with fore and hind parts decorated with reserved concentric segments. The 
tail is triangular and the legs are similar to those of the birds on most of the other vases. 
The neck is broader but this is not an unknown practice for our Workshop. The wings, 
as we have said, are set parallel projecting obliquely backwards; they are narrow and 
hatched. The amphora is decorated with two birds in panels on the neck. One over the 
handle is supposed to be taking flight. This is perhaps one of the early attempts for this 
Workshop and so it explains in itself the discrepancy in the shaping of the wings. As a 
shape, this amphora could be nothing more than CGIIIB. It already shows characteristics 
of CAI especially in the width and flattening of the shoulder. The handles, however, are 
neither set completely upright nor the neck is cylindrical or widening upwards, as must 
be the case, were it a CAI amphora11.

A similar bird with parallel wings is seen on kylix no. 8 (P 1. 11b)in the Ashmolean; 
as a vase-shape, it is very near kylix no. 2 from Defterà though its birds show affinities 
to those of vase no. 10.

In all, there are four birds on the amphora with loop-supports no. 10 (PI. 13a-b) 
in Louvre, two on each side of the vase drawn on the belly and set in separate panels. 
They have longer talons than the other birds mentioned above and the posture of their 
neck is also different. The beak is set obliquely to the head thus giving us the impression 
that the bird is looking upwards. The wings are simple lines having an oval swelling in 
the middle, the latter being crossed by a line12. If we compare the two birds on the one 
side of the vase with the two on the reverse, then we see that the bodies of the two have 
reserved segments on both fore and hind parts, while the other two bear these reserved 
segments only at the forepart. Despite these discrepancies, nobody could deny that all 
four are the work of one man. This vase is an excellent proof of our assumption that 
stylization of a motif by an artist in no way means that this motif shall always appear 
in identical form on all his works. It also provides a good argument for our assumption 
that kylix no. 2 and probably the footed l.h-amphora no. 3 may be assigned to the same 
hand. The birds on the amphora just discussed are the work of a different artist in the 
same Workshop. Their long talons and especially the way they are joined to the leg, their 
upward bend and their general posture speak in favour of another important hand.

What, however, the connection of this hand is to the one of kvlix no. 8, it is something

11. Gjerstad, Op. Ath. IΙΙ (1960), 119-20, Fig. 14 : 4, 6.
12. For the one of the birds we are not sure if they penetrate the oval swelling as the colour has 

faded away.
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we cannot answer for sure. The differences lie in the wings and the thicker upper line of 
the head on amphora no. 10. True enough the legs and talons of the birds on this last 
amphora are longer than those on the kylix - bird but their shaping is not dissimilar. 
The main difference is that on the amphora the bodies of the birds go upwards and on 
the kylix the bodies go downwards. The similarities, on the other hand, are impor- 
tant because they are based on the drawing. We notice that :

a. The birds bodies are pointed on both ends.
b. The tail is in outline and painted.
c. The shaping of the talons is similar.
d. The neck is in outline and painted.
e. The birds face upwards.
f. The birds bodies are drawn in a single outline.
We tend to regard these vases as the work of different craftsmen working side by 

side and this explains the rich abstract geometric decoration of the amphora which does 
not fit with the decorative poverty of the kylix. In any event, although the two vases are 
not painted by the same hand, the fact of their relationship remains unaltered and this 
is an important basis for the earlier dating of the amphora, which could be CGIIIB late13.

The jar on loop-supports no. 11 (PI. 14e) has slightly convex sides broadening some- 
what above the lower body; the shoulder is carinated and the lip is flat and out-turned. 
It is provided with two bulls head handles14 plastically rendered, with muzzle painted 
and eyes indicated by dotted circles. On the one side between the handles there is a panel 
with a typical V-wing bird facing right. The legs of the bird protrude from the forepart, 
and then move akwardly backwards giving the bird a very unhappy look. The bird has 
a group of vertical lines on each side, the outermost of which bears a row of semicircles 
attached. This is a bordering ornament of Myc. IIΙB-C115. In Iron Age Cyprus we see 
it on a Wh. P. I pyxis and on some CGIII vases16.

The same sort of subdivision of the wings as on kylikes 1 and 5 is also seen on the 
birds of amphora no. 12. This depiction, however, stands quite apart from those on the 
two kylikes. Remarquable here is the fact that the birds bodies are shown in triple out- 
line with the inner part filled with a scale-like motif. Such a practice, with various linear 
motives is quite common in Mycenaean times17. The geometric motives on the shoulder 
of the amphora are panelled with triglyphs bordered with multiple vertical rows of semi- 
circles18.

Vase no. 14 (P 1. 14 a,d), with the human face modelled on its neck, is decorated with 
broad bands and rings on both sides; the space opposite the handle is left blank. A bird 
is painted on the shoulder, its body in double outline, its wings hatched, while the inner 
part of its body is filled with purple paint. The important thing here is that the placing

13. Gjerstad regards it as CAI and classifies it as Bich. IV; SCE IV : 2, Fig. XXXII : 10.
14. For further comments on this sort of handles see Oakeshott, JHS 86 (1966), 144 ff.
15. Furumark, MP, 343, Fig. 57, Mot. 42 : 9.
16. SCE IV : 2, Fig. III : 5, XX : 3; Cesnola Atlas II, p1. CVII : 861, 863, p1. CIX : 872 etc.
17. Furumark, MP, 249, Fig. 29; 253, Fig. 30.
18. Ibid., 343, Fig. 57, Mot. 42 : 18 of Myc. IIIB. See also notes 15, 16.
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of the bird is typical for a new Workshop, which we shall occupy us in a study of all the 
Workshops of the CGIII-CA period.

Oinochoe no. 15 is a globular vase with a high neck and a broad lip. The bird is 
opposite the handle, looking to the right and facing a papyrus-headed man. The bird 
is drawn in outline and its body is filled with purple paint except the parts covered with 
geometric motives. The wings are shown in multiple outline and the legs have long mid- 
sections and talons. This last characteristic may be an indication of influence from the 
birds on amphora no. 10, ascribing thus the vase to the transitional years of CGIII-CAI 
period.

Lastly, we examine the richly decorated amphora no. 13 (PI. 15 a,b) in the Louvre. 
Its shape denotes an earlier manufacture than the amphoras previously referred to here. 
Most probably, the earliest birds of this Workshop are depicted on this vase. The neck 
of the amphora is divided into six panels, three on each side with a similar arrangement 
on the belly. One panel on each side of the neck is occupied by a V-wing bird. The central 
panel on both sides is occupied by a large lozenge in outline subdivided in five smaller 
ones, arranged in the form of a cross, all five being cross-hatched and separated from 
one another by a small blank rectangle. On the one side is the bird-panel, and on the 
other an animal. The bird is close enough to the others commented on, but its body and 
triangular tail are cross-hatched, while the wings are simply hatched. The articulation 
of the birds talons, however, is not very close to those of the rest of the series. The upper 
part of the leg is short and projects obliquely backwards, while the lower part is longer 
and is drawn obliquely forward, answering in this way the movement of the upper part. 
The birds talons protrude downwards from the second part, forming a small bisected 
pyramid. The entire leg therefore, is characteristic for an individual painter. The animals 
on the neck-panels are also cross-hatched. One of them is a lively goat with long horns 
curving backwards, and a very short erect tail. Ears, beard and eye are indicated19. The 
other animal is rather clumsily rendered, with spirally-curved horns and a muzzle like 
a birds beak. Its body is more massive and its short tail hangs downwards. If we are 
to identify it with a living animal, then we might say it is a ram. On the belly we have 
an additional goat — only the horns survive — and a bird below which there is a fish, 
both similar to those seen on the neck. Between them, the central panel is occupied by 
a man with cross-hatched body, stratching his left arm forward and holding a string with 
three fish on it, one below the other. The reverse side of the belly bears a panel with a 
phorminx having a rounded lower part20. Another panel bears a chequered table with 
legs horizontally hatched. Under the table there is a rectangular cross-hatched tray. The 
central panel of this side is occupied by a footed 1. h-amphora having a small jug as a 
cover-handle. The greatest diameter of this painted amphora lies towards the shoulder 
zone; the straight neck21, and the flat lip are indications of a CGIII date22. The handles,

19. The neck of the goat is simply hatched.
20. It somehow resembles the phorminx of the Hubbard amphora which is CGIIIB, rather late. 

Cf. SCE IV : 2, 62 n. 1.
21. This is also a CAI characteristic; Op. Ath. III (1960), 119.
22. Ibid. M. Rutten, Mélanges Syriens off. à R. Dussaud, 435 ff., has put forward some more equa- 

tions which do not find us in complete agreement.
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however, are nicely curved, which is a feature of CGII23. At all events, nearly all other 
characteristics point to CGIII as the period of manufacture for this painted amphora, 
and curving handles on amphoras are not lacking in CGIII24. The painted jug cannot 
help much from a chronological point of view, as we cannot compare it validly with 
existing examples. Its handle projects slightly above the lip, which is a feature not un- 
common in CGIII25.

The shape of the amphora itself, with its well balanced, broad-concave neck, a ridge 
below the flat lip, the bodys globular to ovoid shape, the handles set at the point of greatest 
circumference, and the low conical foot speak for a date in CGIII. It is not possible to 
decide, on the other hand, whether this vase is to be set early or late in this period. We 
are more inclined to accept a date around the middle or even early CGIIIB as most of 
the features26 along with some of the painted motives indicate.

Here, we shall not venture an interpretation of the scenes on the amphora but shall 
proceed with the chronology of the other vases as accurately as possible.

Beginning with the kylikes, we see that all seven of them are quite similar. As we 
have already shown, they set on a high foot and their bowl widens upwards, having the 
greatest circumference at the lip. Some examples have a ridge a little way below the rim. 
The horizontal handles are erect and kept very close to the sides. Of all the seven kylikes, 
or rather of all the vases of the Workshop, the most important from a chronological 
point of view is kylix no. 2 (P 1. 10b) from Defterà, as it was found in the course of a scien- 
tific excavation directed by Mr. Christou of the Cyprus Museum27.

The tomb in which it was discovered contained pottery of types I-II and III, according 
to the excavators preliminary report28; one could, however, distinguish two entomb- 
ments, dated respectively CGII and CGIII. Our kylix was attributed to the last burial29, 
along with vases 2003/3 and 2003/19 also illustrated in RDAC 1974. Accordingly, we 
could date our kylix rather late in CGIIIB because the one of the other two vases is de- 
finitely developed type III form30. The motiv of the «unusual cross» with one dot between 
each limb seen on the jug C.S. 2003 /3 (PI. 14b) (Fig. 1p) accompanying our kylix also speaks 
in favour of the above dating. Exactly the same motif is seen on a CAI trefoil-lipped 
oinochoe in the Pierides Collection31 (P1. 14c) and we shall encounter more late CGIII 
examples in some more Workshops not treated in this paper32. A quite similar design

23. Op. Ath., ibid.
24. Ibid., Fig. 13:3.  SCE IV : 2, Figs. XXVI : 2, XXXVI : 5, 6 and XL : 5, the last two being CAI.
25. SCE, ibid., Figs. XXIII : 5, XXV : 16.
26. See especially notes 21, 22. The cylindrical neck of the painted amphora would not allow us an 

earlier beginning. Gjerstad also ascribed the vase to CGIII in SCE IV : 2, 61-2, n. 1.
27. RDAC 1974, 174 ff„ p1s. XXVI-XXVII.
28. Ibid., 181-2.
29. Mr. Christou kindly provided us the information; ibid., pis. XXVII : 28 and 21 respectively.
30. Ibid., 182.
31. Karageorghis, Pierides Collection, 54 no. 45. Exactly the same motif is also seen in Myres-Richter, 

Catalogue of the Cyprus Museum, 210, Index II.
32. This was observed during our courses of studies in Heidelberg. Cf. Brown-Catling, Ancient Cyprus, 

48, p1. XVIII; Cesnola Atlas, vol. II, p1. CXXV : 943 and 945 etc.
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is seen on other CA-vases, but here it is turned into a St. Andrews cross33 (F i g. Iq). If 
we see a chronological connection in this motif, our kylix could be no older than CGIIIB 
late.

All seven kylikes are CGIII according to Gjerstads classification34. As, however, 
the one from Defterà could be late CGIIIB, we could place their manufacture and de- 
coration in this period but not in the earliest years of that phase.

Turning now to the other vases, we see that the lip-handled amphora no. 3 (P1. 11a) 
of the Cyprus Museum is ascribed to CAI. If this were the case, then it must be very early 
or even transitional CGIITCAI, if Gjerstad is strictly followed35. The upward-tapering 
neck and the broad, expanding, overhanging lip are CGIII characteristics36. On the other 
hand, the rather flattened shoulder and the depressed body are CAI-features37. These 
latter, however, are also seen in CGIII and the former in CAI — see notes 35, 36, 37 — 
so we are justified in ascribing the amphora to the late years of CGIIIB especially after 
its connection to kylix no. 2.

Amphora on loop-supports no. 10 (P 1. 13a-b) was ascribed by Gjerstad to CAI38. 
This date may be raised since its concave neck is a characteristic of the previous phase39. 
The peculiar motif which separates the birds panels namely the downward-pointing che- 
vron-groups separated by blank spaces with dots, are also seen on a CGIII kylix40, thus 
leaving us little — if any — doubt, that both these vases lie chronologically not far apart. 
The raising of its date is also supported by its connections to kylix no. 8 which is CGIII.

The jar on loop-supports no. 11 (P1. 14e), cannot be of great help for chronological 
purposes. The vases of this type decorated with human figures or animals are mainly 
CGIII-CAI. In this case, we will not be wrong if we ascribe ours to the second half of 
CGIII. The birds neck, which decorates the vase, is drawn in a simple line and this con- 
nects it to kylikes 1 and 2 of CGIIIB.

According to the discussion above, we may say that none of our vases need be earlier 
than CGIIIB or later than the transitional years to CAI. We are more inclined to place 
them in the second half of CGIIIB.

As linear fill ornaments for the vases of this Workshop serve the following motives : 
Kylix no. 1 (a) Short column of dotted lozenges in double outline set be-

tween triglyphs (Fig. la).
(b) Free-standing swastikas (Fig. 1b).
(c) Quatrefoils set in panels and bordered by triglyphs (Fig. 1d).

33. SCE IV : 2, Figs. XXXI : 3, XXXII : 3, XXXIV : 2, 1 etc. Most interestingly it is present on a 
kylix and a jug of late CGIIIB date. Both vases were in a tomb containing solely CGIIIB-CAI vases and 
dug up by Dikaios at Enkomi, locality Kaminia. Enkomi I, 437; IIIa, p1. 221 : 8, 14.

34. Op. Ath. III (1960), 111-2, Fig. 3 : 3 ;  SCE IV : 2, Figs. XVIII : 8 and XXI : 10,11.
35. Op. Ath., ibid., 119, Fig. 13 : 3,8.
36. Ibid.
37. SCE IV : 2, 64, Fig. XXIV : 2 shows that both characteristics are also at home in CGIII.
38. SCE IV : 2, Fig. XXXII : 10.
39. Op. Ath., ibid., 119.
40. SCE IV : 2, Fig. XXI : 10.



30 A . D IM IT R IO U

Kylix no. 2 (a) Simple triglyphs panelling the bird.
(b) Free-standing swastikas (Fig. 1b).

L. h-amphora no. 3 (a) Group of vertical lines on each side of the bird.
(b) Vertical zigzag between triglyphs (Fig. 1c).
(c) Free-standing swastikas (Fig. 1b).

Kylix no. 4 On the one side are two birds in panels, on the other, two
quadrangular trays which bear simple linear decoration. The 
zone above the birds and below the lip has, between triglyphs, 
tiny metopes of:

(a) Free-standing swastikas (Fig. 1b).
(b) St. Andrews crosses in outline with a red lozenge at the 

junction of their limbs (F i g. le).
(c) Vertical zigzag (Fig. 1c).
(d) A lozenge in double outline, the inner one being subdivided 

four smaller lozenges, while the outer one is flanked on all 
four corners by a small solid triangle (Fig. 1f).

Kylix no. 5 (a) Simple triglyphs panelling the bird.
(b) Quatrefoils on the same place as on kylix no. 1 (Fig. 1d).
(c) Free-standing swastikas (Fig. 1b).

Kylix no. 6 (a) A triglyph on each side of the bird.
Kylix no. 7 (a) Triglyphs on each side of the bird, border a peculiar zigzag

(Fig. 1g).
Kylix no. 8 (a) A group of vertical lines on each side of the bird.
B. h-amphora no. 9 (a) The neck-panels are divided by triglyphs bordering a dotted

lozenge in triple outline and flanked on top and bottom by 
triangles in the same technique. The lozenge is also horizon- 
tally flanked by small solid triangles (Fig. 1h).

(b) On the shoulder, vertical zigzag bordered by triglyphs (Fig. 1c). 
Groups of strokes on the lip and latticed triangles with more 
parallel lines for their two upper sides, on the shoulder.

Amphora on loop- It bears elaborate geometric decoration. On the neck there
supports no. 10 are three identical designs, two on the one side and one on

the other, each consisting of a lozenge flanked by opposing 
triangles, a much favoured motif in CGIII-CAI. These mo- 
tives are symmetrically further subdivided and chequered in 
a tapestry-like fashion. Here the minor ornament consists of :

(a) Vertical row of chevrons, their apices facing downwards, be- 
tween triglyphs. Sometimes the row is broken by blank spaces, 
mostly dotted (F i g. 1j).

(b) Vertical row of something like Ws between bars, but again 
with blank spaces braking the row (Fig. 1k).

(c) St. Andrews cross on barred handles.
On the shoulder, as main decoration, there are triangles in 
multiple outline with the inner part chequered. Between each
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Fig. 1a- g .
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pair of triangles on each side, there is a so-called wavy- 
border (Fig. 1m).

Jar on loop-supports (a) One groupe of vertical lines on each side of the bird bordered 
no. 11 by a row of semicircles (Fig. 1n).

Groups of bars on the lip.
L. h-amphora no. 12 Minor filling ornament does not exist. We only have the motif

of the central lozenge framed above and below by chequed 
triangles between triglyphs, the outermost of which bears 
multiple rows of semicircles bordering it in a net-like fashion. 
Cf. F ig. 1n.

B. h-amphora no. 13 (a) Triglyphs divide the neck-panels.
(b) Vertical zigzag between triglyphs (Fig. 1c).

On the shoulder cross-hatched triangles with two more lines 
running parallel to the oblique ones of each triangle.

Jug no. 14 (a) On the sides, circles and bands. In front of the bird a slop-
pily-drawn swastika (Fig. 1b).

Oinochoe no. 15 (a) Free-standing swastikas (Fig. 1b). The same alternates with
transverse strokes on the handle.

These are then all the supplementary motives used on our vases. None, unfortunately, 
is the invention of the Workshop but all of them are taken out of the stock of the geo- 
metric motives in vogue at that time. For this reason, they are of little help in identifying 
products of the Workshop. We can only say that its painters show a predilection for 
free-standing swastikas, triglyphs bordering zigzags or lozenges, the latter usually flanked 
above and below by a triangle. Quatrefoils are also, if seldom, seen.

After the detailed analysis of the motives, we revert to the vases we have considered 
as closely related. Both kylikes 1 and 2 share the swastika. What is really striking, how- 
ever, is that kylix no. 2 and amphora no. 3 have two free-standing swastikas, one on each 
side of the bird. Kylix no. 4 bears also swastikas as do the other three vases, and a vertical 
zigzag between lines, in common with amphora no. 3. It also has the small panels below 
the lip, a feature of kylix no. 1. As we have seen above, we are more confident that vases 
no. 2 and 3 were probably the work of one hand but we tend to dissociate from them 
kylikes 1 and 4. The painter of vases 2 and 3 seems to have been capable only of drawing 
his stylized birds and completely incapable of drawing any other living creature. His 
incapacity is shown in the case of amphora no. 3 with two quadrupeds, none of which 
can be identified with living species. The one with long horns — two lines with small 
transverse strokes on them — has a head and mouth which recall those of the birds. Even 
the neck of this animal shows resemblance to the birds necks.

The animals shown on amphora no. 13 (P1. 15a-b) are quite different from those on 
amphora no. 3. First of all the technique is different — cross-hatched instead of solid 
bodies — and also the outline of the animals is completely different. The painter of am- 
phora no. 13 shows a steadier, we could even say more experienced hand, and what he 
paints is easier to identify. In any case, even this last painter does not show ability in 
drawing narrative scenes, so he divides the surface of the vase into panels. At the same
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time, with the cross-hatching of birds animals and humans41 he imitates geometric de- 
coration rather than nature. This is another indication that amphora no. 13 is perhaps 
the earliest vase in the group discussed here, the painter of which may be named the father 
of the Y-wing bird - Workshop.

The origin of the Workshop is not easy to locate. From all fifteen vases discussed 
here, we know nothing of the exact provenience of ten of them. Of the other five, one was 
discovered at Defterà, a few miles south of Nicosia, a second one at ancient Tamassos 
very near modern Defterà; a third one, our no. 3, was tentatively placed somewhere in 
the Famagusta district, and the remaining two, our nos 5 and 6, — according to the Atlas 
of the Cesnola Collection — in Ormidhia, a village between Larnaka and Famagusta. 
This last information is of limited value since Cesnolas data are not reliable. The distri- 
bution indicated above hints at ancient Tamassos as the home of this Workshop. Ob- 
viously, we should like to have more material from this area in order to support our 
assumption. Until this happens, we shall have to satisfy ourselves with the meagre evidence 
at our disposal which, we must say, barely supports a suggestion of this sort.

In conclusion we can say that, of all fifteen vases, nos 2 and 3 were probably the 
work of one painter. The Workshop specialized in a sort of stylized bird set in a panel, 
whose body was sometimes solid and in outline and sometimes in double outline with 
fore and hind parts reserved or one of the two, the reserved part being filled with concentric 
segments. The tail was triangular, in outline and hatched or solid, the neck long some- 
times S-curving, topped always at the right hand side by a dotted circle indicating the 
head. Two short parallel or nearly parallel lines represent the beak. The V-wings were 
narrow and in outline. The legs were mostly clearly divided in three parts : upper leg 
tapering downwards, the mid-leg which is longest, and the talons. All three component- 
parts are joined to one another nearly at right angles. The birds always face right. Minor 
discrepancies from the above generalization exist but they are seldom. At all events, 
despite the stylization of the Workshops birds, they mostly remain lively, showing artistic 
skill on the part of the painter. Except for the birds, we also have in a few instances re- 
presentations of other beings. One of these exceptions was painted by the probable founder 
of the Workshop, who ambitiously decorated a whole amphora with figures, with a certain 
degree of success. Sporadic attempts by members of the Workshop to draw other crea- 
tures than birds were complete failures.

Of all the existing vase-shapes the kylix was strongly favoured. Amphoras were also 
popular, but occasionally we also find a few closed-shapes such as jugs and oinochoai.

The commonest linear decoration was the free-standing swastika, the lozenge flanked 
above and below by triangles, the zigzag and the simple triangles. All of these were in 
vogue for hundreds of years in the Cypriote pottery series, so they cannot contribute to 
the chronology of the vases.

The V-wing bird-Workshop was active in the later years of CGIIIB. Its life-span 
cannot extend over half a century at the most. The bird as a motif in painting is, despite 
its stylization, susceptible to changes. For this reason, we believe that the life of the Work- 
shop cannot cover more than fifty years. If we allow ourselves to venture an absolute

41. As we have already said, there is only one human figure on this vase.
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dating, we could place it between c. 775-740 B.C.42. These dates are approximate and 
are not intended in any way to exclude the possibility of an earlier beginning or slightly 
later end of this Workshop. If it were necessary to locate the centre of it, we would place 
it at Tamassos in central Cyprus. We must, however, stress the fact that this last state- 
ment is to be taken as provisional, until more material comes to light.

It would be a mistake to underestimate the great influence that this modest Workshop 
exerted on the vase-painting of the CGIIIB-CA periods. At the beginning the influence 
was direct. Gradually, however, only the echo was felt and imitation of the style was 
indirect. The feature of this Workshop which influenced its contemporaries and nearly 
all its successors, if more or less unconsciously, was surely the reserved and segmented 
part of the birds bodies. The descendants developed this form by reserving more parts 
of the body and filling them with linear ornament. Finally, the whole of the body is re- 
served and filled with decorative motives, thus giving the impression of an entirely non- 
realistic creature whose primary purpose is to decorate rather than fly. When this de- 
velopment is complete, the extravagant CA style is in full flower.

A. DIMITRIOU

ADDENDA

After this paper went to press we were, finally, able to consult Karageorghis and 
Des Gagniers book, «La céramique chypriote de style figuré. Age du fer (1050-500 av. 
J.-C.)». Naturally we were unable to make use of this book, which would have enabled 
us to see the V-wing bird - Workshop in a better perspective.

The number of the vases of the Workshop discussed here can be increased by ascribing 
to it Karageorghis - Des Gagniers nos. XXIII.2, XXV.a.3, 5, 12, 13, 17, XXV.b.5, 8. 
More vases bearing a bird with one wing may belong to the same Workshop but we will 
reserve judgement until we are able to examine them in the near future. (See no. 5).

Our amphora no. 10 on loop-supports shows affinities to Karageorghis - Des Gag- 
niers vase XXV.e.4 something which probably lead to another Workshop. We may also 
discern connections with their XXV.a.14, where the birds bear one wing, a connection 
of considerable importance as we have just mentioned above.

Our amphora no. 12 may be excluded from the V-wing bird - Workshop despite the 
fact that it shows unmistakable connections to it and be regarded as composing a unity 
with Karageorghis - Des Gagniers XXV.c.3, XXV.d.12 and XXV.g.8.

42. The chronology for CAI employed here is the one worked out by the present writer in his thesis, 
submitted to the University of Edinburgh in November 1973. CAI covers the time between 740-675 B.C.



ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΣΤΗΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ*
(Πίν.  16-17)

Η  στήλη από το Δίον της Πιερίας* 1, που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο της Θεσ- 
σαλονίκης (Πίν.  16 17 α)2, είναι ήδη γνωστή από τη σύντομη δημοσίευση και απεικό- 
νισή της στο βιβλίο του Biesantz για τα θεσσαλικά επιτύμβια ανάγλυφα3. Δυστυχώς, 
δεν σώζεται παρά ένα μικρό σχετικά τμήμα του μνημείου, σημαντικό ωστόσο, αφού 
λίγα γλυπτά της κλασσικής εποχής, και μάλιστα του 5ου αι. π.Χ., είναι μέχρι σήμερα 
γνωστά από το μακεδονικό χώρο4. Ιδιαίτερα για την καλλιτεχνική δραστηριότητα της 
πόλης του Δίου είναι πολύτιμο, γιατί πρόκειται για το πρωιμότερο γλυπτό που έχουμε 
από αυτήν ως σήμερα, και το μοναδικό από τον 5ο αιώνα.

Το κομμάτι της επιτύμβιας στήλης, που προέρχεται α π ό  το  πάνω μέρος της, δια- 
τηρεί τμήμα του κορμού της με τη μορφή μιας κόρης από το στήθος περίπου και πάνω, 
το δεξιό κρόταφο και την αρχή της επίστεψης. Το μάρμαρο από το οποίο λαξεύτηκε 
η στήλη, χοντρόκοκκο και υπόλευκο με γκρίζες φλεβώσεις, πρέπει να προέρχεται 
από την περιοχή του Δίου5. Σε ορισμένα σημεία, κυρίως γύρω από το κρανίο της μορφής, 
η επιφάνεια του έχει πάρει μια κοκκινωπή πάτινα. Η  πίσω όψη της στήλης έχει δου- 
λευτεί με βελόνι6, ο κρόταφος είναι καθαροδουλεμένος, ενώ στο έδαφος του αναγλύφου

* Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή κ. Μαν. Ανδρόνικο, που μου παραχώρησε τη 
δημοσίευση αυτής της στήλης και είχε την καλοσύνη να διαβάση το χειρόγραφο της εργασίας μου. 
Εyχαριστίες χρωστώ επίσης και στους καθηγητές κκ. Γ. Δεσπίνη, Γ. Μπακαλάκη και Δ. Παντερμαλή 
για τις ωφέλιμες παρατηρήσεις τους στο κείμενο. Χρήσιμες ήταν και οι συζητήσεις για διάφορα προβλή- 
ματα της στήλης που είχα με τους συναδέλφους κ. Α. Χριστοδουλοπούλου - Προυκάκη, και κ.κ. Μαν. 
Βουτυρά και Μ. Τιβέριο, τους οποίους ευχαριστώ και από εδώ. Για την προμήθεια της φωτογραφίας 
της στήλης του Εθνικού Μουσείου αριθ. 3254 ( Πί ν .  17 β) ευχαριστώ τη διεύθυνση του Μουσείου 
και τη δ. Μ. Βλασοπούλου. Η  φωτογραφία της στήλης του Δίου, που εικονίζεται στον Π ί ν .  16, 
οφείλεται στον κ. Σπ. Τσαβδάρογλου, ενώ η φωτογραφία στον Π ί ν .  17 α στο Γερμανικό Αρχαιο- 
λογικό Ινστιτούτο της Αθήνας.

1. Βρέθηκε εντοιχισμένη στο νότιο τοίχο της εκκλησίας Ά γ . Δημήτριος του χωριού Καρίτσα. 
Βλ. Γ. Οικονόμος, ΑΔ 1 (1915), Παράρτημα 45, εικ. 3. Προέρχεται άσφαλώς από το βόρειο νεκροταφείο 
του αρχαίου Δίου, που εκτείνεται έξω από το τείχος της πόλης, καταλαμβάνοντας και μεγάλο μέρος της 
Καρίτσας.

2. Άριθ. ευρ. 1075. Βλ. Γ. Δεσπίνης, AAA II (1969) 175.
3. Η. Biesantz, Die thessalischen Grabreliefs (1965), 6, 27 Κ 55, 40, 41, 42, 55, 80, 91, 124, 127, 147, 

153, πίν. 8. Βλ. και πιο πάνω σημ. 1 και 2 και Μαν. Ανδρόνικος, BCH 79 (1955), 97 ο ίδιος, ΑΕ (1956), 
211 και σημ. 6, και Τα Ελληνικά Μουσεία (1974), 270, εικ. 3. Τελευταία τη στήλη του Δίου αναφέρει 
ο Φ. Πέτσας, Μακεδονικά 14 (1974), 297, πίν. 7.

4. Βλ. Μαν. Ανδρόνικος, BCH 79 (1955), 97 κ.ε., όπου είναι συγκεντρωμένα τα ως τότε γνωστά 
κομμάτια από τη Μακεδονία ο ίδιος, BCH 86 (1962) 261 κ.ε., 267. Τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί 
και μερικά ακόμη γλυπτά του 5ου αι., όπως ένας άνάγλυφος «πεσσός» από τη Θεσσαλονίκη στο Αρχαι- 
ολογικό Μουσείο (Α. Βαβρίτσας, ΑΔ 26 (1971) : Χρονικά, σ. 395, Πίν. 394α) και δυο επιτύμβιες στήλες 
στο Μουσείο Θεσαλονίκης, η μία από την Πιερία, η άλλη από τη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής 
(Μαν. Ανδρόνικος, Τα Ελληνικά Μουσεία (1974), 270).

5. Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε συχνά στο αρχαίο Δίον.
6. Καλύπτεται ολόκληρη σχεδόν από ίζημα.
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διακρίνονται ίχνη από οδοντωτό εργαλείο (ντισιλίδικο). Η  επιφάνεια του αναγλύφου 
δεν έχει πάθει σοβαρές κακώσεις7. Οι σωζόμενες διαστάσεις του κομματιού είναι : το 
μεγαλύτερο ύψος του 0,375 μ., το μεγαλύτερο πλάτος 0,485 μ., το πάχος στο επάνω 
μέρος του κροτάφου 0,09 μ., στο κάτω 0,094 μ.· το μεγαλύτερο ύψος του αναγλύφου, 
στην κόμη επάνω στο βραχίονα της μορφής, φτάνει μόλις τα 0,018 μ.

Από τα στοιχεία που μας σώζει το τμήμα της στήλης είναι δυνατόν να αποκατα- 
στήσουμε σε γενικές γραμμές την αρχιτεκτονική μορφή του μνημείου. Ο  κορμός της 
στήλης, που μειώνεται ελαφρά προς τα πάνω8, πλαισιωνόταν στις πλάγιες πλευρές του 
από μια στενή ταινία9, που με μια κοίλη μετάβαση ενώνεται με το έδαφος του αναγλύ- 
φου. Από τη συμφυή επίστεψη, που η μετάβασή της με τη στήλη γίνεται με σκοτία (Πίν. 
17 α)10, διατηρείται σ όλο σχεδόν το πλάτος του σωζόμενου κομματιού ένας οριζόντιος 
κανόνας11 και πάνω από αυτόν υπολείμματα ενός άλλου επίπεδου μέλους. Λίγα εκατοστά 
πριν από το δεξιό για, μας κρόταφο η επάνω γραμμή του κανόνα σταματά και σχηματί- 
ζεται μια γωνία. Πρόκειται ασφαλώς για τη δεξιά εσωτερική γωνία ενός αετώματος, που 
πλαισιωνόταν από ακρωτήριο. Η  γένεση του ακρωτηρίου φαίνεται σαφέστερα στον 
κρόταφο της στήλης. Επομένως, δεν πρόκειται για μια «Anthemienstele mit Randlei- 
sten»»12, γιατί στις ανθεμωτές στήλες, όταν η επίστεψη ορίζεται στη βάση της από 
κανόνα, το στοιχείο αυτό συνεχίζεται ως τους κροτάφους13. Δε μένει λοιπόν αμφιβολία 
ότι αέτωμα με ακρωτήρια αποτελούσε την επίστεψη της στήλης του Δίου. Τη συμπλή- 
ρωση αυτή επιβεβαιώνει και η σύγκριση με την επίσης αποσπασματική, σίγουρα όμως 
αετωματική στήλη του Εθνικού Μουσείου αριθ. 3254 (Πίν.  17β)14. Στη στήλη αυτή 
υπάρχουν όμοια τα κύρια στοιχεία της αρχιτεκτονικής μορφής της στήλης μας : η 
ελαφριά μείωση του κορμού, η πλαισίωσή του με ταινία, που ενώνεται με το έδαφος 
με κοίλη μετάβαση, η σκοτία, που συνδέει τον κορμό με την επίστεψη. Η  επίστεψή 
της, αέτωμα με ακρωτήρια, που σώζεται καλύτερα, μας βοηθά να αποκαταστήσουμε 
τη στήλη του Δίου με ασφάλεια ως προς αυτό το στοιχείο.

Σύμφωνα όμως με τα συμπεράσματα του Biesantz για τα θεσσαλικά μνημεία, η 
αετωματική επίστεψη δεν συνυπάρχει με τις πλάγιες ταινίες του κορμού στις στήλες 
του 5ου αι., όπου το αέτωμα παρουσιάζεται ελεύθερο, χωρίς να «στηρίζεται» δηλαδή σε 
παραστάδες η πλάγιες ταινίες15. Παρόλο που και για τις θεσσαλικές στήλες μπορεί να

7. Έ χει απολεπισθεί σε ορισμένα σημεία του προσώπου: στη μύτη, στο πηγούνι και στην περιοχή 
του ματιού.

8. Η  μείωση του κορμού στη σωζόμενη δεξιά πλευρά είναι 0,5 εκ. Αν υπολογίσουμε το ύψος 
του κορμού της στήλης, που πρέπει να ταυτίζεται με το ύψος της μορφής (ύψος του κεφαλιού της 0,15 μ.), 
σε 0,90 μ. περίπου, η ολική μείωσή του θα έφτανε γύρω στα 3 εκ.

9. Πλάτους 1,5 εκ. Για το στοιχείο αυτό των επιτυμβίων στηλών βλ. J.D. Beazley, AJA 55 (1951) 
335 και σημ. 31, 32. Βλ. επίσης Χρ. Καρούζος, AM 71 (1956) 247 κ.ε. Βλ. και παρακάτω σελ.37 και σημ.17.

10. Συνήθως κορμός και επίστεψη των στηλών του 5ου αι. συνδέονται με κυμάτιο και σπανιότερα 
με σκοτία, όπως π.χ. στη στήλη από τη Λάρισα, Biesantz, ό.π., 15 Κ 22, πίν.7 και στη στήλη του Εθνικού 
Μουσείου αριθ. 3254 από την Αθήνα: Σ. Καρούζου, Κατάλογος γλυπτών Έθν. Μ. (1967), 48- A. Conze, 
Att. Grabreliefs II (1900), 843, πίν. 164· Κ. Κουρουνιώτης, AE (1911), 255, εικ. 29· εδώ Π ί ν .  17β.

11. Πλάτους 2.5 εκ.
12. Biesantz, ό.π., 27, 55.
13. Πρβλ. τις στήλες Biesantz, ό.π., Κ 19 και Κ 20, πίν. 10.
14. Βλ. παραπάνω σημ. 10.
15. Biesantz, ό.π., 55, σημ. 46, κυρίως 57 κ.ε.
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αμφισβητηθεί ο «κανόνας» αυτός16, πολύ λιγότερο θα ίσχυε για ένα μνημείο, όπως η 
στήλη του Δίου, που, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πιο κάτω, πρέπει να σχετί- 
ζεται λιγότερο με θεσσαλικά και περισσότερο με νησιωτικοϊωνικά έργα17.

Το αρχικό πλάτος της στήλης μας δεν μπορεί να ταυτίζεται με το σωζόμενο. Δια- 
φορετικά θα έπρεπε να είχε σωθεί στην επίστεψη και η αριστερή εσωτερική γωνία του 
αετώματος. Ένα ανάγλυφο έξαρμα σύρριζα με το σπάσιμο του κορμού της στήλης 
επάνω αριστερά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπόλειμμα της πλάγιας ταινίας και επομένως 
ως ένδειξη για το πλάτος του. Είναι πιο έξεργο από τη σωζόμενη ταινία στα δεξιά και 
η φορά του είναι κατακόρυφη κι όχι λοξή προς τ αριστερά, δεν είναι δηλαδή σύμφωνη 
με τη μείωση του κορμού. Επίσης, πάνω από το υπόλειμμα αυτό ο οριζόντιος κανόνας 
της επίστεψης συνεχίζεται προς τ αριστερά, ενώ στη δεξιά πλευρά η ταινία της πλαι- 
σίωσης αρχίζει 1,5 εκ. πιο έξω (δεξιότερα) από το σημείο που σταματά ο κανόνας και 
δημιουργείται η εσωτερική γωνία του αετώματος. Ένα αποφασιστικό, τέλος, στοιχείο, 
που αποκλείει τη συσχέτιση του εξάρματος αυτού με το πλαίσιο της στήλης, είναι 
ο σωζόμενος όγκος του μαρμάρου στο σπασμένο αριστερό κρόταφο, που θα προϋπέ- 
θετε ταινία πλάτους 3 εκ. τουλάχιστον, διπλή δηλαδή από την ταινία στα δεξιά. Θα 
πρέπει λοιπόν να δεχτούμε ότι μας λείπει ένα μέρος από το αρχικό πλάτος του κορμού 
της στήλης, όπως άλλωστε στο ίδιο συμπέρασμα μας οδηγεί και η θέση της μορφής 
επάνω στο έδαφος της, όπως θα δούμε πιο κάτω. Ο  υπολογισμός του πλάτους της στη- 
λης και η ερμηνεία του εξάρματος εξαρτώνται από τη συμπλήρωση της παράστασης, 
από τον αριθμό δηλαδή των μορφών που θα δεχτούμε και από τον τρόπο με τον οποίο 
αυτές εικονίζονταν.

Σε αρκετά μεγάλη απόσταση από το σωζόμενο δεξιό πλαίσιο της στήλης εικονί- 
ζεται μια νεαρή κόρη σε κατατομή προς τ αριστερά. Σώζεται το κεφάλι και από το 
πάνω σώμα της ο αριστερός βραχίονας και το μεγαλύτερο μέρος του στήθους. Η  κυ- 
ματιστή κόμη της κάθεται πάνω στο κρανίο και συγκρατιέται γύρω από αυτό με μια 
ταινία· καλύπτει τον αυχένα και φτάνει χαμηλά στην πλάτη σε οριζόντια βαθμιδωτή 
διάταξη18. Στο μέτωπο, μπροστά από την ταινία, τα μαλλιά χωρίζονται19 και πλαισιώ-

16. Η  στήλη από τη Λάρισα Κ 22 (βλ. παραπάνω σημ. 10) περιγράφεται από τον Biesantz, ό.π., 
15 ως «Stele mit Bekrönung und Randleisten. Die Bekrönung hatte Seitenakrötere». Η  σπασμένη στο 
επάνω μέρος της επίστεψη δεν μπορεί εξαιτίας των άκρωτηρίων να συμπληρωθεί παρά ως αέτωμα, που, 
όπως και στην περίπτωση της στήλης του Δίου, «στηρίζεται» σε πλάγιες ταινίες. Η  συμπλήρωση της 
επίστεψης κατά το πρότυπο των ανθεμωτών στηλών Κ  20α και Κ 33, Biesantz, ό.π., πίν. 15, δε φαίνεται 
καθόλου πιθανή. Ο  συνδυασμός επομένως της αετωματικής επίστεψης με τις πλάγιες ταινίες του κορ- 
μού δεν είναι άγνωστος και στη Θεσσαλία.

17. Βλ. παρακάτω σελ. 39 κε. Στην Ιωνία και στα νησιά, αλλά και στις περιοχές που επηρεάζουν 
καλλιτεχνικά, οι πλάγιες ταινίες συνυπάρχουν με την επίστεψη, ανθεμωτή η αετωματική. Βλ. Η. Hiller, 
Ionische Grabreliefs der ersten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr., IstMitt. Beiheft 12 (1975), 123· επίσης, τα παρα- 
δείγματα ιωνικών στηλών με αέτωμα και πλάγιες ταινίες που αναφέρει ο J.D. Beazley, AJA 55 (1951), 
336, σημ. 32. Για την αετωματική επίστεψη των ιωνικών στηλών γενικά βλ. Hiller, ό.π.,122 και σημ. 16 
οπού η παλιότερη βιβλιογραφία. Βλ. και πιο κάτω σελ. 42.

18. Βλ. Biesantz, ό.π., 80. Για τον τύπο αυτό της κόμμωσης βλ. Χρ. Καρούζος, AM 71 (1956), 248 
και σημ. 12 και W. Schild - Xenidou, Boiotische Grab-und Weihreliefs archaischer und klassischer Zeit 
(1972), 118 και σημ. 1.

19. Αξιοσημείωτο είναι ότι δηλώθηκε επάνω στο μέτωπο με διάθεση προοπτικής και η ομάδα 
των μαλλιών της δεξιάς πλευράς, πράγμα ασυνήθιστο στα ανάγλυφα της εποχής.
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νουν τον αριστερό κρόταφο ως το αυτί σχηματίζοντας μια κυματοειδή «παρυφή». Η 
κόρη φορά ένα ένδυμα, που γύρω από το στέρνο σχηματίζει μια αρκετά παχιά θυλα- 
κωτή πτυχή. Αυτή μας κάνει να υποθέτουμε ότι το ένδυμα είχε απόπτυγμα, όχι όμως 
«πεπορπημένον» αλλά πιασμένο κατά μήκος του βραχίονα σε μια «ψευδοχειρίδα»20 : 
επάνω στον αριστερό βραχίονα της μορφής ενώνονται κατά διαστήματα οι παρυφές 
από τις δύο «πτέρυγες» του αποπτύγματος. Πρόκειται με μεγάλη πιθανότητα για πέπλο, 
χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί και ο χιτώνας21, γιατί η αποσπασματική κατάσταση 
του μνημείου και η αδρή απόδοση των πτυχών δεν μας αφήνουν να αποφασίσουμε με 
βεβαιότητα22. Δυσερμήνευτο είναι ένα στοιχείο επάνω από το ένδυμα της μορφής : 
μια πλατιά ταινία, που ξεκινώντας από ένα «δακτύλιο» - θηλιά στο ύψος του πάνω 
μέρους του βραχίονα χάνεται στον αυχένα κάτω από την κόμη. Από το «δακτύλιο» 
η ταινία φαίνεται να διακλαδίζεται σε δύο στενώτερες, από τις όποιες η μια περνούσε 
κάτω από τη μασχάλη και η άλλη ερχόταν μπροστά, κάτω από το στήθος της μορφής. 
Η  αποσπασματική όμως κατάσταση του μνημείου δεν μας επιτρέπει να είμαστε απο- 
λύτως βέβαιοι για τη μορφή και τη λειτουργία του στοιχείου αυτού, εφόσον μάλιστα 
δεν υπάρχει τυπολογικά εντελώς αντίστοιχό του παράδειγμα, όσο τουλάχιστον ξέρουμε. 
Από τον 5ο αι. συχνά το ένδυμα γυναικείων μορφών κυρίως συγκρατιέται με ταινίες, 
που διασταυρώνονται στην πλάτη η στο στήθος23. Μια ανάλογη ερμηνεία φαίνεται 
πιθανή και για τη δική μας περίπτωση24.

Φαίνεται μάλλον δύσκολο να αποτελούσαν την παράσταση της στήλης μας περισ- 
σότερες μορφές από μία. Γιατί, αν συμπληρώναμε στ αριστερά μιαν ακόμη μορφή, 
καθιστή η και όρθια25, το πλάτος της στήλης θα γινόταν εξαιρετικά μεγάλο26, εξαιτίας 
της μεγάλης απόστασης που μεσολαβεί από την πλάτη της μορφής ως το πλαίσιο της 
στήλης27. Το καλύτερο παράλληλο για τον τρόπο, με τον οποίο είναι τοποθετημένη

20. Βλ. Γ. Μπακαλάκη, Προανασκαφικές Έρευνες στη Θράκη (1958), 23 κ.ε., κυρίως 33 κ.ε., 
όπου γίνεται αναλυτική τυπολογική ερευνά για τις «ψευδοχειρίδες» του πέπλου. Βλ. επίσης W. Amelung, 
RE III 2, 2312 κ.ε., λ. Chiton.

21. Biesantz ό.π. 27.
22. Συχνά η δουλειά σε έργα επαρχιακά δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ πέπλου και χιτώνα. 

Βλ. Biesantz ό.π., 69, κε. και Schild - Xenidou, ό.π., 105.
23. Για την πρώτη περίπτωση βλ. τις καθιστές θρηνουσες μορφές του Βερολίνου Κ 13α-β, C. Blü- 

mel, Die klassisch - griechischen Skulpturen der Staatlichen Museen zu Berlin (1966), εικ. 62-67. Πρβλ. 
και τη στήλη της Νικησώς στο Μουσείο του Πειραιά, Η. Möbius, Die Ornamente der griechischen 
Grabstelen klassischer und nachklassischer Zeit (1968), πίν. 7α. Για τη δεύτερη περίπτωση βλ. π.χ. τη 
στήλη της Σιληνίδος του Βερολίνου Κ 40, Blümel, ό.π., εικ. 47.

24. Εδώ όμως θα πρέπει να υποθέσουμε ένα διαφορετικό σύστημα στο δέσιμο για να ερμηνεύσουμε 
τα σωζόμενα στοιχεία : μια ταινία θα περιέβαλλε τον αυχένα καταλήγοντας μπροστά σε δυο θηλιές, 
μια δεύτερη θα περνούσε μέσα από τις δυο αυτές θηλιές, αφού πλαισίωνε το στήθος, θα κατέβαινε 
κάτω από τις μασχάλες και θα έδενε ίσως πίσω στην πλάτη.

25. Σύμφωνα με την παράσταση της στήλης των Φαρσάλων στο Αούβρο, Biesantz, ό.π.. Κ 36, πίν. 
17 και των στηλών Biesantz ό.π. Κ 4 και Κ 1, πίν. 18.

26. Όπως στις πολυπρόσωπες στήλες, π.χ. της Ικαρίας, Hiller, ό.π., 172 Κ 6, πίν. 16, 1.
27. Γύρω στα μέσα του 5ου αι. οι συνθέσεις των στηλών με δύο μορφές έχουν αποκτήσει άνεση 

επάνω στο έδαφος του κορμού, όπως στη στήλη της Κομοτηνής του Μουσείου Θεσσαλονίκης (βλ. 
Μαν. Ανδρόνικος, ΑΕ (1956), 203 κ.ε., πίν. 1. Για τη στήλη αυτή βλ. τελευταία Hiller, ό.π., 182 N 1, 
πίν. 21). Εδώ υπάρχει ελεύθερος χώρος ανάμεσα στις δύο μορφές και πίσω από την πλάτη της καθεμιάς,
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η μορφή της κόρης επάνω στο έδαφος της στήλης και για τη σχέση της με το αρχιτε- 
κτονικό πλαίσιο μας προσφέρει η στήλη αριθ. 3254 του Εθνικού Μουσείου (Π ί ν. 17β), 
για την οποία έγινε λόγος πιο πάνω28 και που χωρίς αμφιβολία εικόνιζε μία μόνον 
μορφή. Η  στήλη του Δίου λοιπόν ακολουθούσε, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, 
τον τύπο των αυστηρορυθμικών και πρώιμων κλασικών στηλών του νησιωτικοϊωνικού 
χώρου με μια μορφή, τη νεκρή κόρη, που εικονίζεται όρθια σε κατατομή, προς τα δεξιά 
η κάπως σπανιότερα προς τ αριστερά29, κρατώντας κάποιο αντικείμενο30. Στις στήλες 
με τέτοιου είδους παράσταση υπάρχει κατά κανόνα άνεση χώρου μπροστά από τη μορ- 
φή για την ελεύθερη κίνηση των χεριών της, πολύ περισσότερη απ ότι πίσω της. 
Αυτό συμφωνεί και με την άποψη ότι το έξαρμα στην αριστερή πλευρά του κορμού 
της στήλης που συζητήσαμε πιο πάνω δεν μπορεί να προέρχεται από την ταινία του 
πλαισίου, γιατί ο κενός χώρος πίσω από τη μορφή της κόρης θα ήταν μεγαλύτερος 
η τουλάχιστον ίσος με το χρήσιμο χώρο μπροστά της. Η  μόνη πιθανή ερμηνεία του 
εξάρματος που απομένει είναι ότι πρόκειται για υπόλειμμα από κάποιο αντικείμενο, 
που ίσως η σωζόμενη μορφή θα το κρατούσε στο δεξί της χέρι31. Το αντικείμενο αυτό 
θα ήταν αρκετά επίμηκες, ένα αλάβαστρο π.χ.32, ώστε να φτάνει ως τη σκοτία κάτω 
από την επίστεψη. Θα κρατιόταν από το κάτω μέρος του στο ύψος του κεφαλιού και 
σε αρκετή απόσταση από αυτό, ώστε το λογισμένο στον αγκώνα χέρι να σχημα- 
τίζει μια αρκετά ανοιχτή γωνία. Έτσι, και το κεφάλι της κόρης δεν έχει την 
κλίση προς τα κάτω, που χαρακτηρίζει πολλές από τις κόρες των νησιωτικών στη- 
λών. Η  νεαρή κοπέλα της στήλης από το Δίον με τη σχετικά αλύγιστη στάση του 
κεφαλιού και του σώματος, όσο σώζεται, συγκρίνεται καλύτερα με έργα επαρχιακά33,

χωρίς όμως να δημιουργούνται μεγάλα κενά, όπως θα συνέβαινε αν η στήλη του Δίου συμπληρωνόταν 
με μια δεύτερη μορφή.

28. Βλ. σελ. 36 και σημ. 10. Επίσης η στήλη της Αμφοττώς στο Εθνικό Μουσείο αριθ. 739 (Σ. 
Καρούζου, Κατάλογος γλυπτών Έθν. Μ. (1967), 35, πίν. 19· Schild - Xenidou, ό.π., 10 Κ 10) μας βοηθά 
να φανταστούμε την παράσταση της κόρης σε σχέση με τον κορμό της στήλης. Το ύψος του κορμού 
της στήλης μας (βλ. παραπάνω σημ. 8) πρέπει να ήταν μικρότερο από το διπλάσιο κάτω πλάτος του, 
όπως συμβαίνει και στις στήλες της Αμφοττώς και της Πολυξένης του ίδιου Μουσείου αριθ. 733 (Bie- 
santz ό.π. Κ 27, πίν. 8). Αντίθετα, στις παριανές στήλες Giustiniani και Ν. Υόρκης το ύψος του κορμού 
είναι ίσο με το διπλάσιο κάτω πλάτος του. Βλ. Χρ. Καρούζος, AM 71 (1956), 247.

29. Βλ. Ά . Λεμπέση, Ant. Plastik XII (1973), 9 και σημ. 25.
30. Για τον τύπο των στηλών αυτών βλ. Hiller, ό.π., 130 κ.ε., 136 κ.ε., που αποδίδει τη δημιουργία 

του στην Πάρο. Πιο σωστά η Ά . Λεμπέση, ό.π., 12, σημ. 48 παρατηρεί ότι η δημιουργία του τύπου δεν 
μπορεί να περιορίζεται στην Πάρο, αφού υπάρχει και στην Κρήτη από τον 7ο κιόλας αι.

31. Δεν φαίνεται πολύ πιθανό να υπήρχε κάποιο αντικείμενο ανεξάρτητο, λαξευμένο στο έδαφος 
της στήλης, επειδή ελάχιστα είναι τα ανάλογα παραδείγματα από την κλασική εποχή. Πρβλ. π.χ. τη 
στήλη του νέου από τη Σαλαμίνα στο Εθνικό Μουσείο αριθ. 715, Η. Diepolder, Die attischen Grab- 
reliefs (1965), πίν. 6, όπου εικονίζεται ένα κλουβί στο έδαφος της στήλης, και τη στήλη ενός κοριτσιού, 
Conze, ό.π., 815, πίν. 156· D. Ohly, Glyphothek München (1972), 30 αριθ. 6, 31.

32. Ό πως αυτό που κρατά η μορφή στη στήλη από τη Λάρισα, Biesantz, ό.π., Κ21, πίν. 5. Για το 
αλάβαστρο σε επιτύμβιες στήλες της ιωνικής περιοχής βλ. P.Zanker, AK 9 (1966), 18. Βλ. και το θραύ- 
σμα, πιθανότατα από μία επιτύμβια στήλη, στη Βοστώνη. L. D. Caskey, Catalogue of Greek and 
Roman Sculpture (1925), 16. Για τα αντικείμενα που βαστούν οι γυναικείες μορφές στις θεσσαλικές 
στήλες γενικά βλ. Biesantz, ό.π., 84 κ.ε.

33. Ό πως η βοιωτική στήλη της Αμφοττώς στο Εθνικό Μουσείο (βλ. παραπάνω σημ. 28).
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καθώς και με τη στήλη αριθ. 3254 του Εθνικού Μουσείου (Π ί ν. 17 β)34.
Οπως ήδη αναφέραμε, η στήλη του Δίου εξαρτάται τυπολογικά από τις νησιω- 

τικές στήλες, πρόκειται όμως για έργο επαρχιακό. Ο  Biesantz τη διαπραγματεύεται 
μαζί με τα θεσσαλικά έργα, παρόλο που δεν προέρχεται από τη Θεσσαλία35. Μια γενική 
ομοιότητα της στήλης μας με τα θεσσαλικά έργα είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, μπορεί 
όμως να ερμηνευτεί εύκολα από τα κοινά, ιωνικά πρότυπα της «βορειοελλαδίτικης» 
τέχνης36. Όμως, ο τόπος προέλευσης του έργου που εξετάζουμε, μια περιοχή όπου 
υπήρχαν ελληνικές άποικίες37, απέναντι μάλιστα από τη Χαλκιδική, μας κάνει να θεω- 
ρούμε την άμεση εξάρτησή του από τη νησιωτικοϊωνική τέχνη όχι μόνον πιθανή, αλλά 
και φυσική38. Και στυλιστικά η στήλη του Δίου δε βρίσκει τη θέση της ανάμεσα στις 
σύγχρονές της θεσσαλικές. Οι όμοιότητές της με τις καλύτερες ποιοτικά θεσσαλικές 
στήλες39 δεν μπορούν να μας οδηγήσουν πέρα από τη διαπίστωση ότι έχει κοινή μ αυτές 
την εξάρτηση από ιωνικά πρότυπα. Από την άλλη, ο δεσμός της με την ομάδα «Δά- 
ρισα II», στην οποία την έντάσσει ο Biesantz και που αποτελείται άλλωστε από τρία 
μόνον γλυπτά40, δε στηρίζεται σε μεγαλύτερες ομοιότητες. Ή  κυματιστή κόμη της 
κόρης του Δίου, που αναλύεται σε «ραβδώσεις» και οξείες ακμές, δύσκολα μπορεί να 
συγκριθεί με την κόμη της γυναικείας μορφής της στήλης K 2241 από την ομάδα «Λά- 
ρισα II», που αποτελεί μια συμπαγή μάζα, πάνω στην οποία οι πλόκαμοι αποδίδονται 
σχεδιαστικά. Αντίθετα το κεφάλι της κόρης συγκρίνεται στενώτερα με έργα που πα- 
ρουσιάζουν αμεσότερα την ιωνική επίδραση, όπως η στήλη από τη Λιάτανη στη Ν. 
Υ όρκη42 και η στήλη του Εθνικού Μουσείου αριθ. 910, που αν και προέρχεται από 
την Αττική έχει συχνά τονισθεί ο ιωνικός της χαρακτήρας43. Στο τελευταίο έργο μά- 
λιστα συναντούμε τις αυλακιές και τις οξείες ράχες στην κόμη της νεαρής μορφής. 
Και στο πλάσιμο των γυμνών μορφών και στη σχεδίαση των επιμέρους η στήλη μας 
απέχει αισθητά από την Κ 22, όχι μόνον εξαιτίας της υπεροχής της στην εκτέλεση, 
αλλά και για την τελείως διαφορετική αίσθηση στη σύλληψη της μορφής. Ο  τεχνίτης 
που λάξευσε το θραύσμα από το Δίον δεν μπορεί να σχετίζεται με τον κύκλο του τεχνίτη 
που λάξευσε τη λανθασμένη σε αναλογίες και αδέξια σε απόδοση γυναικεία μορφή 
της στήλης από τη Λάρισα. Στη στήλη του Μουσείου Θεσσαλονίκης η κόρη είναι

34. Βλ. παραπάνω σημ. 10. Για τήν προέλευση του καλλιτέχνη της στήλης αυτής βλ. παρακάτω 
σελ. 41 και σημ. 45.

35. Biesantz, ό.π., 6. Ο  Ιδιος ό.π. 124, 127 στη γεωγραφική κατάταξη των έργων την τοποθετεί πλάι 
σ αυτά που προέρχονται από την Περραιβία.

36. Biesantz, ό.π., 166 κ.ε., κυρίως 171, 173.
37. Οπως η Μεθώνη, αποικία των Έρετριέων. Βλ. Lenk, RE XV 2, 1385 κ.ε., λ. Methone.
38. Βλ. και Μαν. Ανδρόνικος, Τα Ελληνικά Μουσεία (1974), 270, 276 εικ. 3.
39. Biesantz, ό.π., Κ 5, πίν. I - Κ 36, πίν. 17 Κ 30, πίν. 19-20.
40. Biesantz, ό.π., 127, κυρίως 147, 153.
41. Βλ. σημ. 40 και παραπάνω σημ. 10 και 16.
42. Βλ. G.M.A. Richter, Catalogue of Greek Sculptures in the Metropolitan Museum of Art (1954), 

αριθ. 74, πίν. 60 tv Schild - Xenidou, ό.π., 12 Κ 12.
43. Diepolder, ό.π., 9, εικ. 1* Καρούζος, ό.π., 246, σημ. 4, 248 Hiller, ό.π., 136, σημ. 60. Η  κόμμωση 

της κόρης στη στήλη αριθ. 910 είναι πολύ όμοια με την κόμμωση ορισμένων κορών της ανατολικής 
ζωφόρου του Παρθενώνα (βλ. G. Fougères, Le Parthénon II (1910), πίν. 123, πλάκα VIII, αριθ. 58 και 
60), ώστε μπορούμε να πούμε ότι το έργο αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνδετικό κρίκο ανάμεσα
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σωστά σχεδιασμένη, οι πλαστικές μορφές παρά το χαμηλό ανάγλυφο είναι εύχυμες 
και αρκετά διαφοροποιημένες και οι μεταβάσεις τους προς το έδαφος του αναγλύφου 
βαθμιαίες και καμπύλες. Το πηγούνι της κόρης διαγράφει μια ζωντανή καμπύλη, τα 
χείλη της είναι σαρκώδη, το αυτί καλοσχεδιασμένο και με λεπτότητα αποδομένο. Τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τον τύπο του μνημείου και της παράστασης 
μαρτυρούν τη στενή σχέση της στήλης με έργα νησιωτικά. Και η αδρή απόδοση του 
ενδύματος της κόρης έχει τα παράλληλά της σε έργα όπως η στήλη της Λιάτανης και 
οι αποσπασματικές στήλες του Εθνικού Μουσείου, αριθ. 3076 από την Ικαρία της 
Αττικής44 και αριθ. 3254 από την Αθήνα (Π ί ν. 17 β)45, που η σχέση τους με τη νη- 
σιωτικοϊωνική παράδοση είναι, νομίζουμε, αναμφισβήτητη. Η  στήλη του Δίου εξαρτά- 
ται λοιπόν στενά από έργα νησιωτικά, χωρίς όμως να μπορεί να θεωρηθεί δημιούργημα 
νησιώτη καλλιτέχνη. Το πολύ πρόστυπο ανάγλυφο46 και η αδρή, επίπεδη, όχι πολύ 
πειστική πτύχωση του ενδύματος, η αδυναμία στην προοπτική απόδοση του στέρνου 
και, τέλος, το ίδιο το υλικό της στήλης47 μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το έργο λαξεύ- 
τηκε έπιτόπου, από έναν τεχνίτη με νησιωτικοϊωνικές καταβολές. Κοντά στη στήλη 
του Δίου βρίσκεται στυλιστικά ένα σχετικά πρόσφατο απόκτημα του Μουσείου Θεσσα- 
λονίκης, η επιτύμβια στήλη από τη γειτονική στο Δίον Πύδνα48. Το μνημείο αυτό, 
που είναι αρκετά νεώτερο από τη στήλη που εξετάζουμε, μπορεί να ενισχύσει την άποψη 
ότι η περιοχή των ακτών της Πιερίας κατά τον 5ο αι. βρίσκεται καλλιτεχνικά κάτω 
από την επίδραση της ιωνικής τέχνης49.

Τα χρόνια της στήλης μας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και 
εξαιτίας της αποσπασματικότητας της εικονιζόμενης μορφής και εξαιτίας των παραδο- 
σιακών στοιχείων με τα οποία είναι δεμένος ο τεχνίτης της. Ιδιαίτερα στην κόμμωση 
της κόρης μπορούμε να διαπιστώσουμε το συντηρητισμό του, και συγκεκριμένα στην 
κυματοειδή «παρυφή» που πλαισιώνει τον κρόταφό της. Η  αρκετά σχηματοποιημένη 
μορφή της κατάγεται από τους ημικυκλικούς βοστρύχους, που περιβάλλουν το πρόσωπο

στα ιωνικά έργα και στη ζωφόρο. Για την επίδραση της νησιωτικοϊωνικής τέχνης στη ζωφόρο του 
Παρθενώνα βλ. Γ. Δεσπίνης, Συμβολή στη μελέτη του έργου του Αγορακρίτου (1971), 130 κ.ε.· K. Vier- 
neisel, JbBerlMus. 15 (1973), 34 κ.ε.

44. Σ. Καρούζου, Κατάλογος γλυπτών Έθν. Μ. (1967), 56 AJA 5 (1889), πίν. 13.
45. Βλ. παραπάνω σημ. 10 και σελ. 39. Για τη σχέση του έργου αυτού με τη νησιωτικοϊωνική τέχνη 

είναι ενδεικτική και η ύπαρξη των πλάγιων ταινιών του κορμού (βλ. J.D. Beazley, AJA 55 (1951), 335). 
Και γενικότερα ο τύπος της στήλης και της παράστασης δεν έχουν κανένα παράλληλο στην Αττική, 
αν εξαιρέσουμε τη στήλη του Εθνικού Μουσείου αριθ. 910, που, όπως ήδη σημειώθηκε (σελ. 40 και 
σημ. 43), έχει έντονη ιωνική επίδραση. Μια ακόμη επιτύμβια στήλη που προέρχεται από την Αττική, 
σχετίζεται όμως με κάποιο ιωνικό εργαστήρι, είναι η στήλη από τον Πειραιά στο Εθνικό Μουσείο 
αριθ. 713. Βλ. Biesantz, ό.π., Κ 54, πίν. 1.

46. Για τη μικρή αναγλυφική έξαρση, ως χαρακτηριστικό έργων από τη βόρειο και μέση Ελλάδα 
που σχετίζονται με την ιωνική παράδοση, βλ. L. Schneider, Ant. Plastik XII (1973), 109.

47. Βλ. παραπάνω σελ. 35 και σημ. 5.
48. Βλ. παραπάνω σημ. 4.
49. Οπως άλλωστε όλη η περιοχή της Μακεδονίας. Βλ. Μαν. Ανδρόνικος, BCH 79 (1955) 97 κ.ε. 

Η  στήλη από την Πύδνα έχει κοινά με τη στήλη μας τον έντονο ιωνισμό, αλλά και ορισμένα επαρχιακά 
χαρακτηριστικά, όπως την επιπεδότητα στο πλάσιμο (βλ. παραπάνω σημ. 46), την αδυναμία στην προο- 
πτική, το συντηρητισμό στην απόδοση ορισμένων λεπτομερειών, π.χ. του ματιού.
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πολλών αρχαϊκών κορών, του ιωνικού χώρου κυρίως50. Η  υπόλοιπη όμως κόμη της 
μορφής μας οδηγεί στα χρόνια γύρω η και μετά τα μέσα του 5ου αι., όπως δείχνει η σύγ- 
κριση με μια σειρά στηλών51. Η  πιο συγγενική από αυτές με τη στήλη μας, η στήλη 
της Ν. Υόρκης από τη Λιάτανη, που πρέπει ν' ανήκει στα χρόνια της ζωφόρου του 
Παρθενώνα52, είναι ασφαλώς λίγο νεώτερη από τη στήλη του Δίου. Ο  συντηρητισμός 
του τεχνίτη που λάξευσε την τελευταία φαίνεται και στα χαρακτηριστικά του προσώπου 
της κόρης, στο βαρύ πηγούνι και στο μάτι. Παρόλο που έχει γίνει προσπάθεια να δοθεί 
με συνίζηση ο εσωτερικός κανθός, ουσιαστικά το μάτι έχει σχεδιαστεί κατενώπιον, 
ενώ ήδη σε έργα της δεκαετίας 470/60 η συνίζηση του ματιού έχει προχωρήσει πολύ 
περισσότερο53. Ωστόσο τα βλέφαρα έχουν λεπτύνει και παρά τη φθορά του μαρμάρου 
στο σημείο αυτό μπορούμε να διακρίνουμε ότι διαφοροποιούνται και διαχωρίζονται 
στους κανθούς το επάνω από το κάτω. Το στοιχείο αυτό μας επιτρέπει να δεχτούμε με 
αρκετή βεβαιότητα ότι η στήλη του Δίου έχει ξεπεράσει χρονικά το δίσκο της Μήλου, 
που παρουσιάζει το χαρακτηριστικό αυτό54, είναι όμως έργο ενός πρωτοπόρου καλλι- 
τέχνη. Τα πιο εξελιγμένα λοιπόν χαρακτηριστικά της στήλης οδηγούν σε μια χρονο- 
λόγηση στη δεκαετία μετά τα μέσα του αιώνα55, και πριν από την παρθενώνεια ζωφόρο, 
από την οποία δεν πρέπει να προηγείται πολύ, αν κρίνουμε από την εξελιγμένη μορφή 
του αυτιού της κόρης, που απαντάται όμοιο σ έναν από τους ιππείς της βόρειας πλευράς56.

Με τη χρονολόγηση στην οποία καταλήξαμε συμφωνεί και η άνετη προβολή 
της μορφής επάνω στο έδαφος της στήλης, αντίθετα με ότι συμβαίνει σε στήλες του 
τύπου λίγο παλιότερες, όπου το πλάτος της μορφής ταυτίζεται σχεδόν με το πλάτος 
του κορμού57. Έτσι, και η αετωματική επίστεψη, που δεχτήκαμε ως τη μόνη δυνατή 
κορύφωση της στήλης του Δίου, συμβαδίζει με την εξέλιξη των αναλογιών του κορμού58 
και της σχέσης του με την παράσταση. Μια σειρά στηλών που παρουσιάζουν όμοια 
σχέση κορμού και εικονιζόμενης μορφής και χρονολογούνται μετά τα μέσα του 5ου αι. 
επιστέφονται με άέτωμα59. Στην ομάδα αυτή θα πρέπει να ενταχθεί και η στήλη της

50. Πρβλ. το κεφάλι με πόλο της κόρης των Δελφών, G.M. Richter, Korai (1968), 86, εικ. 270- 
274- την κόρη της Ακρόπολης 675, Richter, ό.π., 123, εικ. 395-397 τη Νίκη από τη Δήλο στο Εθνικό 
Μουσείο αριθ. 21, Richter, ό.π., πίν. XlVa, Σ. Καρούζου. ό.π., 9, πίν. 6.

51. Βλ. Καρούζος, ό.π., 248 και σημ. 12· Schild - Xenidou, ό.π., 118, σημ. 1.
52. Καρούζος, ό.π., 248· G.M.A. Richter, Catalogue of Greek Sculptures in the Metropolitan Mu- 

seum of Art (1954), αριθ. 74. Βλ. και B. Fellmann, Wandlungen, E. Homann-Wedeking gewidmet (1975) 
118, σημ. 32.

53. Πρβλ. τη στήλη Giustiniani στο Βερολίνο, που έχει χρονολογηθεί από τον Χρ. Καροϋζο, JHS 
71 (1951), 104, γύρω στο 465. Βλ. και K. Vierneisel, JbBerlMus. 15 (1973), 33, σημ.53. Για την απόδοση 
του ματιού σε όψη τριών τετάρτων βλ. Καρούζος, ό.π., 108.

54. Βλ. Καρούζος, ό.π., 107. Για τη χρονολόγηση του δίσκου στη δεκαετία 460/50 βλ. Καρούζος, 
ό.π., 104.

55. Ο  Biesantz, ό.π. 27, 40,, 41 τη χρονολογεί γύρω στα μέσα του 5ου αι. Το ίδιο και ο Μαν. Α ν- 
δρόνικος, Τα Ελληνικά Μουσεία (1974), 276 εικ. 3.

56. Fougères, ό.π., πίν. 107, πλάκα XXXVII, αριθ. 115· Lullies - Hirmer, Griech. Plastik (1956), 
πίν. 151.

57. Βλ. σχετικά Χρ. Καρούζος, AM 71 (1956), 246.
58. Βλ. Μαν. Ανδρόνικος, ΑΕ (1956), 209 κ.ε. και Ν. Himmelmann - Wildschütz, Studien zum 

Ilissos - Relief (1956), 40.
59. Πρβλ. τις βοιωτικές στήλες : της Αμφοττώς (βλ. παραπάνω σημ. 28)· της νέας με πόλο (Χρ.
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Ν. Υόρκης από την Πάρο. Η  συμπλήρωση της επίστεψης, που ήταν από χωριστό 
κομμάτι και δεν σώθηκε, κατά το πρότυπο της στήλης Giustiniani του Βερολίνου δεν 
μπορεί να είναι σωστή60. Η  ανθεμωτή επίστεψη δεν συμφωνεί με τις πλατιές αναλογίες 
του κορμού και οι δύο τόρμοι στο πάνω μέρος του κάνουν περισσότερο πιθανή τη συμ- 
πλήρωση με αέτωμα. Την άποψη αυτή ενισχύει και μια νέα στήλη του τύπου που εξε- 
τάζουμε, από τη Νέα Καλλικράτεια στο Μουσείο Θεσσαλονίκης61, που πρόκειται να 
δημοσιευτεί από την κ. Κώστογλου - Δεσπίνη. Α ετωματική επίστεψη σύμφωνα με τα 
παραπάνω θα δέχονταν και οι λίγο παλιότερες από της Ν. Υόρκης, αποσπασματικά 
σωζόμενες στήλες της Σκύρου62 και της Αμοργού63.

Θεσσαλονίκη 1976 ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ-ΤΙΒΕΡΙΟΥ

Καρούζος, Το Μουσείο της Θήβας (1934), 17 αριθ. 12, εικ. IT Schild-Xenidou, ό.π., 15 Κ 15)· τη στήλη 
από τη Λιάτανη (βλ. παραπάνω σημ. 42), που η επίστεψή της είναι ένα αέτωμα καμπύλο. Πρβλ. επίσης 
τη θεσσαλική στήλη της Πολυξένης (βλ. παραπάνω σημ. 28) και τις δύο στήλες του Εθνικού Μουσείου 
αριθ. 3254 και 910 (βλ. παραπάνω σημ. 10, σελ. 36, 40 και σημ. 43 αντιστοίχως).

60. Αυτή τη συμπλήρωση προτείνει η Richter, ό.π., αριθ. 73. Ο  Χρ. Καρούζος, AM 71 (1956), 247 
χαρακτηρίζει την επίστεψή της άπλώς Akroterbekrönung.

61. Βλ. παραπάνω σημ. 4.
62. Χρ. Καρούζος, AM 71 (1956), 245 κ.ε., πίν. 133-135 Hiller, ό.π., 88, 136. Ο  Καρούζος, ό.π., 

247, αναφέρεται στην επίστεψή της χαρακτηρίζοντάς την άπλως ως Akroterbekrönung. Για τη χρο- 
νολόγησή της γύρω στα 450 Καρούζος ό.π. 246 κ.ε.

63. Βλ. Hiller, ό.π., 88, 131 σημ. 35, 136, πίν. 31. 1. και Β. Fellmann, Wandlungen, Ε. Homann - 
Wedeking gewidmet (1975), 114 κ.ε., πίν. 25a, που τη χρονολογεί στη δεκαετία μετά το 450 και κοντά 
στη στήλη της Ν. Υόρκης.



ΛΕΙΨΑΝΑ ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ, ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ*

(Ανασκαφή οικοπέδου Ξ. Παναγιωτοπούλου - X. Παπαγεωργίου)

( Π ί ν .  18-39· Σ χ .  1 -9 )

Η  ανασκαφή του οικοπέδου αυτού της Θήβας, ιδιοκτησίας Ξενοφώντος Παναγιω- 
τοπούλου και Χαραλαμπους Παπαγεωργίου, έγινε τον Ιούλιο του 1973 και αφορμή για 
τη διεξαγωγή της έδωσε, όπως συνήθως, η πρόθεση των ιδιοκτητών να οικοδομήσουν. 
Από τη θέση του οικοπέδου κρίθηκε ότι έπρεπε να προηγηθεί η ανασκαφική έρευνά 
του. Τα αποτελέσματα, με λείψανα Πρωτοελλαδικών, Μεσοελλαδικών και Υστεροελ- 
λαδικών οικισμών και άφθονη κεραμεική, ιδίως των δύο πρώτων εποχών, δικαίωσαν 
τις προβλέψεις μας* * 1.

Το οικόπεδο βρίσκεται στο ΝΑ. τμήμα της Καδμείας, 50 μ. περίπου Α. από το 
οικόπεδο Π. Θεοδώρου της οδού Επαμεινώνδου, όπου το 1963 αποκαλύφθηκαν 
λείψανα μεγάλου πρωτοελλαδικού οικήματος2 (Σ χ. 1 : 2). Έχει έκταση 130 μ.2 περίπου, 
με κύριο άξονα από Β. προς Ν. Είναι στη γωνία των οδών Πινδάρου και Δίρκης, με τη 
δυτική μακρά πλευρά του, μήκους 16 μ., παράλληλη προς την οδό Πινδάρου και τη 
βόρεια στενή πλευρά του, μήκους 8.30 μ., παράλληλη προς την οδό Δίρκης (Σχ. 1: 1). 
Ε ρευνήθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του οικοπέδου, δηλ. έκταση 73 μ.2 περίπου.Η  έρευνα 
έγινε άρχικά με τρεις τομές, που είχαν διαστάσεις 5 X 5 μ. οι δύο πρώτες και 2.50 
Χ5 μ. η τρίτη και ανοίχτηκαν στο κέντρο του οικοπέδου, με διάδρομο πλάτους 1 μ. 
μεταξύ τους. Αργότερα, οι τομές ενώθηκαν και σχηματίστηκε έτσι ενιαία μεγάλη 
τομή μήκους 14.50 και πλάτους 5 μ. (Πίν.  18α· Σ χ. 2).

Κατά την ανασκαφή βρέθηκαν οικοδομικά λείψανα της Πρωτοελλαδικής (ΠΕ), 
της Μεσοελλαδικής (ΜΕ) και της Υστεροελλαδικής (ΥΕ) εποχής, με καλύτερα αντι- 
προσωπευμένη τη ΜΕ εποχή. Ανακαλύφθηκαν ακόμη πέντε τάφοι, από τους οποίους

* Βλ. Συντομογραφίες του άρθρου στη σελ. 89.
1. Η  ανασκαφή έγινε με την επίβλεψη της Κ. Δημακοπούλου και κράτησε ένα περίπου μήνα, 

από τις 15 Ιουνίου ως τις 17 Ιουλίου του 1973. Σύντομη ανακοίνωσή της δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Teiresias 4 (1974), 9. Βλ. και Fritz Schachermeyr, Die Agäischefrhüzeit, 1. Band (1976), 215, 269. Εκφρά- 
ζονται ευχαριστίες και από εδώ στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου κκ. Ξ. Παναγιωτόπουλο και X. Πα- 
παγεωργίου, που σε όλο το διάστημα της ανασκαφής έδειξαν μεγάλη υπομονή και κατανόηση και 
διευκόλυναν με κάθε τρόπο την εργασία μας. Στη διεξαγωγή της ανασκαφής βοήθησαν οι πτυχιούχοι 
της Αρχαιολογίας δδ. Άδριανή Φερεντίνου και Τούλα Δαμαλά. Η  Ε πιμελήτρια Αρχαιοτήτων κ. 
Φανουρία Δακορώνια και η δ. Φερεντίνου μας βοήθησαν στη διαλογή και κατάταξη του υλικού. Τα 
σχέδια των αγγείων και των οστράκων έγιναν από την κ. Ηρώ Άθανασιάδου. Οι φωτογραφίες, εκτός 
των ανασκαφικών που έγιναν από την Κ. Δημακοπούλου, είναι των δδ. Ί.Ίωαννίδου και Λ. Μπαρ- 
τζιώτη. Τα σχέδια της ανασκαφής στην τελική τους μορφή φιλοτεχνήθηκαν από την αρχιτέκτονα κ. 
Μ. Φουντούκου. Για τη βοήθειά τους, εκφράζονται σε όλες ευχαριστίες θερμές.

2. ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, 192, Σχ. 1* Πίν. 221 β.
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ένας κτιστός της ΠΕ εποχής, δύο κιβωτιόσχημοι της ΜΕ εποχής και δύο ταφές σε 
πίθους της ΜΕ επίσης εποχής. Λίγα όμως αγγεία συγκολλήθηκαν, παρόλο το πλήθος 
των οστράκων. Εκτός από την κεραμεική υπήρχαν και αρκετά μικρά αντικείμενα, 
τα περισσότερα της ΜΕ εποχής.

Δυστυχώς, όπως είναι φυσικό στις θέσεις με τη συνεχή κατοίκηση, τα στρώματα 
των διαφόρων εποχών δεν ήταν άθικτα, αλλά σε πολλά σημεία είχαν κοπεί και ταραχτεί 
από μεταγενέστερες οικοδομικές εργασίες. Οι ΥΕ τοίχοι κατέστρεψαν κυρίως την 
αρχή του ΜΕ στρώματος, αλλά τη μεγαλύτερη καταστροφή την προξένησαν οι υστε- 
ρορωμαϊκές και βυζαντινές παραβιάσεις. Οι βυζαντινοί βόθροι είχαν φτάσει πολύ βα- 
θιά, σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις ως και στο ΠΕ στρώμα· και τούτο έγινε αιτία 
να αναμιχθούν τα όστρακα.

Α. Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ

1. ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Τα λείψανα της ΠΕ εποχής βρέθηκαν σε ολόκληρη την έκταση της τομής, σε 
δύο αλλεπάλληλα στρώματα με μικρό πάχος, το ένα από τα οποία ήταν μικρή στρώση, 
πάχους 0.30 μ. περίπου, επάνω ακριβώς στο φυσικό βράχο. Η  καθαρή ΠΕ επίχωση 
άρχιζε σε βάθος 2.30 μ. από την επιφάνεια της οδού Πινδάρου και έφθανε ως το φυσικό 
βράχο, που βρέθηκε σε βάθος 2.70 - 2.90 μ. με μικρή κλίση από Ν. προς Β. Όπως 
δείχνουν τα ευρήματα, το ΠΕ στρώμα περιλαμβάνει δύο φάσεις κατοικήσεως.

Πρώτη φάση

Δε σώθηκαν οικοδομικά λείψανα αυτής της φάσεως. Τα μόνα ίχνη που διατηρή- 
θηκαν ήταν διάφορες επεξεργασίες επάνω στο βράχο. Στο νότιο τμήμα της τομής υπήρ- 
χαν αρκετές ρηχές κοιλότητες, διαμέτρου 0.15-0.20 μ. Οι πλατύτερες από αυτές 
ήταν τοποθετημένες σε τρεις σειρές και σχημάτιζαν τμήμα ανώμαλου ορθογώνιου 
χώρου. Ανάμεσα στις κοιλότητες και δίπλα στη νότια πλευρά του ορθογώνιου χώρου 
έχουν σκαλιστεί δύο παράλληλα αυλάκια, πλάτους 0.20 και βάθους 0.15-0.20 μ. 
(Πίν.  19β).

Είναι φανερό ότι οι επεξεργασίες αυτές έγιναν από ανθρώπινο χέρι, αλλά είναι 
δύσκολη η ερμηνεία του προορισμού τους. Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι στις κοι- 
λότητες έμπαιναν ξύλινα δοκάρια για τη στήριξη της στέγης ενός παραπήγματος η 
καλύβας. Είναι άγνωστο σε τι χρησίμευαν τα αυλάκια, αλλά πρέπει, πάντως, να έχουν 
σχέση με τις κοιλότητες. Ίσως, το ένα να είχε γίνει για να συγκρατεί τους τοίχους 
του παραπήγματος, που θα ήταν κατασκευασμένοι από κλαδιά η αλλά πρόχειρα υλικά3. 
Το δεύτερο δεν αποκλείεται να ήταν ένα υποτυπώδες σύστημα αποχετεύσεως.

3. Παρόμοιες κοιλότητες συνδεόμενες με αυλάκια βρέθηκαν στο γειτονικό οικόπεδο Α. Θεοδώ- 
ρου στην οδό Πινδάρου 15. Βλ. ΑΔ 22 (1967) : Χρονικά, 226, Πίν. 159 α (πρβλ. και Σ χ. 1 : 3). Αν και 
αναφέρονται ότι ανήκουν στη «Μεσοελλαδική κατοίκηση του χώρου», είναι πάλι κατασκευές και 
επεξεργασίες της ΠΕ εποχής. Άλλωστε, επειδή τα δύο οικόπεδα είναι πολύ κοντά και χωρίζονται 
μόνο από την οδό Πινδάρου, είναι φανερό ότι πρόκειται για ενιαία διαμόρφωση του χώρου. Κοιλό- 
τητες σκαλισμένες στο βράχο βρέθηκαν και στο οικόπεδο Π. Λεοντάρη, που βρίσκεται 50 μ. βο- 
ρειότερα από το οικόπεδο Παναγιωτοπούλου-Παπαγεωργίου. Βλ. ΑΔ 23 (1968) : Χρονικά, 209.
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Παρ όλες τις επεξεργασίες αυτές ο φυσικός βράχος στο χώρο τούτο της ανασκα- 
φής δεν είναι ομαλά κομμένος και επίπεδος, αλλά παρουσιάζει ανώμαλη επιφάνεια 
με κλίση προς Β. Αντίθετα, στο βόρειο τμήμα της τομής ο βράχος έχει κοπεί σε τέλεια 
σχεδόν επίπεδη και ομαλή επιφάνεια. Εκεί μάλιστα έχει σκαλιστεί προσεκτικά σε 
δύο αλλεπάλληλα επίπεδα, που σχηματίζουν δύο αναβαθμούς (Π ί ν. 18β). Εκτός από τις 
επεξεργασίες αυτές βρέθηκαν σκαλισμένοι στο φυσικό βράχο οχτώ αποθηκευτικοί 
βόθροι (Π ί ν. 18 β-19 α· 1-4, 6-9 στο Σ χ. 2). Ολοι πρέπει να ανήκαν στην πρώτη αυτή 
φάση· οι δύο είχαν αχρηστευτεί από την κατασκευή τοίχων της δεύτερης ΠΕ φάσεως 
πάνω από αυτούς. Εξάλλου, η επίχωση όλων σχεδόν των βόθρων έδωσε παλαιότερα 
όστρακα. Μερικοί από τους βόθρους φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ως βόθροι απορ- 
ριμμάτων πια, και κατά τη δεύτερη φάση της ΠΕ κατοικήσεως του χώρου (βόθροι 
7-8), γιατί στην επίχωσή τους βρέθηκαν και όστρακα που ανήκουν χρονικά σε μεταγε- 
νέστερες φάσεις της ΠΕ κεραμεικής. Υπήρχαν τέσσερεις βόθροι (1-4 στο Σχ. 2) στο 
νότιο άκρο της τομής, ανοιγμένοι ο ένας κοντά στον άλλο, και άλλοι τέσσερεις στο 
βόρειο άκρο, και αυτοί σε μικρή σχετικά απόσταση μεταξύ τους. Έχουν σχήμα κυκλι- 
κό η ωοειδές, σχετικά μικρή διάμετρο και μικρό βάθος. Ο  μεγαλύτερος έχει διάμετρο 
1 και βάθος 0.90 μ. και ο μικρότερος διάμετρο 0.40 και βάθος πάλι 0.40 μ. Στους 
περισσότερους υπήρχε επάλειψη πηλού στα τοιχώματα και στον πυθμένα. Τούτο πρέπει 
να σημαίνει ότι, στην αρχή τουλάχιστον, είχαν χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικοί 
χώροι για τη διατήρηση τροφίμων. Αργότερα όμως φαίνεται ότι όλοι χρησιμοποιή- 
θηκαν ως λάκκοι απορριμμάτων. Μέσα σ αυτούς παρατηρήθηκαν τα συνηθισμένα 
ευρήματα των βόθρων για τα απορρίμματα, όπως πολλά οστά ζώων, πολλά όστρακα, 
μεγάλα κομμάτια από σπασμένα αγγεία (άσκός, Π ί ν. 23β, και σαλτσιέρα, Πί ν. 26 α : δ), 
καμένες ουσίες και στάχτες, και άχρηστα πια μικροαντικείμενα, όπως σπασμένες λε- 
πίδες και απολεπίσματα από οψιανό και πυριτόλιθο (Π ί ν. 38 δ : α, θ), σπασμένο πή- 
λινο σφονδυλι (Π ί ν. 37 β : ι) και σπασμένο οστέινο εργαλείο (Π ί ν. 37 ε : ζ).

Στην πρώτη αυτή φάση της ΠΕ κατοικήσεως φαίνεται ότι ανήκει ένα πήλινο δά- 
πεδο προς το ΒΔ. τμήμα της τομής, που βρέθηκε μόλις 0.05 μ. ψηλότερα από το φυσικό 
βράχο. Είναι βέβαια δάπεδο δωματίου, αν και δε διατηρήθηκαν τοίχοι που να συνδέ- 
ονται μαζί του. Επάνω στο δάπεδο αυτό βρέθηκε πεσμένο, σχεδόν ακέραιο, πρωτοβερ- 
νικωτό μόνωτο κύπελλο (Π ί ν. 20α και 23α) και πλατιά λαβή πρωτοβερνικωτού ασκού 
(Π ί ν. 20α και 27γ : ζ).

Σε όλη την έκταση της τομής η ΠΕ αυτή στρώση έδειχνε έντονα ίχνη από πυρ- 
καϊά, που πρέπει να ήταν τόσο ισχυρή, ώστε έφτασε και ως το φυσικό βράχο, όπως 
δείχνει η καμένη και μαύρη σε πολλά σημεία επιφάνεια του. Η  επίχωση αυτή της κα- 
ταστροφής, απευθείας επάνω στο βράχο είχε πάχος 0.30 μ. και περιείχε, έκτος από στα- 
χτες και καμένες ουσίες, ίχνη απανθρακωμένων ξύλων και μάζες από ερυθρό λιωμένο 
πηλό, στον οποίο είχαν μεταβληθεί από την πυρκαϊά οι πλίνθινοι τοίχοι των οικημάτων.

Είναι δύσκολο να βρεθεί η πραγματική αιτία της καταστροφής αυτής. Το πιθα- 
νότερο είναι να οφείλεται σε τυχαία πυρκαϊά των κατοικιών, οι οποίες, όπως είδαμε, 
από τη χρήση ξύλινων στηριγμάτων, θα ήταν κατασκευασμένες από πολύ εύφλεκτα 
υλικά. Η  υπόθεση έχθρικής έπιθέσεως και καταστροφής είναι δύσκολο να υποστη- 
ριχτεί, γιατί, όπως θα δούμε, την πρώτη αυτή φάση διαδέχεται, αμέσως κατόπιν, άλλη 
που αποτελεί ομαλή συνέχεια και εξέλιξη της προηγούμενης.
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Δεύτερη φάση

Τα λείψανα της δεύτερης ΠΕ φάσεως βρίσκονται επάνω ακριβώς από το στρώμα 
καταστροφής της πρώτης, δίχως να μεσολαβεί έστω και μικρό στρώμα από άλλη επί- 
χωση, που θα σχηματιζόταν σιγά-σιγά μετά την καταστροφή από προσχώσεις κλπ., 
αν ο χώρος είχε εγκαταλειφθεί. Αυτό σημαίνει ότι, αμέσως μετά την πυρκαϊά, χτίστηκαν 
οι νέες κατοικίες, αφού ισοπεδώθηκαν πρόχειρα τα ερείπια. Από τις κατοικίες αυτές 
διατηρήθηκαν μικρά τμήματα τοίχων, που βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της τομής 
(Πίν. 20α, ε- τοίχοι α-δ στόΣχ.  2). Δυστυχώς, είναι τόσο αποσπασματικοί, που δε συγ- 
κροτούν τμήμα κατοικίας η έστω και ένα δωμάτιο. Δεν έχουν θεμελιωθεί απευθείας 
στο φυσικό βράχο, αλλά ανάμεσα στα θεμέλια και το βράχο μεσολαβεί επίχωση μι- 
κρού πάχους, περίπου 0.20-0.30 μ. Διατηρούν μόνο μία στρώση λίθων και το πλάτος 
τους κυμαίνεται από 0.40 - 0.60 μ. Κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους ήταν χτισμένοι με 
μεγάλους λίθους και τα κενά μεταξύ τους συμπληρώνονταν με μικρότερα λιθάρια4. 
Σε μία περίπτωση οι λίθοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τόσο μεγάλοι, ώστε έπιαναν 
ολόκληρο το πλάτος του τοίχου. Τούτο παρατηρείται στον ΠΕ τοίχο β (Π ί ν. 20ε· 
Σχ. 2), που βρίσκεται στη μέση περίπου της τομής και έχει κατεύθυνση από Δ. προς Α. 
Η  προς Δ. συνέχεια του προχωρούσε κάτω από τη μη ανασκαμμένη εκεί επίχωση 
και προς Α. είχε αποκοπεί από την κατασκευή του ενός από τους δύο ΜΕ κιβωτιόσχη- 
μους τάφους. Σώζεται δηλαδή ένα μόνο τμήμα, μήκους 2.30 μ., από τον αρχικό τοίχο. 
Δάπεδο προς Ν. του τοίχου β και συνδεόμενο με αυτόν δε βρέθηκε, και προς Β., αν 
υπήρχε, θα καταστράφηκε από την κατασκευή του δυτικότερου ΜΕ κιβωτιόσχημου 
τάφου. Αλλά, δίπλα στη βόρεια πλευρά του τοίχου β, σε απόσταση μόλις 0.20 μ., υπάρ- 
χει πήλινη κατασκευή, που έχει το σχήμα κυκλικού βοθρίσκου (Πίν. 19α, 20ε· Σχ. 2 : 5). 
Ο  βοθρίσκος αυτός έχει κατασκευαστεί ολόκληρος από πηλό, με τοιχώματα πάχους 
0.04 και ευρύ άνοιγμα, διαμέτρου 0.50 μ. Το σωζύμενο βάθος του ήταν 0.32 μ. Περι- 
είχε αποκλειστικά ΠΕ όστρακα και επομένως συνδέεται χρονικά με τον ΠΕ τοίχο β· 
πρέπει να βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο, στο οποίο ανήκε ο τοίχος β. Δεν είναι λοι- 
πόν δυνατό, αν και φαίνεται πολύ ελκυστικό, να υποστηριχτεί η άποψη ότι ο βο- 
θρίσκος, επειδή βρισκόταν κοντά στους ΜΕ κιβωτιόσχημους τάφους, συνδεόταν 
με αυτούς και χρησίμευε για την προσφορά εναγισμού προς τιμήν των νεκρών5. Εκτός 
από τα όστρακα περιείχε στάχτες και καμένες ουσίες, καμένα οστά και δόντια ζώων 
και θαλασσινό όστρακο. Ήταν πιθανότατα μία κατασκευή, που χρησίμευε για τη μα- 
γειρική και ειδικά για το ψήσιμο κρεάτων6.

Ούτε τα δάπεδα των δωματίων, που θα σχημάτιζαν οι ΠΕ τοίχοι, σώθηκαν. Στη 
μέση περίπου της τομής μόνο αποκαλύφθηκε ένα μικρό τμήμα πήλινου δαπέδου με 
υπόστρωμα από λιθάρια, αλλά πολύ κατεστραμμένο. Το δάπεδο αυτό, επάνω στο οποίο 
δε βρέθηκε τίποτε, πρέπει να συνδέεται με τον τοίχο γ (Σ χ. 2).

4. Έ τσι περίπου ήταν κτισμένοι και οι τοίχοι των ΠΕ κατοικιών στις Λιθαρές, βλ. AAA VI (1973), 
372. Αυτός ήταν ο συνηθισμένος τρόπος της ΠΕ τοιχοδομίας, δηλ. χρήση μεγάλων λίθων σε μία η 
δύο σειρές με μικρά λιθαράκια να συμπληρώνουν τα κενά μεταξύ τους. Πρβλ. και τις ΠΕ οικίες της 
Ευτρήσεως, Eutresis, 12 κ.ε., εικ. 8 και των Ζυγουριών, Zygouries, 4 κ.ε., εικ. 6, 8, 15.

5. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, λατρεία νεκρών δε φαίνεται να υπάρχει στη ΜΕ εποχή. Πρβλ. 
Δυτ. Νεκροταφείον Ελευσίνος, Β , 214 κ.ε.

6. Για ΠΕ πήλινους βοθρίσκους, βλ. Caskey ΕΒΑ, 779 και Eutresis, 24.
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Εκτος από τους τοίχους, στη δεύτερη αυτή οικοδομική φάση της ΠΕ εποχής 
ανήκε και ο μόνος ΠΕ τάφος της ανασκαφής. Αποκαλύφθηκε στο ΝΔ. τμήμα της το- 
μής και ακουμπά στον ΠΕ τοίχο α (Π ί ν. 19α, 20y Σ χ. 2 : Τ). Ήταν χτιστός και, 
όπως οι ΠΕ τοίχοι, δεν είχε θεμελιωθεί απευθείας πάνω στο φυσικό βράχο, αλλά ένα 
λεπτό στρώμα επιχώσεως μεσολαβούσε μεταξύ του τάφου και του βράχου. Ήταν τε- 
τράπλευρος ορθογώνιος, πλάτους 0.60 μ. και άγνωστου μήκους, γιατί σωζόταν μόνο 
το νότιο μισό τμήμα του. Τα διατηρούμενα τμήματα των πλευρών του έσωζαν μία σειρά 
μεγάλων λίθων. Είναι πιθανό να είχε τη μορφή μικρού κτιστού δωματίου, στεγασμένου 
με μεγάλες λίθινες πλάκες. Ο  ΠΕ αυτός τάφος φαίνεται ότι καταστράφηκε από την 
κατασκευή του ΜΕ τοίχου ε (Π ί ν. 20γ· Σ χ. 2), ο οποίος περνά επάνω ακριβώς από αυτόν 
και τον χωρίζει στη μέση. Κατά τη θεμελίωση του τοίχου ε, ο ΠΕ τάφος βρέθηκε και 
συλήθηκε, γιατί όχι μόνο έλειπαν οι καλυπτήριες πλάκες του και είχε διαλυθεί το 
βόρειο τμήμα του, αλλά και το περιεχόμενό του είχε αναμοχλευτεί. Μέσα στον τάφο 
βρέθηκαν δύο σκελετοί, τα οστά των οποίων είχαν διαταραχτεί. Ο  ένας διατηρούσε 
κάπως την αρχική του στάση, που ήταν πολύ συνεσταλμένη (Πίν. 20στ). Του δευτέρου 
σώθηκε μόνο το κρανίο, σε σχετικά καλή κατάσταση, πολλά όμως από τα οστά του 
είχαν διασκορπιστεί έξω από τον τάφο. Δε βρέθηκαν κτερίσματα μέσα στον τάφο, 
αλλά και αν υπήρχαν, θα είχαν άφαιρεθεί από τους καταστροφείς. Οταν καθαρίστηκε 
τελείως η επίχωση του εσωτερικού του τάφου, βρέθηκαν επάνω στο βράχο τα λαξεύ- 
ματα της πρώτης οικοδομικής φάσεως (Π ί ν. 20στ). Πρόσφατα αποκαλύφθηκε παρό- 
μοιος τάφος στο ΠΕ νεκροταφείο των Λιθαρών, κοντά στη Θήβα, που ήταν χτιστός 
τετράπλευρος και διατηρούσε τις καλυπτήριες πλάκες του7. Παρόμοιος με τον τάφο 
των Λιθαρών πρέπει να ήταν ο ΠΕ τάφος των Θηβών, δηλ. χτιστός τετράπλευρος σκε- 
πασμένος με πλάκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τάφος βρίσκεται κοντά στους ΠΕ τοίχους, είχε δηλ. 
κατασκευαστεί ανάμεσα στις κατοικίες του συνοικισμού. Ανήκει λοιπόν στην κατη- 
γορία των intramural ταφών, πράγμα μάλλον σπάνιο κατά την ΠΕ εποχή, αλλά αντί- 
θετα έθιμο που καθιερώθηκε κατά τη ΜΕ εποχή8. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρα- 
τηρήσουμε, ότι ο αριθμός των ΠΕ τάφων που έχουν έρθει ως σήμερα στο φως δεν είναι 
αρκετός, ώστε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς τη μορφή και τη 
θέση τους.

2. ΜΕΣΟΕΛΑΑΔΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Σε όλη την έκταση του χώρου που ανασκάψαμε, και ακριβώς επάνω στο ΠΕ στρώ- 
μα, βρέθηκαν τα λείψανα της κατοικήσεως κατά τη ΜΕ εποχή. Μόνο οι ΜΕ κι- 
βωτιόσχημοι τάφοι είχαν θεμελιωθεί βαθύτερα, επάνω ακριβώς στο φυσικό βράχο. 
Μεταξύ του καθαρού ΠΕ στρώματος και του ΜΕ διακρίνεται σε ορισμένα σημεία μία 
λεπτή στρώση με όστρακα και των δύο εποχών. Είναι φανερό πώς πρόκειται για την 
επίχωση, που σχηματίστηκε μετά την εγκατάλειψη του χώρου από τους ΠΕ κατοί-

7. ΑΔ 24 (1969) : Χρονικά, 38, Σχεδ. 13.
8. Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις intramural ΠΕ ταφών, ιδίως παιδικών, όπως π.χ. στην 

Αγία Μαρίνα, στην Κίρρα, στην Εύτρηση, στο Άσκηταριό, Κ. Συριοπούλου, Η  Προϊστορία της 
Στερεός Ελλάδος (1968), 238 και στη Λέρνα, Hesperia XXIV (1955), 37.
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κους και από την ισοπέδωσή του αργότερα για την ανέγερση των νέων ΜΕ κατοικιών. 
Το μικρό πάχος της επιχώσεως αυτής σημαίνει, ότι η εγκατάσταση των νέων ΜΕ κα- 
τοίκων έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της ΠΕ κατοικήσεως. Στην 
επίχωση αυτή, που αποτελεί στρωματογραφικά τη μετάβαση από την ΠΕ στη ΜΕ 
εποχή, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη πυράς, που να δικαιολογούν καταστροφή η βίαιη 
κατάληψη του χώρου από νέους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν ότι η μετάβαση αυτή 
έγινε ομαλά, και, πάντως, ότι το τέλος της προηγούμενης φάσεως δεν προήλθε από 
βίαιο αίτιο. Οπωσδήποτε όμως μεσολάβησε ένα, όπως φαίνεται πολύ σύντομο, χρο- 
νικό διάστημα ως τη νέα κατοίκηση του χώρου. Οι νέες κατοικίες χτίστηκαν σε κάπως 
ελαφρά προχωρημένο στάδιο της ΜΕ εποχής, όπως δείχνουν η κεραμεική και η ύπαρξη, 
έστω και μικρού πάχους, επιχώσεως μεταξύ του ΠΕ και του ΜΕ στρώματος.

Τη φάση αυτή των κατοικιών, που είναι η πρώτη κατάληψη του χώρου από τους 
ΜΕ κατοίκους, διαδέχεται, σύμφωνα με τη στρωματογραφία, άλλη νεώτερη, από την 
οποία όμως δε σώζονται αρχιτεκτονικά λείψανα, αλλά μόνο μία ταφή σε πίθο και 
άφθονο κεραμεικό υλικό. Δηλαδή τα ΜΕ λείψανα του χώρου ανήκουν σε δύο φάσεις, 
όπως και τα ΠΕ.

Πρώτη φάση

Από τις κατοικίες της πρώτης φάσεως διατηρούνται τμήματα δύο δωματίων, που 
δεν ανήκουν στην ίδια οικία, αλλά σε δύο γειτονικές (I και II στο Σ χ. 2). Το δωμάτιο I 
βρέθηκε στο νότιο τμήμα της τομής και ήταν μάλλον μεγάλων διαστάσεων, όπως δεί- 
χνουν οι σωζόμενοι δύο τοίχοι του (ε και ζ στο Σ χ. 2), που σχηματίζουν ορθή γωνία. 
Και οι δύο διατηρούν την κατώτερη στρώση των λίθων, έκτος από τη γωνία τους, όπου 
οι στρώσεις είναι δύο. Είναι χτισμένοι με μέτριους στο μέγεθος, ακατέργαστους λίθους 
σε δύο παράλληλες σειρές, με γεμίσματα από μικρότερους ανάμεσα τους (Πίν.  21α). 
Έχουν πλάτος 0.70 μ. και σώζονται σε μήκος ο ε 4 ο ζ 3 μ. Το δάπεδο του δωμα- 
τίου ήταν από πηλό και βρέθηκε σε βάθος 2.30 μ. Η  επίχωση που κάλυπτε το δά- 
πεδο περιείχε πολλά όστρακα από μινυακά αγγεία εξελιγμένων σχημάτων, όπως αμφο- 
ρεϊς, κύπελλα με ψηλές βάσεις με αυλακώσεις, κανθάρους με γωνιώδη περιγράμματα 
και μαύρα μινυακά κύπελλα, από αμαυρόχρωμα, καθώς και από ερυθρά μονόχρωμα 
αγγεία (Π ί ν. 24γ, 31 δ, 32 α : γ, 33α : α, 33στ : α-β, 33 η, 34 γ : β-γ, 34 ε : δ-ζ, 35 δ : γ, ζ, η). 
Επάνω στο δάπεδο βρέθηκαν απολέπισμα και τμήμα λεπίδας από πυριτόλιθο (Π ί ν. 
38 δ : ε, ζ), πήλινο ατρύπητο σφαιρίδιο (Πίν.  37 β : β), θαλάσσιο όστρακο και κέρατο 
ελάφου (Πίν.  39 β : γ).

Πολύ κοντά στην εσωτερική όψη του τοίχου ε του δωματίου I και περίπου στη 
μέση του σωζόμενου μήκους του, βρέθηκε, χωμένος σε ελάχιστο βάθος κάτω από το 
δάπεδο, σχεδόν ακέραιος πίθος, ύψους 0.36 μ., τοποθετημένος όρθιος (Π ί ν. 21 β, 31α). 
Περιείχε λίγα τριμμένα οστά και τμήμα από κρανίο μικρού παιδιού. Ο  πίθος λοιπόν 
είχε χρησιμεύσει για την ταφή νηπίου κάτω από το δάπεδο του δωματίου, όπως συνη- 
θιζόταν στους ΜΕ χρόνους.

Το δεύτερο ΜΕ δωμάτιο, το δωμάτιο II, βρίσκεται προς Β. του δωματίου I στη 
μέση περίπου της τομής και στο ίδιο βάθος. Σώζεται όμως πολύ μικρότερο τμήμα. Το 
σημαντικό εδώ είναι ότι ο τοίχος του δωματίου (η στο Σ χ. 2) φαίνεται σαν αψιδωτός, 
αν και είναι αρκετά κατεστραμμένος και δε διακρίνεται καλά το σχήμα του. Ο  τοίχος η
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διατηρείται μόνο σε μία στρώση λίθων επάνω από το δάπεδο του δωματίου. Τα θε- 
μέλιά του αποτελούνται από άλλη μία στρώση λίθων, όπως έδειξε δοκιμαστική έρευνα 
προς το βόρειο άκρο του. Το σωζόμενο πλάτος του είναι 0.55 μ. και διατηρείται σε 
μήκος 2 μ. Είναι χτισμένος από ακατέργαστους μεγάλους και μικρούς λίθους (Π ί ν. 
20β αριστερά).

Το δάπεδο του δωματίου είναι από άσπρο πηλό. Προς Β. του δωματίου, όπου η 
ανασκαφή προχώρησε σε βάθος, βρέθηκε παρόμοιο δάπεδο, στρωμένο επίσης με τον

Σχ. 2. Κάτοψη της ανασκαφής του οικοπέδου Παναγιωτοπούλου - Π απαγεωργίου, Θήβα 1973.

ίδιο άσπρο πηλό, σε βάθος μόλις 0.04 μ. κάτω από το πρώτο (Πίν. 20δ). Είναι φανερό 
ότι πρόκειται για το παλαιότερο δάπεδο του δωματίου, που ύστερα από ορισμένο χρονικό 
διάστημα είχε ανανεωθεί. Πεσμένα επάνω στο δάπεδο του δωματίου βρέθηκαν στη θέση 
τους : ακέραιο μακρόστενο πλακίδιο από ελεφαντόδοντο με εγχάρακτη διακόσμηση 
στη μία όψη του (Π ί ν. 37δ) και δίπλα του, σε απόσταση μόλις 0.04 μ., όστρακο από 
αμαυρόχρωμο πίθο, τα εσωτερικά τοιχώματα του οποίου διατηρούσαν τα αποτυπώματα 
της φυτικής ουσίας που περιείχε το αγγείο (σιτάρι;) (Π ί ν. 34γ:α). Σε πολλά σημεία του 
δαπέδου βρέθηκαν σκορπισμένες στάχτες μαζί με μικρά καμένα οστά ζώων και καρ- 
βουνάκια, τα οποία πρέπει να προέρχονται από την εστία του δωματίου, που όμως 
δε βρέθηκε.

Προς Ν. του αψιδωτού (;) τοίχου η, δηλαδή εξωτερικά του δωματίου II, υπήρχε.



52 Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ

σκαμμένο στο χώμα, ένα ρηχό ωοειδές άνοιγμα, διαστάσεων 0.60x0.40 μ., που πε- 
ριείχε καμένες ουσίες. Δίπλα του βρέθηκαν συγκεντρωμένα οστά ζώων και ίχνη πυράς. 
Πρόκειται για εξωτερική μαγειρική εστία;

Σε απόσταση 3 μ. ΒΔ. από τον αψιδωτό (;) τοίχο η και σε συνολικό βάθος 2 μ. βρέ- 
θηκε κατεστραμμένη πήλινη κατασκευή. Σώζεται το μισό περίπου τμήμα της, που δεί- 
χνει, ότι το αρχικό της σχήμα ήταν ωοειδές (Π ί ν. 22α). Η  άνω επιφάνεια της ήταν 
ελαφρά κοίλη και καλυμμένη σε μερικά σημεία με στάχτες. Η  μεγίστη διάμετρος 
ήταν 0.50 μ. και το ύψος της 0.15 -0.20 μ. περίπου. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για 
μικρό πήλινο ιπνό, του οποίου δε σώζονται τα πλευρικά τοιχώματα. Η  εξήγηση αυτή 
ενισχύεται και από την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας από στάχτες μπροστά στην κατα- 
σκευή. Γύρω από αυτή σώζεται ένα πήλινο δάπεδο με οπές ανοιγμένες σε δύο σειρές, 
που σχηματίζουν ορθή γωνία. Μέσα σε μία από τις οπές αυτές παρατηρήθηκαν ίχνη 
καμένου ξύλου. Η  ανασκαφή έδειξε ακόμη ότι για την κατασκευή του ιπνού είχε δη- 
μιουργηθεί στο δάπεδο ανώμαλο ωοειδές άνοιγμα. Μέσα σ αυτό χτίστηκε ο ιπνός από 
πηλό, χωρίς να καταλάβει όμως ολόκληρο το χώρο του ανοίγματος. Φαίνεται ότι το 
δάπεδο με τις οπές και ο ιπνός ανήκουν σε τρίτο δωμάτιο, σύγχρονο με τα αλλά δύο, 
από το οποίο όμως δε βρέθηκαν λείψανα τοίχων.

ΜΕ κιβωτιόσχημοι τάφοι 1-2 (Σ χ. 2-3)

Λίγο βαθύτερα από το επίπεδο των ΜΕ τοίχων στο νότιο τμήμα της τομής, βρέ- 
θηκαν οι δύο ΜΕ κιβωτιόσχημοι τάφοι (Π ί ν. 19α, 22β). Και οι δύο είναι χτισμέ- 
νοι πάνω στον ίδιο άξονα και θα ήταν παράλληλοι προς το ΒΑ. τοίχο του ΜΕ δω- 
ματίου I που δε σώθηκε. Φαίνεται ότι ήταν τοποθετημένοι μεταξύ των ΜΕ δωματίων 
I και II, ανάμεσα δηλαδή σε δύο οικίες. Η  κατασκευή τους στο χώρο αυτό κατέστρεψε 
την προς Α. συνέχεια του ΠΕ τοίχου β, αλλά ευτυχώς διατηρήθηκε ο ΠΕ πήλινος βο- 
θρίσκος.

Οι τάφοι ήταν χτισμένοι απευθείας πάνω στο φυσικό βράχο. Τα τοιχώματα και 
των δύο αποτελούνται από μεγάλες λίθινες πλάκες, μία για κάθε πλευρά. Για την 
κάλυψη των τάφων χρησιμοποιήθηκαν δύο παρόμοιες πλάκες για τον πρώτο τάφο 
(Π ί ν. 21γ) και τρεις για το δεύτερο. Τα κενά μεταξύ των καλυπτηρίων πλακών είχαν 
συμπληρωθεί με μικρούς ακατέργαστους λίθους (Σ χ. 3). Και στους δύο τάφους, το 
δάπεδο είναι ο φυσικός βράχος, κομμένος σε επίπεδη και ομαλή επιφάνεια. Αντίθετα 
με ότι συμβαίνει στους περισσότερους ΜΕ κιβωτιόσχημους τάφους, δεν υπήρχε 
στρώση από χαλίκια στο δάπεδο.

Τάφος 1

Διαστάσεις. Εξωτερικές: μήκος 1.60, πλάτος 1.20, ύψος 0.90 μ. Εσωτερικές: 
μήκος 1.30, πλάτος 0.70, βάθος 0.70, πάχος καλυπτήριων πλακών 0.20 μ.

Ο  τάφος αυτός βρέθηκε ασύλητος (Π ί ν. 21δ). Περιείχε αρκετή επίχωση, που 
έφθανε περίπου ως τη μέση των τοιχωμάτων του τάφου. Τα οστά δε διατηρήθηκαν 
καλά, αλλά παρ όλα αυτά ήταν φανερό ότι ανήκαν σε τρεις σκελετούς. Η  παλαιότερη 
ταφή βρισκόταν προς τη νότια πλευρά του τάφου και τα οστά του σκελετού αυτού 
είχαν ανακατευτεί και παραμεριστεί για να δημιουργηθεί χώρος για τις δύο νέες ταφές,
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που θα έγιναν συγχρόνως και που ήταν, όπως φάνηκε από τα διατηρούμενα οστά, ενή- 
λικος και βρέφος. Πρόκειται φανερά για μητέρα και το παιδί της. Ο  σκελετός της μη- 
τέρας ήταν καλά διατηρημένος στη θέση του και μόνο το κάτω τμήμα του είχε δια- 
λυθεί. Σώθηκαν και τα δύο κρανία των ενηλίκων. Ο  σκελετός του βρέφους όμως είχε 
σχεδόν ολόκληρος διαλυθεί, εκτός από μερικά μικρά οστά των αρθρώσεων, τα οποία 
ονομάζονται επιφύσεις (Π ί ν. 38β :β-ε).

Ο  τάφος 1 ήταν πλούσια κτερισμένος. Στη ΒΔ. του γωνία και κοντά στο κεφάλι 
του δεύτερου νεκρού βρέθηκε άβαφος αμφορίσκος (Π ί ν. 31 β). Δίπλα στη μέση του

Σχ. 3. Καλυπτήριες πλάκες των ΜΕ κιβωτιόσχημων 
τάφων 1 και 2.

σκελετού υπήρχε μινυακός αμφορίσκος (Π ί ν. 31στ). Εκτός από τα αγγεία, οι νεκροί 
της μητέρας και του βρέφους συνοδεύονταν από δύο μικρά χάλκινα βραχιόλια, 
που ανήκαν στο βρέφος, και από ένα χάλκινο δαχτυλίδι, που βρέθηκε περασμένο στο 
δάχτυλο του σκελετού της μητέρας (Π ί ν. 37γ). Εκτός από τα χάλκινα κτερίσματα, 
επάνω στο στήθος της μητέρας βρέθηκε πήλινος τροχίσκος (Πίν .  38 β : η), σαν 
καρούλι. Ανήκε άραγε στη μητέρα η ήταν παιχνίδι του βρέφους ;
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Τάφος 2

Διαστάσεις. Εξωτερικές : μήκος 1.68, πλάτος 1.15, ύψος 0.80 μ. Εσωτερικές : μή- 
κος 1.32, πλάτος 0.82, βάθος 0.60 μ. Πάχος καλυπτήριων πλακών 0.20 μ.

Ο  τάφος βρέθηκε συλημένος και γεμάτος επίχωση ως τη μέση περίπου των τοι- 
χωμάτων. Είχε συληθεί από άνοιγμα στη ΝΔ. γωνία του, που έγινε κατά τη διάρκεια 
κατασκευής ρωμαϊκού υπόγειου αγωγού κοντά του (Π ί ν. 18α). Μέσα στον τάφο 
βρέθηκαν μόνο λίγα τριμμένα οστά και κανένα κτέρισμα.

Πρέπει να αναφερθεί, ότι μέσα στην επίχωση του τάφου αυτού και ανάμεσα στις 
καλυπτήριες πλάκες βρέθηκαν λίγα καρβουνάκια. Αυτό μάλλον δεν έχει ιδιαίτερη 
σημασία, γιατί ο τάφος μετά τη σύλησή του γέμισε από ξένη επίχωση, που έκτος από 
τα ΜΕ όστρακα περιείχε και ΠΕ, χωρίς άλλο προερχόμενα από την ΠΕ επίχωση, που 
κατέστρεψε η κατασκευή των τάφων. Η  επιφάνεια του δαπέδου αυτού του τάφου ήταν 
καλύτερα δουλεμένη από του τάφου 1, αλλά επάνω ακριβώς στο δάπεδο διακρίνονται 
δύο οπές. Είναι πολύ πιθανό όμως να συνδέονται με τις άλλες επεξεργασίες και οπές 
στο βράχο της πρώτης ΠΕ φάσεως.

Δεύτερη φάση

Όπως σημειώθηκε, από τη δεύτερη ΜΕ φάση δε διατηρήθηκαν οικοδομικά λεί- 
ψανα. Ουσιαστικά, επρόκειτο για ένα λεπτό στρώμα, που είχε κοπεί και παραβιαστεί 
σε πολλά σημεία από τοίχους της ΥΕ εποχής, από ρωμαϊκούς τοίχους και βόθρους, 
ακόμη και από το χτίσιμο σχεδόν σύγχρονων κατοικιών. Έτσι, το στρώμα αυτό της 
δεύτερης φάσεως διατηρήθηκε σχετικά καλύτερα μόνο προς το νότιο τμήμα της τομής, 
αλλά σε πολύ λεπτό πάχος, μόλις 0.40 - 0.50 μ. Εκτος από την κεραμεική, το μόνο 
που διασώθηκε ήταν μία ταφή σε πίθο (Π ί ν. 23γ), προς το νότιο τμήμα της τομής. 
Δυστυχώς, ο πίθος δε σώζεται ακέραιος, αλλά είχε διαλυθεί σε πολλά κομμάτια. Πάν- 
τως, βρέθηκε στην αρχική του θέση, όπως είχε τοποθετηθεί πλαγιαστός. Οι διαστάσεις 
του ήταν : ύψος 0.90 και διάμετρος κοιλίας 0.45 μ. (Σ χ. 7:2). Περιείχε λίγα τριμμένα 
οστά, κομμάτια από το κρανίο μικρού παιδιού και πολλά δόντια. Ανάμεσα στα οστά 
βρέθηκαν 3 σφαιρικές χάντρες από αμέθυστο και 2 χάντρες από φαγεντιανή, σφαι- 
ρικές επίσης, αλλά με ακτινωτές ραβδώσεις (Π ί ν. 39δ). Πρόκειται για ταφή μέσα σε 
πίθο, που ήταν τοποθετημένος κάτω ίσως από το δάπεδο δωματίου ΜΕ κατοικίας, α- 
πό έκεινες που καταστράφηκαν από τις μεταγενέστερες οικοδομικές εργασίες.

3. ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Τα λείψανα της ΥΕ εποχής βρέθηκαν σε μικρό βάθος μετά τα επιφανειακά χώματα, 
αλλά πολύ κατεστραμμένα από τις ρωμαϊκές και τις νεώτερες κατασκευές. Υπήρξε 
αναμφίβολα μυκηναϊκή εγκατάσταση στο χώρο αυτό, όπως δείχνει η κεραμεική που 
βρέθηκε, αλλά το μυκηναϊκό στρώμα είχε διαταραχτεί και σε πολλά σημεία αφαιρεθεί 
τελείως από τις μεταγενέστερες οικοδομικές εργασίες.

Στο νότιο τμήμα της τομής δε σώθηκε ούτε ίχνος μυκηναϊκού στρώματος. Βρέ- 
θηκε σε μικρό πάχος προς τη μέση της τομής, όπου διατηρήθηκε και μικρό τμήμα 
μυκηναϊκού δωματίου, που αποτελείται από δύο τοίχους (Π ί ν. 18 α- θ και ι στο Σ χ. 2). 
Οι τοίχοι σώζονται σε μικρό ύψος και είναι χτισμένοι με αρκετή επιμέλεια από πλα- 
κοειδείς λίθους μικρούς και μεγάλους. Έχουν πλάτος 0.65 μ. Το δάπεδο του δωματίου
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Σχ. 4.
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αυτού δε βρέθηκε· φαίνεται πώς είχε καταστραφεί. Στην εξωτερική γωνία των δύο 
αυτών μυκηναϊκών τοίχων καταλήγει υστεροβυζαντινός τοίχος (λ ατό Σ χ. 2), με κα- 
τεύθυνση ΒΔ.-ΝΑ., που θεμελιώθηκε στο ίδιο βάθος με τους μυκηναϊκούς τοίχους (Π ί ν. 
18α) και ενώθηκε με το μυκηναϊκό τοίχο ι, που χρησιμοποιήθηκε ως θεμέλιο της συνέ- 
χειας του υστεροβυζαντινού τοίχου.

Στην τομή Γ βρέθηκε άλλος μυκηναϊκός τοίχος (Π ί ν. 18β· κ στο Σ χ. 2) με κατεύ- 
θυνση ΝΔ.-ΒΑ. Σώζεται σε ύψος 1 μ., αλλά διατηρεί μόνο το μισό περίπου του συνο- 
λικού πλάτους του, δηλ. 0.40 μ. Είναι χτισμένος με μεγάλους, κυρίως ακατέργαστους 
λίθους. Προς τη βόρεια όψη του βρέθηκε τμήμα δαπέδου από ψιλή άμμο και χαλίκι, 
0.35-0.40 μ. βαθύτερα από τον τοίχο. Το δάπεδο αυτό όμως καταστράφηκε στο μεγα- 
λύτερο μέρος του, όπως και ο μυκηναϊκός τοίχος, από τρεις νεώτερους τοίχους, που τα 
θεμέλια τους είχαν προχωρήσει πολύ βαθιά, σχεδόν ως το ΠΕ στρώμα. Δυστυχώς, δε 
βρέθηκε τίποτε επάνω στο μυκηναϊκό δάπεδο βορείως του τοίχου κ.

B. TA ΕΥΡΗΜΑΤΑ9

I. KEPAMEIKH

(α) ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ KEPAMEIKH

Γενικά, ο αριθμός των ΠΕ οστράκων ήταν μεγάλος, μόνον ένα όμως σχεδόν ακέ- 
ραιο αγγείο βρέθηκε (Π ί ν. 23α). Από όστρακα συγκολλήθηκε επίσης ένα αγγείο κα- 
τά το μεγαλύτερο μέρος του (Π ί ν. 23β).

Α ν  και τα όστρακα είναι πολυπληθή και καλύπτουν χρονικά μεγάλη περίοδο, 
βρέθηκαν δυστυχώς ανακατεμένα μεταξύ τους στα δύο αλλεπάλληλα ΠΕ στρώματα. 
Έτσι, δεν είναι δυνατόν να διακριθούν από τη στρωματογραφία ασφαλώς οι φάσεις 
αυτής της περιόδου. Γι αυτό, η κατάταξη και χρονολόγηση της κεραμεικής έγινε 
κυρίως με τυπολογικά κριτήρια. Σε λίγες μόνο περιπτώσεις η στρωματογραφία βοή- 
θησε στη χρονολόγηση των οστράκων.

Αντιπροσωπεύονται όλες οι γνωστές και σημαντικές κατηγορίες των προχωρη- 
μένων φάσεων της ΠΕ εποχής10. Είναι όμως σίγουρο ότι απουσιάζει ολοκληρωτικά 
η κεραμεική της ΠΕ I περιόδου.

Στιλβωτά με επίχρισμα

Είναι ίσως η μεγαλύτερη κατηγορία. Χειροποίητα. Πηλός συνήθως καθαρός, σε 
μερικές μόνο περιπτώσεις και αποκλειστικά στις μεγάλες φιάλες με τρίμματα λίθων. 
Χρώμα από ανοικτό ως βαθύ καστανό. Γκρίζο η γκριζοκάστανο πηλό έχουν όλες οι 
φιάλες με μαύρο επίχρισμα. Σε πολλές περιπτώσεις, ο πυρήνας είναι γκρίζος. Το ψή- 
σιμο είναι αρκετά καλό. Σκεπάζονται από παχύ επίχρισμα, συνήθως καλής ποιότητας. 
Μερικά όστρακα έχουν αραιό επίχρισμα. Το επίχρισμα διατηρείται κατά κανόνα σε

9. Εύχαριστούμε θερμά τον κ. Roger Howell που είδε τα ευρήματα της ανασκαφής και συζήτησε 
μαζί μας γι αυτά καθώς και για τα προβλήματα της ΠΕ και ΜΕ κεραμεικής ειδικότερα.

10. Βασικά, στην περιγραφή ακολουθήσαμε τη διαίρεση της ΠΕ κεραμεικής του Biegen, Kora- 
kou, της Goldman, Eutresis, του Caskey, Argolid, Eutresis, και του French, Anatolia, 56-76.
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καλή κατάσταση και μόνο σε λίγα σημεία έχει απολεπιστεί. Το χρώμα στις περισσό- 
τερες περιπτώσεις κυμαίνεται από καστανωπό ως ζεστό ερυθρό. Υπάρχουν όμως και 
μερικά με μαύρο επίχρισμα. Αρκετά όστρακα παρουσιάζουν πολύ επιμελημένη στίλ- 
βωση, σε πολλά όμως τα ίχνη της στιλβώσεα>ς είναι τόσο έντονα, ώστε φαίνονται σα 
στιλβωτή γραμμική διακόσμηση (scribble burnish)11.

Φιάλη (Π ί ν. 24 δ, 25 α-γ· Σ χ. 6 : 7-22, 7:9-13, 21-22)
Το πιο κοινό σχήμα είναι η φιάλη, βαθιά ημισφαιρική συνήθως η σπάνια ρηχή. 

Οι βάσεις είναι σχεδόν πάντα επίπεδες (Σ χ. 6 : 8, 18-19). Τρία μόνο δείγματα από υπε- 
ρυψωμένες δακτυλιόσχημες βάσεις βρέθηκαν (Π ί ν. 24 α : ε-ζ· Σ χ. 7:21-22), ανάμεσα 
στις όποιες και μία τρυπημένη και χρησιμοποιημένη στους ΜΕ χρόνους για σφονδυλι12. 
Υπάρχει μία ακόμη μικρή και χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση με επίχρισμα αραιωμένου 
πηλού (Π ί ν. 24β : ε). Τα χείλη των φιαλών είτε έχουν έντονη κλίση προς τα μέσα, είτε 
είναι επίπεδα και προεξέχουν (T-rim). Στη δεύτερη περίπτωση το χείλος είναι ιδιαί- 
τερα παχύ και βαρύ. Από τα κομμάτια που έχομε, φαίνεται ότι οι φιάλες με το βαρύ, 
επίπεδο χείλος είναι μεγάλες, με παχιά τοιχώματα και φέρουν αρκετά κάτω από το 
χείλος άτρητες επιμήκεις αποφύσεις13, που φτάνουν σε μήκος 0.10 μ. (Π ί ν. 24δ : α, γ-δ- 
Σ χ. 6:16, 21, 7:11). Σώζεται μεγάλο τμήμα αυτού του τύπου της φιάλης, διαστά- 
σεων: ύψ. 0.18, διαμ. 0.16 μ. (Π ί ν. 25 γ· Σ χ. 7:9). Οι φιάλες με το χείλος κυρτό 
προς τα μέσα είναι συνήθως μικρότερες, με κάπως λεπτότερα τοιχώματα και φέρουν 
πολύ κοντά στο χείλος μικρές αποφύσεις14 (Π ί ν. 25 α-β· Σ χ. 6: 15, 18-20, 22). Ολες έ- 
χουν μαύρο επίχρισμα. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι από φιάλη με πολύ λεπτά τοιχώ- 
ματα και ελάχιστη κλίση του χείλους προς τα μέσα. Η  επιφάνεια του είναι πολύ καλά 
στιλβωμένη, αλλά μεγάλο τμήμα εξωτερικά, καθώς και ολόκληρο το εσωτερικό, είναι 
μαύρο, προφανώς καμένο (Π ί ν. 25 ε : β· Σ χ. 5 : 6). Η  εμφάνισή του θυμίζει τα κηλι- 
δωτά (mottled) αγγεία15.

Ασκός

Από όστρακα συγκολλήθηκε μισό περίπου τμήμα ασκού με τη βάση και τη λαβή 
(ένα κομμάτι της λαβής συμπληρωμένο) (Π ί ν. 23 β· Σ χ. 5:3). Ύψ. 0.19, διαμ. κοι- 
λίας 0.17 διαμ. βάσεως 0.10 μ. Πηλός καστανός καθαρός. Ολόκληρη η επιφάνεια 
σκεπάζεται από αραιό ερυθρό επίχρισμα που φέρει έντονα ίχνη στιλβώσεως, αλλά που 
σε μερικά σημεία έχει απολεπιστεί (Αρ. ευρ. BE 2027).

Βρέθηκε επίσης μικρή και λεπτή λαβή ασκού με ερυθρό επίχρισμα (Γ1 ί ν. 24 ε : δ). 
Πολλά ακόμη μικρά όστρακα από κλειστά αγγεία μπορεί να ανήκουν σε ασκούς, εάν 
δεν ανήκουν σε πρόχους.

11. Αυτό παρατηρείται σε πολλά όστρακα της πρώτης φάσεως του Λευκαντί, Lefkandi, 8. French, 
Anatolia, 62.

12. Η  βάση ε του Π ί ν. 22 μοιάζει με τις βάσεις των φιαλών VIII4 και VIII34 από την Εύτρηση, 
Caskey, Eutresis, εικ. 11.

13. Οπως σε φιάλες του Ο ρχομενού, Orchomenos III, εικ. 28d, 29, πίν. XXVII.
14. Ο .π. πίν. XXV.
15. Πρβλ. Eutresis, πίν. VII : 2.
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Σαλτσιέρα

Ελάχιστα όστρακα ανήκουν με βεβαιότητα στο χαρακτηριστικό αυτό σχήμα της 
ΠΕ περιόδου. Υπάρχει μεγάλο τμήμα από το σώμα (Π ί ν. 26 α : δ· Σ χ. 7 : 8) και μικρά 
κομμάτια από το χείλος και την προχοή (Π ί ν. 24 ε : β-γ, ζ). Το μεγάλο κομμάτι συγκολ- 
λήθηκε από έξι όστρακα και έχει μ. ύψ. 0.10 μ. Έχει λεπτά τοιχώματα και φέρει επί- 
χρισμα καστανέρυθρο, ισχυρά στιλβωμένο. Υπάρχουν επίσης τρία αλλά κομμάτια 
που πιθανόν προέρχονται από σαλτσιέρες. Τα δύο (Π ί ν. 26 γ : α-β) ανήκουν στην κοι- 
λιά του ίδιου αγγείου, το τρίτο (Π ί ν. 26 β : β) είναι από το επάνω μέρος του αγγείου. 
Και τα τρία έχουν θερμό ερυθρό χρώμα. Το τρίτο ιδίως είναι πολύ καλής ποιότητας με 
εξαιρετική στίλβωση και λεπτά τοιχώματα.

Άλλα σχήματα

Άλλα σχήματα αγγείων που αναγνωρίζονται από τα όστρακα είναι : μόνωτο 
κύπελλο16 (Π ί ν. 26 α : α· Σ χ. 7 : 19), κύπελλο με τοξωτή λαβή17 (Π ί ν. 26 α : β-γ· Σχ. 
7:15, 17), πυξίδα (Π ί ν. 24 ε : α), αμφορίσκος ( Π  ί ν. 25 δ : α· Σ χ. 5 : 1) και πρόχους 
(Π ί ν. 24 α : δ- Σ χ. 7: 14). Από το μόνωτο κύπελλο διατηρείται το μισό τμήμα του 
λαιμού. Έχει πολύ λεπτά τοιχώματα και μοιάζει με τροχήλατο. Καλύπτεται από επί- 
χρισμα ερυθρό, ισχυρά στιλβωμένο και παρουσιάζει επιφάνεια ελαφρά ιριδίζουσα. Α- 
πό τον αμφορίσκο σώζεται το μισό περίπου τμήμα. Έχει γωνιώδη ώμο με βραχύ στο- 
μιο και η εξωτερική του επιφάνεια φέρει αραιό, υπόλευκο επίχρισμα με ερυθρωπές 
κηλίδες που έγιναν από άνισο ψήσιμο (mottled).

Πρωτοβερνικωτά (Urfirnis)

Είναι επίσης μεγάλη κατηγορία, στην οποία ανήκουν πολλά όστρακα και ένα 
ακέραιο αγγείο. Ο  πηλός είναι καθαρός, καστανωπός, και το ψήσιμο πολύ καλό. Η  
επιφάνεια καλύπτεται από μαύρο η ερυθρό βερνίκι, συνήθως αραιό και θαμπό. Σε ελά- 
χιστα δείγματα (Π ί ν. 26 β : γ) το βερνίκι είναι πυκνό και στιλπνό, αλλά ίσως ο μι- 
κρός αριθμός να οφείλεται και στο ότι το παχύ βερνίκι απολεπίζεται εύκολα και με- 
ρικές φορές δεν αφίνει καθόλου ίχνη. Στα περισσότερα όστρακα διακρίνονται εύκο- 
λα οι γραμμές από τις τρίχες της βούρτσας με την οποία άλειφαν το βερνίκι.

Οπως στις περισσότερες ΠΕ θέσεις, τα πρωτοβερνικωτά όστρακα της ανασκαφής 
χωρίζονται σε δύο ομάδες : στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα όστρακα από αγγεία που 
η επιφάνεια τους σκεπάζεται ολόκληρη με βερνίκι (completely glazed) και στη δεύ- 
τερη, όστρακα από αγγεία, στα οποία το βερνίκι σκεπάζει μέρος μόνο της επιφάνειας 
(partially glazed).

Στην πρώτη ομάδα απαντούν τα εξής σχήματα :

Φιάλη
Η  φιάλη εμφανίζεται και στην κατηγορία των πρωτοβερνικωτών, τα δείγματα

16. Για το σχήμα αυτό βλ. παρακάτω τις παρατηρήσεις για το ακέραιο πρωτοβερνικωτά μόνω- 
το κύπελλο.

17. Πρβλ. παρόμοια κύπελλα από τις Λιθαρές κοντά στη Θήβα, ΑΔ 24 (1969) : Χρονικά, Πίν. 
31 α, AAA VI (1973), 372, εικ. 2 και την Εύτρηση, Eutresis, 86, εικ. 105.
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όμως δεν είναι τόσο πολυάριθμα όσο εκείνα της κατηγορίας των στιλβωτών με επί- 
χρισμα. Υπάρχουν πέντε όστρακα με επίπεδο χείλος που προεξέχει (T-rim) (Π ί ν. 
24 α :β , 27 α : α-δ Σ χ. 7:6). Το ένα έχει πολύ λεπτό χείλος και μικρή απόφυση 
(Πίν.  27 α : γ). Έχομε ακόμη σχεδόν ολόκληρη την επίπεδη βάση μεγάλης ημισφαι- 
ρικής φιάλης (Πίν.  27 β : δ).

Ασκός
Είναι από τα πιο συνηθισμένα σχήματα. Κανένα ακέραιο αγγείο δε σώζεται, δια- 

τηρήθηκαν όμως δεκάδες μικρά και σχετικά μεγαλύτερα τμήματα ασκών, δηλ. βάσεις 
(Πίν.  27 β : α-γ, ε) και κυρίως οι χαρακτηριστικές ταινιωτές λαβές τους, που είναι άλ- 
λοτε πλατιές και άλλοτε στενές (Πίν.  27 γ). Ορισμένες φέρουν κάθετη εγχάρακτη 
γραμμή στη μέση18 (Πίν.  27 γ : α-β). Από τα όστρακα φαίνεται ότι το μέγεθος των α- 
σκών ποικίλλει από πολύ μικρό έως αρκετά μεγάλο.

Μόνωτο κύπελλο (one-handled cup)

Υπάρχει ένα ακέραιο μόνωτο κύπελλο και μερικά όστρακα που ανήκουν σε αγγεία 
αυτού του σχήματος. Το ακέραιο κύπελλο (Πίν.  23 α- Σ χ. 5:2) έχει σφαιρική κοιλιά 
και ψηλό πλατύ λαιμό που ανοίγει κωνικά προς τα επάνω. Λείπουν το χείλος και η λαβή. 
Μ. ύψ. 0.12, διαμ. στομίου 0.075, κοιλ. 0.12, βάσ. 0.07 μ. Η  επιφάνεια φέρει αραιό 
καστανόμαυρο βερνίκι· διακρίνονται έντονα τα ίχνη της βούρτσας (Αρ. ευρ. BE 2026).

Το σχήμα αυτό φαίνεται να έχει μεγάλη διάδοση στην περιοχή του Αιγαίου. Έχει 
βρεθεί στη Φωκίδα και στη Βοιωτία (Αγία Μαρίνα, Ορχομενός, Εύτρηση), στην Εύβοια, 
στην Αττική, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην περιοχή 
της Τροίας. Ονομάζεται μάλιστα και Troy one- handled cup και συγκαταλέγεται α- 
νάμεσα στα ΠΕ σχήματα αγγείων που πιστεύεται ότι έχουν ανατολική καταγωγή19.

Αλλα σχήματα είναι : η σαλτσιέρα (λίγα όστρακα από το χείλος η από την 
προχοή, Πίν.  26 β : δ-η), η πρόχους (Πίν.  28 α : γ) και ο αμφορεύς (Π ί ν. 27 δ : α· 
Σ χ .  7 : 7 ).

Η  δεύτερη ομάδα των πρωτοβερνικωτών, η οποία περιλαμβάνει τα αγγεία που 
είναι εν μέρει καλυμμένα με βερνίκι, φαίνεται πώς ανήκει στην τελευταία φάση της 
ΠΕ εποχής. Το βερνίκι, μαύρο η ερυθρό, είναι μάλλον κακής ποιότητας και αραιό. 
Δύο μόνο σχήματα αναγνωρίζονται : υδρίες και κύπελλα. Οι μεγάλες υδρίες20 η αμφορείς 
έχουν ογκώδη κοιλιά, λαιμό στενό με χείλος που κλίνει προς τα έξω και λαβές συνήθως 
οριζόντιες, πλατιές σωληνωτές (Πίν.  27 δ : β-δ, 28 β, 28 γ : β, ε). Υπάρχουν και δύο 
λαβές κυλινδρικές οριζόντιες από παρόμοιο σχήμα αγγείου (Πίν.  28 γ : α, δ). Η  μία 
φέρει πλαστικό δισκάριο στην αρχή της21 (Πίν.  28 γ : α). Το βερνίκι στα αγγεία αύ- 
τα σκεπάζει το μισό μέρος του σώματος (επάνω η κάτω), ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια

18. Πρβλ. Orchomenos III, πίν. VII : 1.
19. French, Anatolia, εικ. 51, 56. Renfrew, Emergence, 454, εικ. 20. 4 και 20. 5. R. J. Howell, The 

Origins of the Middle Helladic Culture, BA Migrations, 86. Το σχήμα αυτό ονομάζεται από άλλους 
πρόχους, π.χ. Eutresis, 105, εικ. 138 και Caskey, Keos, 370, 373, πίν. 80: Cl, C42-44.

20. Πρβλ. Eutresis, εικ. 153:3 και 157. Orchomenos III, πίν. 111:2.
21. Πρβλ. Tiryns IV, πίν. XXI: 12.
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αφίνεται στο φυσικό χρώμα του πηλού. Τα κύπελλα είναι πιθανότατα μόνωτα (διατη- 
ρείται ένα μόνο τμήμα λαβής) με χείλη που κλίνουν προς τα έξω. Πλατιά ταινία με 
βερνίκι μαύρο η ερυθρό διακοσμεί το εσωτερικό και εξωτερικό μέρος του χείλους22 
(Π ί ν. 28δ). Η  λαβή ε του Π ί ν. 28δ ίσως προέρχεται από παρόμοιο κύπελλο. Υ - 
πάρχει και μία ταινιωτή λαβή σκεπασμένη ολόκληρη με βερνίκι που ανήκει σε κύπελ- 
λο με υπερυψωμένη λαβή23 (Π ί ν. 28 γ : γ· Σ χ. 7 : 16).

Μία παραλλαγή της κατηγορίας των π ροποβερ νικωτών μπορεί να θεωρηθεί η κε- 
ραμεική η γνωστή με τον αγγλικό όρο smear ware (με επάλειψη)24 25 26. Μεγάλα χονδρο- 
ειδή οικιακά αγγεία, κυρίως υδρίες, καλύπτονται με αραιό σκούρο βερνίκι που έχει 
απλωθεί με τη βούρτσα εντελώς απρόσεκτα και γρήγορα προς όλες τις κατευθύνσεις 
(Πίν. 26 β : α).

Γ ραπτά

Το σύνολο σχεδόν της γραπτής ΠΕ κεραμεικής ανήκει στην κατηγορία «ανοι- 
κτόν επί σκοτεινού» (light on dark), που είναι γνωστή οός ρυθμός Αγίας Μαρίνας 
και που χαρακτηρίζει την περιοχή της Βοιωτίας και της Φωκίδας25 26. Τα αγγεία της 
κατηγορίας αυτής είναι κατασκευασμένα από πηλό καστανό η ερυθρωπό και έχουν 
κατά κανόνα λεπτά τοιχώματα. Μερικά είναι τροχήλατα. Η  επιφάνεια τους καλύπτεται 
από πυκνό σκούρο βερνίκι, μαύρο η ερυθρό, που είναι μάλλον κακής ποιότητας, θαμπό 
και απολεπίζεται εύκολα. Σε λίγα όστρακα η επιφάνεια παρουσιάζει και τα δύο χρώ- 
ματα, όπως φαίνεται, από αποτυχία στο ψήσιμο. Τα κοσμήματα γράφονται με επίσης 
θαμπή, παχύρευστη λευκή βαφή, που σε μερικές περιπτώσεις έχει εξαφανιστεί αφί- 
νοντας επάνω στην επιφάνεια ίχνη που διακρίνονται σχετικά εύκολα. Τα διακοσμη- 
τικά θέματα είναι όλα απλά ευθύγραμμα, αλλά παρουσιάζουν αρκετή ποικιλία : πα- 
ράλληλες ταινίες, ζώνη ρομβοειδών (το συχνότερο θέμα), αντίρροπα τρίγωνα (πεταλού- 
δα), επάλληλες γωνίες, συστάδες λοξών γραμμιδίων και στιγμές28 (Πίν.  29 α-β).

Συνηθισμένα σχήματα αγγείων είναι τα δίωτα αμφοροειδή ποτήρια (tankards)27 
(Π ί ν. 29 β : β-γ, ε-ζ) και τα κύπελλα με χείλη που κλίνουν προς τα έξω, με λαβές είτε 
τοξωτές προσκολλημένες στην κοιλιά, είτε υπερυψωμένες ταινιωτές, που αρχίζουν από 
το χείλος28 (Πίν.  29 α : α-β, 29 β : δ, η). Στα δίωτα αμφοροειδή ποτήρια η διακό- 
σμηση βρίσκεται στην κοιλιά και στις ταινιωτές λαβές, ενώ στα κύπελλα περιορίζεται 
συνήθως στην εσωτερική πλευρά του χείλους (Πίν.  29 α : α-β). Η  εξωτερική επιφάνεια 
μένει άβαφη και μόνο κάτω από το χείλος φέρει πλατιά ταινία από σκούρο βερνίκι. Ένα 
τμήμα μόνωτου κυπέλλου με τοξωτή λαβή είναι διακοσμημένο με ζώνες ρομβοειδών στην 
κοιλιά και ταινίες παράλληλες στη λαβή. Κατακόρυφη ζώνη ρομβοειδών υπάρχει και

22. Πρβλ. Eutresis, πίν. IX : 4. Orchomenos III, πίν. XIX.
23. Πρβλ. Prehistoric Euboea, 87, εικ. 19 : 24.
24. Caskey, Argolid, 296, πίν. 69 : f,g. Lefkandi, 8.
25. REG 25 (1912), 271 κ.ε. Για την κεραμεική αυτή και τη διάδοσή της βλ. τις παρατηρήσεις 

του French, που την ονομάζει white-painted pottery, French, Anatolia, 60-61.
26. Πρβλ. παρόμοια από την Εύτρηση, Eutresis, εικ. 155-156 και τον Ορχομενό, Orchomenos 

III, πίν. XIII, XXI, XXIV.
27. Πρβλ. Eutresis, πίν. VIII. Orchomenos III, πίν. ΧΙΙ-ΧΙΙΙ.
28. Πρβλ. Orchomenos III, πίν. ΧΧ-ΧΧΙ.
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στο τμήμα της κοιλιάς αμέσως κάτω από τη λαβή (Π ί ν. 29 β : δ). Το μεγάλο όστρα- 
κο α του Π ( ν. 29 β δεν είναι σαφές σε τι σχήμα αγγείου ανήκει. Φαίνεται να προ- 
έρχεται από ασκοειδή πρόχου29.

Δύο μόνο όστρακα της κατηγορίας «σκοτεινόν επί ανοικτού» (dark on light), η 
οποία συναντάται κυρίως στην Πελοπόννησο30, βρέθηκαν. Το ένα (Π ί ν. 28 α : β), από 
κλειστό αγγείο, ίσως δίωτο ποτήρι (tankard)31, καλύπτεται από καστανωπό επίχρισμα 
καλής ποιότητας και έχει διακόσμηση από μαύρο βερνίκι με το τυπικό ΠΕ γραμμικό 
κόσμημα32. Το άλλο, από κλειστό αγγείο επίσης, φέρει κατακόρυφες στήλες από λοξά 
γραμμίδια μέσα σε διπλή ταινία, με μαύρο βερνίκι επάνω σε υπόλευκο επίχρισμα (Π ί ν. 
28 α : α).

Χονδροειδή

Μέσα στο πλήθος των οστράκων από χονδροειδή αγγεία που βρέθηκαν στην ανα- 
σκαφή, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς τα Πρωτοελλαδικά από τα Μεσοελλα- 
δικά, γιατί συνήθως πρόκειται για μικρά κομμάτια, χωρίς διαγνωστικά χαρακτηριστικά. 
Υπάρχουν όμως αρκετά τμήματα αγγείων, που μπορούν να αποδοθούν με σχετική βε- 
βαιότητα στην ΠΕ εποχή. Σε όλα τα όστρακα ο πηλός είναι άκάθαρτος με πολλά τρίμ- 
ματα πέτρας, και έχει χρώμα καστανό, ερυθρωπό η γκρίζο. Τα περισσότερα έχουν επι- 
φάνεια λεία με επίχρισμα αραιωμένου πηλού, χρώματος ερυθρωπού, γκρίζου, καστανού 
η υπολεύκου. Το ψήσιμο είναι καλό και τα τοιχώματα σκληρά.

Αμφορείς η υδρίες

Τα περισσότερα όστρακα ανήκουν σε αγγεία αυτού του σχήματος. Σώζονται αρ- 
κετά κομμάτια από μεγάλο αμφορέα η υδρία (Π ί ν. 29 γ), που δίνουν ολόκληρο το 
περίγραμμα του αγγείου (Σ χ. 5:4). Έχει ψηλό λαιμό, χείλος με κλίση προς τα έξω, 
ογκώδες, σχεδόν σφαιρικό σώμα, πλατιά επίπεδη βάση και σωληνωτές ταινιωτές λα- 
βές. Το σχήμα αυτό είναι τυπικό της ΠΕ III περιόδου33. Σε παρόμοια αγγεία φαίνε- 
ται ότι ανήκουν και οι άλλες σωληνωτές λαβές α, β, γ και ε του Π ί ν. 29 δ34. Δύο με- 
γάλα κομμάτια, το ένα με οριζόντια (Π ί ν. 30α :β) και το άλλο με κάθετη κυλινδρι- 
κή λαβή προέρχονται ίσως από υδρίες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι η 
εξωτερική επιφάνεια παρουσιάζει ανώμαλες, ρηχές αυλακώσεις, που φαίνεται ότι έγιναν 
με το τρίψιμο ξερών χόρτων η κλαδιών επάνω στην επιφάνεια του αγγείου (scored ware)35. 
Υπάρχουν επίσης και μερικά μικρά όστρακα της κατηγορίας αυτής (Π ί ν. 33 β : γ).

29. Ί σως παρόμοια στο σχήμα με την πρόχου από τη Θήβα, ΑΔ 19 (1964) : Χρονικά, Πίν. 222 β.
30. Korakou, 8 κ.ε. Zygouries, 103 κ.ε. Caskey, Argolid, 295.
31. Ο  French παρατήρησε ότι δεν είχαν βρεθεί στη Θήβα όστρακα από ποτήρια (tankards) με 

διακόσμηση «σκοτεινόν επί ανοικτού», French, Anatolia, 60.
32. Πρβλ. Korakou, πίν. I : 3. Hesperia XXIV (1955), πίν. 21 : i (από τη Λέρνα).
33. Tiryns VI, 16, εικ. 12. Eutresis, εικ. 153 : 3. Korakou, 8, εικ. 8. Orchomenos III, πίν. Ill : 2.
34. Πρβλ. Zygouries, 108, εικ. 99.
35. Η  κεραμεική αυτή βρέθηκε παλαιότερα στην Τροία, C. W. Biegen et al., Troy I, 1, 1950, 53- 

54, στη Μακεδονία, W. Heurtley, Prehistoric Macedonia, 1939, 83, εικ. 53, στην Εύτρηση, Eutresis, 
90, εικ. 112:1 και στον Ορχομενό, Orchomenos III, πίν. XXVIII: le, e, 2 a. Πρόσφατα παρατηρήθηκε 
στο Λευκαντί, Lefkandi, 8, στην Αγία Ειρήνη της Κέας, Caskey, Keos, 372, πίν. 81 : C25-26, 29-30 
και στα Σερβία, K. Rhomiopoulou — C. Ridley, AAA VI (1973), 424, εικ. 5.
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Σχ. 7.
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Πίθοι
Σώζονται αρκετά κομμάτια, κυρίως από το χείλος. Ένα (Π ί ν. 30 α : α) έχει πλατύ 

χείλος με ελαφριά κλίση προς τα έξω, άλλο (Π ί ν. 30 γ : α) φέρει κάτω από το πλατύ ε- 
πίπεδο χείλος του ταινία με τύπους δακτύλων. Υπάρχουν και αλλά τρία κομμάτια πίθων 
(Πίν.  30 γ : β-γ, ζ) με παρόμοια πλαστική ταινία, το ένα μάλιστα διατηρεί το χείλος με 
ελαφριά κλίση προς τα έξω. Δύο ακόμη όστρακα πίθων φέρουν σχοινοειδή ταινία36 
(Πίν.  30γ:δ-ε). Σε πίθο επίσης ανήκει ευρύ κυλινδρικό εξάρτημα (knob)37 (Πίν.  
30 β : β), καθώς και μικρή μαστοειδής απόφυση (Πίν.  30 δ : δ). Οι προεξοχές αυτές 
παρατηρούνται βέβαια και στους ΜΕ πίθους, αλλά και τα δύο αυτά κομμάτια πρέπει να 
ανήκουν σε ΠΕ αγγεία, γιατί βρέθηκαν σε καθαρές ΠΕ ομάδες οστράκων. Η  μοναδι- 
κή βάση που βρέθηκε (Πίν.  31ε) ανήκει σε χονδροειδή πίθο με ανώμαλη επιφάνεια 
χωρίς επίχρισμα. Γύρω από την επίπεδη βάση του διακρίνονται αποτυπώματα δακτύλων.

Άλλα σχήματα
Υπάρχουν λίγα όστρακα από μικρά αγγεία : αμφορίσκοι (Πίν.  24 β : β και 25 ε : γ· 

Σ χ. 5 : 5), λαβή από κουτάλα (scoop) ( Πί ν .  24 β : δ), μικρή πυξίδα με διάτρητη από- 
φυση (Π ί ν. 24 β : γ) και τριπλή λαβή από κλειστό αγγείο (Πίν.  28 α : δ), που διατη- 
ρεί μάλιστα ίχνη ερυθρού χρώματος σε ορισμένα σημεία38. Το όστρακο δ του Π ί ν. 
33 β προέρχεται ίσως από μικρή πυξίδα και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι 
ότι έχει μία σειρά από έντυπες στιγμές.

(β) ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

Η  κεραμεική της ΜΕ εποχής είναι έξίσου άφθονη με την ΠΕ κεραμεική. Δυ- 
στυχώς και πάλι έχομε όστρακα και όχι ακέραια αγγεία. Μόνο δύο ακέραια αγγεία 
βρέθηκαν που προέρχονται από τον ένα ΜΕ τάφο (Π ί ν. 31β,στ). Επίσης συγκολλή- 
θηκε σχεδόν ολόκληρος και ο πίθος που είχε χρησιμοποιηθεί για την παιδική ταφή 
(Π ί ν. 31α).

Τα όστρακα γενικά είναι μικρά, υπάρχουν όμως και αρκετά μεγάλα κομμάτια 
από τα οποία μπορούμε να αναπαραστήσουμε το σχήμα των αγγείων. Αντιπροσωπεύ- 
ονται όλες οι γνωστές κατηγορίες της ΜΕ κεραμεικής με μεγάλο αριθμό οστράκων 
η καθεμία. Υπερτερούν τα γκρίζα μινυακά και ακολουθούν τα αμαυρόχρωμα. Οπως 
είναι φυσικό, πολυάριθμα ήταν επίσης και τα χονδροειδή οικιακά. Η  κεραμεική που 
βρέθηκε καλύπτει χρονικά ολόκληρη τη διάρκεια της ΜΕ εποχής, από την πρώιμη 
ως την τελευταία φάση της. Όπως συνέβη και με την ΠΕ κεραμεική, η στρωματογρα- 
φία ελάχιστα βοήθησε στη διάκριση των χρονικών υποδιαιρέσεων της περιόδου. Γι' 
αυτό, η κεραμεική περιγράφεται κατά κατηγορίες και όχι σύμφωνα με τη χρονολογική 
εξέλιξη.

36. Για τους ΠΕ πίθους και ειδικότερα για την πλαστική τους διακόσμηση βλ. Μ. Heath Wiencke, 
«Banded Pithoi of Lerna III, Hesperia XXXIX (1970), 94 κ.ε. Πρβλ. επίσης Eutresis, 110, εικ. 148-149 
και Tiryns IV, πίν. XIV, XXIII.

37. Πρβλ. Eutresis, εικ. 110. Zygouries, εικ. 111-112.
38. Πρβλ. Eutresis, εικ. 150: 3. Orchomenos III, πίν. XXX : 4.
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Γκρίζα μινυακά

Είναι, ο πως αναφέρθηκε, η πολυπληθέστερη κατηγορία της ΜΕ κεραμεικής. Τα 
όστρακα είναι πολύ περισσότερα από τα αμαυρόχρωμα και ίδια σχεδόν σε ποσότητα 
με τα χονδροειδή οικιακά. Βέβαια, τα μινυακά αγγεία βρίσκονται συνήθως σε μεγάλη 
άφθονία στις ΜΕ θέσεις. Ο  άριθμός τους όμως εδώ είναι τόσο μεγάλος, ώστε μπο- 
ρούμε να συμπεράνουμε όχι μόνο πώς η χρήση του κεραμεικου τροχού βοήθησε στην 
αύξηση της παραγωγής, αλλά και ότι ο ΜΕ συνοικισμός των Θηβών ήταν αρκετά 
ακμαίος και πλουσιος. Ίσως η Θήβα ήταν ένα κέντρο παραγωγής της κεραμεικής 
αυτής, πράγμα φυσικό άλλωστε για τη Βοιωτία, όπου τα μινυακά αγγεία βρέθηκαν 
άφθονα και σε άλλες θέσεις (Εύτρηση, Ορχομενό)39.

Τα όστρακα ανήκουν χρονικά σε όλες τις φάσεις της ΜΕ εποχής. Ά ναμεσά 
τους υπάρχουν και λίγα που είναι πιθανό να είναι πρώιμα μινυακά, να ανήκουν δηλ. 
στην τελευταία φάση της ΠΕ περιόδου40. Τα όστρακα αυτά, κάπως χονδροειδή, με 
ακάθαρτο πηλό, βρέθηκαν σε ομάδες με καθαρή Π F κεραμεική. Λεν υπήρχε βέβαια 
αδιατάρακτη στρωματογραφία, ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι και δεν αποκλείε- 
ται να πρόκειται για ΜΕ όστρακα που αναμίχθηκαν με ΠΕ όστρακα.

Σχεδόν όλα τα γκρίζα μινυακά είναι τροχήλατα. Ο  πηλός είναι καλής ποιότητας 
και συνήθως έχει χρώμα ανοικτό γκρίζο και, σπάνια, σκούρο γκρίζο. Μερικά όστρακα 
έχουν πηλό καστανό, η εξωτερική τους επιφάνεια όμως είναι πάλι γκρίζα. Το ψήσιμο 
είναι γενικά πολύ καλό και τα τοιχώματα σκληρά και λεπτά. Η  επιφάνεια είναι σχεδόν 
πάντα γυαλιστερή και λεία και παρουσιάζει τη χαρακτηριστική «σαπωνοειδή υφή» 
των καλών μινυακών αγγείων41. Το χρώμα της επιφάνειας είναι στις περισσότερες πε- 
ριπτώσεις ίδιο με το χρώμα του πηλού, δηλ. ανοικτό γκρίζο.

Κύπελλα με βάση

Υπάρχουν πολλά όστρακα από το σχήμα αυτό42, αλλά δε σώθηκε κανένα τμήμα 
που να δίνει ολόκληρο το περίγραμμα του αγγείου. Έχομε μόνο κομμάτια, μερικά 
μάλιστα πολύ μεγάλα, από τις βάσεις και το επάνω τμήμα των αγγείων. Οι βάσεις 
είναι άλλοτε ψηλές και άλλοτε μέτριες η και χαμηλές (Πίν.  31 γ, 33η· Σ χ. 9:4-6,  7). 
Είναι όλες κοίλες. Μερικές είναι αδιακόσμητες και έχουν ένα μόνο πλαστικό δακτύλιο 
τοποθετημένο στην αρχή της κοιλιάς η σχεδόν στη μέση της βάσεως η και χαμηλό- 
τερα (Π ί ν. 33 δ). Οι ψηλές και μάλλον ογκώδεις βάσεις διακοσμούνται με αλλεπάλ-

39. Ο  G. Childe, JHS 35 (1915), 196 κ.ε. είχε θεωρήσει τη Βοιωτία και τη Φωκίδα πατρίδα της 
μινυακής κεραμεικής. Για πρόσφατη εξέταση του προβλήματος της καταγωγής της μινυακής κεραμει- 
κής βλ. D. Η. French, Migrations and «Minyan» Pottery in Western Anatolia and the Aegean, BA 
Migrations, 51, όπου υποστηρίζεται ότι η Βοιωτία ήταν ένα από τα κύρια κέντρα παραγωγής των 
γκρίζων μινυακών αγγείων, όχι όμως το μοναδικό.

40. Οπως είναι γνωστό, η μινυακή κεραμεική εμφανίζεται ήδη στην ΠΕ III περίοδο στη Λέρνα, 
Caskey, Argolid, 296 κ.ε. και στο Λευκαντί, Lefkandi, 8-9.

41. Ο  Caskey, MBA, 119, παρατήρησε ότι η «σαπωνοειδής υφή» των μινυακών υπάρχει μόνο στα 
καλύτερα δείγματα, δηλ. είναι μάλλον σπάνια. Τα μινυακά όμως όστρακα της ανασκαφής παρουσιά- 
ζουν σχεδόν όλα τη χαρακτηριστική αυτή υφή.

42. Είναι το σχήμα που είναι γνωστό με τον αγγλικό όρο goblet και που συνήθως στην ελληνική 
ορολογία αποδίδεται με τη λέξη κύλιξ.
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Σχ. 8.
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ληλες αυλακώσεις, συνήθως πυκνές και σπάνια αραιές. Έδώ ανήκει και η καλύτερα 
διατηρημένη και μεγαλύτερη βάση (Π ί ν. 33 η* Σ χ. 9:7), ύψ. 0.10 και διαμ. 0.085 μ. 
Η  βάση αυτή διακρίνεται και για το γεγονός ότι διατηρεί τους αρχαίους μολυβένιους 
συνδέσμους με τους οποίους είχε συγκολληθεί43.

Το μέγεθος των αγγείων αυτών ποικίλλει. Υπάρχουν μερικά πολύ μεγάλα, ο- 
παις δείχνει π.χ. η βάση του Π ί ν. 33 η και το κομμάτι από την κοιλιά και η βάση πο- 
λύ ανοικτού κυπέλλου (Π ί ν. 31 δ· Σχ. 9:4). Συνήθως όμως τα κύπελλα έχουν με- 
τριο μέγεθος. Στις περισσότερες περιπτώσεις το περίγραμμα είναι έντονα γωνιώ- 
δες (Π ί ν. 32 α : α, 32 β : α, 32 γ : β· Σχ. 8:1,  2, 4) και σε ελάχιστες ημισφαιρικό 
(Π ί ν. 32δ : γ-ζ· Σ χ. 8: 12). Η  εξωτερική επιφάνεια μερικές φορές διακοσμείται με ο- 
ριζόντιες αυλακώσεις (Π ί ν. 32 γ : β, ζ). Οι λαβές είναι συνήθως πλατιές ταινιωτές και 
χαμηλές, τοποθετημένες λίγο πιο κάτω από το χείλος (Π ί ν. 32 β : α, 32 δ : β-ζ). Δεν έ- 
χομε πολλά δείγματα υπερυψωμένων ταινιωτών λαβών. Οι λίγες λαβές αυτού του είδους 
(Π ί ν. 32 δ : ε-ζ· Σ χ. 8 : 12) παρουσιάζουν κοίλανση, άλλοτε έντονη και άλλοτε μόλις 
διακρινόμενη. Ολες οι άλλες λαβές είναι τελείως επίπεδες. Υπάρχουν ορισμένες με 
κάποιο είδος διακοσμήσεως, όπως η λαβή που έχει τέσσερεις κατακόρυφες ραβδώσεις 
(Π ί ν. 32 ε : ζ), η λαβή με εγχάρακτο σταυρό στην αρχή της44 (Π ί ν. 32 ε : δ) και η λα- 
βή με εγχάρακτη κατακόρυφη γραμμή που καταλήγει σε πλαστικό δισκάριο (Π ί ν. 
32 ε : η), φανερή απομίμηση του καρφιού που στερέωνε τις λαβές των μεταλλικών αγ- 
γείων45. Άλλου είδους λαβές, από τις όποιες βρέθηκαν αρκετές, είναι οι λεπτές κυλιν- 
δρικές, τοποθετημένες όρθιες στην κορυφή του χείλους46 (Π ί ν. 32ε:θ). Το επάνω 
μέρος των αγγείων αυτών καταλήγει σε στόμιο πλατύ με κλίση προς τα έξω και χεί- 
λος συνήθως αρκετά παχύ, με επίπεδη επιφάνεια που εξέχει ελαφρά (Π ί ν. 32 α : α, 
32 β : α, 32 δ : δ* Σχ. 8 : 1-2). Μερικές φορές, το χείλος είναι μικρό και σχεδόν κατακό- 
ρυφο (Π ί ν. 32 β : δ). Σε ορισμένα μεγάλα κύπελλα το απλό χείλος εξελίσσεται σε χεί- 
λος ιδιαίτερα βαρύ και παχύ, που φαίνεται σε τομή σχεδόν τετράγωνο (Πίν.  24γ:  δ, 
32γ : ζ· Σχ. 8:3,  8-9). Το χείλος αυτό παρατηρήθηκε από την Goldman στην Εύτρη- 
ση σε κίτρινα μινυακά αγγεία και ονομάστηκε «ράμφος γερακιού» (hawks beak)47. Στο 
Λευκαντί βρέθηκαν και γκρίζα μινυακά με παρόμοιο χείλος48. Φαίνεται ότι ο τύπος 
αυτός εμφανίστηκε στην τελευταία φάση της ΜΕ εποχής, επειδή και στις δύο παραπά- 
νω θέσεις τα αγγεία με αυτό το χείλος βρέθηκαν στα νεώτερα ΜΕ στρώματα.

Κύπελλα με επίπεδη βάση
Είναι πιθανό πολλά από τα όστρακα να ανήκουν σε κύπελλα με επίπεδη βάση. 

Μόνο ένα όμως διατηρεί ολόκληρο το περίγραμμά του με μικρό τμήμα της βάσεως.

43. Σχετικά με τη χρήση του μολύβδου για τη σύνδεση των σπασμένων αγγείων στη ΜΕ εποχή, 
βλ. R. J. Howell, BA Migrations, 77.

44. J. Η. Crouwel, Kadmos XII (1973), 101 κ.ε., όπου υπάρχει κατάλογος των μινυακών αγγείων 
με εγχάρακτα σημεία.

45. Βλ. Caskey, MBA, 119.
46. Eutresis, εικ. 184:3-4. Prehistoric Euboea, εικ. 21 : 45.
47. Eutresis, 165, εικ. 231.
48. Lefkandi, 10.
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Πρόκειται για κύπελλο με γωνιώδες περίγραμμα και λεπτό κατακόρυφο χείλος (Π ί ν. 
32α:β-γ* συνανήκουν Σ χ. 9 : 3).

Κάνθαροι
Από τα όστρακα που βρέθηκαν φαίνεται ότι και το σχήμα αυτό ήταν κοινό. Δε 

συγκολλήθηκε κανένα ολόκληρο αγγείο, τα όστρακα όμως δίνουν σε γενικές γραμμές 
το περίγραμμα του σχήματος ( Π  ί ν. 32 β : β, 32 γ : γ, 32 δ : α- Σ χ. 8 : 5). Έχουν κορμό άλ- 
λοτε ημισφαιρικό και άλλοτε γωνιώδη, πλατύ στόμιο με χείλη κατακόρυφα και δύο υ- 
περυψωμένες ταινιόσχημες λαβές που αρχίζουν από το χείλος και καταλήγουν λίγο 
πιο κάτω από αυτό. Είναι αρκετά πλατιές (Π ί ν. 32 ε : α· Σ χ. 8 : 13), υπάρχουν όμως και 
λεπτότερες (Π ί ν. 32δ:α). Μερικές φορές είναι τόσο στενές που θυμίζουν λεπτές κυλιν- 
δρικές λαβές (Π ί ν. 32β:β). Στις περισσότερες περιπτώσεις η λαβή είναι προσαρμοσμένη 
έξω από το χείλος (Π ί ν. 32 β : β) και σε λίγες μόνο μέσα από το χείλος (Π ί ν. 32 ε : γ). 
Ο ρισμένα κομμάτια από κανθάρους φέρουν διακόσμηση από λεπτές αυλακώσεις στον 
ώμο (Π ί ν. 32 γ : γ· Σ χ. 8 : 5). Κανένα τμήμα δε διατηρεί τη βάση του και έτσι δε γνω- 
ρίζομε τη μορφή που θα είχαν οι βάσεις. Όπως είναι συνηθισμένο στα αγγεία αυτά, 
θα ήταν επίπεδες η ελαφρά ύπερυψωμένες49. Η  βάση δ του Π ί ν. 33 δ (Σ χ. 9 : 2) ανή- 
κει πιθανόν σε κάνθαρο50.

Κύπελλα τύπου Βαφείου

Υπάρχουν τρία βέβαια κομμάτια αυτού του σχήματος (ΓΙίν. 33δ : α-γ· Σχ. 9: 1). 
Ολα έχουν μικρές διαστάσεις και, όπως φαίνεται από το καλύτερα σωζόμενο (Σ χ. 

9: 1) η διάμετρος του στομίου είναι μεγαλύτερη από το ύψος. Η  βάση είναι πλατιά 
και επίπεδη και τα τοιχώματα ανοίγουν προς τα επάνω. Και τα τρία διατηρούν την 
αρχή από τις ταινιόσχημες και μάλλον πλατιές λαβές τους, που καταλήγουν στη βάση 
η λίγο ψηλότερα51.

Κλειστά αγγεία
Στην κατηγορία αυτή ανήκει και το μόνο ακέραιο μινυακό αγγείο (Π ί ν. 31στ· Σ χ. 

4:1), που βρέθηκε στο ΜΕ τάφο 1. Είναι μικροσκοπικός αμφορίσκος, με πλατύ χαμηλό 
στόμιο, σφαιρική κοιλιά, μικρή επίπεδη βάση και δύο ταινιόσχημες λαβές. Ύψ. 
0.05, διαμ. χείλους 0.05, κοιλίας 0.06, βάσεως 0.025 μ. (Αρ. ευρ. BE 2024). Αγγεία 
του σχήματος αυτού, επίσης μικρών διαστάσεων, είναι συνήθη κτερίσματα των ΜΕ 
τάφων52.

Το στόμιο γ του Π ί ν. 32β (Σ χ. 8 : 6) φαίνεται ότι ανήκει σε αμφορέα που έχει 
σχήμα παρόμοιο με τον αμφορέα Γ 47 του Β Ταφικού Περιβόλου των Μυκηνών53.

Υπάρχουν τρεις κυλινδρικές λαβές (Π ί ν. 32 ε : β, ε), η μία μάλιστα θυμίζει τις

49. Eutresis, εικ. 187.
50. Ταφικός Κύκλος Β , πίν. 234 : Α-7. Lefkandi, εικ. 11.
51. Πρβλ. Δυτ. Νεκροταφείον Ελευσίνος Γ, πίν. 402 β. Eutresis, εικ. 188:1. Ταφικός Κύκλος 

Β , πίν. 230 : Ζ-86, 1-107.
52. Ταφικός Κύκλος Β , 280, πίν. 224. Δυτ. Νεκροταφείον Ελευσίνος, Γ ,  πίν. 400 β.
53. Ταφικός Κύκλος Β , πίν. 224.
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γνωστές οριζόντιες λαβές των αμαυρόχρωμων πίθων. Πρέπει να ανήκουν σε κλειστά 
αγγεία, πιθανότατα υδρίες. Υδρίες της εποχής αυτής, όχι όμως γκρίζες μινυακές, είναι 
γνωστές από την Εύτρηση και τον Β Ταφικό Περίβολο των Μυκηνών54.

Μαύρα μινυακά

Ο  πολύ μικρός αριθμός των μαύρων μινυακών συμφωνεί με τη γνωστή διαπίστωση, 
ότι τα αγγεία αυτά είναι σπάνια στη Βοιωτία, ενώ αντίθετα αφθονούν στην Πελοπόν- 
νησο55.

Μόνο τέσσερα όστρακα είναι αναμφίβολα μαύρα μινυακά και προέρχονται από 
το τυπικό σχήμα της κατηγορίας αυτής, δηλ. το πολύ ανοικτό κύπελλο με γωνιώδες 
περίγραμμα56. Δύο όστρακα είναι από το χείλος, το ένα μάλιστα διατηρεί και τη μικρή 
κάθετη λαβή του (Π ί ν. 33α:α-β· Σ χ. 6:1, 5). Επειδή και τα δύο όστρακα είναι πολύ 
μικρά, δεν ξέρομε αν είχαν τη συνηθισμένη στα αγγεία αυτά εγχάρακτη διακόσμηση. 
Βρέθηκε όμως ένα μικρό όστρακο από τη μέση περίπου παρόμοιου κυπέλλου (Π ί ν. 
33β:α) με τρεις παράλληλες εγχάρακτες γραμμές που θα σχημάτιζαν τις χαρακτηριστικές 
γιρλάντες των μαύρων μινυακών57. Υπάρχει και μία χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση 
της οποίας σώθηκε το μισό μόνο τμήμα58.

Και τα τέσσερα όστρακα είναι τροχήλατα και καλής ποιότητας. Ο  πηλός είναι 
γκριζοκάστανος και αρκετά καθαρός. Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από παχύ 
λαμπερό μαύρο επίχρισμα που σε μερικά σημεία έχει απολεπιστεί.

Κίτρινα μινυακά

Στην πραγματικότητα ένα μόνο μικρό όστρακο από ανοικτό αγγείο με λεπτά τοι- 
χώματα είναι αναμφισβήτητα κίτρινο μινυακό (Π ί ν. 33γ:γ). Ο  πηλός είναι πολύ κα- 
θαρός και η επιφάνεια λεία, με λεπτό γυαλιστερό επίχρισμα στο ίδιο χρώμα του πηλού. 
Επειδή είναι το μοναδικό όστρακο αυτής της κατηγορίας και έχει όλα τα γνωρίσματα 

των πραγματικών αργείων κίτρινων μινυακών αγγείων πρέπει μάλλον να ανήκει σε 
αγγείο που είχε εισαχθεί από την Αργολίδα.

Μονόχρωμα με ανοικτόχρωμο επίχρισμα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνομε αρκετά όστρακα καλής ποιότητας που έχουν 
την υφή και τα σχήματα των μινυακών και καλύπτονται με στιλπνό ανοικτόχρωμο 
επίχρισμα. Σε ορισμένες δημοσιεύσεις η κεραμεική αυτή αναφέρεται ως κίτρινη μι- 
νυακή59. Ο  όρος δηλ. κίτρινα μινυακά χρησιμοποιείται τελευταία για μια μεγάλη κα- 
τηγορία μονόχρωμων αγγείων, που η εξωτερική τους επιφάνεια θυμίζει τα μινυακά, 
αλλά που το χρώμα τους ποικίλλει από ανοικτό καστανό έως πορτοκαλί60.

54. Eutresis, εικ. 232:1. Ταφικός Κύκλος B, 281, πίν. 225.
55. R. J. Buck, Phoenix 20 (1966), 200.
56. Πρβλ. Eutresis, εικ. 178, 180.
57. Πρβλ. ό.π., εικ. 181.
58. Πρβλ. ό.π., εικ. 179.
59. Ο .π., 162 κ.ε.
60. Βλ. και Prehistoric Euboea, 95.
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Σχ. 9.
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Τα όστρακα της ανασκαφής του οικοπέδου της Θήβας ανήκουν σχεδόν όλα σε 
μεγάλα βαθιά κύπελλα με χαμηλή βάση, όπως φαίνεται από τις δύο βάσεις που βρέθη- 
καν61 (Π ί ν. 33 ζ : γ-δ). Σώζονται αρκετά κομμάτια από το χείλος, που έχει το χαρακτη- 
ριστικό σχήμα «ραμφος γερακιού», άλλοτε παχύτερο και άλλοτε λεπτότερο62 (Π ί ν. 
33 ζ : α-β, 33 ε : α· Σ χ. 8 : 10-11). Λαβές διατηρούνται σε τρεις μόνο περιπτώσεις : η μία 
είναι κυλινδρική οριζόντια και οι δύο άλλες ταινιωτές κάθετες, — η μία άνήκε Ισως σε 
κανθαροειδές (Π ί ν. 33γ:α). Ό λα τα όστρακα είναι τροχήλατα και παρουσιάζουν πηλό 
καθαρό, ανοικτό καστανέρυθρο η γκριζοκάστανο και ομοιόχρωμο, πολύ λαμπερό, επί- 
χρισμα. Τα τοιχώματα είναι συνήθως λεπτά.

Στην κατηγορία αυτή πρέπει να καταταχθεί και το ένα από τα δύο αγγεία του ΜΕ 
τάφου 1. Είναι αμφορίσκος με αμφικωνικό σώμα, μικρή επίπεδη βάση, βραχύ περιλαί- 
μιο και δύο ταινιόσχημες κατακόρυφες λαβές, που αρχίζουν από το χείλος και κατα- 
λήγουν στον ώμο63 (Π ί ν. 31 β* Σ χ. 4:2). Η εξωτερική του επιφάνεια είναι πολύ κατε- 
στραμμένη, αλλά σε μερικά σημεία διατηρεί ένα καστανοκίτρινο επίχρισμα, μάλλον 
στιλπνό. Στον ώμο φέρει σειρές από οριζόντιες αυλακώσεις. Το κιτρινωπό γυαλιστερό 
επίχρισμα μοιάζει με το επίχρισμα των κίτρινων μινυακών αγγείων. Εξάλλου το σχή- 
μα του με το γωνιώδες περίγραμμα και οι αυλακώσεις στον ώμο θυμίζουν μινυακά αγ- 
γεία. Πρόκειται λοιπόν για μίμηση μινυακού προτυπου64. Ο  πηλός είναι καθαρός κα- 
στανός, το ψήσιμο όχι πολύ καλό. Ύψ. 0.14, διαμ. χείλους 0.08, κοιλίας 0.14, βάσεως 
0.05 μ. (Αρ. ευρ. BE 2025).

Στην ομάδα των μονόχρωμων αγγείων μπορεί να περιλάβουμε και μία αρκετά με- 
γάλη ομάδα οστράκων, που η επιφάνεια τους σκεπάζεται ολόκληρη από θαμπό υπό- 
λευκο επίχρισμα. Το επίχρισμα είναι αρκετά παχύ, έχει όμως τοποθετηθεί τόσο απρό- 
σεκτα, ώστε δεν έχει απλωθεί ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια και δίνει την 
εντύπωση διακοσμήσεως με λεπτές ταινίες (Π ί ν. 34α:ν). Συνήθως προέρχονται από 
μεγάλα οικιακά αγγεία (πιθαμφορείς, υδρίες, πρόχους κ.ά.).

Ερυθρά μονόχρωμα (ερυθρά μινυακά)

Η  κατηγορία αυτή συνήθως ονομάζεται ερυθρά μινυακή (red minyan) και έχει 
ήδη παρατηρηθεί ότι υπάρχει άφθονη στη Βοιωτία65. Πράγματι, στην ανασκαφή βρέ- 
θηκαν πολλά όστρακα από ερυθρά μονόχρωμα αγγεία, με σχήματα μινυακά. Μερικά 
είναι κύπελλα με ψηλή βάση. Από αυτά σώζονται, σχεδόν ακέραιες, τρεις βάσεις χωρίς 
αυλακώσεις (Π ί ν. 33στ:α-β). Από παρόμοιο κύπελλο διατηρείται το κάτω τμήμα της 
κοιλιάς με ρηχές αυλακώσεις (Π ί ν. 34δ:γ). Τρία όστρακα από μικρά κύπελλα έχουν 
γωνιώδες περίγραμμα με έντονη τμήση (Π ί ν. 34στ:α-γ· Σ χ. 6:2-4). Υπάρχει ακόμη 
μεγάλο τμήμα φιάλης με επίπεδη βάση και παχιά τοιχώματα (Π ί ν. 34 δ : α· Σ χ. 6 : 6).

61. Η  μία όπως Eutresis, εικ. 231 κάτω αριστερά.
62. Πρβλ. Eutresis, εικ. 231, επάνω σειρά.
63. Πρβλ. Δυτικόν Νεκροταφείον Ελευσίνος, Α , 316 και Γ , πίν. 71 β και 400 β.
64. Παρόμοιοι αμφορίσκοι με υποκίτρινο στιλπνό επίχρισμα βρέθηκαν στον Β Ταφικό Περί- 

βολο των Μυκηνών, Ταφικός Κύκλος Β , 281, πίν. 224. Ο  Μυλωνάς τους θεωρεί ως μινυακούς κατά 
την κατασκευή. Ο  ένας (Μ 145) φέρει επίσης αυλακωτή διακόσμηση στον ώμο.

65. Πρβλ. R. J. Buck, Phoenix 20 (1966), 200.
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Σε κλειστά αγγεία, πιθανόν πρόχους, ανήκουν δύο όστρακα (Π ί ν. 34 στ : δ-ε)· το ένα 
φέρει αυλακώσεις. Η  λαβή γ του Π ί ν. 33 στ είναι η τυπική οριζόντια λαβή της ΜΕ 
εποχής και προέρχεται μάλλον από πιθόσχημο αμφορέα.

Ο  πηλός είναι σε αλλά όστρακα καθαρός και σε αλλά κάπως ακάθαρτος και έχει 
χρώμα ανοιχτό καστανό, γκρίζο η κιτρινωπό. Σχεδόν όλα τα όστρακα είναι καλής 
ποιότητας. Καλύπτονται από παχύ, βαθύ ερυθρό επίχρισμα, το οποίο συνήθως είναι 
πολύ λαμπερό.

Οπως είναι γνωστό, η κεραμεική αυτή συχνά έχει γραπτή διακόσμηση με υπόλευκο 
χρώμα66. Δύο μόνο όστρακα με παρόμοια διακόσμηση βρέθηκαν. Το ένα, από κλειστό 
αγγείο με λεπτά τοιχώματα, διατηρεί λεπτή υπόλευκη ταινία (Π ί ν. 34στ:δ). Η  βάση β 
του Πίν.  33στ έφερε επίσης διακόσμηση με πλατιές λευκές ταινίες, που ελάχιστα όμως 
διακρίνονται.

Α μαυρόχρωμα

Τα αμαυρόχρωμα όστρακα βρέθηκαν σε μεγάλες ποσότητες. Μετά τα μινυακά 
είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία. Κανένα ακέραιο αγγείο δε βρέθηκε ούτε και 
συγκολλήθηκε, αν και έχομε ορισμένα μεγάλα τμήματα αγγείων, κυρίως πίθων. Α ντι- 
προσωπεύονται όλες σχεδόν οι κατηγορίες, όπως τις ξεχώρισαν άρχικά ο Biegen και 
ύστερα η Goldman και ο Buck67. Τα περισσότερα βέβαια όστρακα ανήκουν, όπως 
είναι φυσικό, στην πρώτη από τις τρεις γνωστές ομάδες της αμαυρόχρωμης κεραμεικής, 
δηλ. στα χονδροειδή αγγεία (coarse ware). Υπάρχουν λίγα δείγματα από τη δεύτερη 
ομάδα που περιλαμβάνει τα λεπτά, καλής ποιότητας, αγγεία (fine ware), και αρκετά 
από την τρίτη ομάδα των αγγείων με πολύχρωμη διακόσμηση.

Α. Αμαυρόχρωμα χονδροειδή

Αμαυρόχρωμα με ωχροπράσινη επιφάνεια

Η  κεραμεική αυτή ονομάζεται επίσης «Αιγινητική», γιατί, όπως είναι γνωστό, 
βρέθηκε άφθονη στην Αίγινα68. Είναι η κατηγορία matt-painted I της Goldman και 
buff-green του Buck. Βρέθηκαν πολλά όστρακα. Τα περισσότερα είναι χειροποίητα 
και λίγα μόνο φαίνονται να είναι τροχήλατα. Ο πηλός είναι μάλλον ακάθαρτος με 
μικρά τρίμματα πέτρας και έχει χρώμα ωχροπράσινο. Η  επιφάνεια δεν έχει συνήθως 
επίχρισμα, έκτος από λίγες περιπτώσεις που φέρει λεπτό επίχρισμα στο ίδιο χρώμα 
του πηλού. Η διακόσμηση αποτελείται από ευθύγραμμα και λίγα καμπυλόγραμμα σχέ- 
δια, που έχουν γίνει με θαμπή βαφή μαύρη η σκούρα καστανωπή (Πίν.  34ε:α-ζ, 34γ). 
Δεν παρατηρείται μεγάλη ποικιλία κοσμημάτων. Υπάρχουν μόνο τα μοτίβα του Buck 
4Β, 6Β, 10, 14, 82 και 97.

Τα περισσότερα όστρακα προέρχονται από κλειστά αγγεία. Το μόνο σχήμα που 
αναγνωρίζεται με βεβαιότητα είναι τα συνηθισμένα μεγάλα πιθοειδή αγγεία (σχήμα

66. Eutresis, 125, εικ. 174-175.
67. Korakou, 19 κ.ε. Eutresis, 144-145, 167. Buck, 240 κ.ε.
68. J. Ρ. Harland, Prehistoric Aigina, 1925, 16-17. G. Welter, Αίγινα, 1962, 44. Πρβλ. επίσης Pre- 

historic Euboea, 97.
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Cl του Buck), τύπου Αίγινας και Εύτρησης69. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι 
από ευρύ επίπεδο χείλος παρόμοιου πίθου (Π ί ν. 34γ:γ· Σ χ. 7:5). Διατηρείται και η 
οπή για τη στερέωση του καλύμματος. Σε ανοικτό αγγείο, ίσως ρηχή φιάλη, ανήκει 
το όστρακο γ του Π ί ν. 34ε70.

Αμαυρόχρωμα με υπόλευκο επίχρισμα

Τρία όστρακα (Π ί ν. 34ε:η-θ, 34β:γ) ανήκουν στην κατηγορία αυτή που είναι η κα- 
τηγορία 5 της Goldman και white-slipped ware του Buck. Ο  πηλός είναι ακάθαρτος 
έρυθρωπός. Η  επιφάνεια σκεπάζεται από παχύ υπόλευκο επίχρισμα, επάνω στο οποίο 
έχουν σχεδιαστεί απλά ευθύγραμμα κοσμήματα με θαμπή μαύρη βαφή. Το ένα από τα 
όστρακα (Π ί ν. 34β:γ· Σ χ. 7:3) διατηρεί διακόσμηση με δύο χρώματα, δηλ. ερυθρή 
ταινία στη βάση του χείλους και διάγραμμο τρίγωνο με μαύρη βαφή στην κοιλιά. Προ- 
έρχεται από ανοικτό σκυφοειδές αγγείο και είναι τροχήλατο (σχήμα Α2 του Buck). 
Τα αλλά δύο όστρακα ανήκουν σε κλειστά αγγεία και είναι χειροποίητα (Π ί ν. 34ε:η-θ).

Αμαυρόχρωμα με ερυθρωπή επιφάνεια

Είναι η κατηγορία 2 και 3 της Goldman και red ware του Buck. Όστρακα από 
αγγεία του τύπου αυτού βρέθηκαν σε μεγάλες ποσότητες (Π ί ν. 34α:α-μ, 34β:α-β, δ-ζ, 35α). 
Αρκετά είναι τροχήλατα. Ο  πηλός είναι ακάθαρτος και έχει χρώμα ερυθρωπό η βαθύ 
ερυθρό. Η  επιφάνεια είναι λεία και συνήθως φέρει επίχρισμα στο χρώμα του πηλού. 
Τα κοσμήματα έχουν σχεδιαστεί με βαφή μαύρη η καστανωπή. Υπάρχει αρκετά μεγάλη 
ποικιλία σχεδίων : αντίρροπα τρίγωνα σε συνδυασμό με τροχό (Buck 42Β και 100) 
(Π ί ν. 35α), διάγραμμα τρίγωνα (Buck 38) (Π ί ν. 34β:α), ζώνες κατακόρυφων γραμμών 
(Buck 26) (Πίν. 34β:β), ζώνη από διάγραμμους ρόμβους (Buck 15) (Πίν.  34α:ι), αντίρ- 
ροπα γεμάτα τρίγωνα (Buck 48) (Πίν.  34α:θ), ζώνη διπλών ρομβοειδών (Buck 13) (Π ί ν. 
34α:η), κυματοειδής γραμμή (Buck 73Α) (Π ί ν. 34α:κ), ομόκεντρα ημικύκλια (Buck 
82) (Π ί ν. 34β:δ) και αλλά.

Και πάλι τα περισσότερα όστρακα προέρχονται από πίθους (σχήμα C1 του Buck) 
(Πίν.  34 β : δ· Σ χ. 7:1). Υπάρχει ακόμη τμήμα χείλους από λεκάνη71 (Πίν.  34β:β· 
Σ χ. 7 : 4). Άλλα όστρακα ανήκουν σε κλειστά αγγεία (υδρίες και αμφορεϊς, σχήμα C8 
και C9 του Buck). Το τμήμα του λαιμού του Πίν.  34 β:ε (Σ χ. 7:7) καθώς και τα όστρα- 
κα κ και δ του Πί ν .  34 α προέρχονται πιθανόν από υδρίες72. Από ώμο υδρίας προέρ- 
χεται και το μεγάλο κομμάτι α του Πί ν .  34β με διακόσμηση αντίρροπων τριγώνων73. 
Υπάρχει και μικρή προχοή με λεπτά τοιχώματα και διακόσμηση παράλληλων ται- 

νιών που προέρχεται είτε από αγγείο με γεφυρόστομη προχοή74, είτε από προχοΐσκη75 
(Π ί ν. 34 α:λ).

69. Πρβλ. ΑΕ 1895, πίν. 10: 1-4. G. Welter, ό.π., πίν. 24. Eutresis, εικ. 200-203, 205. Βλ. και Buck, 
247 για αλλά παραδείγματα.

70. Πρβλ. Eutresis, εικ. 208 : 2.
71. Πρβλ. Korakou, εικ. 30.
72. Πρβλ. Eutresis, εικ. 206: 6.
73. Πρβλ. Korakou, εικ. 33.
74. Πρβλ. Eutresis, εικ. 218. Athenian Agora XIII, πίν. 23 : 338.
75. Πρβλ. Ταφικός Κύκλος Β , πίν. 98 β.
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Αμαυρόχρωμα με διακόσμηση «ανοικτόν επί σκοτεινού»
Είναι η κατηγορία light on dark του Buck. Μόνο ένα όστρακο της κατηγορίας 

αυτής βρέθηκε. Ανήκει σε φιάλη με γωνιώδες περίγραμμα (σχήμα Α1 του Buck)76. 
ΓΗ επιφάνεια σκεπάζεται με βαφή σκούρα καστανή και φέρει διακόσμηση από ζώνη 
κατακόρυφων γραμμών που έχουν σχεδιαστεί με αραιό θαμπό υπόλευκο χρώμα (Π ί ν. 
29α :γ). Είναι χειροποίητο.

Β. Λεπτά

Αμαυρόχρωμα με λευκό επίχρισμα
Είναι η κατηγορία 4 της Goldman και fine green - yellow ware του Buck. Ελά- 

χιστα όστρακα βρέθηκαν. Τρία από αυτά εικονίζονται στον Π ί ν. 35 δ (γ, ζ, η). Είναι 
όλα τροχήλατα, καλής ποιότητας, από πηλό καθαρό, πολύ ανοιχτό καστανό. Έχουν 
πολύ λεπτά τοιχώματα και ανήκουν σε ανοιχτά αγγεία, ίσως κανθαροειδή (σχήμα All 
του Buck) η κύπελλα77. Εσωτερικά και εξωτερικά σκεπάζονται από υπόλευκο επίχρι- 
σμα, παχύ και θαμπό. Και τα τρία έχουν διακόσμηση από λεπτές γραμμές με θαμπή 
μαύρη βαφή78. Σε κύπελλο Βαφείου (σχήμα Α13 του Buck) ανήκει πιθανόν το όστρακο 
δ του Π ί ν. 36 δ79. Είναι τροχήλατο, καλής ποιότητας με ομαλή επιφάνεια και λεπτά 
τοιχώματα. Διατηρείται κομμάτι από το επάνω μέρος του αγγείου με τμήμα του χείλους. 
Έχει διακόσμηση λεπτών ταινιών και μεταξύ τους κοντά στο χείλος ζώνη από επάλ- 
ληλες γωνίες (Buck 50).

Κίτρινα μινυακά με αμαυρόχρωμη διακόσμηση

Είναι η κατηγορία yellow minyan with monochrome matt - painted decoration 
της Goldman80 και yellow minyan του Buck. Τέσσερα μόνο όστρακα βρέθηκαν. Τα 
τρία (Π ί ν. 35δ:α, ε, θ) έχουν πηλό ερυθρωπό καθαρό, επιφάνεια με γυαλιστερό επί- 
χρισμα ερυθρωπό προς το πορτοκαλί και διακόσμηση με χρώμα σκούρο καστανό. 
Το όστρακο β του Π ί ν. 35δ έχει πηλό καθαρό κίτρινο, γυαλιστερό επίχρισμα με ίδιο 
χρώμα και διακόσμηση λοξών γραμμιδίων με μαύρη βαφή. Τα όστρακα α-β του Π ί ν. 
35 δ (Σχ. 8:7) προέρχονται από χείλη σκυφοειδών με κλίση προς τα έξω81. Το ένα 
φέρει κάτω από το χείλος διακόσμηση από ζώνη με διάγραμμα ρομβοειδή (Buck 16) 
και στο εσωτερικό του χείλους συστάδες μαύρων κατακόρυφων γραμμιδίων, ανάμεσα 
στις όποιες διακρίνεται ερυθρό χρώμα. Το άλλο όστρακο φέρει στο εσωτερικό του 
χείλους συστάδα από τρία γλωσσοειδή μοτίβα.

Γ. Πολύχρωμα

Η  χαρακτηριστική αυτή κατηγορία της αμαυρόχρωμης κεραμεικής είναι η bi-

76. Πρβλ. Eutresis, εικ. 209.
77. Πρβλ. Korakou, εικ. 38.
78. Πρβλ. Eutresis, πίν. XV : I.
79. Για παρόμοια κύπελλα της κατηγορίας αυτής βλ. Korakou, 24, εικ. 34, πίν. III : 4 και Δυτ. 

Νεκροταφείον Ελευσίνος, Γ , πίν. 402 β.
80. Eutresis, 167 κ.ε.
81. Πρβλ. ό.π., εικ. 239.
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chrome yellow minyan της Goldman και η polychrome ware του Buck. Σχετικά λίγα 
όστρακα βρέθηκαν. Μπορούν να διακριθούν σε δύο ομάδες : τα καλής ποιότητας και 
τα χονδροειδή. Στα καλής ποιότητας ο πηλός είναι καθαρός, ερυθρωπός προς το ανοι- 
χτό καστανό. Η  επιφάνεια σκεπάζεται από στιλπνό επίχρισμα, που άλλοτε έχει το 
χρώμα του πηλού και άλλοτε είναι κιτρινωπό. Στα χονδροειδή ο πηλός είναι ακάθαρτος 
και το επίχρισμα της επιφάνειας θαμπό (Π ί ν. 35 γ : β, ζ, ι). Και των δύο ομάδων τα ό- 
στρακα είναι τροχήλατα. Για τη διακόσμηση χρησιμοποιούνται δύο χρώματα, σκούρο 
καστανό η μαύρο και πορφυρό. Σε λίγες περιπτώσεις το μαύρο χρώμα έχει φύγει και 
έχει αφίσει έντονα ίχνη (Π ί ν. 35 δ : ι, 35 γ : α). Χρήση λευκού χρώματος δεν πα- 
ρατηρήθηκε σε κανένα όστρακο. Τα κοσμήματα είναι απλά, συνήθως ευθύγραμμα 
και σπανιότερα καμπυλόγραμμα. Το κυριότερο μοτίβο είναι οριζόντιες πορφυρές ται- 
νίες, άλλοτε πλατιές και άλλοτε στενότερες, με λεπτά μαύρα περιγράμματα (Πίν.  
35 γ : α, η, θ, κ, 35 β). Μερικές φορές, ανάμεσα στις ταινίες αυτές παρεμβάλλονται κυ- 
ματοειδείς γραμμές (Πίν.  35 γ : γ). Άλλα κοσμήματα είναι : ζώνη που σχηματίζεται 
από δύο ισοπαχείς ταινίες, πορφυρή και μαύρη (Πίν.  35 γ : ε, ζ), ζώνες από διάγραμ- 
μα ρομβοειδή82 (Πίν.  35 δ : ι), από λοξά η κάθετα γραμμίδια (Πίν.  35 γ : α, δ, ι), 
τροχός (Π ί ν. 35 γ : λ), σπείρα (Π ί ν. 35 γ : κ ανάποδα). Στο όστρακο η του Π ί ν. 35 γ 
(ανάποδα) κάτω από τη συνηθισμένη ταινία διακρίνεται μικρό τμήμα ενός όλόβαφου 
έρυθρού δίσκου με λεπτό μαύρο περίγραμμα.

Από τα όστρακα που έχομε δεν αναγνωρίζονται πολλά σχήματα. Τα περισσό- 
τερα όστρακα από κλειστά αγγεία ανήκουν σε πρόχους η υδρίες (σχήμα Β8 και C9 
του Buck). Σε πρόχου με οπισθότμητο στόμιο (σχήμα Β9 του Buck) ανήκει ο λαιμός 
του Πί ν .  35 β83. Υπάρχουν ακόμη αρκετά όστρακα από κρατήρες, μεταξύ των οποίων 
και παχύ επίπεδο χείλος (Π ί ν. 35 γ : ι). Το όστρακο δ του Πί ν .  35 γ είναι από κύ- 
πελλο με λεπτά τοιχώματα.

Εγχάρακτα

Α νάμεσα στα ΜΕ όστρακα υπάρχουν μερικά από χονδροειδή αγγεία με σκοτει- 
νόχρωμο ακάθαρτο πηλό και τραχιά επιφάνεια, που φέρει εγχάρακτη διακόσμηση 
ψαροκόκαλου (Π ί ν. 33 β : β, ε, ζ, θ). Μία πλατιά ταινιωτή λαβή, με εγχάρακτη δια- 
κόσμηση ψαροκόκαλου, είναι από πηλό ανοικτόχρωμο, όπως τα παραδείγματα της 
Εύτρήσεως84 (Πίν.  33 β : η).

Η  κεραμεική αυτή είναι χαρακτηριστική της δυτικής Πελοποννήσου (Μεσσηνία, 
Αρκαδία) και είναι γνωστή ως «Άδριατική»85. Κατά τον Caskey ανήκει στην πρώιμη 
φάση της ΜΕ εποχής86, φαίνεται όμως ότι στην Αρκαδία συνεχίζεται ως το τέλος

82. Πρβλ. ό.π., εικ. 242: 7.
83. Παρόμοιες πρόχοι βρέθηκαν στον Β Ταφικό Περίβολο των Μυκηνών, Ταφικός Κύκλος Β , 

πίν. 105 α, στην Αγία Ειρήνη της Κέας, Caskey, Keos, πίν. 93 : G 41, στην Εύτρηση, Eutresis, εικ. 
242 : 2 και άλλου.

84. Eutresis, 180, εικ. 250.
85. Ν. Valmin, The Swedish Messenia Expedition, 1938, 239 κ.ε., 256 κ.ε., 284, 287, εικ. 60, πίν. 1:1, 

III : 3-21, XXI.
86. Caskey, ΕΒΑ, 791.
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της εποχής87. Τα όστρακα του οικοπέδου των Θηβών μοιάζουν με τα όστρακα της Αρ- 
καδίας, της Ευτρήσεως και της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών88, και φαίνεται ότι εί- 
ναι πρώιμα, γιατί βρέθηκαν όλα στα βαθύτερα ΜΕ στρώματα της ανασκαφής.

Χονδροειδή

Σε μεγάλες ποσότητες βρέθηκαν, φυσικά, όστρακα που προέρχονται από χον- 
δροειδή οικιακά αγγεία. Οπως τονίστηκε στην περιγραφή της παρόμοιας κεραμεικής 
της ΠΕ εποχής (σελ. 63), δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα ΠΕ και ΜΕ 
χονδροειδή αγγεία. Τα όστρακα που αποδόθηκαν με βεβαιότητα στη ΜΕ εποχή είχαν 
μερικά από τα γνωστά βασικά χαρακτηριστικά των χονδροειδών αγγείων της εποχής 
και βρέθηκαν μέσα σε καθαρές ΜΕ ομάδες. Όλα έχουν πηλό ακάθαρτο η σχετικά ακά- 
θαρτο, με χρώμα που ποικίλλει από ερυθρό έως γκρίζο, σκληρά τοιχώματα, συνήθως 
παχιά, πολλές φορές με ραγίσματα στην επιφάνεια από κακό ψήσιμο. Συχνά η εξωτε- 
ρική επιφάνεια, αν και τραχιά, φέρει πρόχειρη στίλβωση. Έχει χρώμα γκριζωπό η 
καστανωπό και συνήθως παρουσιάζει σκοτεινόχρωμες κηλίδες. Σε πολλές περιπτώσεις, 
η εσωτερική επιφάνεια είναι μαύρη89.

Όπως φαίνεται, το συχνότερο σχήμα ήταν ο πίθος. Οι πίθοι, συνήθως μεγάλου 
μεγέθους, έχουν πλατύ χείλος με κλίση προς τα έξω (Π ί ν. 31 α, 36 β : α), μονές η δι- 
πλές μαστοειδείς αποφύσεις στον ώμο (Π ί ν. 30 δ : α-γ, ε-θ) και μικρή βάση επίπεδη 
η δακτυλιόσχημη (Π ί ν. 35 στ). Οι λαβές των πίθων αυτών είναι πεταλόσχημες 
(horse-shoe shaped) (Π ί ν. 35 ε : α-ε), οριζόντιες ελλειψοειδείς (Π ί ν. 36 στ) και 
γλωσσοειδείς (Π ί ν. 24 β : ζ, 36 ε : α). Μερικές φορές, αντί για λαβές, οι πίθοι έχουν 
κυλινδρικά εξαρτήματα (knobs) για τη στερέωση του σχοινιού (Π ί ν. 30 β : α, γ)90.

Σ αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι δύο πίθοι που χρησιμοποιήθηκαν για τις 
ΜΕ ταφές. Ο  ένας έχει χείλος παχύ, επίπεδο (Σ χ. 7: 2), παχιά τοιχώματα και σχετικά 
καλά δουλεμένη έρυθρωπή επιφάνεια χωρίς κηλίδες. Ο  άλλος (Π ί ν. 31α) είναι κα- 
τασκευασμένος από τραχύτερο πηλό, έχει λεπτότερα τοιχώματα και>κηλίδες στην επί- 
φάνεια. Έχει το χαρακτηριστικό χείλος των ΜΕ χονδροειδών αγγείων με κλίση προς 
τα έξω, μικρές αποφύσεις στον ώμο και μικρή επίπεδη βάση. Ύψ. 0.36, διαμ. κοιλίας 
0.32, βάσεως 0.08 μ. (Αρ. ευρ. BE 2021).

Άλλα σχήματα είναι υδρίες, στις όποιες φαίνεται να ανήκουν οι μικρές οριζόντιες 
λαβές91 (Π ί ν. 29 δ : δ, 36 ε : γ, 24 β : α) και αμφορείς με πλατιές ελλειψοειδείς λα- 
βές92 (Π ί ν. 36 ε : β, ε, η). Πολλά από τα όστρακα ανήκουν σε διάφορα μαγειρικά 
σκεύη με λαβές κάθετες ταινιόσχημες, άλλοτε τοξωτές και άλλοτε υπερυψωμένες 
(Π ί ν. 36 β : γ, β).

87. R. J. Howell, BSA 65 (1970), 111.
88. Athenian Agora XIII, πίν. 27 : 381-383. Howell, ό.π., πίν. 28C.
89. Για τα γενικά χαρακτηριστικά των ΜΕ χονδροειδών αγγείων βλ. Korakou, 30-31. Eutresis, 

175 κ.ε. Caskey, MBA, 120. Lefkandi, 9-10. R. J. Howell, BA Migrations, 76.
90. Πρβλ. Eutresis, εικ. 41.
91. Πρβλ. Eutresis, εικ. 244:1.
92. Ο.π., εικ. 247.
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(γ) ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

Σε σύγκριση με το μεγάλο αριθμό των ΠΕ και ΜΕ οστράκων της ανασκαφής, τα 
όστρακα της ΥΕ εποχής ήταν λίγα. Αυτό βέβαια οφείλεται στην τέλεια σχεδόν κατα- 
στροφή του ΥΕ στρώματος από τις νεώτερες κατασκευές. Πάντως, τα όστρακα που 
βρέθηκαν, μαζί με τους τρεις μυκηναϊκούς τοίχους, δείχνουν ότι ο χώρος είχε κα- 
τοικηθεί στην ΥΕ εποχή και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πραγματικά, 
αντιπροσωπεύονται όλες σχεδόν οι κύριες φάσεις της ΥΕ εποχής (ΥΕ II, ΥΕ ΙΙΙΑ2, 
ΥΕ ΙΙΙΒΙ, ΥΕ ΙΙΙΓ).

ΥΕ ΙΙΑ-Β

Πέντε όστρακα ανήκουν στην ΥΕ ΙΙΑ-Β (Π ί ν. 36 δ : α-γ, ε). Είναι όλα από αγγεία 
πολύ καλής ποιότητας, με καθαρό πηλό, λεία στιλβωμένη επιφάνεια και λαμπερή βα- 
φή. Τα τρία από αυτά (Π ί ν. 36 δ : α-γ) προέρχονται από ένα χαρακτηριστικό σχήμα της 
περιόδου αυτής, το κύπελλο με ψηλό πόδι η κύλικα (goblet, FS 254, 261, 262). To α 
φέρει διακόσμηση φύλλων κισσού (FM 12: 18) και το β συνδεόμενων σπειρών (FM 
46 : 51). Υπάρχει ακόμη ένα όστρακο από κύπελλο Βαφείου (Π ί ν. 36 δ : ε) με ανάγλυ- 
φο δακτύλιο στη μέση (FS 224) και διακόσμηση από συστάδες αλλεπάλληλων γωνιών 
(FM 58 : 1-3) και γραμμιδίων. Ενα κομμάτι από δίσκο ψευδόστομου αμφορέως φέρει 
το χαρακτηριστικό ρόδακα (FM 17 : 14) της διακοσμήσεως του ανακτορικού ρυθμού93. 
Επειδή τα όστρακα είναι μικρά, χωρίς να δίνουν το περίγραμμα των αγγείων, δεν είναι 

δυνατό να αποφασιστεί με βεβαιότητα αν ανήκουν στην ΥΕ IIA η στην ΥΕ ΙΙΒ φάση. 
Εκτός από το δίσκο του ψευδόστομου αμφορέως, που είναι της ΥΕ ΙΙΑ, τα αλλά είναι 

πιθανό να ανήκουν στην ΥΕ ΙΙΒ, όπως δείχνει η διακόσμηση94.

ΥΕ ΙΙΙΑ2

Εικονίζονται τέσσερα όστρακα της περιόδου αυτής (Π ί ν. 36 δ : ζ, 36 γ : α, ε, η). 
Προέρχονται επίσης από πολύ καλής ποιότητας αγγεία. Τα τρία από αυτά είναι από 
κύλικες (FS 257) που φέρουν διακόσμηση χταποδιού (Π ί ν. 36 δ : ζ) και λοξών η κα- 
τακόρυφων ναυτίλων95 (Π ί ν. 36 γ : ε, η). Το τέταρτο όστρακο (Π ί ν. 36 γ : α) ανήκει 
σε ρηχό μόνωτο κύπελλο (FS 220) και φέρει διακόσμηση από ταινίες στο εξωτερικό 
και ψάρια (;) στο εσωτερικό.

ΥΕ ΙΙΙΒΙ

Τα περισσότερα μυκηναϊκά όστρακα που βρέθηκαν ανήκουν στην ΥΕ ΙΙΙΒΙ πε- 
ρίοδο. Υπάρχουν αρκετά με διακόσμηση και αλλά χωρίς διακόσμηση.

Α. Με διακόσμηση : Όστρακα σκύφων της ομάδας Α (Π ί ν. 36 γ : γ, ζ) με άβαφο

93. Πρβλ. την YE ΙΙΑ-Β κεραμεική από του Κοράκου, όπου τα σχήματα αυτά και τα διακοσμητικά 
μοτίβα είναι συχνά, Korakou, 45 κ.ε., εικ. 61-63 και ειδικότερα Ο.Τ.Ρ.Κ. Dickinson, BSA 67 (1972), 
105 κ.ε.

94. Dickinson, ό.π., 106.
95. Πρβλ. όμοια παραδείγματα από το YE Ι11Α2 υλικό των Μυκηνών, Ε. French, BSA 60 (1965), 

162, 172, εικ. 2, 3.
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εσωτερικό96. Δίσκοι από το στόμιο μεγάλων οικιακών ψευδόστομων αμφορέων (Π ί ν. 
36 α : β) (FS 164) και προχοή λεκάνης με διακόσμηση ταινιών (Π ί ν. 37 στ : β). Ο - 
στρακο από ώμο πρόχου (Π ί ν. 36 γ : ε).

Β. Χωρίς διακόσμηση : Κυλικες γωνιώδεις (FS 267) η κωνικές (FS 274) (Π ί ν. 
36 α : α, γ-δ). Λεκανίδια (FS 295), λεκάνες (FS 300), πρόχοι (FS 105, 109), κουτάλες 
(FS 236) (Π ί ν. 36ε : δ). Στην YE ΙΙΙΒ ίσως πρέπει να χρονολογηθεί το μόνο μυκη- 
ναϊκό ειδώλιο που βρέθηκε (Π ί ν. 37 στ : α) : κορμός ζώου (βοοειδούς) με γραμμική 
διακόσμηση97.

ΥΕ ΙΙΙΓ

Υπάρχουν μόνο τρία όστρακα της περιόδου αυτής, που χρονολογούνται μάλιστα 
στην πρώιμη ΥΕ ΙΙΙΓ. Προέρχονται από σκύφους με βαμμένο εσωτερικό και ταινία 
μέτριου πάχους γύρω από το χείλος εξωτερικά98.

2. ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Βρέθηκαν αρκετά μικροαντικείμενα, που συνδέονταν με την καθημερινή ζωή και 
τις ασχολίες των κατοίκων. Ανάμεσα σ αυτά περιλαμβάνονται και λίγα από υλικά 
πολύτιμα για την εποχή εκείνη (χαλκό και ελεφαντόδοντο), που δείχνουν την ευημερία 
του οικισμού. Οπως είναι φυσικό όμως, τα περισσότερα είναι από συνηθισμένα υλικά, 
πήλινα, λίθινα και οστέινα.

Εχομε εξακριβωμένα ΠΕ και ΜΕ μικροαντικείμενα. Οπου ήταν δυνατόν, πολλά 
από αυτά χρονολογήθηκαν από τη θέση που βρέθηκαν. Υπάρχουν όμως και μερικά 
που δε χρονολογούνται με βεβαιότητα, επειδή τα στρώματα ήταν αρκετά ταραγμένα. 
Γι αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν όλα κατά υλικά και όχι κατά περιό- 
δους. Σημειώνεται όμως η χρονολογία τους, όταν είναι γνωστή.

Χάλκινα

Τα τρία χάλκινα αντικείμενα της ανασκαφής είναι της ΜΕ εποχής. Βρέθηκαν 
μέσα στο ΜΕ κιβωτιόσχημο τάφο 1. Πρόκειται για κοσμήματα που συνόδευαν την 
ταφή της μητέρας και του μωρού. Το ένα είναι ακέραιο δαχτυλίδι που βρέθηκε περα- 
σμένο στο δάχτυλο της μητέρας (Π ί ν. 37 γ : α). Είναι απλός κρίκος, διαμ. 0.02 μ., που 
σχηματίζεται από λεπτό χάλκινο σύρμα, που τα δύο άκρα του αγγίζουν χωρίς να ενώ- 
νονται. Η  διατήρησή του είναι μέτρια (Αρ. ευρ. BE 2035). Τα αλλά δύο είναι μικρά 
ακέραια βραχιόλια, που αποτελούν ζευγάρι (Π ί ν. 37 γ : β-γ). Είναι επίσης άπλοι κρί-

96. Πρβλ. Ε. French, BSA 61 (1966), 222, εικ. 7. Ν. Βερδελής - Ε. και D. French, ΑΔ 20 (1965): 
Μελέται, 139, Σχ. 1-2. Tiryns V, 37. Φυσικά τα όστρακα αυτά μπορεί να ανήκουν και στην YE ΙΙΙΒ2, 
γιατί οι σκύφοι της ομάδας A υπάρχουν και στις δύο φάσεις της YE ΙΙΙΒ περιόδου. Δε βρέθηκαν όμως 
οι χαρακτηριστικοί σκύφοι της YE ΙΙΙΒ2, δηλ. σκύφοι της ομάδας Β η άβαφοι με στιγμές στο χείλος 
η διακοσμημένοι με απλό ρόδακα, που να δείχνουν ότι αντιπροσωπεύεται και η YE ΙΙΙΒ2 φάση.

97. Ανήκει στον τύπο linear type 2 της French, BSA 66 (1971), 155, πίν. 27 a.
98. Είναι όμοια με όστρακα από τις Μυκήνες, Ε. French, ΑΑ 1969, 133 κ.ε., εικ. 13-14 και την Τι- 

ρυνθα, Tiryns V, 38, πίν. 29, 2 : 1-3.
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κοι διαμ. 0.035, κατασκευασμένοι κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και το δαχτυλίδι (Αρ. 
ευρ. BE 2033, 2034). Το μικρό μέγεθος τους δείχνει ότι ήταν κοσμήματα του μωρού.

Ελεφάντινα

Βρέθηκαν δύο ελεφάντινα αντικείμενα, τα οποία χρονολογούνται με ασφάλεια. 
Σε καθαρή ΠΕ επίχωση βρέθηκε μισό κομμάτι από κυλινδρικό αντικείμενο, διαμ. 
0.02 και ύψ 0.028 μ., με εξωτερική επιφάνεια πολύ καλά δουλεμένη, λεία και στιλπνή 
(Π ί ν. 37 ε:μ.). Φέρει μία μικρή διαμπερή οπή διαμ. 0.004 και ένα κυκλικό άνοιγμα 
διαμ. 0.015 μ. Πρόκειται ίσως για δακτύλιο που θα διακοσμούσε τη λαβή σκήπτρου η 
ξίφους και επομένως η μικρή οπή θα χρησίμευε για τη στερέωση του ξύλινου στε- 
λέχους με τη βοήθεια καρφιού. Το μεγάλο άνοιγμα θα διευκόλυνε το κράτημα του 
σκήπτρου, ίσως μάλιστα να ήταν και διακοσμητικό. Το κομμάτι αυτό δεν είναι μόνο 
τέλεια δουλεμένο, αλλά διατηρείται και σε άριστη κατάσταση. Ενα οστέινο εξάρτημα, 
επίσης από τη λαβή εγχειριδίου η σκήπτρου, όχι όμως όμοιο με το δικό μας, βρέθηκε 
στον ΠΕ οικισμό στις Ζυγουριές99 99 100.

Το δεύτερο ελεφάντινα αντικείμενο είναι ένα μακρόστενο πλακίδιο που διατηρεί- 
ται θαυμάσια. Έχει μήκος 0.085, πλάτος 0.013 και πάχος 0.002 μ. (ΓΙ ί ν. 37 δ). Βρέθη- 
κε στο δάπεδο του ΜΕ δωματίου II μαζί με όστρακο από ΜΕ αμαυρόχρωμο πίθο (Π ί ν. 
34γ:α).  Η  άνω επιφάνεια του είναι καλοδουλεμένη και λειασμένη και φέρει εγχά- 
ρακτη διακόσμηση από συστήματα τριπλών γραμμών που σχηματίζουν ρόμβους. Η  
κάτω επιφάνεια του είναι άδρά δουλεμένη και στη μία άκρη της έχει έξι μικρά χα- 
ράγματα που φαίνεται να έγιναν με αιχμηρό εργαλείο η νύχι. Πρόκειται άσφαλώς για 
κάποιο σημάδι. Το πλακίδιο θα ήταν τμήμα της έπενδύσεως μιας ξυλινης επιφάνειας, 
ίσως ενός πολυτελούς κιβωτίου η επίπλου. Οπως δείχνει και η διακόσμηση, τα πλακί- 
δια ήταν τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο σχηματίζοντας έτσι μια ενιαία επιφάνεια 
με διακόσμηση ρόμβων. Τα χαράγματα στην πίσω επιφάνεια θα χρησίμευαν λοιπόν 
για την αρίθμηση των κομματιών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εγχάρακτη διακόσμηση 
με τους ρόμβους από τριπλές γραμμές θυμίζει το γνωστό διακοσμητικό μοτίβο των 
ΜΕ αμαυρόχρωμων αγγείων (Buck 14).

Πήλινα

Τα πιο συνηθισμένα από τα πήλινα μικροαντικείμενα είναι τα πολύ γνωστά σφον- 
δύλια. Τρία από αυτά είναι κωνικά (Π ί ν. 37 β : ε, ζ, ι). Μόνο το ένα σώζεται ακέ- 
ραιο και είναι ατρύπητο (ε). Το ι του Π ί ν. 37 β βρέθηκε σε καθαρή ΠΕ ομάδα. Υπάρ- 
χουν επίσης δέκα σφονδυλια κατασκευασμένα από όστρακα, ένα από τα οποία προέρ- 
χεται από βάση ΠΕ φιάλης (Π ί ν. 37 α, 38 α). Μερικά είναι ΜΕ, ένα μάλιστα από αμαυ- 
ρόχρωμο όστρακο (Π ί ν. 37 α : α, δ), αλλά ΠΕ (Π ί ν. 38 α : ζ) και αλλά που δε χρο- 
νολογούνται, είτε ΠΕ είτε ΜΕ. Υπάρχουν ακόμη τέσσερα πώματα κομμένα στρογγυλά

99. Υ πάρχει βέβαια και η π ιθανότητα  να ήταν ενώ τια της μητέρας, πρβλ. όμοια από τον Α γιο 
Στέφανο της Λακωνίας, W. D. T aylour, ΑΔ 19 (1964) : Χ ρονικά, Π ίν. 148 a. Η  θέση όμως που βρέθηκαν, 
ό χ ι κοντά στο  κεφάλι, αλλά κοντά στο στήθος του σκελετού της μητέρας πρέπει να σημαίνει ότι ήταν 
βραχιόλια  του βρέφους.

100. Zygouries, 191, ε ικ . 180.
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από όστρακα (Π ί ν. 37 α : ζ-η, 38 α : β-γ), από τα οποία το ένα είναι από μινυακό ο- 
στρακο (Π ί ν. 38 α : γ).

Άλλα πήλινα αντικείμενα είναι δύο τροχίσκοι (Π ί ν. 37 β : κ, 38 β : η) σαν κα- 
ρουλια. Ο  ένας (Π ί ν. 38 β : η) βρέθηκε στο ΜΕ κιβωτιόσχημο τάφο 1. Ο  άλλος, από 
τον οποίο σώζεται μόνο το μισό τμήμα (Π ί ν. 37 β : κ), είναι και αυτός πιθανόν της 
ίδιας εποχής, γιατί παρόμοια αντικείμενα που τα χρησιμοποιούσαν για το τύλιγμα νή- 
ματος (διάστρες) είναι συνηθισμένα στη ΜΕ εποχή101.

Ά λλα πήλινα αντικείμενα είναι τρία σφαιρίδια, διαμ. 0.03, 0.015 και 0.02 μ., με ε- 
πιφάνεια που φέρει μαύρο αραιό επίχρισμα (Π ί ν. 37 β : β-δ). Το μικρότερο βρέθηκε 
επάνω στο δάπεδο του ΜΕ δωματίου ί, τα αλλά προέρχονται από ΜΕ επίσης ομάδες. 
Είναι άγνωστη η χρήση τους, θυμίζουν όμως βλήματα σφενδονών, αν δεν πρόκειται 
βέβαια για παιχνίδια μικρών παιδιών102.

Υπάρχουν και δύο μικροαντικείμενα άγνωστης χρήσεως (Π ί ν. 37 β : α, θ). Το ένα 
(θ) μοιάζει σαν τροχίσκος με το ένα μόνο άκρο διάτρητο, και το άλλο σαν μαστοειδής 
απόφυση, αλλά με έντονα κοίλη και καλά δουλεμένη την κάτω επιφάνεια του. Μόνο 
το α του Π ί ν. 37 β χρονολογείται με βεβαιότητα στην ΠΕ εποχή, επειδή βρέθηκε 
σε καθαρή ΠΕ επίχωση.

Λίθινα

Βρέθηκαν αρκετά κομμάτια από οψιανό και πυριτόλιθο. Σώζονται τρία τμήματα 
λεπίδων από οψιανό (Π ί ν. 38 δ : α-γ), όλα ΠΕ, και τμήματα δύο λεπίδων από πυριτό- 
λιθο (Π ί ν. 38 δ : δ-ε), που είναι ΜΕ. Πυρήνες και απολεπίσματα οψιανού βρέθηκαν 
αρκετοί (Π ί ν. 38 δ : λ, 38 γ : δ), περισσότεροι όμο)ς ήταν οι πυρήνες και τα απολεπί- 
σματα από πυριτόλιθο, σε χρώματα λευκό, υπόλευκο και ερυθρωπό (Π ί ν. 38 δ : ζ-κ, 
38 γ : α-γ, ε). Εκτός από το κομμάτι θ του Π ί ν. 38 δ, που βρέθηκε σε ΠΕ επίχωση, 
όλοι οι άλλοι πυριτόλιθοι είναι ΜΕ. Τούτο συμφωνεί με την παρατήρηση ότι ο πυρι- 
τόλιθος είναι συχνότερος στη ΜΕ εποχή103.

Αντικείμενα λίθινα βρέθηκαν λίγα σχετικά και είναι τριπτήρες και πελέκεις 
(Π ί ν. 39α).

Οστέινα
Χαρακτηριστικά αντικείμενα από κόκαλο ήταν τα εργαλεία για να ανοίγουν 

τρύπες, οι όπεϊς. Βρέθηκαν επτά. Είναι κομμάτια από οστά ζώων που μετά από πρόχειρη 
επεξεργασία έχουν διαμορφωθεί σε αιχμηρά αντικείμενα (Π ί ν. 37 ε : γ-ι). Στους τρεις 
σώζεται καλά η πολύ μυτερή απόληξη. Οι τέσσερεις είναι εξακριβωμένα της ΠΕ επο- 
χής (Π ί ν. 37 ε : δ, ζ, η, ι), ο ένας της ΜΕ (Π ί ν. 37 ε : θ) και οι δύο άλλοι προέρ- 
χονται από ομάδες με όστρακα ΠΕ και ΜΕ ανάμεικτα. Οπωσδήποτε δε διακρίνονται 
διαφορές μεταξύ των οπέων της ΠΕ και ΜΕ εποχής. Οι δύο μεγαλύτεροι έχουν μή- 
κος 0.09 και 0.10 μ.104.

101. R. J. Howell, BA M igrations, 77-78. Π ρβλ. και Eutresis, 193, ε ικ . 2 6 6 :2 . I Λ /  ,Μ \ (■

102. Π ρβλ. παρόμοιο  πήλινο  σφαιρ ίδιο  από Π Ε στρώμα της Ε υτρήσεω ς, Caskey, Eutresis,] 157, 
πίν. 53 : VIII. 63. Y O U

103. R. J. Howell, BA M igrations, 77. Γ:|
104. Πρβλ. E utresis, ε ικ . 283. T
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Από τις συνηθισμένες οστέινες περόνες βρέθηκε μόνο τμήμα μιας λεπτής περόνης, 
σπασμένης και στα δύο άκρα, με μέγιστο μήκος 0.048 μ. (Π ί ν. 37 ε : β). Έχει εξαιρετι- 
κά λειασμένη επιφάνεια105. Βρέθηκε σε καθαρό ΜΕ στρώμα. Αλλα οστέινα αντικείμενα 
είναι δύο ξέστρα, το ένα από τα οποία διατηρείται άκέραιο106 (Π ί ν. 37 ε : α), μήκους 
0.065 και πλάτους 0.025 μ. Το δεύτερο ξέστρο βρέθηκε σε ΜΕ στρώμα (Π ί ν. 37 ε : ν).

Ενδιαφέρον ευρημα είναι ένα οστέινο κωνικό αντικείμενο, ύψους 0.03 μ., μαύρο, 
ίσως καμένο, με μικρή κοιλότητα στην κάτω επιφάνεια του (Π ί ν. 37 β : η). Μοιάζει 
με τους μυκηναϊκούς μύκητες ξιφών107, αλλά πιθανά χρησίμεψε ως επίστεψη ενός ξύ- 
λινου στελέχους από έπιπλο. Επειδή δεν έχει τρύπες για στερέωση των καρφιών, θα 
συνδεόταν με το στέλεχος με κάποια κολλητική ουσία.

Βρέθηκαν επίσης μερικά δόντια κάπρου (Π ί ν. 38 γ : η, θ, ι) και ένας χαυλιόδον- 
τας, που ίσως είχε χρησιμοποιηθεί ως κόσμημα (Π ί ν. 38 γ : ζ). Υπάρχουν ακόμη 
τρεις άστραγαλοι και κέρατο ζώου (Π ί ν. 39 β), ίσως ελάφου, που μπορεί να είχε 
χρησιμοποιηθεί για στειλιάρι εργαλείων108.

Όστρεα

Βρέθηκαν αρκετά όστρεα, κυρίως αχιβάδες (Π ί ν. 39 γ). Υπάρχουν επίσης κομμά- 
τια από φίλντισι (Π ί ν. 37 ε : κ-λ). Φαίνονται κομμένα, και, όπως παρατήρησε η Gold- 
man για τα κομμάτια φίλντισι που βρήκε στην Εύτρηση, θα είχαν χρησιμοποιηθεί για 
διακοσμητικούς σκοπούς, κυρίως για ένθεση109.

Φαγεντιανή και ημιπολύτιμοι λίθοι

Μέσα στον ταφικό πίθο της δεύτερης ΜΕ φάσεως βρέθηκαν πέντε χάντρες από 
περιδέραιο, δύο από γαλάζια φαγεντιανή (Π ί ν. 39 δ : α-β) και τρεις από ανοιχτόχρω- 
μο αμέθυστο (Π ί ν. 39 δ : γ-ε). Οι χάντρες από φαγεντιανή έχουν σχήμα σφαιρικό με 
άκτινώτες ραβδώσεις. Οι χάντρες από αμέθυστο είναι επίσης σφαιρικές110.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

Όπως φαίνεται από τα ευρήματα και κυρίως την κεραμεική, τα τμήματα των κα- 
τοικιών και οι τάφοι που βρέθηκαν στην ανασκαφή του οικοπέδου αποτελούν μέρος 
των συνοικισμών της Θήβας στην Εποχή του Χαλκού και δείχνουν ότι η κατοίκηση, 
στο χώρο αυτόν τουλάχιστον, άρχισε σε προχωρημένη φάση της ΠΕ εποχής και συνε-

105. Π ρβλ. Eutresis, ε ικ . 284.
106. Π ρβλ. Zygouries, 193, ε ικ . 181 : 6.
107. Π ρβλ. Ταφικός Κ ύκλος Β ,  πίν. 61 β.
108. Π ρβλ . Zygouries, 193, ε ικ . 182. Γ ια  χή χρή σ η  των κεράτων ελάφου στην Π Ε  και Μ Ε επο- 

χή  βλ. R. J. Howell, BA M igrations, 77, 80.
109. E utresis, 220, ε ικ . 290 : 1-3.
110. Α π ό  Μ Ε επ ίσης τάφο σ τ ις  Ζ υγουριές προέρχοντα ι παρόμοιες χάντρες, Zygouries, 201, ε ικ . 

189. Π ρβλ. επ ίσ ης τις χάντρες από τους τάφους του Β  Ταφικού Π εριβόλου των Μ υκηνών, Ταφικός 
Κ ύκλος Β ,  341, ε ικ . 3 0 :2 ,  7.
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χίστηκε χωρίς διακοπή σε ολόκληρη τη διάρκεια της ΜΕ και της ΥΕ εποχής. Στην 
τελευταία εποχή, όταν πια έχει διαμορφωθεί η μυκηναϊκή ακρόπολη της Καδμείας, 
στο χώρο του οικοπέδου υπάρχουν μυκηναϊκές κατοικίες, η ίσως βοηθητικά κτίσματα 
του ανακτόρου, αφού το οικόπεδο βρίσκεται μόλις 30-40 μ. νοτιότερα από το ανακτο- 
ρικό εργαστήριο που βρέθηκε πρόσφατα στο οικόπεδο Κοροπούλη (Σ χ. 1 : 4)111.

Η  κατοίκηση του χώρου φαίνεται πώς αρχίζει προς το τέλος της ΠΕ II περιόδου 
και συνεχίζεται στην ΠΕ III. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήξαμε από τη μελέτη του 
κεραμεικού υλικού. Η  στρωματογραφία όμως δε βοήθησε να χρονολογήσουμε με 
ασφάλεια τη διάρκεια καθεμιάς από τις δύο φάσεις κατοικήσεως του χώρου κατά την 
ΠΕ εποχή, όπως τις διακρίναμε από τα οικοδομικά λείψανα.

Τα όστρακα και αγγεία που χρονολογούνται με βεβαιότητα στην ΠΕ II περίοδο 
είναι τα κομμάτια των ασκών (Π ί ν. 23 β, 27 β : α, γ, ε, 27 γ) και τα λίγα όστρακα από 
σαλτσιέρες (Π ί ν. 24 ε : β, γ, ζ, 26 α : δ, 26 β : δ-η, 26 γ : α-β). Στην ίδια περίοδο μπορεί 
να ανήκουν το πρωτοβερνικωτό μόνωτο κύπελλο (Π ί ν. 23 α), τα δύο δείγματα κη- 
λιδωτών (mottled) αγγείων (Π ί ν. 25 δ : α, 25 ε : β) και τα όστρακα από τους χον- 
δροειδείς πίθους με πλαστική διακόσμηση (Π ί ν. 30 γ)112. Τα όστρακα από τους 
ασκούς και τις σαλτσιέρες είναι αλλά στιλβωτά και αλλά πρωτοβερνικωτά. Στα πρω- 
τοβερνικωτά το βερνίκι είναι αραιό και θαμπό, απλωμένο απρόσεκτα. Γενικά, όλα σχε- 
δόν τα πρωτοβερνικωτά όστρακα της ανασκαφής μπορεί να χαρακτηριστούν ως μάλ- 
λον κακής ποιότητας. Αυτό, όπως παρατήρησε ο Caskey113, είναι γνώρισμα της πρω- 
τοβερνικωτής κεραμεικής του τέλους της ΠΕ II περιόδου. Φαίνεται λοιπόν ότι η ΠΕ II 
κεραμεική που βρέθηκε στην ανασκαφή ανήκει στο τέλος της φάσεως αυτής. Η  ά- 
ποψη αυτή υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι σπανίζουν τα χαρακτηριστικά σχή- 
ματα της εποχής αυτής, όπως οι σαλτσιέρες, και λείπουν αλλά συνηθισμένα, όπως οι 
φιάλες με λεπτά χείλη κυρτά προς τα μέσα και ψηλές δακτυλιόσχημες βάσεις114.

Βέβαια, όστρακα από φιάλες βρέθηκαν άφθονα στην ανασκαφή. Άλλα είναι από 
φιάλες με έντονη κλίση του χείλους προς τα μέσα (Π ί ν. 24 γ : β, 25 α-β) και άλ- 
λα από φιάλες με επίπεδα χείλη που προεξέχουν (T-rim) (Π ί ν. 27 α : α, γ, δ, 24 α : α-β, 
24 γ : α, γ-ζ, 25 γ). Και στις δύο περιπτώσεις όμως το χείλος είναι αρκετά παχύ, ιδιαί- 
τερα μάλιστα στη δεύτερη είναι βαρύ και πλατύ. Οι φιάλες αυτές δεν παρουσιάζουν 
σχεδόν καμιά ομοιότητα με τις τυπικές φιάλες της ΠΕ II περιόδου που βρέθηκαν σε

111. Κ. Δημακοπούλου, AAA VII (1974), 162 κ .ε.
112. E utresis, 110 κ .ε ., ε ικ . 146. T iryns VI, πίν. 2. O rchom enos III, 86, πίν. XXVIII, όπου παρόμοιοι 

π ίθο ι χρονολογούνται σ τη ν  Π Ε II.
113. Caskey, A rgolid, 289.
114. Κ αι στον Ο ρ χ ο μ εν ό  τα δείγματα από σαλτσ ιέρες και φ ιάλες με βάσεις είνα ι λ ιγοστά. Ο  

Kunze, O rchom enos III, 38-39, παρατήρησε ότι το ίδ ιο  συμβαίνει και στην Α γία  Μ αρίνα. Φ αίνεται 
ότι η εξέλιξη της Π Ε  κεραμεικής στην κεντρική Ε λ λ ά δ α  ήταν κάπως διαφορετική από αυτήν  της Πε- 
λοποννήσου. Π ρβλ. και D . Η. French, N otes on P reh isto ric  Pottery  G roups from  C entral Greece (πο- 
λυγραφημένο αντ ίτυπο στη Β ιβλιοθήκη της Α γγλ ικής Α ρ χα ιολογ ικ ής Σ χολής, 1972, 43), όπου το ν ί- 
ζεται ότι η κεντρική Ελλάδα αποτελεί συχνά μία χω ριστή  ενότητα στην εξέλιξη των κεραμεικών ρυ- 
θμών.
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άλλες θέσεις115. Είναι όμως όμοιες με φιάλες από τον Όρχομενό116, τη Θεσσαλία117, 
τη Μακεδονία118καί το Λευκαντί I119.

Οι φιάλες του Ορχομενού δεν είναι βέβαιο σε ποια ακριβώς φάση της ΠΕ εποχής 
χρονολογούνται. Ανήκουν κυρίως στη δεύτερη φάση, αλλά συνεχίζονται και στην 
τρίτη120. Πάντως, μία κλειστή ομάδα από την «Οικία των οστράκων»121 περιλαμβάνει, 
μαζί με τα τυπικά σχήματα της ΠΕ III, μία φιάλη με χείλη με έντονη κλίση προς τα 
μέσα και μία λεκάνη με πλατύ επίπεδο χείλος122.

Στη Θεσσαλία και οι δύο αυτοί τυποι των φιαλών χαρακτηρίζουν την πρώιμη 
Χαλκή 3 εποχή, ιδίως η φιάλη με το επίπεδο χείλος (T-rim), αν και έμφανίζονται 
στην πρώιμη Χαλκή 2 εποχή123. Στη Μακεδονία επίσης (Κριτσανά) οι φιάλες με το 
επίπεδο χείλος ανήκουν στην τελευταία φάση της πρώιμης Χαλκής εποχής124.

Οι φιάλες από το Λευκαντί προέρχονται από την πρώτη φάση του συνοικισμού 
(Λευκαντί I) που τοποθετείται από τους ανασκαφείς μετά την ΠΕ II και πριν από την 
ΠΕ III125. Η  φάση αυτή, που αντιπροσοοπεύεται προς το παρόν κυρίως από κεραμεικό 
υλικό, έχει διαπιστωθεί πρόσφατα και δεν είναι αρκετά γνωστή. Η  ύπαρξή της βεβαι- 
ώθηκε και από τις ανασκαφές στην Αγία Ειρήνη της Κέας126. Αλλά και υλικό από 
τη Σύρο (Καστρί)127 και τη Μάνικα αναγνωρίστηκε τελευταία ότι ανήκει στη φάση 
αυτή128, την οποία ο Howell ονομάζει Πρωτοκυκλαδική III129. Τα πρότυπα της κερα- 
μεικής της φάσεως αυτής έχουν αναζητηθεί στη νότια η δυτική Μ. Ασία130.

Οι περισσότερες φιάλες της ανασκαφής έχουν επιφάνεια σκεπασμένη με παχύ

115. Π ρβλ. τις φ ιάλες από την  Ε ύτρησ η , E utresis, ε ικ . 125, 128, 133. Caskey, Eutresis, ε ικ . 11, 
πίν. 50, από τη Λέρνα, Caskey, A rgolid, ε ικ . 1 : Α-Ε και από την Τίρυνθα, T iryns V, 29, ε ικ . 1, T iryns 
VI, 4-9, ε ικ . 2-7, που διαφέρουν, έκτος από μερικές εξα ιρέσεις (π.χ. E utresis, ε ικ . 133 : 4, 6, 7, 14, 19, 
T iryns V, 22, ε ικ . 1 : 20-21 και ε ικ . 2 :  1-6), κατά το σχή μα  από τις φιάλες της ανασκαφής.

116. Π ρβλ. O rchom enos III, 62 κ .ε., ε ικ . 25, 28 d, 29, πίν. XXVII, XXV. Α κ ό μ η  μεγαλύτερη ομοιό- 
τητα  π αρα τηρείται στις αδημοσίευτες φ ιάλες του Ο ρ χ ο μ εν ο ύ , που είδαμε στα συρτάρια  των προθηκών 
του Μ ουσείου της Χαιρώνειας.

117. French, Anatolia, 69-70, ε ικ . 65-66 (Tsani bowl και T-rim  bowl).
118. French, Anatolia, 75. K. R hom iopoulou  - C. Ridley, AAA VI (1973), 424, ε ικ . 4 :1 0 -1 1 .
119. L efkandi, 8, ε ικ . 7 : 4. Οπως μας πληροφόρησε ο κ. R. Howell φιάλες με χείλος που κλίνει 

προς τα μέσα και φ ιάλες με επ ίπεδο χε ίλο ς (T-rim ), όμοιες με τις φιάλες της Θήβας, υπάρχουν άφθονες 
ανάμεσα στο αδημοσίευτο υλ ικό από το Λευκαντί.

120. O rchom enos III, 66, 69.
121. Ο  Kunze, O rchom enos III, 11, την  τοποθετεί στο  τέλος της μεσαίας φάσεως, ενώ ο French, 

A natolia, 74, ε ικ . 69 a, στη Β οιωτική Π Ε  III.
122. O rchom enos III, πίν. XXV : 5, XXVI : 2.
123. French, Anatolia, 69-70.
124. Ο.π., 75.
125. Lefkandi, 8.
126. J. L. Caskey, BA M igrations, 30 και Caskey, Keos, 370. Ο  Caskey προς το παρόν την ονομά- 

ζει ύστερη φάση της Π ρω τοχαλκής Ε π ο χ ή ς .
127. Ε .Μ . B ossert, ΑΔ 22 (1967) : Μ ελέται, 53 κ .ε .
128. Renfrew, Emergence, 103 κ .ε ., 533, D .H . French, BA M igrations, 52. Ο  Howell όμως, BA M i- 

g ra tions, 85, χρονολόγη σ ε το υλ ικό από το Κ αστρ ί στη M K  I περίοδο, την οποία  θεωρεί σύγχρονη 
με τη M E I.

129. R. J. Howell, BA M igrations, 85.
130. R . J. Howell, ό .π ., 86. Renfrew, Emergence, 105, 534. D . H. French, BA M igrations, 52.
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στιλβωμένο επίχρισμα μαύρο, καστανό η ερυθρό. Το ίδιο στιλβωμένο επίχρισμα πα- 
ρατηρείται σε αγγεία όχι καλής ποιότητας, όπως είναι και τα παραδείγματα από τη 
Θήβα, που βρέθηκαν στη φάση αυτή της Κέας131 και του Λευκαντί132. Τα όστρακα από 
τη Θήβα παρουσιάζουν τα ίδια έντονα ίχνη στιλβώσεως που υπάρχουν και στα όστρακα 
του Λευκαντί (bone η scribble burnish).

Ανάμεσα στις φιάλες υπάρχουν και λίγες πρωτοβερνικωτές που δε διαφέρουν 
όμως στο σχήμα από τις στιλβωτές. Το βερνίκι είναι και εδώ κακής ποιότητας και 
θαμπό133.

Από όσα σημειώθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι οι φιάλες είναι πολύ πιθανό να 
ανήκουν στην ενδιάμεση φάση, μεταξύ της ΠΕ II και της ΠΕ III περιόδου (ΠΚ III;). 
Βέβαια, δεν είναι κατορθωτό με τόσο αποσπασματικό κεραμεικό υλικό να. ισχυρισθούμε 
ότι εντοπίστηκε και στη Θήβα η φάση αυτή (ΠΚ III)134. Φαίνεται όμως ότι, ενώ στη 
Βοιωτία συνεχίζεται η ΠΕ II περίοδος και βρίσκεται στο τελευταίο της στάδιο (ίσως 
την εποχή που έχει αρχίσει πια η ΠΕ III στην Πελοπόννησο), στην Εύβοια και στις 
Κυκλάδες έχει εμφανιστεί η ΠΚ III. Έτσι, από τη γειτονική Εύβοια, η Θήβα και πιθα- 
νόν ολόκληρη η Βοιωτία, όπως δείχνει και η κεραμεική του Ορχομενού, δέχεται επι- 
δράσεις και υιοθετεί νέα σχήματα και τεχνική, όπως τις στιλβωτές φιάλες της ανα- 
σκαφής. Ίσως έτσι εξηγείται και η παρουσία των πρωτοβερνικωτών φιαλών που βρί- 
σκονται μαζί με τις στιλβωτές και παρουσιάζουν το νέο σχήμα φιάλης, αλλά την παλιά 
ΠΕ II τεχνική. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για το πρωτοβερνικωτό μόνωτο κύπελλο 
(Π ί ν. 23 α). Το σχήμα του συναντιέται στη δεύτερη φάση της Πρωτοχαλκής εποχής135, 
αλλά χαρακτηρίζει και την ΠΚ III (Λευκαντί, Κέα)136. Πρόκειται άραγε εδώ για σχήμα 
της ΠΚ III, που διατηρεί την ΠΕ II τεχνική του βερνικιού; Είναι πολύ πιθανό, αφού 
έχομε και λαιμό από ίδιο κύπελλο που έχει ερυθρό επίχρισμα με έντονα ίχνη στιλβώ- 
σεως (scribble burnish) (II ί ν. 26 α : α). Αυτό τουλάχιστον μπορεί να αποδοθεϊ με βε- 
βαιότητα στη φάση αυτή. Εξάλλου, φαίνεται να είναι τροχήλατο και, όπως είναι γνω- 
στό, χρήση τροχού εμφανίζεται στα αγγεία της πρώτης φάσεως του Λευκαντί137. Πάν- 
τως, τα τροχήλατα αγγεία της ΠΕ κεραμεικής από την ανασκαφή είναι ελάχιστα.

Μία άλλη μικρή ομάδα που μπορεί να αποδοθεί στη φάση αυτή (ΠΚ III) είναι 
λίγα όστρακα που η εξωτερική τους επιφάνεια φέρει ανώμαλες ρηχές αυλακώσεις 
(scored ware) (Π ί ν. 30 α : β, 33 β : γ). Η  κατηγορία αυτή παρατηρήθηκε στο Λευ- 
καντί I και στην τελευταία φάση της Πρωτοχαλκής εποχής στην Κέα138.

Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η έπαφή με τις Κυκλάδες περιορίζεται στην έμμεση

131. Caskey, K eos, 372.
132. Lefkandi, 8.
133. Ο  French, A natolia, 61, παρατήρησ ε cm πολλά από τα μονόχρωμα αγγεία, που αναφέρονται 

ως πρωτοβερνικωτά της ΠΕ II, ανήκουν σ τη ν  πραγματικότητα  στην Π Ε  III, αφού καλύπτονται με αραιό 
και θαμπό βερνίκι, όμοιο με εκείνο που καλύπτει τα αγγεία  του ρυθμού Α γίας Μ αρίνας (black wash).

134. Α λλω στε λείπουν ορισμένα αλλά  χαρα κτη ρ ισ τικά  σ χήματα  της φάσεως αυτής, όπως τα 
πολύ ανοικτά  πιάτα, τα μ ικρά ποτήρια, οι ραμφόστομες π ρόχο ι και αλλά , πρβλ. L efkandi, 8, ε ικ . 7.

135. Renfrew, Emergence, ε ικ . 20. 4 και 20. 5.
136. Lefkandi, 8, ε ικ . 7 : 7 ,  8. Caskey, K eos, 370, 373, πίν. 80 : C l, C42-44.
137. Lefkandi, 8.
138. Ο .π., 8. Caskey, K eos, 372, πίν. 81 : C25-26, 29-30.
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επίδραση με τη μεσολάβηση της Εύβοιας κατά την ΠΚ III περίοδο. Τίποτε χαρακτη- 
ριστικό της ΠΚ II (πολιτισμός Σύρου-Κέρου), που είναι σύγχρονη με την ΠΕ II, δε 
βρέθηκε στην ανασκαφή, δηλ. αγγεία με την τυπική εγχάρακτη διακόσμηση η με κυ- 
κλαδικά σχήματα. Αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη ότι από την ΠΕ κεραμεική της ανα- 
σκαφής λείπει το μεγαλύτερο τμήμα της ΠΕ II περιόδου, γιατί κυκλαδικά ευρήματα 
βρέθηκαν σε άλλες θέσεις της Θήβας139 και στις Αιθαρές κοντά στη Θήβα140, που χρο- 
νολογούνται, όπως φαίνεται, σε πρωιμότερες φάσεις της ΠΕ εποχής.

Ενα αρκετά μεγάλο μέρος των οστράκων της ανασκαφής τοποθετείται με ασφά- 
λεια στην ΠΕ III περίοδο : (α) Τα όστρακα με γραπτή διακόσμηση, τα οποία είναι 
σχεδόν όλα, όπως είναι φυσικό άλλωστε στη Βοιωτία, με ανοιχτόχρωμη διακόσμηση 
επάνω σε σκούρα επιφάνεια (ρυθμός Αγίας Μαρίνας) (Π ί ν. 29 α-β). Μόνο δύο όστρα- 
κα με διακόσμηση «σκοτεινόν επί ανοικτού» βρέθηκαν (Π ί ν. 28 α : α-β). (β) Άρκετά 
όστρακα από αγγεία που έχουν ένα τμήμα της επιφάνειας τους σκεπασμένο με βερνίκι 
(partially - glazed). Είναι κυρίως μεγάλες υδρίες και κύπελλα με χείλη που κλίνουν 
προς τα έξω, δηλ. τα τυπικά σχήματα της ΠΕ III (Π ί ν. 27 δ, 28 β, δ), (γ) Λίγα όστρα- 
κα που ανήκουν στην κατηγορία smear ware (με επάλειψη), με την επιφάνεια τους 
σκεπασμένη απρόσεχτα με αραιό σκούρο βερνίκι (Π ί ν. 26 β : α). Η  κατηγορία αυτή 
εμφανίζεται στη Λέρνα IV και στο Λευκαντί I και II141. Από τα χονδροειδή αγγεία 
στην ΠΕ III χρονολογείται μεγάλος αμφορέας η υδρία (Π ί ν. 29γ· Σ χ . 5:4).

Σε ομάδες με όστρακα της περιόδου αυτής βρέθηκαν και ορισμένα γκρίζα μινυακά 
όστρακα, που ίσως δείχνουν ότι και στη Θήβα, όπως στη Λέρνα και στο Λευκαντί, 
η μινυακή κεραμεική εμφανίζεται στην ΠΕ III. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτα σίγουρο 
γιατί, όπως έχομε πει, η στρωματογραφία δεν ήταν αδιατάρακτη και επομένως δεν 
μπορεί να στηρίξει συμπεράσματα τέτοιας σημασίας.

Η  ΜΕ κεραμεική της ανασκαφής είναι άφθονη και περιλαμβάνει όλες σχεδόν 
τις γνωστές κατηγορίες. Αντιπροσωπεύονται δηλαδή όλες οι φάσεις της ΜΕ εποχής 
από την αρχή ως το τέλος της142. Και οι δύο κατηγορίες που χαρακτηρίζουν την εποχή, 
τα γκρίζα μινυακά και τα αμαυρόχρωμα, υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες.

Τα γκρίζα μινυακά μπορούν να συγκριθούν με αντίστοιχα που βρέθηκαν σε στρω- 
ματογραφημένες επιχώσεις στο Αευκαντί143 και χρονολογούνται έτσι με αρκετή ασφά- 
λεια. Λίγα ανήκουν στην πρώιμη φάση, δηλ. στη ME I. Είναι κύπελλα με στρογγυ- 
λεμένο περίγραμμα, με χείλος που κλίνει προς τα έξω και λαβές ταινιόσχημες, ελαφρά 
κοίλες, συνήθως υπερυψωμένες (Π ί ν. 32 δ : ε, ζ, 32ε:α· Σ χ. 8:12). Μικρό τμήμα 
λαβής με κατακόρυφες ραβδώσεις (Π ί ν. 32 ε : ζ) πρέπει να τοποθετηθεί επίσης στη 
ME I. Πολύ περισσότερα είναι τα όστρακα της ME II. Α νήκουν σε αγγεία με γω-

139. AA A II (1969), 96-97. Ε π ίσ η ς , σε πρόσφατες αδημοσίευτες ανασκαφές της Κ. Δ ημακοπούλου 
σε ο ικόπεδα της Θ ήβας (Φ λώρη, Μ ανίσαλη) βρέθηκαν κυκλαδικά αγγεία, όπως τηγανοειδές σκεύος 
και μαρμάρινη φιάλη.

140. ΑΔ 24 (1969): Μ ελέται, 41. AA A VI (1973), 374.
141. Caskey, A rgolid, 296. Lefkandi, 8.
142. Στην κατάταξη της Μ Ε κεραμεικής ακολουθήσαμε την τριμερή δ ια ίρεση της εποχής, αν και 

η δ ια ίρεση αυτή δεν έχει γ ίνει δεκτή από ορισμένους ερευνητές, όπως π.χ. από τον Γ. Μ υλωνά, ο οπο ίος 
διακρίνει δύο μόνον περιόδους, βλ. Δυτ. Ν εκροταφε ίον Ε λ ε υ σ ίν ο ς , Β ,  205, υποσ. 2.

143. Lefkandi, 9 κ .ε .
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νιώδες περίγραμμα (κύπελλα, κάνθαροι) με ψηλό η χαμηλό πόδι. Το ψηλό πόδι φέ- 
ρει συχνά αυλακώσεις (Π ί ν. 31 γ, 32 α, β : α, δ, 32 δ : α, δ, 33 η). Στη ME III ανήκουν 
αγγεία, συνήθως κύπελλα και κάνθαροι, με στρογγυλεμένο πάλι περίγραμμα, λαβές 
υπερυψωμένες (Π ί ν. 32 β : β, 32 ε : γ, 33 δ : δ) και χείλος άλλοτε λεπτό κατακό- 
ρυφο και άλλοτε ιδιαίτερα βαρύ και παχύ, σχεδόν τετράγωνο (hawks beak) (Π ί ν. 
24 ε : δ, 32 γ : ζ). Στη φάση αυτή ανήκουν και τα χαρακτηριστικά κύπελλα Βαφείου 
(Π ί ν. 33 δ : α-γ).

Από τις άλλες κατηγορίες των μινυακών, δηλ. τα μαύρα και τα κίτρινα, τα όστρακα 
είναι ελάχιστα. Τα ερυθρά μονόχρωμα (ερυθρά μινυακά) είναι περισσότερα και, όποις 
δείχνει το εξελιγμένο σχήμα τους (κύπελλα με ψηλό πόδι και γωνιώδες περίγραμμα), 
ανήκουν σε προχωρημένη φάση της εποχής (Π ί ν. 33 στ, 34 στ). Τα μονόχρωμα με το 
στιλπνό ανοιχτόχρωμο επίχρισμα τοποθετούνται στο τέλος της ME III και προέρ- 
χονται σχεδόν όλα από βαθιά κύπελλα με βαρύ, επίπεδο χείλος (hawks beak) και πλα- 
τιά χαμηλή βάση (Π ί ν. 33 ε, ζί.

Τα αμαυρόχρωμα όστρακα της ανασκαφής καλύπτουν επίσης ολόκληρη τη διάρ- 
κεια της ΜΕ εποχής. Εκτός από τα δύο βασικά είδη των χονδροειδών, με πρασινωπό 
και ερυθρωπό πηλό, υπάρχουν και οι δύο άλλες κατηγορίες, δηλ. τα λεπτά και τα πολύ- 
χρωμα. Τα χονδροειδή ανήκουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στις δύο πρώτες φάσεις 
της ΜΕ εποχής. Πραγματικά, τα όστρακα με ευθύγραμμα κοσμήματα, που χαρακτηρί- 
ζουν τις πρώιμες φάσεις, είναι άφθονα, ενώ ελάχιστα είναι τα καμπυλόγραμμα κοσμή- 
ματα και λείπουν τα αλλά διακοσμητικά μοτίβα (φυτικά η ζωικά) που επικρατούν στην 
ύστερη φάση.

Τα λεπτά είναι ελάχιστα. Α νάμεσά τους ένα όστρακο από κύπελλο Βαφειού με 
διακόσμηση από επάλληλες γωνίες και παράλληλες γραμμές, τυπικό και ως σχήμα 
και ως διακόσμηση της ME III (Π ί ν. 36 δ : δ).

Τα πολύχρωμα που χαρακτηρίζουν τη ME III είναι αρκετά και μάλιστα συνήθως 
καλής ποιότητας (Π ί ν. 35 β, γ). Πολλά είναι από κρατήρες.

Τα χονδροειδή οικιακά είναι δύσκολο να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένη φάση 
της ΜΕ εποχής, εκτός από τους δύο ταφικούς πίθους (βλ. πιο κάτω). Τα λίγα εγχά- 
ρακτα όστρακα («Άδριατικά») πρέπει να ανήκουν στην αρχή της εποχής, γιατί προέρ- 
χονται από τα βαθύτερα ΜΕ στρώματα της ανασκαφής.

Πρέπει να σημεκοθεί εδώ ότι ανάμεσα στο πλούσιο κεραμεικό υλικό της ΜΕ επο- 
χής δεν βρέθηκαν κυκλαδικά η μινωικά αγγεία.

Από την κεραμεική φαίνεται ότι τα δύο ΜΕ δωμάτια που βρέθηκαν ανήκουν στη 
ME II περίοδο. Το δάπεδο του δωματίου I σφραγιζόταν με επίχωση που περιείχε όστρα- 
κα της ME II (βλ. σ. 50). Στο δωμάτιο II η επίχωση που σκέπαζε το δάπεδο είχε παρα- 
βιαστεί, επειδή όμως το δωμάτιο βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με το δωμάτιο I πρέπει 
να ανήκει σε άλλη σύγχρονη κατοικία. Ο  ταφικός πίθος που αποκαλύφθηκε κάτω 
από το δάπεδο του δωματίου I, ανήκει, φυσικά, στη ME II περίοδο.

Οι δύο κιβωτιόσχημοι ΜΕ τάφοι παρουσιάζουν χαρακτηριστικά προχωρημένης 
εποχής144. Έχουν δηλαδή μεγάλες διαστάσεις και ο τάφος 1 που βρέθηκε άθικτος πε-

144. Γ ια  τα γενικά  χαρα κτη ρ ισ τικά  των Μ Ε τάφων και τα ταφικά έθιμα βλ. Δυτ. Ν εκροταφε ίον 
Ε λ ε υ σ ίν ο ς , Β , 215-216.
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ριείχε τρεις ταφές, τη μία μάλιστα παραμερισμένη, και ήταν σχετικά πλούσια κτε- 
ρισμένος145. Τα δύο αγγεία του τάφου 1 δε βοηθούν πολύ στη χρονολόγηση, γιατί έχουν 
σχήματα κοινά σε τάφους των δύο τελευταίων φάσεων της ΜΕ εποχής146. Επειδή 
όμως και οι δύο τάφοι είχαν κατασκευαστεί ανάμεσα στα δύο δωμάτια της ME II, και 
μάλιστα παράλληλα προς τον ένα από τους τοίχους του δωματίου I, φαίνεται ότι είναι 
σύγχρονοι με τις κατοικίες και πρέπει να χρονολογηθούν και αυτοί στη ME II.

Στη ME III περίοδο ανήκει μονάχα ο ταφικός πίθος που βρέθηκε στο ανώτατο 
στρώμα της ΜΕ εποχής και περιείχε τις χάντρες από αμέθυστο και φαγεντιανή.

Όστρακα της ΥΕ εποχής βρέθηκαν λίγα, συγκριτικά με τα όστρακα των δύο προ- 
ηγούμενων εποχών. Χρονολογούνται με ακρίβεια και καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη 
τη διάρκεια της εποχής. Δε βρέθηκε όμιος, όπως ελπίζαμε, κεραμεικό υλικό που να 
ανήκει στην περίοδο της μεταβάσεως από τη ΜΕ στην ΥΕ εποχή. Στην πραγματικό- 
τητα δε βρέθηκε κανένα όστρακο της ΥΕ I. Να είναι άραγε αυτό τυχαίο η να οφείλεται 
στο ότι κατά την ΥΕ I περίοδο ο χώρος έμεινε άκατοί κήτος; Το πιθανότερο είναι ότι 
η φάση αυτή αντιπροσωπεύεται ελάχιστα στη Θήβα147.

Τα όστρακα της ΥΕ II Α-Β είναι λιγοστά (Π ί ν. 36 δ : α-γ, ε). Περισσότερα είναι 
τα όστρακα της ΥΕ III A και Β, όπως είναι φυσικό άλλωστε, αφού τότε η μυκηναϊκή 
ακρόπολη των Θηβών ήταν ακμαία και πυκνοκατοικημένη και αφού συγκροτήματα 
του ανακτόρου βρίσκονται ελάχιστα μέτρα βορειότερα από το χώρο της ανασκαφής. 
Βέβαια αντιπροσωπεύονται μόνο η ΥΕ III Α2 και III Β1 εποχή, αλλά η απουσία οστρά- 
κων της ΥΕ III Α1 και III Β2 πρέπει να είναι τυχαία και να οφείλεται στην καταστροφή 
του μυκηναϊκού στρώματος από τις μεταγενέστερες κατασκευές.

Τα λείψανα των μυκηναϊκών τοίχων που βρέθηκαν στην ανασκαφή είναι δύσκολο 
να χρονολογηθούν, γιατί η επίχωση που κάλυπτε τα δάπεδά τους είχε τελείως αναμο- 
χλευτεί. Είναι πολύ πιθανό, πάντως, να ανήκουν στην ΥΕ III A η Β περίοδο.

Τα λίγα ΥΕ III Γ όστρακα, τα οποία μάλιστα τοποθετούνται στην πρώιμη φάση 
της περιόδου αυτής, αποτελούν σημαντικό ευρημα, αν σκεφτούμε ότι ελάχιστη κερα- 
μεική της ΥΕ III Γ έχει βρεθεί ως τώρα στη Θήβα.

Όπως είναι φυσικό, επειδή πρόκειται για ανασκαφή μικρού μόνο χώρου, δεν 
μπορούμε να διατυπώσουμε γενικότερα συμπεράσματα για την εποχή του Χαλκού 
στη Θήβα. Από την άλλη μεριά όμως, η μελέτη της κεραμεικής έδωσε αρκετές ενδεί- 
ξεις για τα χαρακτηριστικά της εποχής αυτής στη Θήβα και έθεσε επίσης ορισμένα 
προβλήματα, όπως είναι π.χ. η ύπαρξη της ΠΚ III φάσεως. Η  μελέτη και δημοσίευση

J45. Ε κ τό ς  από τα αγγεία  περ ιείχε και τρία  χάλκ ινα  αντικείμενα, πρβλ. Δυτ. Ν εκροταφείον Ε λευ- 
σ ίνος, Β ,  224-225, όπου αναφέρεται, ότι βρέθηκαν πολύ λ ίγα  χάλκινα  α ντ ικείμενα ατούς 92 ΜΕ τάφους.

146. Π αρόμοια  αγγεία που βρέθηκαν ατούς τάφους τη ς Ε λ ευ σ ίν α ς  χρονολογούντα ι από τον Μ υ- 
λωνά σ ε  προχω ρημένη φάση η ακόμη και ατούς τελευταίους χρόνους της ΜΕ επ ο χή ς, βλ. Δυτ. Νε- 
κροταφε ίον Ε λ ευ σ ίν ο ς , Β , 216, 218 και ειδ ικότερα Α ,  316.

147. Π ρβλ. A. Furum ark , M ycenaean Pottery, Η. Chronology, 1972, 47. AE 1910, 209 κ .ε. Βλ. και 
Ο .Τ.Ρ.Κ . D ickinson, The D efin ition  o f Late Helladic I, BSA 69 (1974), 118, υποσ. 54. Η  κύλιξ που 
βρέθηκε ατό  οικόπεδο της Θ ήβας Π. Λ εοντάρη και χρονολογή θηκε από τον ανασκαφέα στην YE I 
ΑΔ 24 (1969): Χ ρονικά, 183, φαίνεται από την περιγραφή της ότι δεν ανήκει σε τόσο πρώιμη ε π ο - 

χ ή .  Ε ξά λ λ ο υ , ο τύπος του F u rum ark  με τον οπο ίο  συγκρίνεται είνα ι της Y E III A 2. Δυστυχώς δεν 
ε ικονίζεται στη  δημοσίευση.
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του άφθονου υλικού από διάφορες, αδημοσίευτες ακόμη, ανασκαφές στη Θήβα με ΠΕ, 
ΜΕ και ΥΕ ευρήματα, θα φωτίσει οπωσδήποτε περισσότερο την εποχή αυτή και θα 
βοηθήσει στη λύση πολλών προβλημάτων.

Κ. ΑΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ
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( Π  ί ν .  4 0  - 52· Σ υ . I -  2 0 )

Στη μνήμη του X. Μακαρόνα
Το 1950 ο + X. Μακαρόνας ενεργώντας σωστικήν ανασκαφή σε οικόπεδο στη νό- 

τια πλευρά της οδού Αίμιλιανοϋ Γρεβενών και ανατολικά της πλατείας Ναυαρίνου, 
βρήκε υπολείμματα ενός μνημειώδους οκταγωνικού κτηρίου των ύστερορωμαϊκών χρό- 
νων, που όπως αποδείχτηκε αργότερα εντασσόταν στο μεγάλο Γαλεριανό ανακτορικό 
συγκρότημα1 1 2. Η  συστηματική ανασκαφή του χώρου, τον ίδιο χρόνο, αποκάλυψε το 
μεγαλύτερο τμήμα της οκταγωνικής αίθουσας, χωρίς να φτάσει, εξαιτίας της μεγάλης επί- 
χώσεως, ως το δάπεδο. Ο  ίδιος αργότερα ανέσκαψε τα δύο οικόπεδα των αδελφών Πα- 
πακώστα (1955)3, όπου βρέθηκαν ίχνη της ανατολικής κόγχης του προθαλάμου (vestibu- 
lum) και υπολείμματα χτιστής σκάλας που εφάπτεται σ αυτήν. Από τα λίγα όμως ευρή- 
ματα (θραύσματα αγγείων, ίχνη κουρασανιού που εκάλυπταν τις επιφάνειες και χτιστό α- 
γωγό υπερχειλίσεως) υποθέτει την παρουσία τμήματος κυκλικής υστεροβυζαντινής δεξα- 
μενής, ανεξάρτητης από το ερευνώμενο κτήριο. Τέλος, ανέσκαψε το οικόπεδο της οδού 
Ι σαύρων, όπου ανακάλυψε στοά (Π ί ν. 48α-β), στρωμένη με ψηφιδωτά και μπροστά στη 
μικρή ανατολική διακοσμητική κόγχη πεσμένο το γνωστό μαρμάρινο τόξο με τον  Γαλέ- 
ριο και την προσωποποίηση της πόλης, που στεγάζεται σήμερα στο Μουσείο Θεσσα- 
λονίκης4 ( Σ χ. 1-2).

1. Η  μελέτη  αυτή παρουσιάστηκε ως διπλω ματική δ ιατριβή (του μεταπτυχιακού διπλώ ματος εξει- 
δικεύσεως) στην Α ρχιτεκτονική  Σ χολή  της Ρώ μης το Φ εβρουάριο 1975 (καθηγητής G. de Angelis 
d O ssa t) .

Α π ό  τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω  τον καθηγητή κ. X. Μ πούρα, ο οποίος παρακολού- 
θησε την  όλη μελέτη ως το στάδιο παρουσιάσεώ ς της· τον α ρχα ιολόγο  f  X. Μ ακαρόνα, ο οποίος 
μας παραχώ ρησε αριθμό ανέκδοτων στοιχείω ν, τα οποία  βοήθησαν σημαντικά στο ξεκαθάρισμα ο ρ ι- 
σμένων σκοτεινώ ν σημείων του όλου θέματος· την Έ φ ορο  Κ λασσικώ ν Α ρχαιοτήτω ν δ. Α ικ. Ρω- 
μιοπούλου, η οποία  μας επέτρεψε την επ ιτόπ ια  έρευνα και με κάθε τρόπο βοήθησε στο έργο μας και 
την αρχιτέκτονα  δ. Α. Καμπούρη.

Τα σχέδ ια  των τεσσάρων επικράνω ν ψευδοπαραστάδων α ρ ιθ . 725-728 και του μικρού τόξου αριθ . 
732 προέρχοντα ι από το αρχείο  αρχιτεκτονικώ ν μελών του Α ρχα ιολογ ικού  Μ ουσείου Θ εσσαλονί- 
νίκης, που συντάσσεται από τους αρχιτέκτονες Ε. Γεωργιάδου - Π απακω νσταντίνου, Γ. Κ νιθάκη και 
τον αρχα ιολόγο  Δ. Γραμμένο.

2. X. Μ ακαρόνας, Το οκτάγωνον της Θ εσσαλονίκης, ΠΑ Ε 1950, σ. 303-321. Ο ι ισ τορ ικο ί και οι 
περ ιηγητές αγνοούν την ύπαρξη του οκταγώνου. Ο  Ο. T afrali, Topographie de Thessalonique, Paris 
1913, αναφέρει τον κατάλογο του Γάλλου Π ροξένου στη Θ εσσαλονίκη J.B. G erm ain  (18ος αιώνας), 
αριθ . 9 «γειτονιά  του Α κσέ Τζαμί», σ. 144, σημ. 1. Δ ημοσιεύει επ ίσης χάρτη  που συντάχτηκε το 1911 
με τα μνημεία της Θ εσσαλονίκης. Στη θέση του κατεστραμμένου τότε τζαμιού λανθασμένα αναφέρει 
«Βυζαντινά υπολείμματα κτηρίων».

3. Α δημοσίευτη έκθεση προς το Υ πουργείο Π αιδείας - Διεύθυνση Α ρχαιοτήτω ν της 8/7/1955 
(βρίσκετα ι στο αρχείο  της Ε φορείας Α ρχαιοτήτω ν Θ εσσαλονίκης).

4. Α π ό  τις ανασκαφές αυτές του X. Μ ακαρόνα υπάρχουν δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες και 
δύο σχέδ ιά  του, τα οποία χρησ ιμέυσαν στη σύνταξη των γενικώ ν τοπογραφικώ ν σχεδίω ν της μελέτης μας.
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Σχ. 1. Ανασκαφή οικοπέδου οδού Ίσαύρων. Νότια στοά. Μαρμάρινο διακοσμητικό τόξο.

Σχ. 2. Ανασκαφή οικοπέδου οδού Ι σαύρων. Νότια στοά. Μαρμάρινο διακοσμητικό τόξο.
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Ο  Φ. Πέτσας το 1964- 1965 συμπλήρωσε την ανασκαφή της οκταγωνικής αίθουσας 
και των δύο ορθογώνιων δωματίων στο βορρά, που ταυτόχρονα αποτυπώθηκαν από τον 
Ά. Κούντουρα5. Έκτοτε, κατεδαφίστηκαν διαδοχικά οι τρεις συνεχόμενες πολυκατοι- 
κίες, κτισμένες κατά το μεσοπόλεμο κατά μήκος της οδού Βύρωνος6, κι αργότερα, και 
κατά διαστήματα, έγιναν και άλλες έργασίες μέσα στο γενικό πρόγραμμα συντηρήσεως 
του Γαλεριανού ανακτόρου. Έτσι, συντηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν μερικώς στο 
οκτάγωνο με την επίβλεψη του Ά. Κούντουρα7: τμήμα της τέταρτης και τμήμα της πέμ- 
πτης κόγχης, το δυτικό κλιμακοστάσιο, το παλαιοχριστιανικό μαρμάρινο θύρωμα, οι 
πλίνθινοι πεσσοί στη δευτερεύουσα παλαιοχριστιανική είσοδο. Επίσης, έγινε μικρή 
συντήρηση του δαπέδου απ' όπου αποκολλήθηκαν τα τρία διατηρούμενα διάχωρα 
0.90 X 0.90 μ. με κοσμήματα από opus sectile, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογι- 
κό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Στο τέλος του 19738, στα πλαίσια της σχετικής ερευνάς του προθαλάμου, διενεργή- 
σαμε τομές για να καθοριστεί η μορφή του. Δυστυχώς, δεν κατορθώθηκε να ερευνηθεί 
η νότια κυρία είσοδός του, που βρίσκεται κάτω από τους ακάλυπτους χώρους των πολυ- 
κατοικιών της οδού Ι σαύρων. Διενεργήσαμε επίσης μερικές και γενικές αποτυπώσεις 
του οκταγώνου και του προθαλάμου. Η  μελέτη αυτή περιστρέφεται κυρίως γύρω από 
θέματα προσδιορισμού της μορφής και των διαδοχικών φάσεων του σημαντικού αυτού 
μνημείου, που θα είχε στην αρχαιότητα μεγαλύτερη ίσως σπουδαιότητα ακόμη και από 
τη Rotonda της Θεσσαλονίκης.

5. Φ. Πέτσας, ΑΔ 22 (1967) : Χρονικά, Σχέδ. 8, 9. Το τελευταίο ολοκληρωμένο άρθρο που αναφέρε- 
ται στο οκτάγωνο είναι του Μ. Vickers, Observations on the Octagon at Thessaloniki, Roman Studies 1973, 
σ. 111-120, εικ. 8, 9. Το σύνολο της βιβλιογραφίας παρουσιάζεται παρακάτω : X. Μακαρόνας, Χρονικά 
Αρχαιολογικά, Θεσσαλονίκη, αριθ. 6, Μακεδονικά 2 (1941-1952), σ. 594-596, εικ. 1. Μ. Καραμανώλη - 

Σιγανίδου, Α νασκαφαί πλατείας Ναυαρίνου, ΑΔ 20 (1965) : Χρονικά, σ. 409, Πίν. 456-458, Σχέδ. 1. Φ. 
Πέτσας, Θεσσαλονίκη Α. Ανακτορικόν σύμπλεγμα Γαλερίου, ΑΔ 21 (1966) : Χρονικά, σ. 331-333, Σχέδ. 
1, Πίν. 340, 341. Φ. Πέτσας, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Ανακτορικόν σύμπλεγμα Γαλερίου, ΑΔ 22 
(1967) : Χρονικά, σ. 391, Σχέδ. 7-9. G. Daux, Chronique des fouilles 1967, BCH 92 (1968), σ. 903, 904, 
εικ. 1-5, 7. A.H.S. Megaw, Archaeology in Greece 1967-68, Archaeological Report for 1967-68, αριθ. 14 
σ. 15. Φ. Πέτσας, Μνημεία της Θεσσαλονίκης αριθ. 54, Γαλεριανό Σύμπλεγμα, Μακεδονικά 9 (1969), 
σ. 151, πίν. 48, 49, παρένθ. πίν. 1, 2. Φ. Πέτσας, Αρχαιότητες και μνημεία της Κεντρικής Μακεδονίας, 
Γαλεριανόν Συγκρότημα, ΑΔ 24 (1969) : Χρονικά, σ. 296, 297, Σχέδ. 3. Μ. Καραμανώλη - Σιγανίδου, 
Αρχαιότητες και Μνημεία Κεντρικής Μακεδονίας, Οκτάγωνον ΑΔ 26 (1971): Χρονικά, σ. 367-370, 

Σχέδ. 1-3, Πίν. 356, 357. X. Μπακιρτζής,Η  θαλασσία οχύρωση της Θεσσαλονίκης, Βυζαντινά 7 (1975), 
σ. 320-321, σημ. 161. Ο. Tafrali, Topographie de Thessalonique, Paris 1913, πίν. 11. R. Hoddinott, Early 
Byzantine Churches in Macedonia and Southern Serbia, London 1963, σ. 123, 124, σχ. 56. N. Παπα- 
χατζής, Μνημεία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 12.

6. Α πό τα καινούρια οικόπεδα που δημιουργήθηκαν και ερευνήθηκαν συστηματικά, του Θ. Μεχ- 
τίδη πήρε δυστυχώς το 1969 και πάλι άδεια ανοικοδομήσεως. Η  ανέγερση νέων πολυκατοικιών διακό- 
πηκε προσωρινά στα δύο επόμενα οικόπεδα, χωρίς όμως να έχει αστικοπο ιηθεί η αναγκαστική απαλ- 
λοτρίωσή τους. Το οικόπεδο του Συνδέσμου Αρτοποιών, απλώς ανασκάφηκε, ενώ διακόπηκε η ανέγερ- 
ση του διπλανού, της Χρυσής Ι ωάννου, αφού όμως στο μεταξύ κατασκευάστηκαν στον αρχαιολογικό 
χώρο και σε έπαφή με το οκτάγωνο τα πέδιλα και τα υποστηλώματα του υπογείου.

7. Μ. Καραμανώλη - Σιγανίδου, ΑΔ 26 (1971): Χρονικά, σ. 367-370, Σχέδ. 1-3 ( Α. Κούντουρα), 
Πίν. 356 α-ε, 357 α-στ.

8. Έκθεση προς την Αρχαιολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, της 23/10/1973. Βρίσκεται στο αρ- 
χείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.
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Ο  X. Μακαρόνας στην έκθεση των ανασκαφών του 1950, όπως και ο Μ. Vickers, 
κάνει ορισμένες υποθέσεις για τη χρήση και την αιτία καταστροφής του μνημείου. 
Το πρόβλημα όμως της ακριβούς χρονολογήσεως του οκταγώνου, σε συσχετισμό με το 
Γαλεριανό ανάκτορο και τη Rotonda, παραμένει ανοιχτό.

Το κτήριο δε σώζεται σε καλή κατάσταση, εκτός από το δάπεδο που φανερώνει την 
αρχική του μεγαλοπρέπεια. Το μέγιστο ύψος των τοίχων που σώζονται είναι 7-7.30 μ. 
Στη μεγάλη κόγχη και σε αλλά σημεία σώζονται παχιά κονιαματα, με αποτυπώματα της 
πλούσιας εσωτερικής ορθομαρμαρώσεως, που θραύσματά της μόνο βρέθηκαν στην εσω- 
τερική επίχωση. Βρέθηκαν επίσης τέσσερα μόνο επίκρανα ψευδοπαραστάδων ( Σ χ. 3-6), 
που μαζί με τα τρία αποκολληθέντα τετράγωνα διάχωρα από opus sectile βρίσκονται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο9. Είναι φανερό ότι έγινε συστηματική λεηλασία του υλι- 
κου του οκταγώνου, όπως και του ανακτόρου που, όπως φαίνεται, γρήγορα έγκαταλεί- 
φθηκαν10.

Για την εσωτερική διάπλαση και το διάκοσμο του προθαλάμου δεν υπάρχει καμιά 
ένδειξη, επειδή η κατασκευή της δεξαμενής με το σπάσιμο του δαπέδου και την κάλυψη 
των επιφανειών με υδραυλικό κονίαμα, εξαφάνισε κάθε ίχνος (Π ί ν. 41 α-β). Έτσι λοι- 
πόν τα λίγα αυτά αρχαιολογικά δεδομένα μας οδηγούν, άφ ενός μεν σε ορισμένα ασφα- 
λή συμπεράσματα, αφ' ετέρου δε σε άλλες μη επιβεβαιούμενες υποθέσεις.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 1973 ( Π ί ν. 40 - 48cr Σ χ. 7 - 2 0 )

Η  τομή I απέβλεπε στην αποτύπωση της σκάλας που οδηγούσε στο εσωτερικό της 
μεταγενέστερης δεξαμενής. Διερευνήθηκε τμήμα της ανατολικής κόγχης και αποκαλύ- 
φθηκε πάλι η καμπύλης μορφής σκάλα της δεξαμενής που βρήκε άρχικά ο X. Μακαρό- 
νας στην ανασκαφή του 1955.

Η  τομή II απέβλεπε στον προσδιορισμό του πέρατος της ανατολικής κόγχης. Η  
σχετική έρευνα έδειξε πώς το εξωτερικό τμήμα της, σε βάθος περισσότερο του 1.50 μ. 
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, βρίσκεται κάτω από το πρόχειρο διαχωριστικό 
τοιχίο και τις άποθήκες που υπάρχουν στους στενούς ακάλυπτους χώρους των διπλανών 
πολυκατοικιών. Το τμήμα αυτό της κόγχης καλύφθηκε μεταγενέστερα με τούβλα και 
κονίαμα. Συνεπώς, η εύρεση του νότιου πέρατος της κόγχης μας έδωσε τη δυνατότητα να 
καθορίσουμε επακριβώς, για πρώτη φορά, το καθαρό άνοιγμα της που φτάνει τα 13.65 μ.

ΤΙ τομή III αποσκοπούσε στη μελέτη του διαφράγματος της εισόδου. Η  τομή, δια- 
στάσεων 1 X 1.20 μ., έγινε στην είσοδο από τον προθάλαμο προς το οκτάγωνο, χωρίς 
να φτάσει στο δάπεδο της δεξαμενής. Βρέθηκαν υπολείμματα ενός μεταγενέστερου δια- 
φράγματος κατασκευασμένου από μικρούς λίθους και κουρασάνι, πλάτους 1.70 μ. περί- 
που, που είχε φράξει την προϋπάρχουσα είσοδο (Π ί ν. 45α - β).

Η  τομή IV απέβλεπε στην άνευρεση πιθανών στηριγμάτων του συστήματος καλύ- 
ψεως της μεταγενέστερης δεξαμενής. Η  τομή αυτή πήρε σχήμα σταυροειδές και έγινε 
σε απόσταση 3 μ. από την αρχή της ανατολικής κόγχης· είχε πλάτος 1.70 μ., μήκος

9. Μ. Vickers, ό.π., σ. 116, 117· Μ. Καραμανώλη - Σιγανίδου, ΑΔ 20 (1965): Χρονικά, σ. 409, 
Πίν. 457 α-γ, 458 α-δ. Α ριθ. Κατ. Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 729-731.

10. Μ. Vickers, ό.π., σ. 120.
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Σχ. 3. Οκταγωνική αίθουσα. Επίκρανο ψευδοπαραστάδας ορθομαρμαρώσεως.

Σχ. 4. Οκταγωνική αίθουσα. Επίκρανο ψευδοπαραστάδας ορθομαρμαρώσεως.
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Σχ. 5. Οκταγωνική αίθουσα. Επίκρανο ψευδοπαραστάδας ορθομαρμαρώσεως.

Σχ. 6. Οκταγωνική αίθουσα. Επίκρανο ψευδοπαραστάδας ορθομαρμαρώσεως.
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Σχ. 8. Προθάλαμος: υπάρχουσα κατάσταση· τομή κατά μήκος A - A.
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4.60 μ., με πλάγιες κεραίες του σταυρού 1.20 χ 1.50 και 1.30 χ 1.30 μ. αντίστοιχα. Η 
τομή αποκάλυψε στο ίδιο βάθος των 2 μ. το γνωστό από την προηγούμενη ανασκαφή 
στη δυτική κόγχη (οικόπεδο Συνδέσμου Αρτοποιών) υπόστρωμα του δαπέδου της δεξα- 
μενής. Για πρώτη φορά, βρέθηκε ανέπαφο τμήμα του δαπέδου της δεξαμενής, που βρί- 
σκεται σε απόσταση 2.90 μ. από την αρχή της κόγχης και σώζεται σε πλάτος 2.70 μ. Το 
τελευταίο αυτό στρώμα του δαπέδου, πάχους 10-12 εκ., αποτελείται από τούβλα κο- 
λυμπητά μέσα σε κουρασάνι, διαστάσεων 32 X 45 εκ. και πάχους 4 εκ., με άρμούς μεταξύ 
τους 4 εκ. περίπου. Τα τούβλα αυτά καλύπτονται με παχύ στρώμα κουρασανιού 5 - 6 εκ., 
με το οποίο εξασφαλιζόταν η πλήρης στεγανότητα της δεξαμενής. Στο υπόλοιπο τμή- 
μα που ανασκάφηκε δε σώζονται παρά μόνο τα ίχνη των τούβλων που αφαιρέθηκαν, πάνω 
στο κονίαμα του υποστρώματός τους.

Πραγματοποιήθηκε, τέλος, συμπληρωματική ερευνά στα θεμέλια της γειτονικής 
πολυκατοικίας άδελφών Παπακώστα, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα μελ- 
λοντικής γενικής ανασκαφής και αναδείξεως του χώρου. Διερευνήθηκε η μορφή της 
θεμελιώσεως της πολυκατοικίας, τα τέσσερα υποστηλώματα της οποίας βρίσκονται στην 
ανατολική κόγχη. Τα υποστηλώματα αυτά, ακτίνας 30 εκ. περίπου, είναι ενωμένα με 
πεδιλοδοκό ύψους 50 εκ. και διαπλάτυνση πλάτους 1.50 μ. και ύψους 50 εκ. Η  πεδιλο- 
δοκός αυτή εδράζεται στο υπόστρωμα του δαπέδου της δεξαμενής, που αποτελείται από 
μικρούς κολυμπητούς λίθους μέσα σε κουρασάνι.

Σύμφωνα με τον X. Μακαρόνα (έκθεση της 8.7.1955) η ανατολική κόγχη του προ- 
θαλάμου εφάπτεται στον ευθύγραμμο τοίχο που ορίζει ανατολικά το οκτάγωνο· ο τοί- 
χος στο σημείο αυτό ενοποιείται με τον τοίχο του προθαλάμου. Τα φορτία του τεταρτο- 
σφαιρίου που κάλυπτε την κόγχη μεταβιβάζονταν σε δύο μόνο, αντί σε τρεις, συμμετρι- 
κές αντηρίδες, που ενοποιούνται επίσης με τον τοίχο, ενώ αντίθετα στη δυτική κόγχη υ- 
πάρχουν και οι τρεις αντηρίδες.

Υστερα από λεπτομερέστατο έλεγχο, κατορθώσαμε να χαράξουμε επακριβώς τη 
μορφή της καμπύλης και των δύο κογχών. Η  αδυναμία όμως μετρήσεως της χορδής της 
δυτικής κόγχης, λόγω υπάρξεως χωμάτινου όγκου σε έπαφή με την οικοδομή Μεχτίδη 
μας ανάγκασε (αφού χρησιμοποιήσαμε και την υπάρχουσα αποτύπωση11) να προσδιορί- 
σουμε γραφικά το πέρας της κόγχης, που η χορδή της φαίνεται να είναι 15 εκ. μικρότερη 
από την ανατολική. Η  αποδοχή της διαφοράς αυτής, που ωστόσο μας κάνει να διατηρού- 
με ορισμένες επιφυλάξεις, δεν έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της εποχής (4ος μ.Χ. 
αιώνας)11 12.

Στη δυτική κόγχη, σώζονται ακόμη στο σημείο της αξονικής αντηρίδας υπολείμ- 
ματα αγωγού, που περιορίζεται ανάμεσα σ αυτή την αντηρίδα και τον παχύ δυτικό ευθύ- 
γραμμο τοίχο. Η  απουσία της δυτικής παρειάς του αγωγού και κυρίως η ανεξαρτησία 
της αντηρίδας από τον τοίχο, όπως και η ύπαρξη μικρής διακοσμητικής κόγχης στην εξω- 
τερική παρειά του τοίχου της πέμπτης κόγχης, μας κάνουν βάσιμα να πιστεύουμε πώς 
ταυτόχρονα με την κατασκευή του οκταγώνου κατεδαφίστηκε ο δυτικός τοίχος, που ανή- 
κε στην πρώτη φάση του ανακτόρου- σώθηκαν μόνο τα θεμέλιά του κάτω από το δάπεδο 
της μεγάλης αυλής που ανοίχτηκε προς τα δυτικά.

11. Φ. Πέτσας, ΑΔ 24 (1969): Χρονικά, σ. 296-297, Σχέδ. 3.
12. Στη χάραξη της οκταγωνικής αίθουσας παρουσιάζονται επίσης μικροδιαφορές.
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Η  μεγάλη σταυροειδής τομή ήταν αρνητική ως προς την πιθανή ύπαρξη στηριγμά- 
των (πεσσών η κιόνων), διατεταγμένων σε σχήμα ορθογωνικού κανάβου, που θα είχαν 
σκοπό τους την υποστήριξη του δώματος της μεταγενέστερης δεξαμενής. Δεν πρέπει 
όμως να αποκλειστεί η πιθανότητα να βρεθούν ίχνη στηριγμάτων (η ακόμη ενός τοίχου

Σχ. 9. Προθάλαμος : υπάρχουσα κατάσταση, τομή κατά πλάτος, Β-Β.

παράλληλου προς τις μακρές πλευρές) που υποστήριζαν το σύστημα καλύψεως, σε περί- 
πτωση ολοκληρώσεως της ανασκαφής του προθαλαμου13.

13. Φαινόμενο μετατροπής περίκεντρου κτίσματος σε κινστέρνα, ανάλογο με του προθαλάμου του 
οκταγώνου της Θεσσαλονίκης έχουμε και στην Κωνσταντινούπολη με το κυκλικό κτίσμα διαμέτρου 
30 μ. (πιθανώς μαυσωλείο της περιόδου πριν από το Μ. Κωνσταντίνο), δυτικά από την εκκλησία του 
Μυρελαίου (Bodrum Cami), βλ. κάτοψη στον W. Hotz, Byzanz - Konstantinopel Istanbul, München 
1971, σ. 104, εικ. σ. 105. Πρόχειρα, για τις δεξαμενές της Κωνσταντινουπόλεως βλ. : Ph. Forcheimer- 
J. Strygowski, Die byzantinischen Wasserbehälter von Konstantinopel, Wien 1893.

Ο  X. Μπακιρτζής, Περί του συγκροτήματος της Αγοράς της Θεσσαλονίκης, Β Συμπόσιο για 
την Αρχαία Μακεδονία, σημ. 42 (αδημοσίευτο άρθρο), πιστεύει ότι η δεξαμενή ήταν ακάλυπτη. Επίσης 
βλ. τύπους ύπαιθρίων δεξαμενών Κωνσταντινουπόλεως : R. Janin, Constantinople Byzantine, Paris 
1950. Μεγάλες ανοιχτές δεξαμενές του 5ου μ.Χ. αιώνα και αργότερα, σ. 195 -200, χάρτης VII (του Ε - 
βδόμου, 8ος μ.Χ. αιώνας).
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Η  εκβάθυνση του προθαλάμου κατά 1.10 μ. κάτω από τη στάθμη του παλαιοχριστια- 
νικού δαπέδου πρέπει να είχε αναμφίβολα σκοπό της την αύξηση της χωρητικότητας της 
δεξαμενής η το χαμήλωμα της στάθμης της, για να ρέουν σ αυτή τα νερά που συγκεντρώ- 
νονταν σε κάποια απόσταση. Η  εκβάθυνση θα κρίθηκε αναγκαία, γιατί η ανύψωση της 
στάθμης του εδάφους την εποχή αυτή σε σχέση με εκείνη της προηγούμενης περιόδου 
(που ορίζεται από το σχετικό ύψος του αγωγού υπερχειλίσεως) ήταν σχετικά περιορισμέ- 
νη (περίπου 1.60 μ.). Η  συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής υπολογίζεται σε 1400 μ.3 
νερού.

Ποτέ μέχρι τώρα δεν έγινε απόπειρα αναπαραστάσεως της ανωδομής, μετά από λε- 
πτομερειακή αποτύπωση (Σ χ. 10) του οκταγώνου της Θεσσαλονίκης και τούτο γιατί δεν 
είχαν γίνει ίσως αντιληπτά στοιχεία της θολωτής καλύψεως των κογχών του. Η  λεπτομε- 
ρής αποτύπωση- της γενέσεως του τόξου μετώπου της έκτης κόγχης (Π ί ν. 46α-β· Σ χ. 11) 
στην αριστερή πλευρά και σε ύψος 5.85 μ. από το δάπεδο, μας δίνει τη μορφή και τον 
τρόπο της κατασκευής του. Πρόκειται για τρία τούβλα στην όψη, μήκους 42 εκ., το 
καθένα και ένα σε υποχώρηση 40 εκ. Στη μεγάλη κόγχη δε σώζονται ίχνη του τόξου με- 
τώπου, που πιθανότατα βρίσκονταν σε υψηλότερη στάθμη (βλ. γραφική αποκατάστα- 
ση). Επίσης, δε σώζονται ίχνη του τόξου μετώπου της κυρίας εισόδου από τα νότια.

Κατά την ανασκαφή του οικοπέδου της Χρυσής Ιωάννου, στην εξωτερική δυτική 
πλευρά του οκταγώνου, και στο βάθος των θεμελίων της κυρίως αίθουσας, βρέθηκαν δύο 
κάθετα προς αυτή και παράλληλα μεταξύ τους θεμέλια τοίχων, πλάτους 2.50 μ. περίπου 
το καθένα, και σε απόσταση 8.20 μ. το ένα από το άλλο (Π ί ν. 46γ - 47α). Η  κατασκευή 
των θεμελίων των δύο παραπάνω τοίχων από μεγάλα κομμάτια λίθων με ισχυρό κονίαμα 
και ο τρόπος με τον οποίο αυτά συναντούν την κυκλική υποδομή του οκταγώνου, όπως 
και ο τρόπος παραμορφώσεως του μαρμάρινου παλαιοχριστιανικού δαπέδου, ενισχύουν 
την πεποίθηση πώς τα θεμέλια αυτά προέρχονται από την αμέσως προγενέστερη φάση 
του ανακτόρου. Στην ίδια δηλαδή θέση υπήρχε μια μεγάλη ορθογώνια αίθουσα που κατε- 
δαφίστηκε, για να ελευθερωθεί ο χώρος και να κατασκευαστεί το νέο κτήριο και η αυλή 
που διαμορφώθηκε στα δυτικά. Υπολείμματα θεμελίων των τοίχων της αίθουσας αυτής, 
που βάσιμα πιστεύουμε πώς υπάρχουν ακόμα κάτω από το οκτάγωνο δεν έγινε δυνατό να 
ανευρεθούν. Μια δοκιμαστική τομή στο μόνο σημείο, όπου λείπουν τελείως και το δά- 
πεδο και το χυτό υπόστρωμά του, δηλαδή μεταξύ πέμπτης και έκτης κόγχης, θα μας έδινε 
την τελική απάντηση, αν και η έρευνα σε ορισμένα σημεία στο εσωτερικό της αίθουσας14 
φανέρωσε σε βάθος 30 εκ. ίχνη προγενέστερου ψηφιδωτού δαπέδου.

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕ- 
ΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ)

Οι διαδοχικές αλλαγές χρήσεως του οκταγώνου έφεραν σημαντικές τροποποιή- 
σεις στην κάτοψη, που αλλοίωσαν τελικά την αρχική απέριττη μορφή του. Διακρίνον- 
ται τρεις κύριες φάσεις : η υστερορωμαϊκή, η παλαιοχριστιανική και η υστεροβυζαντινή.

Στην υστερορωμαϊκή φάση (Σ χ. 12) ανήκει το σύνολο των διατηρούμενων μέχρι ση- 
μερα λειψάνων, εκτός από τα δύο συμμετρικά δωμάτια και την ανοικτή στοά που βρίσκον- 
ται στα βόρεια. Το κτήριο, όπως αναφέραμε παραπάνω, τοποθετήθηκε στον ορθογώνιο

14. Μ. Καραμανώλη - Σιγανίδου, ΑΔ 20 (1965) : Χρονικά, σ. 409.
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Σχ. 10. Οκτάγωνο. Υ πάρχουσα κατάσταση, κάτοψη. Αριστερά, οι κύριες διαστάσεις της οκταγωνικής αίθουσας.
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Σχ. 11. Οκταγωνική αίθουσα.|Τόξο μετώπου της έκτης κόγχης



ΤΟ ΟΚΤΑΓΩΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 103

χώρο που ανοίχτηκε15 με την κατεδάφιση της μεγάλης αίθουσας και των πλευρικών σ' αύ- 
τη δωματίων, ενώ κρατήθηκαν ανέπαφοι μόνον ο βόρειος και ο ανατολικός τοίχος

Σχ. 12. Οκτάγωνο. Υστερορωμαϊκή φάση. Αξονομετρική τομή.

(Π ί ν. 47β, 48α-β), όπως και η νότια στοά16, που πιθανόν να μετασκευάστηκε αυτή την ε- 
ποχή. Αντίθετα, ο δυτικός τοίχος κατεδαφίστηκε αφίνοντας ελεύθερο το κτήριο προς

15. Είναι γνωστό πώς στη Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική αυτής της περιόδου κύριο ενδιαφέρον για 
τους αρχιτέκτονες παρουσιάζει ο εσωτερικός χώρος (ανάπτυξη της θολοδομίας κλπ.). Ταυτόχρονα, 
εξακολουθεί να κυριαρχεί σε πολλές περιπτώσεις στο έδαφος η ελεύθερη σύνθεση, ενώ οι άκανόνιστοι 
χώροι που περισσεύουν γύρω από τα κτήρια λίγο τους ενδιαφέρουν μια και δεν ήταν προσπελάσιμοι 
παρά μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης — επισκευές και καθαρισμός — (βλ. το μικρό ναό (;) στο ανακτορι- 
κό σύμπλεγμα του Γαλερίου). Ο  θρίαμβος της ελεύθερης σύνθεσης στο χώρο, με ταυτόχρονη όμως συγ- 
κέντρωση προς το εσωτερικό (χαρακτηριστικά του 4ου αιώνα) κατεξοχήν παρατηρείται στην έπαυλη 
της Piazza Armerina στη Σικελία. Βλ. A. Boëthius - J. Ward Perkins, Etruscan and Roman Architec- 
ture, Harmondsworth 1970, σ. 529-531, εικ. 202. L. Crema, Larchitettura romana, Torino 1959, σ. 
605, 607 και P. Chiolini, I caratteri distributivi degli antichi edifici, Milano 1956, σ. 82-86, σ. 83 (σχέ- 
διο).

16. Αδημοσίευτο σχέδιο του X. Μακαρόνα με το ΒΑ. τμήμα της νότιας μεγάλης αυλής. Βλ. πα- 
ραπάνω σημ. 4.
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τον ανοιχτό χώρο της μεγάλης αυλής, που σήμερα ταυτίζεται με το διαμορφωμένο τμήμα 
της πλατείας Ναυαρίνου.

Στη γενική σύνθεση κυριαρχούν δύο κύριοι κάθετοι μεταξύ τους άξονες. Ο  άξονας 
κατά μήκος του προθαλάμου από ανατολικά προς δυτικά, και ο κάθετος προς αυτόν άξο- 
νας του κτηρίου, από βορρά προς νότον που καθορίζεται από την είσοδο και τη μεγάλη 
κόγχη στο εσωτερικό17. Η  χάραξη της οκταγωνικής αίθουσας είναι βέβαια κανονική, 
αλλά παρατηρούνται ορισμένες διαφορές στο μήκος των πλευρών έτσι, οι δύο απέναντι 
εσωτερικές παράλληλες πλευρές AB, FE έχουν μεγαλύτερο μήκος, δηλαδή 9.70 μ., αντί 
9.45 και 9.60 μ. των αντίστοιχων δύο πλευρών HG, CD.

Στην κατασκευή κυριαρχεί το opus mixtum18, οι άτέλειες όμως στη χάραξη και την 
κατασκευή χάνονταν πίσω από τα χοντρά κονιαματα και τις πλουσιες επενδύσεις (Π ί ν. 
49α - β). Στην οκταγωνική αίθουσα τα κατακόρυφα φορτία και οι πλάγιες ωθήσεις παρα- 
λαμβάνονταν από τους παχείς τοίχους και τις διαπλατύνσεις στις βάσεις των θόλων, ενώ 
αντίθετα στον προθάλαμο οι πλάγιες ωθήσεις των δύο τεταρτοσφαιρίων παραλαμβάνον- 
ταν από άντηρίδες19, χαρακτηριστικό γνώρισμα της τεχνικής της υστερορωμαϊκής πε- 
ριόδου.

Τον εσωτερικό χώρο άσφαλώς θα πλούτιζε διώροφος επίπλαστος ρυθμός: τόξα, κορ- 
νίζες, κορινθιακά επίκρανα ψευδοπαραστάδων20 και τους τοίχους θα κάλυπτε πολυτελέ- 
στατη ορθομαρμάρωση. Δεν είναι γνωστή η μορφή του αρχικού υστερορωμαϊκού δαπέ- 
δου, αυτό όμως που σώζεται21 προέρχεται από τη μεγάλη παλαιοχριστιανική μετασκευή. 
Ο  Μ. Vickers22 βασισμένος στην ανασκαφή του Φ. Πέτσα (1964) πιστεύει πώς το δάπεδο 
αυτό κατασκευάστηκε 30 εκ. πάνω από τη στάθμη του αρχικού ρωμαϊκού ψηφιδωτού δα- 
πέδου, αντίληψη που έρχεται σε αντίθεση με τις μεγάλες προθέσεις της ρωμαϊκής άρχι- 
τεκτονικής του 4ου αιώνα. Μαρμάρινο δάπεδο με μεγάλες πλάκες δικαιολογείται, κατά

17. Ομοιος τονισμός του άξονα εισόδου - απέναντι κόγχης παρατηρείται και στη Minerva Με- 
dica (δεκάγωνο), με μικρή διεύρυνση της απέναντι της εισόδου κόγχης, της όποιας η γένεση του τόξου 
μετώπου, αντίθετα από εκείνη της μεγάλης κόγχης του οκταγώνου, παραμένει στην ίδια στάθμη της 
γενέσεως των υπολοίπων κογχών. Βλ. A. Boëthius - J. Ward Perkins, ό.π., σ. 509, 510, εικ. 194 και L. 
Crema, ό.π., σ. 570-571.

18. Α πό ζώνες τεσσάρων τούβλων (πέντε μόνο στη μεγάλη κόγχη) ανά ±  80 εκ. και πρασινόλιθο. 
Τα λατομεία (Π ί ν. 153 γ) της τοπικής αυτής πέτρας της Θεσσαλονίκης συνορεύουν με το συνοικισμό 
της Εύαγγελιστρίας. X. Μπακιρτζής, Βυζαντινά 7 (1975), σ. 294, σημ. 11, λειτουργουσαν ακόμα στις 
αρχές του αιώνα (Φωτογραφία, Archives Fotogr. Paris ύπ αριθ. 1592/7, λήψη 16 Δεκεμβρίου 1916).

19. Τη χρήση των αντηρίδων τη συναντάμε πρώιμα στη Villa di Sette Bassi (Ρώμη μέσα του 2ου 
μ.Χ. αιώνα). A. Boëthius - J. Ward Perkins, ό.π., σ. 322-323, εικ. 129 και L. Crema, ό.π., σ. 561, 564, 
εικ. 598.

20. Η  διάσωση των παραστάσεων των θεοτήτων πάνω στα επίκρανα (που ερμηνεύονται ως Δίας, 
Διόσκουρος, Υγεία, Ερμής, Κάβειρος), υστέρα από την παλαιοχριστιανική μετασκευή του κτηρίου 
οφείλεται άφ ενός στο περιορισμένο μέγεθος των επικράνων (πλάτος άνω βάσ. 80-82, κάτω βάσ. 50.5-55 
και ύψος 60.5-63 εκ.) και αφ' ετέρου στη θέση που βρίσκονταν τοποθετημένα, δηλαδή στη ζώνη των 
παραθύρων, όπου ήταν σχεδόν αδύνατο να τα ξεχωρίσουν τα μάτια των πιστών και πρακτικά δύσκολο να 
καταστρέψουν τα πρόσωπά τους.

21. Φ. Πέτσας, ΑΔ 22 (1967) : Χρονικά, Σχέδ. 8, 9.
22. Ο  Μ. Vickers, ό.π., σ. 118, σημ. 56. Τα θραύσματα του ψηφιδωτού δαπέδου που βρέθηκαν έξω 

από τη νότια πλευρά του οκταγώνου (X. Μακαρόνας, ό.π., σ. 309), πρέπει να προέρχονται από τους χώ- 
ρους που πλαισίωναν τη μεγάλη προϋπάρχουσα σ αυτή τη θέση ορθογώνια αίθουσα.



ΤΟ ΟΚΤΑΓΩΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105

τη γνώμη μας, σ' ένα σπουδαίο περίκεντρο κτήριο, όπως το οκτάγωνο. Το δάπεδο αυτό 
αφαιρέθηκε, όταν άλλαξε τελείως η χρήση και η κλίμακα του εσωτερικού χώρου.

Κατά την παλαιοχριστιανική φάση (Σ χ. 13), για τη λατρεία της νέας θρησκείας, 
μετασκευάζεται ριζικά η οκταγωνική αίθουσα23. Δυστυχώς, η κατασκευή της δεξαμενής

Σχ. 13. Οκτάγωνο. Παλαιοχριστιανική φάση. Αξονομετρική τομή.

στον προθάλαμο εξαφάνισε, όπως αναφέραμε, κάθε στοιχείο της φάσεως αυτής· εν του- 
τοις, η κυρία είσοδος παρέμεινε στο νότο24 αφού περιορίστηκε σημαντικά το αρχικό

23. Αλλαγές γίνανε στην κάτοψη του περίκεντρου (εξαγωνικού) κτηρίου του μεγάλου ανακτόρου 
της Κωνσταντινουπόλεως (αρχές 5ου μ.Χ. αι. Θεοδ. Β ) στην περιοχή του Ιπποδρόμου. Η  αίθουσα μετα- 
τράπηκε σε ναό της Αγίας Ευφημίας κατά τις αρχές του 7ου μ.Χ. αιώνα. Τ. Mathews, The Early Churches 
of Constantinople, Pennsylvania 1972, σ. 61-67, εικ. 29-33 και R. Neumann - H. Belting, Die Euphemia 
Kirche am Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken, Berlin 1966.

24. Βλ. την τοποθέτηση των τεσσάρων διαχώρων με opus sectile στον άξονα της νότιας εισόδου.
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της άνοιγμα (5 μ.) σε 2.50 μ.25 (το κατώφλι του θυρώματος σώζεται in situ). Επιπλέον 
ανοίγονται στο βορρά, στο βάθος της πρώτης και της έκτης κόγχης, δύο όμοιες πόρ- 
τες26, που οδηγούν σε δύο συμμετρικά ορθογώνια, με εσωτερική σταυρική διάρθρωση 
δωμάτια. Οι περιμετρικοί τοίχοι τους χτίζονται σε έπαφή με τους εξωτερικούς τοίχους 
του οκταγώνου, ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση (Π ί ν. 50α). Η  στέγαση των δωμα- 
τίων γίνονταν κατά πάσα πιθανότητα με ασπίδα που υποστηριζόταν από τέσσερα ίσα 
περίπου τόξα (ανοίγματος κατά ζεύγη 3.70, 3.90 μ.). Την ίδια εποχή δόθηκε η δυνατότη- 
τα επικοινωνίας από το βορρά της κυρίας αίθουσας με το ανάκτορο, με μια στοά πλά- 
τους 1.40 μ. που καλυπτόταν με ημικυλινδρικό θόλο· ίχνη του διακρίνονται στον έξω- 
τερικό τοίχο (Π ί ν. 50β). Για να καλυφθεί όμως η διαφορά στάθμης μεταξύ στοάς και 
ανακτόρου, κατασκευάσθηκε κλίμακα από την οποία σώζονται σήμερα οι πρώτες βαθμί- 
δες μονάχα.

Στη μεγάλη αίθουσα κατασκευάσθηκε δάπεδο, που αποτελείται από μαρμάρινες πλά- 
κες και μεγάλα διάχωρα με μαρμαροθετήματα (διαγώνια τοποθετημένες τετράγωνες πλά- 
κες σκούρου και ανοιχτού χρώματος). Τα διάχωρα είναι τοποθετημένα ασύμμετρα ως 
προς την κανονική χάραξη της αίθουσας, ώστε να τονίζεται ο άξονας27, μεγάλη κόγχη - 
νότια είσοδος, όπου τοποθετήθηκαν τέσσερα διάχωρα από opus sectile28, που πρέπει 
να προέρχονται από προγενέστερα κτήρια (spolia). Οι κόγχες διαστρώνονται με απλές 
ορθογώνιες πλάκες. Το δάπεδο της μεγάλης κόγχης υπερυψώνεται κατά 30 εκ., διασώζε- 
ται τμήμα του στυλοβάτη διαχωρίσματος του πρεσβυτερίου σε μήκος 2.60 μ. (Π ί ν. 
51α - β).

Εκτος από τις μεγάλες αλλαγές στην κάτοψη και την κατασκευή του νέου δαπέδου, 
δε γνωρίζουμε ποια ήταν η έκταση των αλλαγών που έγιναν στο διάκοσμο της αίθουσας 
του προθαλάμου και των δύο συμμετρικών δωματίων29. Άγνωστη μένει η διάρκεια ζω- 
ής του οικοδομήματος μετά την παλαιοχριστιανική μετασκευή, όπως και η χρονολογία 
της καταστροφής του. Ο  Vickers30 επικροτεί την άποψη του Μακαρόνα31, πώς αιτία ή- 
ταν σεισμός και βάζει ως χρονικό όριο το πρώτο τέταρτο του 5ου μ.Χ. αιώνα. Ο  X.

25. Περιορισμός του πλάτους της άρχικής εισόδου, όπως και νέα είσοδος παρατηρείται στο ναό 
της Αγίας Ευφημίας, T. Mathews, ό.π., εικ. 30. R. Neumann - Η. Belting, ό.π., σ. 45, εικ. 13, 14.

26. Το θύρωμα της ΒΑ. πόρτας αναστηλώθηκε από τον Ά . Κούντουρα ΑΔ 26 (1971) : Χρονικά, 
σ. 367, Σχέδ. 1-3. Για τον τύπο του θυρώματος βλ. Ά .Κ. Ορλάνδος, Η  Ξυλόστεγος Παλαιοχριστια- 
νική Βασιλική, Αθήναι 1952, τόμ. II, σ. 413, εικ. 371, 373.

27. Φ. Πέτσας, ΑΔ 22 (1967) : Χρονικά, σ. 391, Σχέδ. 8, 9. Ά .Κ . Ορλάνδος, ό.π., σ. 258, εικ. 208, 
209 (Βασιλική της Σικυώνας). Η. Kier, Der Mittelalterliche Schmuckfussboden, Düsseldorf, 1970, κα- 
τηγορία 2, σ. 150, 151.

28. Ο  Μ. Vickers, ό.π., σ. 118, αριθ. 729-731 στον κατάλογο των αρχιτεκτονικών μελών του Α ρ- 
χαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

29. Στο ΒΑ. δωμάτιο βρέθηκαν ίχνη εντοίχιων ψηφίδων και opus sectile, όπως και Ιχνη όρθο- 
μαρμαρώσεως. Φ. Πέτσας, ΑΔ 21 (1966) : Χρονικά, σ. 333. Βλ. opus sectile βασιλικής του Παρεντίου 
και των κιονοστοιχιών του Ά γ. Δημητρίου, Ά .Κ . Ορλάνδος, ό.π., εικ. 203-206. Ισως να προστέθηκαν 
ψηφιδωτά στα τεταρτοσφαίρια των επτά κογχών και στην κυλινδρική καμάρα της νότιας εισόδου. 
Βλ. αργότερα, τα ψηφιδωτά που προστίθενται στις κυλινδρικές καμάρες και στο θόλο της Γαλεριανής 
Rotonda των μέσων του 5ου μ.Χ. αιώνα.

30. Μ. Vickers, ό.π., σ. 120, σημ. 80 (μεγάλος κατάλογος σεισμών).
31. X. Μακαρόνας, ό.π., σ. 304.
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Μπακιρτζής32 όμως, σε αδημοσίευτο άρθρο του, μεταθέτει τη χρονολογία καταστροφής 
του, δύο αιώνες αργότερα (620 - 630 μ.Χ.), την εποχή που καταστράφηκαν από σεισμό 
τα σημαντικότερα μνημεία και τα τείχη της Θεσσαλονίκης.

Κατά τους υστέρους βυζαντινούς χρόνους, η ανάγκη για ύδρευση του νοτιοανατο- 
λικού τομέα της πόλης33 καλύπτεται από την κατασκευή δεξαμενής μέσα στον εγκατα- 
λειμμένο προθάλαμο του οκταγώνου, και γίνεται ανάλογη μετασκευή. Ο  X. Μακαρόνας 
αναφέρει στην έκθεσή του (8.7.1955), πώς σύμφωνα με τις ενδείξεις των ανευρεθέντων 
στην επίχωση βυζαντινών οστράκων, ο προθάλαμος χρησιμοποιόταν για δεξαμενή 
τουλάχιστον μέχρι το 14ο αιώνα. Η  μελλοντική μελέτη του συνόλου του υλικού, μετά 
την ολοκλήρωση της ανασκαφής, θα επιτρέψει και τον προσδιορισμό της ενάρξεως 
χρήσεως της παραπάνω δεξαμενής.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΣΤΟ ΓΑΛΕΡΙΑΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
( Πί ν .  52γ)

Το ανάκτορο εκτεινόταν στο χώρο που περικλείεται μεταξύ της Εγνατίας, των Ανα- 
τολικών και των Θαλασσίων τειχών, όπου η μνημειώδης πρόσοψη και ο μικρός Ρωμαϊ- 
κός λιμένας, η σκάλα του οποίου παίρνει το όνομα «εκκλησιαστική σκάλα», όταν αρ- 
γότερα το οκτάγωνο μετατρέπεται σε ναό34.

Τα δυτικά όρια παραμένουν ακόμα ασαφή. Το ανάκτορο της Θεσσαλονίκης, που χτί- 
ζεται μέσα στην πόλη επεκτείνοντας τα ανατολικά της όρια, δεν ακολουθεί (Σ χ. 14) 
την αυστηρή τετραμερή διαίρεση (Via Principalis - Via Praetoria) του ανακτόρου- 
στρατοπέδου του Spalato35. Παρόλο όμως που η σύνθεση παραμένει ελεύθερη, οι χώ- 
ροι διατάσσονται γύρω από ορθογώνιες αύλές, ακολουθώντας κάθετους μεταξύ τους αφα- 
νείς άξονες. Από τα υπάρχοντα λείψανα μπορούμε να διακρίνουμε έναν κύριο άξονα που

32. X. Μπακιρτζής, Περί του συγκροτήματος της Αγοράς της Θεσσαλονίκης, Β Συμπόσιο για 
την Αρχαία Μακεδονία, σημ. 42.

33. Για τα υδραγωγεία και τις δεξαμενές της Θεσσαλονίκης βλ. Ο. Tafrali, ό.π., σ. 115-119, πίν. I. 
Ά . Ξυγγόπουλος, Κινστέρνα και φρέαρ βυζαντινών χρόνων εις την Θεσσαλονίκην. Έπετ. Φιλοσοφι- 
κής Σχολής του ΑΠΘ 7 (1957), σ. 51-60 και Ά .Κ . Ορλάνδος, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, Αθήναι 
1958, τόμ, II, σ. 118, εικ. 132, 135.

34. X. Μπακιρτζής, Βυζαντινά 7 (1975), σ. 297, σχ. 1, αριθ. 20, 21, 25, πίν. 13, 14, σχ. 4, 5, 10, 11. 
ορίζει τη γραμμή των τειχών. Ο  μικρός αυτοκρατορικός λιμένας με ιδιαίτερη αποβάθρα (σκάλα) ά- 
πείχε περίπου 150 μ. από τον προθάλαμο του οκταγώνου· παρόμοιο παράδειγμα, εκτός από την απο- 
βάθρα του ανακτόρου του Spalato, ήταν και το μεταγενέστερο μικρό λιμάνι του Βουκολέοντα στην 
Κωνσταντινουπολη. Βλ. X. Μπακιρτζής, ό.π., σ. 320, 321, σημ. 121. W. Hotz, ό.π., σ. 84, άποψη 
εικ. σ. 85.

35. Για τον τύπο των Ρωμαϊκών στρατοπέδων βλ. P. Chiolini, ό.π., σ. 173-176 και R. Fellmann, 
Le «Camp de Dioclétien» à Palmyre et larchitecture militaire du Bas - Empire, Mélanges dhistoire an- 
cienne et darchitecture, offerts à P. Collart, σ. 173-191 και εικ. 1-19.

Εκτός από το ανάκτορο του Spalato, Ε. Hébrard, Le Palais de Dioclétien à Spalato, Paris 1911, 
A. Frova, Larte di Roma e del mondo romano, Torino 1961, σ. 592-595, εικ. 539-541 είναι γνωστά της 
Συρίας, της Φιλιππουπόλεως, της Παλμύρας και της Αντιόχειας, L. Crema, ό.π., σ. 613-615, 619, 620, 
εικ. 809-813, 818. Το τελευταίο χτίστηκε από το Διοκλητιανό πάνω σε μια νησίδα στον ποταμό Ο - 
ρόντη, δίπλα στον Ιππόδρομο. Την επίστεψη των τειχών του με κιονοστοιχία την ξαναβρίσκουμε 
στο παλάτι του Spalato — χτίστηκε 5 χλμ. από τα Σάλωνα, πρωτεύουσα της Δαλματίας — όπου και 
πάλι άπαντά η ιδέα της επίσημης όψης προς τη θέα. A. Boethius - J. Ward Perkins, ό.π., σ. 527, 528.
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ορίζεται από τη Rotonda και τη μεγάλη αίθουσα(;) με κόγχη στα νότια, στη σημερινή 
οδό Δ. Γούναρη, παράλληλο προς τον Ιππόδρομο, κι ένα δεύτερο νοητό, κάθετο άξονα, 
στον οποίο βρίσκεται το Νυμφαίο και η μεγάλη ορθογώνια αίθουσα που προϋπήρχε του 
οκταγώνου (Σ χ. 14). Υπήρχαν δύο ακόμη ορθογώνιες σε κάτοψη αυλές, των οποίων οι

Σχ. 14. Ανακτορικό συγκρότημα Γαλερίου στην α φάση (πριν από την κατασκευή του οκταγώνου).
Κάτοψη.

άξονες συμμετρίας δε συμπίπτουν, δηλαδή μία μικρή βόρεια και μία μεγαλύτερη, στα 
νότια του νοητού άξονα. Η  νότια μεγάλη αυλή περιβαλλόταν από στοά που έχει ψηφι- 
δωτό δάπεδο με διακοσμητικά θέματα όμοια με του υπόλοιπου ανακτόρου. Μια μαρμά- 
ρινη βαθμίδα οδηγούσε σε πλατύ άνοιγμα με το οποίο συνδέονταν τα βασιλικά διαμερί- 
σματα— εξαφανισμένα σήμερα — με το Νυμφαίο (Σ χ. 15). Ενα άγνωστο περίκεντρο
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κτήριο υπήρχε στα βόρεια της μικρής αυλής. Στην πρώτη λοιπόν φάση δεχόμαστε το 
Γαλεριανό συγκρότημα, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, χωρίς δηλ. το οκτάγωνο. Στα 
κατοπινά χρόνια σε μια νέα σειρά έργων κατασκευάζεται το μεγάλο περίκεντρο κτήριο 
με το μνημειώδη προθάλαμο στραμμένο και προσπελάσιμο μόνο από το νότο, οπού ο

Σχ. 15. Ο  προθάλαμος με τη νότια στοά. Κάτοψη.

αυτοκρατορικός λιμένας. Το κτήριο τοποθετείται στο χώρο που άδειασε από την κατεδά- 
φιση της αίθουσας και των πλευρικών δωματίων, αφού κρατήθηκαν μόνο οι δύο βασικοί 
τοίχοι — βόρειος και ανατολικός — ενώ στα δυτικά του κτηρίου παρέμεινε μεγάλος ελεύ- 
θερος χώρος (Σ χ. 16).
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Σχ. 16. Ανακτορικό συγκρότημα Γαλερίου, στη β φάση (μετά την κατασκευή του οκταγώνου). Κάτοψη.
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Την περιοχή όπου βρίσκεται το Γαλεριανό συγκρότημα καταλαμβάνει ένας νεώτε- 
ρος λαϊκός οικισμός που χτίζεται πάνω στις επιχώσεις. Στη θέση της οκταγωνικής αι- 
θουσας, όπως προαναφέρθηκε, χτίζεται το Α κσέ Μετζήτ τζαμί και δυτικά του μια κρήνη, 
ενώ στη θέση του δυτικού ορθογώνιου δωματίου κατασκευάζονται δύο μικρές — ανε- 
ξερεύνητες μέχρι τώρα — θολωτές κατασκευές. Ο  Κ. Μοσκώφ36 ορίζει τα ανατολικά 
όρια του Εβραϊκού τομέα πριν από την πυρκαγιά, ανατολικά από τον άξονα της σημερι- 
νής Δ. Γούναρη και νότια από την οδό Πρίγκιπος Νικολάου μέχρι τη θάλασσα. Η  πυρ- 
καγιά του Αύγουστου του 1917, που ερήμωσε το μεγαλύτερο τμήμα της παλαιάς Θεσσαλο- 
νίκης — πάνω από 100 εκτάρια — από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι τη θάλασσα στα- 
μάτησε στην ανατολική πλευρά της, δηλαδή στην περιοχή της Διαγώνιου - πλατείας 
Ναυαρίνου. Στη νέα πόλη, μετά από πολλές παρεμβάσεις, εφαρμόζεται η παραλλαγή 
της αρχικής προτάσεως της «Διεθνούς Επιτροπής Νέου Σχεδίου»37 (πρώτη παρουσίαση, 
τον Ιούνιο του 1918). Στο σχέδιο η σημερινή πλατεία Ναυαρίνου προοριζόταν ως χώρος 
της ανατολικής αγοράς.

Πριν από το Β Παγκόσμιο πόλεμο, χτίστηκαν οι πρώτες πολυκατοικίες στη Δια- 
γώνιο, στην οδό Πρίγκιπος Νικολάου, περιμετρικά της πλατείας Ναυαρίνου, στην οδό 
Βύρωνος και σε τμήμα της οδού Ι σαύρων. Η  υπόλοιπη περιοχή διατήρησε το λαϊκό 
χαρακτήρα της. Με τομές επίσης προσδιορίζεται πριν από τον πόλεμο η περιοχή του 
ανακτορικού συμπλέγματος38 και του Ιπποδρόμου, χωρίς να καταβληθεί μέριμνα για τη 
μελλοντική διάσωσή τους39 (Σ χ. 17 - 19). Από το 1948 αρχίζει εντατική ανοικοδόμηση 
στην οδό Δ. Γούναρη, όπου χτίζονται πολυώροφα κακόμορφα κτήρια. Μετά την εύρε- 
ση όμως του οκταγώνου (1950) καταργείται η οδός Αιμιλιανού Γρεβενών, ενώ πάνω στην 
επίχωση του ανακτόρου διατηρείται ο λαϊκός οικισμός ως την εποχή που άρχισαν οι ά-

36. Κ. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912, τομή της μεταπρατικής πόλης, Αθήνα 1974, σ. 22. 
Πρόχειρα για τη διαμόρφωση της περιοχής πριν από την πυρκαγιά βλ. Μ. Vickers, Further Observa- 
tions on the Chronology of the Walls of Thessaloniki, Μακεδονικά 12 (1972), σ. 231, εικ. 1.

37. α. Στο σχέδιο έκτος από το παλαιό ελληνιστικό - ρωμαϊκό πλέγμα χαράσσονται νέοι άξονες 
με σημεία αναφορδς τα σημαντικότερα μνημεία που απομονώνονται έτσι από το περιβάλλον τους (βλ. 
άξονες Αγία Σοφία - οδός Έρμου, Αγιος Δημήτριος - πλατεία Αριστοτέλους, Rotonda - αψίδα του 
Γαλερίου - οδός Γούναρη).

β. Για τη διαμόρφωση της πόλεως τη Ρωμαϊκή εποχή, βλ. Μ. Vickers, Towards a Reconstruction 
of the Town - Planning of Roman Thessaloniki, A Συμπόσιο για την Αρχαία Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 
1970, σ. 239-251.

γ. Για το σχέδιο της «Διεθνούς Επιτροπής» (που συστάθηκε την 11 Οκτωβρίου 1917, αριθ. Νόμ. 
104612) βλ : X. Τσιλαλή, Βενιζέλος - Παπαναστασίου και η χάραξη της νεώτερης Θεσσαλονίκης, 
έφημ. το Βήμα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 1975, του ίδιου Ε. Hébrard, Έ να όνομα συνδεδεμένο με την Ε λ - 
λάδα, Ζυγός, αριθ. 19 (Μαρτίου-Απριλίου 1976), σ. 70-75, (σ. 75, σχέδιο της πυρίκαυστης ζώνης, υπο- 
γραφή Ε. Hébrard) Αθήναι 1921. Δύο σχέδια της πυρίκαυστης ζώνης με τίτλους: α. «Σχέδιο ρυμο- 
τομίας της πυρίκαυστης ζώνης» αριθ. 9, κλμ. 1 /4000, β. «Θεσσαλονίκη η καείσα ζώνη» κλμ. 1 /2.500.

38. Το 1939 ο Ε. Dyggve πήρε μέρος σε διεθνή επιτροπή έρευνας για τον καθορισμό της εκτάσεως 
του Γαλεριανού συγκροτήματος, Ε. Dyggve, Recherches sur le palais Impérial de Thessalonique, Studia 
Orientalia loanni Petersen 1953, σημ. 4. Του ίδιου, La région Palatiale de Thessalonique, Acta Congres- 
sus Madvigiani, τόμ. I, σ. 354.

39. Υπολείμματα ενός μεγάλου περίκεντρου (;) κτηρίου σημαντικά ευρήματα σε οικόπεδο της ο- 
δού Ισαύρων, καθώς και λείψανα του Ίπποδρόμου θάφτηκαν κάτω από τις πολυώροφες οικοδομές.
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νασκαφές. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της μεγάλης αξίας της γης, εγινε αδύνατη η απαλλο- 
τρίωση των γειτονικών οικοπέδων, με αποτέλεσμα να θυσιαστούν ο Ιππόδρομος και ση- 
μαντικό τμήμα του συμπλέγματος. Η  μοναδική δυνατότητα επεκτάσεως της πλατείας

Σχ. 17. Διάταξη της περιοχής του Οκταγώνου πριν από την έναρξη των ανασκαφών.

Ναυαρίνου προς την οδό Ισαύρων σταμάτησε δυστυχώς το 1969 με το χτίσιμο της οι- 
κοδομής Μεχτίδη40.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το διάστημα της βασιλείας του Διοκλητιανού41 και των συναρχόντων του μέχρι τον 
καθορισμό της Κωνσταντινουπόλεως ως κέντρου της νέας Αυτοκρατορίας της Α νατο-

40. Φ. Πέτσας, ΑΔ 24 (1969) : Χρονικά, σ. 296, 297, Σχέδ. 3.
41. J. Baldson, Rome the Story of an Empire, Hampshire 1970, σ. 217-234, πίν. 6. M. Cary, A His- 

tory of Rome, London 1962, σ. 730 και πέρα. H. Parker, A History of the Roman World from 138 
to 137, London 1935 ανατ. 1969, σ. 223-240, 277-291.
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λής (286 - 330 μ.Χ.) είναι μια μεταβατική περίοδος που καθορίζει το τέλος του παλαιού 
κόσμου και την αρχή της νέας εποχής. Στην περίοδο αυτή παρατηρείται μεγάλη προσπά-

Σχ. 18. Διάταξη της περιοχής του οκταγώνου πριν την έναρξη των ανασκαφών. Κάτοψη.

θεία της κεντρικής Διοικήσεως να επιβάλει σ όλη την αυτοκρατορία που κλονιζόταν το 
«ρωμαϊκό ιδεώδες», με τη χρήση παραδεγμένων προτύπων και μορφών42. Έτσι, στις με-

42. A. Boëthius - J. Ward Perkins, ό.π., σ. 500.
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Σχ. 19. Διάταξη της περιοχής του οκταγώνου πριν την έναρξη των ανασκαφών. Κάτοψη.
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γάλες κατασκευές συνυπάρχουν43 όλες οι τεχνικές κατακτήσεις της εποχής όπως: ελα- 
φροί θόλοι και σταυροθόλια, αντηρίδες, τοιχοδομία, τοξωτά παράθυρα με ύψηλές ανα- 
λογίες, συνδυασμένες όμως με αρχαΐζουσες μορφολογικά λύσεις στο διάκοσμο.

Προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε την αλήθεια έξαντλώντας όλους τους συνδυασμούς 
που βγαίνουν από την ανάλυση και τα μορφολογικά και κατασκευαστικά δεδομένα της 
εποχής, διατηρούμε όμως αμφιβολίες ως προς τις σωστές απαντήσεις πάνω σε θέματα 
γραφικών αποκαταστάσεων, όπως και επιφυλάξεις για κάθε δυνατή έκπληξη. Η  λύση 
που προτείνεται αφορά τη δομή του κτηρίου, τις αναλογίες του και την άρθρωση του 
εσωτερικοϋ του χώρου, χωρίς προσπάθεια αποκαταστάσεως των επίπλαστων ρυθμών και 
του διακόσμου με ορθομαρμάρωση που στόλιζαν το εσωτερικό του.

Με απόλυτη βεβαιότητα αποκαθιστούμε γραφικά το κτήριο μέχρι του ύψους των 
8.45 μ., γιατί η εύρεση υπολειμμάτων του τόξου μετώπου της έκτης κόγχης (η γένεση βρί- 
σκεται στα 5.85 και το κλειδί στα 8.45 μ. από το παλαιοχριστιανικό δάπεδο) μας έδωσε 
τη δυνατότητα να χαράξουμε τα τόξα μετώπου και των υπόλοιπων πέντε μικρών κογχών. 
Δυστυχώς, δε σώζονται ίχνη από τα τόξα μετώπου της κυλινδρικής καμάρας, που γεφύ- 
ρωνε την κύρια είσοδο, και της έβδομης μεγάλης κόγχης· έτσι, από τη στάθμη των 8.45 μ. 
και πάνω αρχίζουν οι υποθέσεις.

Τα βασικά προβλήματα που αναζητούν απάντηση είναι ο τρόπος καλύψεως της ο- 
κταγωνικής αίθουσας και του προθαλάμου και ο προσδιορισμός της μορφής των ανοιγ- 
μάτων. Δε μας απομένει καμιά αμφιβολία πώς χρησιμοποιήθηκε σφαιρικός θόλος44 για

43. Βλ. τη Γαλεριανή Rotonda της Θεσσαλονίκης, οπού η κάτοψη και ο διάκοσμος ακολουθούν 
σαφέστατα το Πάνθεον και τα μεγάλα κυκλικά μαυσωλεία της Ρώμης (Via Appia), ενώ στην ανωδομή 
παρουσιάζονται οι νέες τεχνικές κατακτήσεις, παράθυρα με σχετικά ψηλές αναλογίες και στον εσωτε- 
ρικό χώρο διαφαίνεται η ανάταση που υπάρχει στα περίκεντρα κτήρια του 4ου μ.Χ. αιώνα. G. Velenis, 
Some Observations on the Original Form of the Rotunda in Thessaloniki, Balkan Studies 15 (1974), 
σ. 298-307, εικ. 1-5.

44. Η  πιθανή χρήση ξύλινης κάλυψης αποκλείστηκε, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τις μεγάλες 
προθέσεις και τις κατασκευαστικές δυνατότητες της εποχής της Τετραρχίας, όπου οι θόλοι με ζώνες 
από τούβλα (a casseta) και ελαφρά χυτά υλικά, τελειοποιούνται με τη χρησιμοποίηση ειδικών αγγείων 
για τη μείωση των φορτίων. Βλ. A. Boethius-J. Ward Perkins, ό.π., σ. 511. L. Crema, ό.π., σ. 570, 571, 
εικ. 753-755 και κυρίως G. Lugli, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, τόμ. I, σ. 661-693, τόμ. II πίνακες.

Η  χρήση δακτυλίων τούβλων εμφανίζεται από την εποχή του Αντωνίνου Πίου (Via Latina)· στον 
4ο μ.Χ. αιώνα συναντάται στη Minerva Medica, στις θέρμες του Διοκλητιανού, στο ονομαζόμενο Tempio 
della Tosse στο Tivoli (μέσα 4ου αιώνα), G. Lugli, ό.π., σ. 681, 682.

Η  χρήση ειδικών αγγείων σε πρώιμα παραδείγματα συναντάται στο frigidarium των θερμών Sta- 
biane στην Πομπηία (1ος π.Χ. αιώνας). Στον 4ο μ.Χ. αιώνα, στο μαυσωλείο του Valerio Romolo και 
τον Ιππόδρομο του Μαξεντίου στη Via Appia (308-312 μ.Χ.), στο μαυσωλείο της Αγίας Ελένης (Tor 
Pignattora στην Via Labicana 327 μ.Χ.) και αργότερα στο μαυσωλείο της Galla Placidia και το Santo 
Stefano Rotondo (μέσα και τέλη 5ου μ.Χ. αιώνα), G. Lugli, ό.π., σ. 671, 672, 690, εικ. 139.

Στον 4ο μ.Χ. αιώνα κωνική ξύλινη στέγη έχουν το οκτάγωνο της Αντιόχειας σύμφωνα με την περι- 
γραφή του Ευσεβίου (4ος και 6ος μ.Χ. αιώνας), οι ναοί της Γεννήσεως, Αναστάσεως, Αναλήψεως και 
ο Πανάγιος Τάφος, όπως και το μαρτύριο της Νύσσας (περιγραφή του Γρηγορίου τέλος 4ου μ.Χ. αιώνα). 
Στη Δύση επίσης ξύλινη στέγη έχουν ο S. Lorenzo στο Μιλάνο, ο St. Gereon στην Κολωνία, το Βαπτι- 
στήριο του Κωνσταντίνου (Λατερανού) και ο S. Stefano Rotondo στη Ρώμη, R. Krautheimer, Early 
Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth, 1965, σ. 50-52, 56, 62, 64, 65. R. Krautheimer, 
Studies in Early Christian Medieval and Renaissance Art, London 1969, σ. 89, 90. I. Baldwin Smith,
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την κάλυψη της οκταγωνικής αίθουσας και σταυροθόλιο για την κάλυψη του προθαλά- 
μου. Η  δυσκολία βρίσκεται κυρίως στον προσδιορισμό της μορφής των ανοιγμάτων45, 
που θα χρησιμοποιήθηκαν για το φωτισμό του εσωτερικού χώρου. Παραθέτουμε λοιπόν 
σε συνέχεια τις πιθανές γραφικές λύσεις.

Στην πρώτη λύση (η μόνη που δημοσιεύεται σχεδιασμένη) (Σ χ. 20), το κτήριο δια- 
τηρεί τη μορφή των παραθύρων που χαρακτηρίζουν έργα του τέλους του 2ου μέχρι τα 
μέσα του 3ου μ.Χ. αιώνα. Πάνω από τις έξι μικρότερες κόγχες θεωρείται ότι υπήρχε στε- 
νή ζώνη ύψους 2-3 ρωμαϊκών ποδών (60 - 90 εκ.), πάνω από την οποία ανοίγονταν παρά- 
θυρα, πιθανότατα στα τύμπανα που έκλειναν ημικυκλικά υπερκείμενα τόξα. Τα τόξα αυτά 
σε αναλογία με αλλά παραδείγματα είχαν άνοιγμα ίσο με των τόξων μετώπου των κογ- 
χών. Στην ίδια επίσης στάθμη των παραθύρων δεχόμαστε τη γένεση του τόξου μετώπου 
της μεγάλης κόγχης. Συνολικά, πρέπει να υπήρχαν έξι παράθυρα, δηλαδή ένα πάνω από 
κάθε μικρή κόγχη και ίσως ένα ακόμα πάνω από τη νότια είσοδο, εάν η γένεση της ημι- 
κυλινδρικής καμάρας βρισκόταν στα 5.85 μ. Επάνω από το κλειδί του τόξου μετώπου της 
μεγάλης κόγχης, με «κλέψιμο» των γωνιών, κατ αναλογίαν προς το caldarium των θερ- 
μών του Καρακάλλα46, καταλήγουμε στη βάση του σφαιρικού θόλου στα 15.90 μ., όπου 
πρέπει να υπήρχε πλούσιο γείσο με ελαφρό κάγκελο. Το εσωράχιο του σφαιρικού θόλου 
έφθανε έτσι τα 27.40 μ. ύψος από το παλαιό χριστιανικό δάπεδο.

Το πάχος των τοίχων στη στάθμη των παραθύρων, είναι λογικό να μειωνόταν εξωτε- 
ρικά (αναλογικά σε πάχος περίπου 1.50 μ.) και στην ίδια στάθμη θα περιέτρεχε το κτήριο 
κοσμήτης. Το δυτικό εξωτερικό τοίχο της πέμπτης κόγχης κοσμούσαν δύο μικρές κόγ- 
χες. Εξωτερικά, στο ύψος της στεφάνης του σφαιρικού θόλου, θα υπήρχε περιμετρικός

The Dome, a study in the history of ideas, Princenton 1971, σ. 31-34, 95, 96, 100-105. X. Μπούρας. 
Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αθήναι 1975, τόμ. II, σ. 32.

Εξάλλου, ο X. Μακαρόνας, ΠΑΕ 1950, σ. 304, περιγράφει τα στρώματα που συνάντησε κατά τη 
διάρκεια της ερευνάς του. «Η  στρωματογραφική διάταξις, κατά τα μέχρι τούδε δεδομένα, εμφανίζεται 
ως άκολούθως : Από του δαπέδου μέχρις ύψους ± 0 .10  μ. κείται στρώμα εκ μαλακού χώματος άνευ 
ίχνους πυράς. Ανωτέρω, μέχρι της επιφάνειας ακολουθεί ομοειδές σχεδόν στρώμα κατακρημνισμάτων, 
περιεχόντω ν ά φ θονον π οσότη τα  ασβεστοκονιαμ άτω ν, λίθων αργών και θραυσμάτων οπτόπλινθων».

45. Η  ύπαρξη απλού oculus η lumen χωρίς παράθυρα αποκλείεται. Χρήση των oculi για το φωτισμό, 
αλλά κυρίως για τον αερισμό και το διώξιμο της υγρασίας από το εσωτερικό των χώρων (βλ. μαυσω- 
λεία) συναντάται από τον Ιο μ.Χ. αιώνα: Ταφικό μνημείο στην Via Tiburtina, Domus Aurea, Domus 
Augustana. Στο πρώτο τρίτο του 2ου μ.Χ. αιώνα στο Πάνθεον και στο tepidarium της Piazza dO ro 
(Villa Adriana). Ακόμα, υπάρχουν oculi σε συνδυασμό με παράθυρα ποικίλης μορφής στον ονομαζό- 
μενο «Tempio di Siepe» (3ος μ.Χ. αιώνας κυκλικοί φεγγίτες στον πτυχωτό θόλο), στην οκταγωνική αί- 
θουσα των θερμών της Πίζας (2ος αιώνας), στην οκταγωνική αίθουσα των θερμών του Διοκλητιανού, στον 
καλούμενο «Tempio della Tosse» στο Tivoli, στην S. Costanza (μεταγενέστερα κλείστηκε). G. Lugli> 
ό.π., σ. 673, 674, 690, 691. L. Crema, ό.π. σ. 320, 476, 571, εικ. 354, 360, 361, 615, 757. Για τον Tempio 
della Tosse βλ. Ε. Swift, Roman Sources of Christian Art, Westport 1970, σ. 107, πίν. 19 (σχέδ. του Pi- 
ranesi). Μας είναι τέλος άγνωστη η αρχική πρόθεση των άρχιτεκτόνων για την κατασκευή ενός ocu- 
lus σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα παράθυρα στη Rotonda της Θεσσαλονίκης.

46. Θέρμες του Καρακάλλα (211-216 μ.Χ.), L. Crema, ό.π., σ. 533, εικ. 698 και Ε. Nash, Pictorial 
Dictionary of Ancient Rome, London 1968, τόμ. II, σ. 334-441, ομοίως ένα αιώνα αργότερα η ίδια λύση 
συναντάται στη Minerva Medica. Οκταγωνικές αίθουσες στη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική βλ. : Domus 
Augustana (70 μ.Χ.) και Palazzo dei Fiani. Για οκταγωνικές αίθουσες θερμών : Villa Adriana (μικρή 
αίθουσα), Πίζα και Bosra στη Συρία (2ος μ.Χ. αιώνας), X. Μπούρας, ό.π., σ. 29.
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διάδρομος για τον οποίο κατασκευάστηκαν τα δύο ελικοειδή κλιμακοστάσια δεξιά και 
αριστερά από την είσοδο (Π ί ν. 52α - β). Ανάλογη λύση στη Θεσσαλονίκη άπαντά στη 
σύγχρονη με το μνημείο Rotonda. Ο  φωτισμός του διαδρόμου αυτού θα μπορούσε να γί- 
νεται κατά διαστήματα από υπάρχοντα μικρά στενά παράθυρα, ενώ στενές πόρτες θα

Σχ. 20. Το οκτάγωνο στην υστερορωμαϊκή φάση. Γραφική αποκατάσταση του συνόλου (α λύση).
Αξονομετρικό.

επέτρεπαν την επίσκεψη του θόλου. Σπειροειδής θόλος θα κάλυπτε το διάδρομο αυτό, 
πάνω από τον οποίο, θα υπήρχε επιπρόσθετα διαπλάτυνση με μία η δύο βαθμίδες (Πάν- 
θεο, Minerva Medica). Ο  σπειροειδής θόλος και η διαπλάτυνση θα παραλάμβαναν τις 
οριζόντιες ωθήσεις του σφαιρικού θόλου.

Στη δεύτερη λύση τα παράθυρα έχουν ψηλές αναλογίες· η απόληξή τους είναι ένα
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τόξο κύκλου ίσης ακτίνας με τα τόξα μετώπου των μικρών κογχών (Tempio della 
Tosse), η γένεση των οποίων βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από του τόξου της μεγάλης 
κόγχης. Η  λύση αυτή παραμένει περισσότερο συντηρητική από την τρίτη, όπου τα παρά- 
θυρα έχουν ψηλές αναλογίες με απόληξη ήμικυκλική47, διαμέτρου ϊσης με το πλάτος του 
παραθύρου. Στις δύο τελευταίες γραφικές λύσεις η στεφάνη του θόλου θα βρισκόταν σε 
ψηλότερη στάθμη και το εσωτερικό θα παρουσίαζε «ανάταση», χαρακτηριστικό της αρ- 
χιτεκτονικής του 4ου μ.Χ. αιώνα48.

Οι εντυπωσιακές πραγματικά διαστάσεις (14.65 χ 22.80 μ.) του κύριου ορθογώνιου 
χώρου του προθαλάμου, εκτός των κογχών, προϋποθέτουν προθάλαμο49, που θα κυριαρ- 
χούσε στο σύνολο και θα έκρυβε στον εισερχόμενο από το νότο επισκέπτη και αυτό ακό- 
μη το κύριο οκταγωνικό κτίσμα. Ε ξαιτίας της αξονικής εισόδου, εξετάζουμε, αν χρησιμο- 
ποιήθηκαν για τη στέγαση του προθαλάμου αυτού ένα η τρία σταυροθόλια. Σε πρώτη

47. Στο Nymphaeum Hortorum Licianorum η Tempio di Minerva Medica (αρχές του 4ου μ.Χ. 
αιώνα) : Ε. Nash, ό.π., τόμ. II, σ. 127-129 εικ. 842-845. L. Crema, ό.π., σ. 634, 635, εικ. 835, 838. A. Boe- 
thius - J. Ward Perkins, ό.π., σ. 509, 510, εικ. 194. A. Frova, ό.π., σ. 105, εικ. 84 (μακέτα, α φάση) και 
Ε. Swift, ό.π., πίν. 20 (σχέδ. του 1503)· στους πύργους του Ίπποδρόμου του Μαξεντίου, στις θέρμες των 
Τρεβήρων, στη Rotonda της Θεσσαλονίκης.

48. A. Boethius - J. Ward Perkins, ό.π., σ. 513. Η  ανάταση αυτή του εσωτερικού χώρου δεν εμφανί- 
ζεται μόνο σε κυκλικές η πολυγωνικές αλλά και σε ορθογώνιες αίθουσες, όπως στην Curia Julia, που 
ανοικοδομήθηκε ξανά από το Διοκλητιανό μετά από πυρκαγιά στην αγορά της Ρώμης. Ε. Nash, ό.π., 
τόμ. I, σ. 301-303, εικ. 357-360, αργότερα δε στη βασιλική των Τρεβήρων Ε. Nightman, Roman Trier 
and the Treveri, London 1970, σ. 103-109, εικ. 7, πίν. 8 a, b.

49. α. Ορθογώνιες αίθουσες με δύο συμμετρικές εξέδρες συναντάμε σε βασιλικές ανατολικού 
τύπου : βασιλική Ulpia, Augusta Raurica, Silchester, Alesia, Leptis Magna, L. Crema, ό.π., σ. 370, 371, 
εικ. 153, 437-439. Βασιλική του Λονδίνου (Ιος μ.Χ. αιώνας) Μ. Wheeler, Roman Art and Architecture, 
Norwich 1968, σ. 82, 83 εικ. 60, 61. Επίσης, σε χαλκιδικά με δύο μεγάλες κόγχες: βασιλική Giunio 
Basso στη Ρώμη (μετά το 331 μ.Χ.), L. Crema, ό.π., σ. 579, εικ. 768· Ε. Nash, ό.π., τόμ. I, σχ. 212. Ακόμα 
στην Curia Julia στη μορφή της πριν από την πυρκαγιά, αργότερα στη βασιλική των Τρεβήρων (μια 
κόγχη στα δυτικά) και στη βασιλική (;) της Bosra (2ος η 3ος μ.Χ. αιώνας), Η. Butler, Expeditions to 
Syria 1907-1909, Leyden 1919, μέρος 4, σ. 270, εικ. 239.

β. Περίκεντρα κτήρια με δύο συμμετρικές κόγχες στον προθάλαμο : Minerva Medica (δεκάγωνο 
με εννέα ημικυκλικές κόγχες, οι δύο μεγάλες συμμετρικές κόγχες του προθαλάμου μεταγενέστερες). 
Υστερορωμαϊκά μαυσωλεία : St. Gereon (τελευταίο τέταρτο του 4ου μ.Χ. αιώνα, κάτοψη ελλειπτική, 
εννέα κόγχες), Römer am Rhein, κατάλογος εκθέσεως 15-30/6/67, αριθ. 65, σ. 114, σχ. 11 a. Κυκλικά 
μαυσωλεία : Santa Costanza Ρώμη (περ. 354 μ.Χ.), D. Robertson, Greek and Roman Architecture, Cam- 
bridge 1971, σ. 257, 258, σχ. 109. Κυκλικά με ορθογώνιες κόγχες : δύο υστερορωμαϊκά μαυσωλεία κοντά 
στον παλαιοχριστιανικό Αγιο Πέτρο στη Ρώμη (πριν από το τέλος 4ου μ.Χ. αιώνα), C. Cecchelli, 
Mausolei imperiali e reali del Basso Impero e dellalto Medioevo, Roma atti del III convegno naz. stor. 
Archit. 1941. Οκταγωνικά μαυσωλεία : Μαυσωλείο του Διοκλητιανού στο Spalato (εναλλαγή ημικυκλι- 
κών και ορθογώνιων κογχών)· όμοιο κτήριο (ημικυκλικές κόγχες) στη Villa Medici (σχέδ. του Peruzzi) 
και Μαυσωλείο στη Mangonza. Μεταγενέστερα οκταγωνικά βαπτιστήρια, με εναλλαγή ημικυκλικών 
και ορθογώνιων κογχών, τα οποία με κέντρο το Μιλάνο (Επίσκοπος Αμβρόσιος πρώτο βαπτιστήριο 
του S. Giovanni alle fonti) απλώνονται στην Βόρεια Ιταλία, Βόρεια Αφρική, Μ. Ά σία και στον Έλ- 
λαδικό χώρο : Capella di S. Gregorio δίπλα στο S. Vittore al Corpo (υστερορωμαϊκά μαυσωλείο του 
Βαλεντινιανού Τ), S. Aquilino κοντά στο S. Lorenzo στο Μιλάνο, βαπτιστήριο του Κωνσταντίνου 
(Λατερανού) στη Ρώμη. Στην Ελλάδα : Λέχαιο (450-460 μ.Χ.), Κως : Μαστιχάρι και Καπαμά. G. de 
Angelis dOssat, Origine e fortuna dei battisteri ambrosiani, Arte Lombarda 14 (1969), σ. 1-20, εικ. 
1-4, 16, σχ. 18 (χάρτης της Μεσογείου).
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λύση, αν υπήρχαν δηλαδή τρία ίσα πολύ επιμήκη σταυροθόλια, τοποθετημένα με τη στε- 
νή πλευρά τους, θα είχαμε ένα εσωτερικό χώρο με διάπλαση ανάλογη μ εκείνη των χώ- 
ρων του frigidarium των θερμών του Καρακάλλα η του Διοκλητιανου50 στη Ρώμη. Όπως 
στις περιπτώσεις αυτές, έτσι και στο εξεταζόμενο μνημείο τα σταυροθόλια θα στηρί- 
ζονταν σε προβόλους (φουρούσια), ενώ κάτω από αυτά κίονες θα κοσμούσαν τον εσωτε- 
ρικό χώρο διασπώντας τη μονοτονία των επιφανειών. Σε δεύτερη λύση, την οποία απο- 
δεχόμαστε, θα υπήρχε ένα μεγάλο σταυροθόλιο με κάθετα διαγώνια τόξα, όπως παρου- 
σιάζεται στη μεγάλη ορθογώνια αίθουσα (caldarium) των θερμών των Τρεβήρων51. Σύμ- 
φωνα με τη λύση αυτή, οι δύο καμάρες που βρίσκονταν εκατέρωθεν του σταυροθολίου, 
κατά μήκος του μεγάλου άξονα, παραλαμβαναν τις ώθήσεις του σταυροθολίου έλευθερώ- 
νοντας έτσι τις δύο ημικυκλικές κόγχες από πρόσθετες ωθήσεις που θα φόρτιζαν επικίν- 
δυνα τις αντηρίδες52. Η  γένεση του σταυροθολίου, όπως και των τόξων μετώπου των δύο 
ημικυκλικών κογχών, πρέπει ν άρχιζε πάνω από τον ημικυλινδρικό θόλο της κυρίας ει- 
σόδου, ενώ κοσμήτης στην ίδια στάθμη θα πλούτιζε αναμφίβολα τον εσωτερικό χώρο. 
Ψηλά στην όψη, όπως ίσως και στις δύο κόγχες, θα υπήρχαν για φωτισμό μεγάλα παρά- 
θυρα (βλ. συγκροτήματα θερμών).

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1976 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΝΙΘΑΚΗΣ

50. L. Crema, ό.π., σ. 586, 587, εικ. 777. Ε. Nash, ό.π., τόμ. II εικ. 1251. Ακόμα Θέρμες του Κων- 
σταντίνου, frigidarium, Ε. Nash, ό.π., τόμ. II, σ. 442 (σχέδ. του Palladio).

51. Θέρμες S. Barbara (αρχές 2ου μ.Χ. αιώνα) k u î Kaiserthermen (τέλος του 3ου μ.Χ. αιώνα). Ε. 
Wightman, ό.π., σ. 82-85, εικ. 3, πίν. 4 a (σχέδ. του Που αιώνα). L. Crema, ό.π., σ. 406, εικ. 500 και σ. 
590-592, εικ. 781, 782. Ε. Wightman, ό.π., σ. 98-102 και σ. 113, 114, εικ. 6, 9, πίν. 9 a, b. F. Brown, 
Roman Architecture, London 1968, εικ. 74, 75 (αξονομετρικό). Τη χρήση ενός μεγάλου σταυροθολίου 
συναντάμε στις θέρμες του Τίτου (Ρώμη 80 μ.Χ.), Ε. Nash, ό.π., τόμ. II, σ. 469, 470 εικ. 270 σχέδιο του 
Palladio. Αργότερα, στο πρώτο τρίτο του 2ου μ.Χ. αιώνα έχουμε το frigidarium των μεγάλων θερμών 
της Villa Adriana, όπου ο ορθογώνιος χώρος πλουτίζεται με μία μεγάλη ημικυκλική κόγχη στη μεγάλη 
πλευρά. Το σταυροθόλιο τοποθετείται στην τομή των δύο κύριων αξόνων, και οι χώροι που περισσεύ- 
ουν στις μακρές πλευρές σκεπάζονται από ημικυλινδρικές καμάρες, L. Crema, ό.π., σ. 406, εικ. 495. 
Στο tepidarium των μεγάλων θερμών του Cherchel στην Αλγερία (τέλος του 2ου η αρχές 3ου μ.Χ. αι- 
ώνα) παρουσιάζεται η εξέλιξη της ίδιας ιδέας, όπου τα τόξα μετώπου των δύο ημικυκλικών καμαρών 
εξαφανίζονται και το σταυροθόλιο επιμηκύνεται, ενώ ο κεντρικός χώρος τονίζεται με την υποχώρηση 
τμήματος των μακρών πλευρών, L. Crema, ό.π., σ. 409, εικ. 503 και A. Frova, ό.π., σ. 659, 660 εικ. 575.

52. G. Lugli ό.π., σ. 85, 86.
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21

[συνάρχοντες επί ...................................... άρχοντος] τους ύπ αυτ[ού]ς εφη-
[βεύσαντας ανέγραψαν 21 έτους έκτου επί εικοστού απ]ο της θεού Αδριανού

12

[πρώτης εις Αθήνας επιδημίας, επί της .....................η]ς πρυτανείας, ης έ-
26

5 [γραμμάτευεν...............................................  Σεκούν]δος ο και Ζώσιμος
[Παιανιεύς, βουλής δε συναχθείσης, γνώμη ανεγνώσθη ] ο κοσμητής των έφή- 

[βων είπενL επειδή ο Αυτοκράτωρ Τ Αίλιος Αδριανός Ά]ντωνείνος Σεβαστός
29

[Ευσεβής ..................................................... εύεργέ]τηκεν και κεκ[ο]σμη-
52

[κεν ................................................................................................ ]ν
π

10 [ ................... αγαθή τύχη· δεδόχθαι τη βουλή των Φ και τφ δήμω επαινέσ]αι αυ-
43

[τον ...............................................................................  προς την πό]λιν.

Διά διαφόρους προτεινομένας συμπληρώσεις εν τη επιγραφή ταύτη, πρβλ. τας I.G. 
II2, 1072, 1077 και 1078 και I.G. IV2, 84. Στ. 4: η «εις Ελλάδα» και, π.χ., «[Λεωντίδος 
εκτη]ς». Στ. 5 (μέσον): π.χ., «[ο ιερεύς του πατρφου Απόλλωνος ...]».

Ο  Μιτσός ορθώς ετοποθέτησε την I.G. II2, 2078 εις τα μέσα του 2ου μ.Χ. αιώνος1 
και εκ της επιγραφής γνωρίζομεν ότι ο έφηβικός ούτος κατάλογος χρονολογείται από 
τους χρόνους της βασιλείας του Α ντωνείνου Πίου (137/8 - 160/1 μ.Χ.), του όποιου το 
όνομα αναφέρεται εις τους στίχους 7-8.  Το ακριβές έτος αναγραφής της επιγραφής, 
ως αυτή συμπληρούται ενταύθα, είναι το 149/50 μ.Χ.2, αλλά στερούμεθα του ονόματος 
του άρχοντος.

Ο  Graindor παρετήρησεν ότι η επιγραφή αυτή ήτο υβρίδιος, δηλ. επιγραφή εμ- 
φαίνουσα εφηβικά και πρυτανικά η ψηφίσματος στοιχεία, και ότι θα περιείχε ψήφισμα. 
Και το μέγιστον ενδιαφέρον της επιγραφής έγκειται εις το γεγονός ότι περιείχε ψήφισμα, 
το όποιον απωλέσθη εξ ολοκλήρου σχεδόν. Η  παρουσία ψηφίσματος καθιστά την επι- 
γραφήν ταυτην μοναδικήν εις το είδος της από τους αυτοκρατορικούς χρόνους. Η  μόνη

1. J. Kirchner εις I.G. II2 : med. s. II ρ. (?)
2. Κατά τον περιοδικόν κύκλον των φυλών (=Νοτόπουλος εις Hesperia XVIII (1949), σ. 1-17). Αι 

υπόλοιποι παραπομπαί εις Νοτόπουλον αναφέρονται εις την μελέτην του ταυτην (σ. 51-57), διό και πάσα 
άλλη μνεία παραλείπεται.
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άλλη εφηβική επιγραφή, η οποία δύναται να συγκριθή προς την LG. II2, 2078, είναι η
I. G. II2, 2090 από του έτους 165/6 μ.Χ., ως ο Graindor παρέπεμψεν. Ο  κοσμητής των ε- 
φήβων εκ του δήμου Γαργηττού, του οποίου το όνομα δεν διεσώθη (στ. 1), εισήνεγκε το 
ψήφισμα. Αν και πολύ ολίγα διεσώθησαν εκ του ψηφίσματος τούτου, δυνάμεθα όμως να 
εκφέρωμεν ότι ο αυτοκράτωρ Αντωνείνος Πίος έδειξεν εύνοιάν τινα προς τους εφή- 
βους3, διό και ο λόγος αναγραφής του ψηφίσματος εις εφηβικήν στήλην. Δύο ρήματα, 
διασωθέντα εν μέρει, μας πληροφορούν ότι ο Αντωνείνος Πίος ευεργέτησε (στ. 8) και 
εκόσμησέ τι (στ. 8 - 9). Αλλά τι; Αναμφιβόλους κάτι το εφηβικόν η σχέσιν έχον τινά 
προς τους εφήβους. Επί πλέον, και η πόλις των Αθηναίων θα ευεργετήθη υπό του αυ- 
τοκράτορος (στ. 11). Σημαντικόν επίσης και δι αγνώστους λόγους είναι το γεγονός ότι 
πέντε στίχοι απεξέσθησαν υπό τον στίχον 11 (άκρον δεξιόν). Ο  Μιτσός αναφέρει ότι υπό 
τους αποξεσθέντας στίχους δεν υπάρχουν γράμματα.

Το όνομα του αυτοκράτορος Άντωνείνου Πίου απαντάται και εις τρεις η τέσσαρας 
άλλας εφηβικάς επιγραφάς, αλλά εις την αρχήν αυτών.

(α) I.G. II2, 2044, στ. 1: άγαθήι τύχηι >  Αυτοκράτορος Αντωνείνου (139/40 μ.Χ.). 
(β) I.G. II2, 2052, στ. 1 - 3: [άγ]αθή / τύχη / Αύτο/κράτορι (hedera)/ [Άδ]ριανω Άντω- 

νείν[ω] (145/6 μ.Χ.).
(γ) ΑΔ 25 (1970): Μελέται, σ. 29 - 30, αριθ. 1 =  I.G. II2, 3395 +  2152+ΕΜ 3755 =

J. Η. Oliver, GRBS XI (1970), σ. 337 - 338, Appendix (145/6 μ.Χ.).
Ίσως και η επιγραφή αυτή να αναγνωρισθή ως υβρίδιος, δηλ. εφηβική και αγωνι- 

στική. Ο  Καπετανόπουλος παραθέτει ενταύθα βελτιωμένον κείμενον της επιγραφής 
και αναμφισβητήτως και το του κοσμητού όνομα ανεγράφετο, ως συμπληρούται.

[ (hedera;) Λύτοκ]ράτορος * [Τ  * Αιλίου *Αδριανού] /

[Άντω]νείνου · Ευσεβούς · οι [πρώτ]οι (hedera)
[αγαθή] τύχη

[ .....................]  [ ------ ·]λης) Βερενικίδης

[ νικήσας...................... ] [ νικήσας άγεν]είων παίδων στάδιον (hedera)
[επί άρχοντος (hedera) Φλ. (hedera) Άρρι]ανού (hedera)

[Παιανιέως 11. κοσμητ]εύον[τος]
Γ Αθηναίου ζυστάρχου ] και ίερ[ονί]- 
[κου εν Βιθυνία δια βίου] , τον εα[υτ - -]

ίο [ ................................7
[ ...................... 7

Στ. 2. (α) Μιτσός: οι [εφηβ]οι.
(β) Oliver: οι [πρώτ]οι (=νικήσαντες Ολύμπια).
(γ) Καπετανόπουλος: οι [πρώτ]οι (=Σεβαστοί αγώνες).

3. Ούτω και ο Graindor, ε. ά., σ. 317.
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Στ. 5. Oliver: [Ο λυμπι]είων παίδων στάδιον. Εις τας αγωνιστικός επιγραφάς η φράσις 
«αγενειών στάδιον» επικρατεί, αλλά πρβλ. J. Μ. Edmonds, The Fragments of Attic 
Comedy, τ. A, 1957, σ. 688, αριθ. 407: παϊδες αγένειοι <  Κλεισθένης τε και >  Στράτων. 
Επίσης εις Παυσανίαν (VI, 14, 3), έχομεν «... και επί τοις παισίν ους αγένειους καλου- 
σι...». Παρά τω Αυσία (XXI, 4) απαντώμεν «και Παναθηναίοις τοις μικροίς εχορήγουν 
πυρριχισταίς αγενείοις,...»4.

Ο  Oliver, συμπληρώσας «οι [πρώτ]οι», κατέληξεν εις το συμπέρασμα ότι η επι- 
γραφή ανεφέρετο εις την Ολυμπιάδα του έτους 145 μ.Χ. (=144/5 μ.Χ.)5. Ο  γράφων 
όμως αμφισβητεί την ερμηνείαν ταυτην, διότι οι αγώνες, οι Ολυμπιακοί εις την προκει- 
μένην περίπτωσιν, θα έπρεπε να είχον αποδοθή εις την αιτιατικήν (=Ολύμπια) και ουχί 
δια της γενικής (=[0λυμπι]είων). Ο  Oliver παραπεμπει εις τον L. Moretti, Iscrizioni 
agonistiche greche (1953), σ. 115, αριθ. 44, δια την συμπλήρωσίν του, αλλ εκεί έχομεν 
μόνον «Ολύμπια παιδας στάδιον». Δηλαδή, ούδέτερον και άρσενικόν εις την αιτιατι- 
κήν, αλλ άνευ συγχύσεως γενών. Ενώ εις την επιγραφήν εξ Αθηνών η γενική «[------ ]
είων» θα πρέπει να εκληφθή ως επίθετον της λέξεως «παίδων»6. Διό και ο λόγος απορρί- 
ψεως της ερμηνείας του Oliver (όρα και κατωτέρω).

Ο  Oliver απέρριψε την συμπλήρωσιν του Μιτσού «οι [έφηβ]οι», διότι θα έπρε- 
πε να αναγνώσωμεν «οι [έφηβ]οι (του) Αυτοκράτορος Τ. Αιλίου Αδριανού Α ντωνεί- 
νου Εύσεβούς», επειδή το όνομα του αυτοκράτορος αναγράφεται εις την γενικήν και 
προηγείται των λέξεων «οι [. . .  .]οι». Περαιτέρω, επειδή το όνομα του αυτοκράτορος και 
αι λέξεις «οι [. . .  .]οι» ανεγράφησαν κατά σειράν εις το κυμάτιον, τότε θα πρέπει να 
συνανήκωσιν. Η  υπό του Oliver προταθείσα συμπλήρωσις μας αποδίδει «οι [πρώτ]οι 
(επί) Αυτοκράτορος Τ. Αιλίου Αδριανού Αντωνείνου Ευσεβούς», δηλ. «οι πρώτοι (Α - 
θηναίοι) κατά την βασιλείαν του Αντωνείνου Πίου, οιτινες ένίκησαν εις τα Ολύμπια». 
Ο  Oliver ηρμήνευσε την γενικήν του ονόματος ως χρονικήν, αλλά θα είναι μάλλον 
κτητική. Διό και προτείνομεν την ερμηνείαν «οι [πρώτ]οι (Σεβαστοί αγώνες του) Αύτο- 
κράτορος Τ. Αιλίου Αδριανού Αντωνείνου Ευσεβούς». Διά της ερμηνείας ταύτης, θα 
πρέπει να συναγάγωμεν ότι οι Σεβαστοί αγώνες του Αντωνείνου Πίου έγιναν δια πρώτην 
φοράν το έτος 145/6 μ.Χ.7

Οι Σεβαστοί αγώνες ενεκαινιάσθησαν το πρώτον κατά το έτος 41 μ.Χ. και ο (Τιβ.

4. Πρβλ. και την I.G. II2, 2311, στ. 72-74: .. παισίμ πυρ[ρι]χισταΐ(ς) αγενείοις πυ[ρ]ριχισταϊς
ανδράσι πυρριχισταίς . . .  ( =  Παναθήναια)· και την 3125, στ. 5: Διάφανης αγένειος έ[ν] Ισθμώι 

πανκρατι[αστής] =  ί .  Moretti, Iscr. agon, greche (1953), σ. 56, αριθ. 22.
5. 144/5 μ.Χ., και ουχί 145/6 μ.Χ., καθ όσον το Αττικόν έτος, κατά τούτους τους χρόνους, ήρχε- 

το κατά μήνα Βοηδρομιώνα (=Σεπτ. - Όκτ.).
6. Εις επιγραφάς απαντώμεν, π.χ., «παίδες Ολυμπικοί», «παίδες Ισθμικοί» και «παίδες Πυθικοί» 

( =  Moretti, έ.ά., σ. 156, αριθ. 60, και 160, αριθ. 61), αλλά η ερμηνεία «[άγεν]είων παίδων» εν τη μελέτη 
μας προέχει [ούτε και θα πρέπει να αναγνώσωμεν «[Όλυμπ]είων ( = επίθετον) παίδων», αναφερομένων εις 
τα παρ Αθήναις Ολύμπεια].

7. Το έτος 145 /6 μ.Χ. ( =  146 μ.Χ.) ήτο και έτος Παναθηναΐδος, εορταζομένης κατά το δεύτερον έτος 
εκάστης Ο λυμπιάδος (=Α Ε 1972, σ. 149=ΑΑΑ VII (1974), σ. 97, υποσ. 3. και 98, υποσ. 7). Ο Moretti 
όμως κλίνει προς το τρίτον έτος (=  έ.ά., σ. 202). Τα δε Πανελλήνια εωρτάζοντο κατά το τέταρτον έτος 
εκάστης Ο λυμπιάδος, εάν ενεκαινιάσθησαν το πρώτον κατά το έτος 131/2 μ.Χ. (=  Hesperia, Suppl. 
XIII (1970), σ. 120 και 126).
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Κλ.) Νούιος Φιλείνου εξ Οίου ήτο ο πρώτος αυτών αγωνοθέτης8. Μέχρι και νυν επιστεύ- 
ετο ότι οι Σεβαστοί αγώνες ενεκαινιάσθησαν το πρώτον κατά την βασιλείαν του Αυγού- 
στου, αλλά, ως γράφεται βραχέως αλλαχού (=  Historia), η I.G. II2, 1069 + Hesperia 
XXXVI (1967), σ. 68-71, αριθ. 13, χρονολογείται από της βασιλείας του Νέρωνος, δηλ. 
ολίγον μετά το έτος 61 /2 μ.Χ. Επίσης, εις την I.G. II2, 4174, στ. 5-6, έχομεν «και αγωνο- 
θέτης (=(Τιβ. Κλ.) Νούιος Φιλείνος εξ Οίου) των Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος/ Σε- 
βαστού άγώνων» (41 μ.Χ.). Εις I.G. II2, 1069 +  Hesperia XXXVI (1967), αριθ. 13, στ. 7 
(ορα άνωτέρω), αναγιγνώσκομεν «και αγωνοθέτην (= [Ίουλιον] Νικάνορα, Νέον Ό μη- 
ρον και Νέον [Θεμιστοκλέα])9 Σεβαστών ά[γώνων]» (ολίγον μετά το έτος 61 /2 μ.Χ.). 
Κατά το έτος 209/10 μ.Χ., απαντώμεν «και αγωνοθέτου (=[Τρύ]φωνος του Θεοφίλου 
Υ βάδου) των της Σεβα/[στής οικίας; ά]γώνω[ν]»10 11.

Ο  Oliver παρετήρησεν ότι η υπό μελέτην επιγραφή δεν ήτο αναγεγραμμένη επί 
Έρμού και συνεπώς οι νικήσαντες (στ. 4-5) δεν θα ήσαν έφηβοι. Και εβασίσθη εις τούτο
και εις το γεγονός ότι ο [------- ]λής ) Βερενικίδης (στ. 4) δεν εμφαίνεται ως έφηβος εις
την I.G. II2, 2052, στ. 55-57 (Πτολεμαΐδος), του έτους 145/6 μ.Χ., καθ ο έτος αρχών ήτο 
ο Φλάβιος Αρριανός Παιανιεύς11. Τούτο δε αληθεύει, αλλά πολλάκις γυμνασίαρχοι και 
άλλοι δεν ανεγράφοντο και υπό τας φυλάς αυτών. Και εν προκειμένω η I.G. II2, 2052 αρκεί 
ως παράδειγμα. Ο  Oliver όμως έχει δίκαιον, διότι μεταξύ των γυμνασιαρχών και αγωνο-
θετών της I.G. II2, 2052, στ. 6-26, ο [------- ]λής ) Βερενικίδης δεν αναφέρεται και τούτο
θα έπρεπε να είχε τονισθή. Ο  [------- ]λής ) Βερενικίδης, ως αγένειος παις, δηλ. προφανώς
εις μη εφηβικήν ηλικίαν (πρβλ. Παυσανίου, VI, 14, 2: «όγδοον γαρ επί τοις δέκα έτεσι 
γεγονώς μη παλαίσαι μεν επί παισίν υπό Ηλείων απηλάθη, ανηγορεύθη δε εν ανδράσιν,
ώσπερ γε και ενίκησεν....... γεγονότα δε εικοσαετή το χρεών επιλαμβάνει....» ), δεν
ανήκεν εις τους εφήβους προς αναγραφήν12. Είναι σημαντικόν όμως να χαραχθή και το 
όνομα του κοσμητού εις την στήλην ταυτην. Οι «αγένειοι» εις επιγραφάς συγκαταλέγον- 
ται μεταξύ των «παίδων» και «ανδρών» και κατά την μαρτυρίαν του Παυσανίου οι «αγέ- 
νειοι» θα ήσαν νεώτεροι του δέκατου ογδόου έτους13. Το ότι οι μη συμπληρώσαντες το 
εικοστόν έτος εθεωρούντο άνδρες καταφαίνεται και εξ άλλου εδαφίου του Παυσανίου 
(VI, 15, 1): «Αρχίππω δε Μιτυληναίω. . . .κρατήσαντι άνδρας άλλο τοιόνδε προσποιού- 
σιν οι Μιτυληναίοι ες δόξαν, ως και τον εν Ολυμπία και Πυθοί και Νεμέα και Ισθμώ 
λάβοι στέφανον ηλικίαν ου πρόσω γεγονώς ετών είκοσι».

8. I.G. II2, 3270, στ. 4-5: και αγωνοθέτου του πρώτου/ των Σεβαστών αγώνων Νουίου του Φιλείνου 
εξ Οιου. Ο  γράφων παρέθεσε το στέμμα της οικογένειας του Τ. Κ.λ. Νουίου εξ Οίου εις Historia XIX 
(1970), σ. 564. Ο  R. Neubauer εις Comment, epigraphicae (1869), σ. 147 και 157, υπεστήριξεν ότι οι Σε- 
βαστοί αγώνες ανήκαν εις την βασιλείαν του Κλαυδίου=Ρ. Graindor, Ath. de Tib. àT raj. (1931), σ. 11, 
υποσ. 7.

9. Καπετανόπουλος, διατριβή =ΑΕ 1968, σ. 222, αριθ. 394 και 432c (όρα και κατωτέρω, σ. 124).
10. I.G. II2, 1077, στ. 15-16 (=Agora XV (1974), αριθ. 460).
11. Ό ρα  κατωτέρω, σ. 126, αριθ. 6.
12. Πρβλ. Syll.3, αριθ. 959, στ. 3 κ.ε.: [οΐδε]/ ενίκων των τε παίδων και των έφήβω[ν και των]/ νέων, 

κτλ., και Mcretti, ε.α., σ. 127, αριθ. 50, στ. 8: παίδας και εφήβους Τλαπολέμεια. Εις στ. 3 κ.ε., έχομεν 
«παίδας τρις Ίσθμια, / αγενείους Νέμεα . . . , /  άνδρας Δωρίεια . . . ,  κτλ.».

13. Ο  Moretti λέγει ότι οι «αγένειοι» ήσαν 17-20 ετών (ε.α., σ. 57 και 158). Πρβλ. RE I, στ. 772, στίχ. 
30-32. Ο  A. Dumont όμως αναγνωρίζει τους «αγενείους» ως όντας 16-18 ετών (Essai sur Γ Ephébie atti- 
que, I (1876), σ. 216).
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Η  I.G. II2, 2052 περιέχει μόνον τους μετά φυλών και δημοτικών εφήβους, εν ώ οι 
σωφρονισταί και υποσωφρονισταί ανεγράφησαν εις άλλην στήλην14, το αυτό θα συνέβη 
και με τους έπενγράφους14 14 15. Το σπουδαιότερον όμως είναι ότι το του άρχοντος όνομα δεν 
εχαράχθη εις I.G. II2, 2052, ως και εις την  I.G. II2, 2054, αν και κολοβωμένη, της οποίας 
δύο στίχοι (2-3) να ερμηνευθώσιν, ίσως, ως «τ[ους σωφρονιστάς (αντί του «παιδευτάς»)] / 
και τ[ους υποσωφρονιστάς (αντί του «σωφρονιστάς»)]»16. Και εις την I.G. II2, 3741 στε- 
ρούμεθα του ονόματος του άρχοντος (145/6 μ.Χ.). Εις την επιγραφήν ταυτην, η χρονο- 
λόγησις γίνεται δια του παιδοτρίβου Αβασκάντου του Ευμόλπου Κηφεισιέως (στ. 12: 
«επί παιδοτρίβου το δέκατον /» κτλ.). Πιθανώς, το αυτό συμβαίνει και εις την I.G. II2, 2052, 
όπου έχομεν «[ο κοσμητής ΆΘ]ήναιος τους επ αύ[του (η μάλλον «επ αύ[τω]»;)17 έ]φη- 
βεύσαντας» (στ. 5). Βεβαίως, εις την I.G. II2, 2055, στ. 2, αναγιγνώσκομεν «[άρχοντος 
Φ]λ. Αρριανού Παιανιέος»18 και «[επί άρχοντος Φλ. Άρρι]ανού [Παιανιέως]» εις τους 
στίχους 6-7 της (γ) επιγραφής ανωτέρω, αλλά το γεγονός παραμένει ότι το του άρχοντος 
όνομα παρελείφθη τοσάκις. Και ιδίως, όταν αναλογισθώμεν ότι ο αρχών Φλάβιος Α ρ- 
ριανός Παιανιεύς εταυτίσθη προς τον ομώνυμον φιλόσοφον εκ Νικομήδειας της Βειθυ- 
νίας (όρα και κατωτέρω, σ. 126). Ομως, η παράλειψις του ονόματος του άρχοντος ίσως 
να μη ενέχη σημασίαν τινά, επειδή παρατηρείται και αλλαχού19.
(δ) I.G. II2, 2065, στ. 1-4: «Θεοίς τύχη / [Αυ]τοκράτορος Καίσαρος [Τίτου]/[Α]ιλίου Α- 
δριανου Αντωνείνου/ Σεβαστού» (150/1 μ.Χ.).
Στ. 4. Πιθανώς, δυνάμεθα να συμπληρώσωμεν «[Κλ. Άρχικ]λής) Βερενικίδης». Πρβλ. 
τον έφηβον Κλ(αύδιον) Αρχικλήν Βερε(νικίδην) της I.G. II2, 2070, στ. 14=Ηλία Α. Κα- 
πετανοπούλου, The Early Expansion of Roman Citizenship into Attica during the First 
Part of the Empire, 200 B.C. - A.D. 70 (διατριβή, Yale University, 1963), σ. 412, αριθ. 
894 (μέσα του 2ου μ.Χ. αίώνος)20. Το όνομα Άρχικλής εις τον δήμον Βερενικίδας απαν- 
τάται και εις το SEG XXI (1965), σ. 234 - 235, αριθ. 612, στ. 13-14, εκ των ετών 175-180 
μ.Χ., ως γράφεται εις Revue belge philol. hist. LU (1974), σ. 70, αριθ. 13 [=  Agora XV 
(1974), αριθ. 392=Β. D. Meritt και J. S. Traill, The Athenian Agora, vol. XV : Inscrip- 
tions. The Councillors (1974)].
Στ. 8-9. Πρβλ. την I.G. II2, 3741, στ. 2-6: «[ο δή]μος/ τον κοσμητήν/ [Ά]θήναιονΑλε- 
ξάνδρου/ Ραμνούσιον (=Κουμανούδης)21 ιερονίκην/ και ξυστάρχην (=Κουμανούδης)21 
εν Βειθυνία δια βίου», κτλ. ( 145 /6 μ.Χ.).

14. I.G. II2, 2054 (όρα υποσ. 16 κατωτέρω).
15. Ε πένγραφοι αναφέρονται εις I.G. II2, 2052, στ. 12, 16 και 17 (145/6 μ.Χ.), στερουμένων δημοτι- 

κών και των τριών.
16. Ο  τίτλος «παιδευταί» εχρησιμοποιείτο ενωρίτερον. Ο  Μιτσός κατέχει νέον κείμενον της I.G. 

II2, 2054.
17. Πρβλ. Hesperia XI (1942), σ. 71, αριθ. 37, στ. 8.
18. ΑΕ 1971, σ. 70, αριθ. 5.
19. Πρβλ. την I.G. II2, 3440, στ. 19: οι επί Κλ. Χρυσίππου έφηβοι (142/3 μ.Χ.), άρχοντος όντος κατά 

το έτος τούτο Π. Αιλ. Αλεξάνδρου (Β) Φαληρέως ( =  ΑΔ 26 (1971) : Μελέται, σ. 285, αριθ. 6). Ο  Κλ. 
Χρύσιππος ήτο κοσμητής (=Καπετανόπουλος [διατριβή], σ. 410, αριθ. 882).

20. Ό ρα  Historia, έ.α., σ. 562, υποσ. 10.
21. Ούτω παρά τω της I.G. II2 τόμω του Merkt. Η  ελληνιστί σημείωσις οφείλεται, πιστεύομεν, εις 

τον Γ. Σταμίρην.
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Στ. 9 (τέλος): «τον έα[υτών]» η «τον έα[υτού]» η και «τον έα[υτής]» / «[......... ανέθηκεν-
(-καν) ο δείνα (η οι δείνες) η και η δείνα]». Ενδέχεται ο τιμώμενος να ήτο ο παιδοτρί- 
βης Αβάσκαντος Ευμόλπου Κηφεισιεύς22;

Κατά το έτος 155/6 μ.Χ. ενεκαινιάσθησαν και τα Α ντώνεια ως αγών εφηβικός, ως 
πληροφορούμεθα εκ της I.G. II2, 2068, στ. 120-122: «Θεόμνηστος/αγωνοθέτης/Άντωνεί- 
ων», και πιθανώς ο Αντωνείνος Πίος να συνέβαλε κάπως εις την εγκαινίασιν ταύτην. Ε ν 
πάση περιπτώσει η του Αντωνείνου Πίου εύνοια προς τας Αθήνας καταφαίνεται και από 
την I.G. II2, 3390 του έτους 140 μ.Χ. Εις τους στίχους 3-5 έχομεν « ...  συ[ντε/λέσαντα 
κα]ί αυξήσαντα τας του Θεού πατρός αυτο[ύ δωρεάς]». Ο  γράφων συμπληροί «συ[ντε/- 
λέσαντα κα]ί» και «[δωρεάς]»23. rH I.G. II2, 3390 ίσως να απηχή την παρά Η. Dessau, 
ILS, αριθ. 337, επιγραφήν, καθ ήν κατά το έτος 140 μ.Χ. ο Αντωνείνος Πίος αποπερά- 
τωσε και ενεκαινίασε το εις Νέας Αθήνας υδραγωγείον, του όποιου η έναρξις εγένετο 
υπό του Α δριανού. Τέλος, εις την I.G. II2, 3391, χρονολογηθείσαν εις τα έτη 140- 145 
μ.Χ., η Βουλή των Φ ανέθηκε το αγορανόμιον εις τον Αντωνείνον Πίον.

2. I.G. II2, 2090=ΕΜ 10044 (Μιτσός), εκ του έτους 165/6 μ.Χ.

Στ. 67 Πανδει[ονίδος]
68 Φλ. Μένανδ[ρος Παιαν(ιευς)]

Ο  έφηβος ούτος ανήκει εις τον δήμον Παιανίας, ως το δημοτικόν αυτού συμπληρούται, 
και ήτο υιός του Φλ. Ευθυκόμα Παιανιέως ( = αριθ. 8, κατωτέρω).

Παρατίθενται τα της οικογένειας μέλη χρονολογικώς.
(α) Στράτων Καλλιστράτου Παιανιεύς.

(α) I.G. II2, 7087, στ. 1 - 3, μέσα του 4ου π.Χ. αιώνος.
(1) [Σ]τράτων (Β) (Στράτωνος (Α) ) Παιανιεύς πρ(εσβύτερος).

(α) επιμελητής δικ[αστηρίων]=Ι.Ο. II2, 1733, στ. 12=Musée Belge XXVII (1923), 
σ. 299, αριθ. 444, αρχάς του 1ου μ.Χ. αιώνος. Υιός: αριθ. 2.

(2) [Στράτων] (Γ) (Στράτωνος (Β)=αριθ. (1) Παιανιεύς νε(ώτερος).
(α) επιμελητής δικ[αστηρίων]=Ι.Ο. II2, 1733, στ. 13 — Musée Belge, έ.ά., σ. 299, 
αριθ. 443, του αυτού χρόνου.

(3) Φλαβία [....... ]κράτεια (εκ Παιανιέων)24.
(α) I.G. II2, 3984, στ. 9-11: «Φλαβίας [ . . . / . ] κρατείας ίε[ρ]οφάντ[ιδος/ έγ]γονον» 
(=Φλ. Ευθυκόμαν Παιανιέα, αριθ. 8), εκ του έτους 166/7 μ.Χ. περίπου.

Σημείωσις: Ο  K. Clinton εδημοσίευσε βελτιωμένον κείμενον της I.G. II2, 3984 
εις TAPhS N.S. LXIV (3), 1974, σ. 31, και ο γράφων την βελτιώνει περαιτέρω εις 
μελέτην δημοσιευθησομένην εις AJA. Η  παρούσα μελέτη εμφαίνει τας νέας διορ- 
θώσεις. Ο  Clinton ανεγνώρισε την ιεροφαντίδα ως εκ μητρός τήθην του Φλ. Ευθυ- 
κόμα ( = αριθ. 8), αλλά βλέπε παρατηρήσεις μας εις AJA [Clinton, σ. 31 (στέμμα) 
και 87, αριθ. 5],

22. Ο  παιδοτρίβης ούτος αναφέρεται εις δύο επιγραφάς κατωτέρω (=Προσθήκη, αριθ. 1 και 2).
23. Ό ρα Hesperia XVI (1947), σ. 69. Πρβλ. και την EG. III, 529 (=C IG , αριθ. 347).
24. Ο  Καπετανόπουλος κατέχει προσωπογραφίαν των παρά τη Αττική Φλαβίων, ως ανεκοινώθη 

και εις ΑΕ 1968, σ. 177. Ό ρα  και Historia, έ.α., σ. 562.
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Η  ιεροφάντις ίσως να αναγνωρισθή ως θυγάτηρ του Στράτωνος (Γ) νεωτέρου 
(αριθ. 2). Ε γεννήθη κατά το έτος 27/8 μ.Χ. περίπου.

(4) Τίτος Φλάβιος Στράτων (Δ) (Παιανιεύς).
(α) I.G. II2, 3984, στ. 7-9: «Τίτου Φ[λ]αβίο[υ/ Στρ]άτωνος ίεροφάντ[ου /εκ]γονον» 
(=Φλ. Ευθυκόμαν Παιανιέα, αριθ. 8), εκ του αυτού έτους (όρα υπ αριθ. 3 ανωτέρω) 
[Clinton, σ. 30, αριθ. 20]. Εγεννήθη κατά το έτος 57/8 μ.Χ. περίπου. Υιός: αριθ. 5.

(5) Τίτος Φλάβιος Στράτων (Ε) (Παιανιεύς).
(α) I.G. II2, 3984, στ. 5-7: «Τίτου [Φλαβίου]/ Στράτωνος επί βωμω/ [υιό]ν» (=Φλ. 
Ευθυκόμαν Παιανιέα, αριθ. 8), εκ του αυτού έτους (όρα ύπ αριθ. 3 ανωτέρω) [Clin- 
ton, σ. 83, αριθ. 11]. Εγεννήθη κατά το έτος 87/8 μ.Χ. περίπου. Πατήρ: αριθ. 4.

(6) Φλάβιος Αρριανός (Α) Παιανιεύς25.
(α) I.G. II2, 2055, στ. 2 =  ΑΕ 1971, σ. 70, αριθ. 5: «[άρχοντος Φ]λ. Αρριανού Παια- 
νιέως» (145/6 μ.Χ.).
(β) ΑΔ 25 (1970): Μελέται, σ. 29 - 30, αριθ. 1, στ. 6 =  GRBS XI (1970), σ. 337- 338, 
στ. 6 =  ανωτέρω, σ. 121, αριθ. (Γ), στ. 6: «[επί άρχοντος Φλ. Άρρι]ανού/[Παια- 
νιέως]» (145/6 μ.Χ.).

Ο  αρχών ούτος έχει ταυτισθή προς τον Α. Φλάβιον Αρριανόν εκ Νικομήδειας 
της Βειθυνίας, αλλά βλέπε παρατηρήσεις υπό τον αριθ. 7.

(7) Φλάβιος Αρριανός (Β) Παιανιεύς.
(α) I.G. II2, 1773 [=Agora XV (1974), αριθ. 369], στ. 10: «[Φλ. Άρρ]ιανός (Παιανι- 
εύς)», πρύτανις κατά το έτος 166/7 μ.Χ.

Εις τον στίχον 11 αναγράφεται ο Φλ. Ευθυκόμας Παιανιεύς ( = αριθ. 8).
(β) I.G. II2, 1776 [=Agora XV (1974), αριθ. 378], στ. 10: «Φλ. Αρριανός (Παιανιεύς), 
πρύτανις κατά το έτος 169/70 μ.Χ.

Ο  πρύτανις ούτος εταυτίσθη προς τον Λ. Φλάβιον Αρριανόν, τον φιλόσοφον, 
εκ Νικομήδειας της Βειθυνίας, αλλά ίσως θα πρέπει να διαχωρισθώσιν26. Ο  γρά- 
φων έγραψε περί του φιλοσόφου εις AAA VI (1973), σ. 301 - 304. Και ο αρχών Φλ. 
Αρριανός Παιανιεύς ( = αριθ. 6) του έτους 145/6 μ.Χ. να ανήκη εις την οικογένειαν 
του Φλ. Ευθυκόμα Παιανιέως ( = αριθ. 8) και να αναγνωρισθή ίσως ο αρχών ως πα- 
τήρ του πρυτάνεως Φλ. Αρριανού (Β) Παιανιέως. Εις επιγραφήν εξ Αθηνών, όπου 
τιμάται ο Λ. Φλάβιος Αρριανός ο φιλόσοφος, ουδεμία μνεία γίνεται περί επωνύ- 
μου αρχής και ούτε και το δημοτικόν Παιανιεύς αναγράφεται27.

(8) Τίτος Φλάβιος Ευθυκόμας Παιανιεύς.
(α) I.G. II2, 1773 [=Agora XV (1974), αριθ. 369], στ. 8: [έπ]ώνυμος Φλ. Εύθ[υ]κόμας, 
και στ. 11: [Φλ. Εύ]θυκόμ[ας] (Παιανιεύς), πρύτανις κατά το έτος 166/7 μ.Χ.

Θα πρέπει να επισημανθή ενταύθα ότι ο Φλ. Αρριανός (Β) Παιανιεύς ( = αριθ. 
7) προείχε του Ευθυκόμα, διότι το του Αρριανού (Β) όνομα (στ. 10) προηγείται 
του ονόματος του Ευθυκόμα, αν και ούτος ήτο επώνυμος της Πανδιονίδος φυλής.

25. Ορα υποσ. 27 κατωτέρω.
26. AAA VI (1973), σ. 301, υποσ. 1, και 304, υποσ. 11 =Α. Β. Bosworth.
27. AAA, έ.ά., σ. 302. Ο  Καπετανόπουλος παραθέτει ένταΰθα δύο Άρριανούς (Α και Β) Παιανιέας, 

αλλά δεν είναι εντελώς βέβαιον, εάν ο αρχών Φλ. Αρριανός Παιανιεύς πρέπει να διαχωρισθή από 
του φιλοσόφου Α. Φλ. Αρριανού. Το όνομα Αρριανός ευνοεί την ταύτισίν των και η παρουσία του ο- 
νόματος τούτου εις την εξ Αχαρνών οικογένειαν θα χρήση εξηγήσεώς τίνος.
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(β) I.G. II2, 2478, στ. 1: Φλ. Εύθυκό[μας], πρύτανις κατά τα μέσα του 2ου μ.Χ. αιώ- 
νος (=Hesperia XI (1942), σ. 48, υπ αριθ. 15).
(γ) I.G. II2, 3984, στ. 1 - 5: «[κ]αθ υπομνη[ματι]/σμόν της εξ Α[ρείου] / πάγου βου- 
λής [Τίτον] /Φλάβιον Εύθυκό[μαν] / Παιανιέα» (166/7 μ.Χ. περίπου) (όρα υπ αριθ. 
3 ανωτέρω).
(δ) I.G. II2, 3985, στ. 4-6: «Τίτου / Φλαβίου Ευθυκόμα Παιανι /έως υιόν» ( = αριθ. 10) 
(165/6 μ.Χ. περίπου).

Εγεννήθη κατά το έτος 117/8 μ.Χ. περίπου. Πατήρ: αριθ. 5. Γυνή: αριθ. 9. 
Δεύτερος υιός: αριθ. 11.

(9) «Πο[μ]πηία Πώ[λ/λα] Πομπηίο[υ] Πλειστάρ[χου] φιλο]σόφου [θυ]γάτηρ το[ν/ έαυ- 
τη]ς [άνδρα]» ( = αριθ. 8).
(α) I.G. II2, 3984, στ. 11 - 14 (του αυτού έτους [όρα υπ αριθ. 3 ανωτέρω]).
(β) I.G. II2, 3985, στ. 6-7: «η μήτηρ Πομπή/ία Πώλλα τον εαυτής υιόν» (==αριθ. 10), 
εκ του έτους 165/6 μ.Χ. περίπου.

(10) Τίτος Φλάβιος Μένανδρος Παιανιεύς.
(α) I.G. II2, 2090. στ. 68: «Φλ. Μένανδ[ρος Παιαν(ιεύς)], έφηβος Πανδει[ονίδος]», 
165/6 μ.Χ. (όρα ανωτέρω υπό επιγραφήν αριθ. 2).
(β) I.G. II2, 3985, στ. 1 κ.ε.: «καθ υπομνηματισμόν/ της εξ Α ρείου πάγου βου/λής 
Τίτον Φλάβιον Με/νανδρον Παιανιέα Τίτου/ Φλαβίου Ευθυκόμα Παιανι/έως 
( = αριθ. 8) υιόν η μήτηρ Πομπή/ία Πώλλα ( = αριθ. 9) τον εαυτής ύιόν» (του έτους 
165/6 μ.Χ. περίπου.)

Εγεννήθη το έτος 147 /8 μ.Χ.
(11) Φλάβιος Στράτων (ΣΤ) (Παιανιεύς).

(α) I.G. II2, 2124, στ. 2 -3  (—ΑΕ 1971, σ. 68, αριθ. 3): επί Φλαβίου Στράτωνος/ 
άρχοντος, ανήκοντος εις τα έτη 194/5-200/1 μ.Χ. (Νοτόπουλος: 196/7 μ.Χ. περί- 

„ που). Α μφότερα τα ονόματα Φλάβιος και Στράτων τοποθετούσι τον άρχοντα του- 
τον εις την οικογένειαν του Τ. Φλ. Ευθυκόμα Παιανιέως ( = αριθ. 8) και θα ήτο ίσως 
υιός αυτού. Σημείωσις : Επιγραφή εκ Λήμνου (=Annuario III/V (1941/43), σ. 
102- 103, αριθ. 20), δημοσιευθησομένη εις AJA (The Archon Flavius Straton (VI) 
Paianieus), επιβεβαιοί τούτο.

Σημείωσις. Η  οικογένεια του Τ. Φλαβίου Ευθυκόμα Παιανιέως ( = αριθ. 8) ίσως να 
ήτο συγγενής μετά της οικογένειας του Τ. Φλαβίου Αεωσθένους Παιανιέως, σημαινού- 
σης επίσης οικογένειας. Ο  Καπετανόπουλος έγραψε περί ταύτης της οικογένειας εις 
REG LXXXIII (1970), σ. 63 - 69. Ως εσημειώθη εις τα ανάτυπα, το της οικογένειας στέμ- 
μα χρήζει νέας ανασυντάξεως28.

Το όνομα Στράτων απαντάται εις τον δήμον Παιανίας και άνευ του nominis Φλάβιος. 
(α) Εύνομος (Α) Στράτωνος (Α) Παιανι(εύς), επένγραφος (;)29.

28. ΑΕ 1971 ( =  1972), σ. 115-116, οπού ο Κ. Clinton εδημοσίευσεν νέον αποσπασμάτιον της I.G. II2, 
3592 και το όποιον ο Καπετανόπουλος εγνώριζεν εκ των εξ Ελευσίνος εκτύπων εις το Ινστιτούτον 
Princeton (Αύγουστος του 1970). Ο  Καπετανόπουλος σκοπεύει να επανέλθη εις το θέμα τούτο.

29. Ίσως το λήμμα «επένγραφοι», άνωθεν εφήβων μετά δημοτικών, να αποδοθή εις λάθος, ιδίως επει- 
δή έχομεν εις την αυτήν επιγραφήν επενγράφους άνευ δημοτικών. Πρβλ. και τας του Μιτσού παρατηρή- 
σεις εις ΑΕ 1971, σ. 63.
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(α) I.G. II2, 2033, στ. 27 (=ΑΕ 1971, σ. 62, αριθ. 5, στ. 27), προ των μέσων του 2ου 
μ.Χ. αιώνος (μετά το έτος 120 μ.Χ.).
(β) [Στρ]άτων (Β) Ε[ύνόμου (Α)] Παιανιεύς, διδ[άσκαλος] (εφήβων).

(α) I.G. II2, 2099 (latus dextrum), στ. 38+2100 Β, στ. 35=Clas. Phil. LXV (1970), 
σ. 96 - 97, υποσ. 8 (162/3 μ.Χ.).
(β) I.G. II2, 2086, στ. 30-31: «διδάσκαλος εφήβων των ασμάτων θεού Αδρια- 
νοϋ/ Στράτων Ευνόμου Παιανιεύς» (163/4 μ.Χ.).

(γ) Σοφιστικός Στράτωνος (Β) Παια(νιεύς), έφηβος.
(α) I.G. II2, 2069, στ. 25=ΑΕ 1950/1, σ. 38, αριθ. 18, στ. 26, 164/ 5p.X.=Clas. Phil., 
έ.ά., σ. 96 - 98.
(β) I.G. II2, 12633 =Hesperia XXIII (1954), σ. 281, αριθ. 170=D. W. Bradeen, The 
Athenian Agora, XVII : Inscriptions, The Funerary Monuments (1974), σ. 174, 
αριθ. 992: «Σοφιστικός Στράτοινος / Κέλαδος Διονυσίου» (ο γράφων την ανάγει εις το 
τέλος του 2ου - αρχάς του 3ου μ.Χ. αιώνος). Ο  Κέλαδος Διονυσίου θα είναι ο Κέλα- 
δος Διονυσίου (Κυδαθηναιεύς), πρύτανις κατά το έτος 166/7 μ.Χ. (=I.G. II2, 1773 
[=Agora XV (1974), αριθ. 369], στ. 38). Αμφότεροι οι δήμοι, Κυδαθήναιον και Παι- 
ανία, ανήκουσιν εις την Πανδιονίδα φυλήν.

(δ) Στράτων (Γ;) Διονυσίου Πεανιεύς.
(α) I.G. II2, 7086, στ. 1 - 3 (2ος - 3ος μ.Χ. αιών η να αναχθή εις τας αρχάς του 3ου μ.Χ. 
αιώνος;).

(ε) Ευτυχώ Σ(τράτωνος) (Γ;) Πεανιέως.
(α) I.G. II2, 7086, στ. 4 - 6 (δια την χρονολογίαν, ιδέ υπό τον (δ) ανωτέρω).

(ζ) Βίκτωρ Στράτωνος (Γ;) Παι(ανιεύς), πρύτανις Πανδιονίδος.
(α) I.G. II2, 1826, στ. 27 (μετά το 217 μ.Χ. περίπου=Agora XV (1974), αριθ. 477).

3. I.G. II2, 2096 =I.G. II2, 2278 (ο J. Kirchner εχρονολόγησε την I.G. II2, 2096 «μετά 
τα μέσα του 2ου μ.Χ. αιώνος»).

. . - I  ί

[ Φιλ]άργυρο[ς - - 
. . .  ιώνιο[ς - -
[ Θη]σεύς)

5 [Θε]όφιλος Ε λ- -
[Δ]αμιανός Δ [αμά Αχαρνεύς]
[Α]θήναιος Ευ[όδου Αχαρνεύς]

[Γλ]αύκος Ευό[δου Αχαρνεύς]

[Γρ]αφικός)

10 . . Ρόδιππος
. . .  .δωρος Δι - -
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Ο  Μιτσός ανέγνωσε τους στίχους 1 και 11 ως «[ ·̂ ,4. ]στρα[τ°ς]» Και «. .. .δωρος Διο- 
π[είθους(;)]» αντιστοίχως εις ΑΕ 1950/1, σ. 21, αριθ. 5.

Η  Ι.G. II2, 2096 (=ΕΜ  2950) εδημοσιεύθη δίς εις τον σχετικόν τόμον της I.G. II2 
και είναι η αυτή προς την I.G. II2, 2278 (άνευ χρονολογίας).

5

...... E h
[ Φιλ ] άργυρο [ ς 

[Α μ ]μώνιο[ς 

[ Θη]σεύς)
5 [ Θε]άφιλος Ε -

[A]μμιανός Δ - 

[ ΑΘ]ήναιος Ευ[όδου]
[Γλ]αύκος Ευό[δου]
[Γρ]αφικός)

10 ..  Ρόδιππος
[Διό]δωρος Διογ[ένους]

Ο  γράφων συνεπέρανεν ότι η I.G. II2, 2096=2278 δεν θα ήτο εφηβική, δηλ. θα έπρεπε να 
ήτο πρυτανική (της Οινείδος φυλής) και τούτο επεβεβαιώθη κατ επίσκεψιν εις το Επί- 
γραφικόν Μουσειον Αθηνών, όπου επληροφορήθη επίσης ότι ο B. D. Meritt και ο J. S. 
Traill την συνεκόλλησαν επί άλλων κολοβωμένων πρυτανικών επιγραφών30. Διό και αι 
παρατηρήσεις ενταύθα περιορίζονται. Σχετική σημείωσις περί ταυτίσεως της I.G. II2, 
2096 και 2278 έγινεν εις τον I.G. II2 τόμον του Meritt εις το Institute for Advanced Study 
εις Princeton, κατ Αύγουστον του 1970.

Το πλήρες όνομα του πρυτάνεως του στίχου 10 είναι «[Κλ.] Ρόδιππος». Ο  Κλ(αύ- 
διος) Ρόδιππος ήτο έφηβος κατά το έτος 169/70 μ.Χ. και μαρτυρείται εις την I.G. II2, 
2097, στ. 206: Κλ. Ρόδιππος Αχαρνεύς (Οινείδος). Επί πλέον ο Κλ. Ρόδιππος μαρτυρεί- 
ται και ως πρύτανις (δια δευτέραν φοράν) εις I.G. II2, 1802, στ. 10: [Κ]λ. Ρόδιππ[ο]ς 
(Αχαρνεύς)31 [μετά το 218 μ.Χ. περίπου εις Agora XV (1974), αριθ. 483]. Η  I.G. II2, 1802 
(=Agora XV [1974], αριθ. 483) σχετίζεται προς τας I.G. II2, 1801 (=Agora XV [1974], 
αριθ. 482) και 1803 (=Agora XV [1974], αριθ. 449). Εις την I.G. II2, 1801 (=Agora XV 
[1974], αριθ. 482), στ. 9, αναγράφεται το λήμμα «ΑΥΡΗΛ[ΙΟΙ]», το όποιον τοποθετεί την 
επιγραφήν ταύτην εις τα κατόπιν του 212/3 μ.Χ. άμεσα έτη (Σημ. : Αί παραπομπαί εις 
Agora XV προσετέθησαν μετά την γραφήν του χειρογράφου και μετά αλλαγών τινών). 
Περί Αυρηλίων εις Αθήνας, ο γράφων κάμνει μικράν μνείαν εις ΑΔ 26 (1971) : Μελέ- 
ται, σ. 307 - 308, Κ Ι3. Ο  Κλ. Ρόδιππος Αχαρνεύς, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται εις την 
του γράφοντος διατριβήν, σ. 429, αριθ. 96432, ήτο εξήκοντα και εξ η επτά ετών κατά το 
έτος 218 μ.Χ.

30. Κατά μήνα Ιούλιον του 1972.
31. Ούτω το δημοτικόν ( = Αχαρνεύς) εις τον του Meritt I.G. II2 τόμον.
32. Ό ρα  ανωτέρω, σ. 124.
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Η  τελευταία παρατήρησις αναφέρεται εις τους [Α Θ]ήναιον Ευ[οδού] και [Γλ]αύκον 
Ευό[δου] (στ. 7 - 8) εκ του δήμου Αχαρνών. Και αλλά μέλη της οικογένειας ταύτης μαρ- 
τυρούνται παρά ταις επιγραφαίς. Παρατίθενται κατωτέρω χρονολογικώς.
(1) Γλαύκος (Α) Παραμόνου Αχαρνεύς (I.G. II2, 2463, στ. 17, τέλη του 1ου π.Χ. αιώνος) 

(άγνωστος κατάλογος).
(2) Πρωτογένης (Α) Μηνοδώρου (Α) Α χαρνε(ύς), έφηβος κατά το έτος 112/3 μ.Χ. (=LG.

II2, 2024, στ. 35).
(3) Αθήναιος (Α) Ευόδου (Α) Αχαρνεύς.

(α) I.G. II2, 1794, στ. 38: α[ντιγραφεύ]ς [Αθ]ήναιος Ε(υ)οδού, εκ του έτους 180/1 μ.Χ. 
κατά τον Νοτόπουλον =  Agora XV (1974), αριθ. 402. Ο  αντιγραφεύς όμως δύναται 
να ανήκη και εις τον δήμον Μελίτης, όπου απαντώνται τα ονόματα Αθηναίος Ευό- 
δου και Γλαύκος Εύόδου33.
(β) I.G. II2, 2096, στ. 7: [Α ]θήναιος Ευ[οδού], πρύτανις κατά το έτος 186/7 μ.Χ. (ανω- 
τέρω, επιγραφή αριθ. 3).
(γ) I.G. II2, 2113, στ. 17: Αθήναιος Ευόδου Α χαρ(νεύς), σωφρονιστής κατά το έτος 
191/2 μ.Χ. (όρα εις το Ευρετήριον κατωτέρω).

(4) Γλαύκος (Β) Ευόδου (Α) Αχαρνεύς.
(α) I.G. II2, 2096, στ. 8: [Γλ]αύκος Ευό[δου], πρύτανις κατά το έτος 186/7 μ.Χ. ( = επι- 
γραφή αριθ. 3 ανωτέρω).
(β) I.G. II2, 2113, στ. 24: Γλαύκος Ευόδου Α χαρ(νεύς), υποσωφρονιστής κατά το 
έτος 191/2 μ.Χ. ( = ανωτέρω, υπό τον αριθ. 3, παραπομπή γ).

Αδελφός: αριθ. 3.
(5) Αθήναιος (Β) Αθηναίου (Α) ( = αριθ. 3) Αχαρνεύς.

(α) I.G. II2, 2119, στ. 30: Αθήναιος) Α χαρ(νεύς), θεσμοθέτης, 175: όπλον Α θή- 
ναιος), 210: [όπ]λον Α θήν[αιος)]34, και 242: Αθήναιος) (Θησείδης) (192/3 μ.Χ. =  
Ευρετήριον κατωτέρω).
(β) I.G. II2, 1949, στ. 3: ταμίας Α θήνεος) Αχαρνεύς, μετά το έτος 212 μ.Χ. (ιερατι- 
κός κατάλογος).

(6) Μηνόδωρος (Β) Ευόδου (Β) Αχαρνεύς.
(α) I.G. II2, 2130, στ. 68: Μηνόδωρος Ευόδου Άχαρ(νεύς), αγορανόμος (εφήβων), 
και 69: (επετέλεσε τους Κύθρους) (193/4 μ.Χ. =Ευρετήριον κατωτέρω).

(7) Πρωτογένης (Γ) Πρωτογένους (Β) Αχαρνεύς(;).
(α) I.G. II2, 1784, στ. 35: Πρωτογένης ) ([Αχαρνεύς];), πρύτανις μετά το 216 μ.Χ.= 
Agora XV (1974), αριθ. 473.

ΑΝΗΚΩΝ ΙΣΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ

(8) Αθήναιος (Γ;) Φιλοστράτ(ου) Α χαρ(νεύς), έφηβος Οινείδος κατά το έτος 193/4 μ.Χ. 
(I.G. II2, 2130, στ. 172 [όρα εις το Ευρετήριον κατωτέρω]).
Σημείωσις. Το όνομα Γλαυκίας απαντάται εις τον δήμον Αχαρνών, αλλ ίσως να

33. Έφηβοι: LG. II2, 2086, στ. 153: Αθηναίος Ευόδου Μελι(τεύς) (163/4 μ.Χ.), και 2099, στ. 19: 
Γλαύκος Ευόδου [Μελιτ(εύς)] (162/3 ^X .=C las. Phil., έ.α., σ. 96-97, υποσ. 8). Ο  γράφων συμπληροί το 
δημοτικόν.

34. Ο  γράφων συμπληροί το ομώνυμον πατρωνυμικόν σημείον.
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μη έχη σχέσιν τινά προς την ανωτέρω οικογένειαν εξ Αχαρνών, ιδίως επειδή αύτη στε- 
ρείται της Ρωμαϊκής πολιτείας (κατά τας ενδείξεις).
(1) Φαυστος (Α) Γλαυκίου (Α) Αχαρνεύς).

(α) I.G. II2, 3112, στ. 37 (αγωνισάμενος χορώ Διονυσιακά), κατά το έτος 108/9 μ.Χ. 
=ΑΑΑ VII (1974), σ. 391 - 392).

(2) Τίτος Φλάβιος Γλαυκίας (Β) Άχαρνεύς35.
(α) I.G. II2, 2017, στ. 9: Τ. Φ. Γλαυκίας Αχαρνεύς στρατηγός Ε λαφη(βολιώνα) 
(=γυμνασίαρχος), 10: Τ. Φλ. Γλαυκίας Αχαρνεύς Σκειροφο(ριώνα), 10- 11: Τ. Φλ. 
Γλαυκίας / [Αχαρνεύς Έκατομβ(αιωνα)], 11: [Τ. Φ]λ. Γλαυκίας Αχαρνεύς Μεταγει- 
(τνιώνα), 19: Γλαυκίας (ανάγλυφον), εκ των ετών 103/4- 106/7 μ.Χ. (=πρωτένγρα- 
φοι < > έπένγραφοι)36.
(β) I.G. II2, 3963, στ. 6: Γλαυκίου υία (=Τ. Φλ. Διόφαντον Αχαρνέα, αριθ. 5), μετά 
το έτος 126 /7 μ.Χ.
(γ) I.G. II2, 3964+3964 (Add. et Corrig.) στ. 6: Γλαυκίου υία (=Τ. Φλ. Γλαυκίαν 
(Γ) Αχαρνέα, αριθ. 4), μετά το έτος 126/7 μ.Χ.

Γυνή: Αθηνα ΐς= αριθ. 6.
(3) Φαύστος (Β) Αχαρνεύς.

(α) I.G. II2, 2070, στ. 13: Φαύστος Α χαρ(νεύς), έφηβος κατά τα μέσα του 2ου μ.Χ. 
αιώνος.
(β) I.G. II2, 2473, στ. 5: [Φ]αύστος Α χαρ(νεύς), μέσα του 2ου μ.Χ. αιώνος (άγνω- 
στος κατάλογος).

(4) Τίτος Φλάβιος Γλαυκίας (Γ) Αχαρνεύς.
(α) I.G. II2, 3964 (Add. et Corrig.)+3964, στ. 1-8: «η εξ Α ρ[είου πάγου] /βουλή [και 
η βουλή] / των Φ [και ο δήμος]/ Τι. Φλ. Γ[λαυκίαν Α ]/(κενόν) χαρ[νέα (κενόν)]/ 
Γλαυκίου ( = αριθ. 2) υία τον [εκ προγόνων μέγα κύδος έχοντα,] / μητρός Αθην[αι- 
δος ( = αριθ. 6) ελπίδα, νυν δε γόον], / έβδομον εκ δεκ[άδος μούνον πλήσαντ ενιαυ- 
τον]/», κτλ. (μετά το έτος 126/7 μ.Χ.). Σημείωσις: στ. 1 (=Άρ[είου]). To Ρ ανεγνώ- 
σθη εκ του παρά τω Ι νστιτούτω εις Princeton εκτύπου.

Αδελφός: Διόφαντος=αριθ. 5.
(5) Τίτος Φλάβιος Διόφαντος Αχαρνεύς.

(α) I.G. II2, 3963, στ. 1 - 6: «η εξ Α ρείου Π[άγου βου]/λή και η βουλή [των Φ] / και ο 
δήμος Τι. [Φλ. Διό]/φαντόν Άχαρ[νέα]/.. . .  / Γλαυκίου ( = αριθ. 2) υία μίης δεύτε- 
ρον [εκ γενεής]/», κλπ. (μετά το έτος 126/7 μ.Χ.). Ο  γράφων συμπληροί το nomen 
Φλ(άβιος).

Ο  Kirchner επρότεινε να αναγνωρισθή ο Διόφαντος ως υιός του Τ. Φλ. Γλαυ- 
κίου (Β) Αχαρνέως.

35. Διά Φλαβίους παρ Αθήναις, όρα υποσ. 24 ανωτέρω.
36. Η  I.G. II2, 2017 είναι η πρώτη επιγραφή περιέχουσα πρωτενγράφους και επενγράφους και συνε- 

πώς θα έπρεπε να αναχθή εις το μετά την αρχοντείαν του Φλ. Μακρείνου Αχαρνέως ( =  115/6 μ.Χ.) έτος, 
όπου αναφέρονται «Μειλήσιοι» (I.G. II2, 2026, στ. 21 [όρα R. beige philol. hist. LU (1974), σ. 71, υποσ.
40]). Τούτο όμως προσκρούει προς την νέαν χρονολογίαν της Mlle S. Follet εις Mélanges........à Pierre
Chantraine (1972), σ. 43. Περί τούτου, θα αναφερθώμεν και αλλαχού.
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(6) Α θ η ν α ίς  (εξ Α χαρνέων).
(α) I.G. II2, 3964, στ. 7: «μητρός Αθην[αΐδος ελπίδα, νυν δε γόον» ( = αριθ. 4)] (μετά 
το έτος 126/7 μ.Χ.).

Α νήρ: Γλαυκίας (Β)=αριθ. 2. Έτερος παις: Διόφαντος=αριθ. 5.
Παρατήρησις. Μέλος εκ ταύτης της οικογένειας εξ Αχαρνών ίσως να αναφέρεται 

εις SEG XXIV (1969), σ. 94, αριθ. 200, στ. 6=Daniel J. Geagan, The Athenian Constitu- 
tion after Sulla, Hesperia, Suppl. XII (1967), σ. 164, στ. 6: «αφ εστίας Τ. Φλ. [. . π.7 . . 
Α ]χαρνεύς ο υιό[ς αυτού]37». Το του αφ εστίας όνομα δύναται να συμπληρωθή ως [Γλαυ- 
κίας].
(4) I.G. II2, 2211, χρονολογηθείσα εις τας αρχάς του 3ου μ.Χ. αιώνος.

Στ. 2 Πανδιονίδος
5 Σεκούνδος ο και Ζώσιμος Παι(ανιεύς)
9 [Λεωντ]ί[δ]ος

20 [Αί]λ. Σωσίστρατος Χ[ολλείδης]; (η Χ(ολλείδης);)
24 [επέγγραφοι]
41 Γέτας ΓΡου[φ-

Κακώς ανήγαγον τούτον τον εφηβικόν κατάλογον εις τας αρχάς του 3ου μ.Χ. αι- 
ώνος, βασισθέντες μόνον εις το όνομα Γέτας38 (στ. 41), δηλ. ότι τούτο το όνομα προήλ- 
θεν από του Γέτα, του αδελφού του Καρακάλλα. Αλλά, ειρήσθω εν παρόδω, ότι το όνομα 
Γέτας μαρτυρείται εις Αθήνας και ενωρίτερον του 3ου μ.Χ. αιώνος. Και πρέπει να το- 
νισθή ότι το όνομα Γέτας εις I.G. II2, 2211 φέρεται υπό επενγράφου εφήβου, ως και εις 
την I.G. II2, 2083, στ. 86: Γέτας (Γέτα), εκ του έτους 188/9 μ.Χ. περίπου (=ΑΕ 1972, σ. 
170). Το όνομα Γέτας απαντάται και παρά τη I.G. II2, 12035α: Μανία. Γέτας χρηστός (άνευ 
χρονολογίας). Επί πλέον, εις κωμωδίας του Μενάνδρου ευρίσκομεν και το όνομα Γέτας39.

Ο  έφηβος Σεκούνδος ο και Ζώσιμος Παι(ανιεύς), στ. 5, αναμφισβητήτως θα πρέπει 
να ταυτισθή προς τον [Σεκού]νδον τον και Ζώσ[ιμον Παιανιέα] της I.G. II2, 2078, στ. 
5 -6  (ανωτέρω, επιγραφή αριθ. 1), χρονολογουμένης από τους χρόνους του Α ντωνεί- 
νου Πίου, και ακριβέστερον εκ του έτους 149/50 μ.Χ. Ως προς τους υπολοίπους εφή- 
βους, ουδέν αξιόλογον δύναται να προστεθή, διότι ουδενός η ταύτισις κατέστη δυνατή. 
Ο  Kirchner συνεπλήρωσε το nomen του Σωσιστράτου Χ[ολλείδου;] ως [Αί]λ(ιος) (στ. 
20), αλλά δεν αποκλείεται, π.χ., και το nomen [Ού]λ(πιος)· και ίσως και το [Φ]λ(άβιος). 
Ε ν  πάση περιπτώσει, το nomen Αίλιος ανάγει τον εφηβικόν τούτον κατάλογον εις την 
τρίτην/τετάρτην δεκαετίαν του 2ου μ.Χ. αιώνος το ενωρίτερον (δηλ. περί το 130 μ.Χ.), 
αφ ου ο έφηβος Σεκούνδος ο και Ζώσιμος Παιανιεύς έχει ταυτισθή προς τον κατά πρυ- 
τανείαν γραμματέα Σεκούνδον τον και Ζώσιμον Παιανιέα της I.G. II2, 2078 ( = επιγραφή 
αριθ. 1).
(5) I.G. II2, 2278 (=I.G. II2, 2096=ανωτέρω, επιγραφή αριθ. 3).

37. Α πό τα τέλη του 2ου-αρχάς του 3ου μ.Χ. αιώνος=ΑΕ 1972, σ. 154 (Η20) και 157, υπ αριθ. 24.
38. Graindor, BCH LI (1927), σ. 317, υπό στ. 8 ( = αριθ. 84). Η  άποψις αύτη υιοθετήθη υπό του Kir- 

chner εις I.G. II2.
39. Περί του ονόματος «Γέτας», όρα και τας παραπομπάς του W. Peek εις AM LXVII (1942), σ. 99, 

αριθ. 173.
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Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η

(1) I.G. II2, 2043 =ΕΜ 3641. (Νέον κείμενον εκ φωτογραφίας)40

[αγαθή τύχη]
30

[ο κοσμητής των εφή]βων [ ...................................................................]
[παιδοτριβούντος] το Ι[Α Αβασκάντου του Ευμόλπου Κηφισιέως,]
[τους ίδιους συνάρ]χον[τας και τους υπ αυτόν εφήβους ανέγρα]-

5 [ψεν επί άρχοντο]ς~ Φλ. [ΚΑΙA I ----Ευωνυμέως]
[..........................] [αρ]χων (κενόν) [........................................................ ]

25 20

[ .................................................. ] [Κλ—] Πραξαγόρ[ας Μελ.] [...............................]
31

[..............................]  κήρυξ [ ................................................................]
25 22

[.................................................. ]  [ - - -Μ]  νασέαβς --] [........................................... ]
21

10 [ ............................ ]  [γ]υμνα[σίαρχοι] [ ............................................]
[................................................... ]  [ Βοη Σ]τα~Π[............ ] [....................................]

[ ]
Στ. 3. Kirchner : το Γ. Η  διασωθείσα όμως κάθετος γραμμή φαίνεται ότι ανήκει εις 
ιώτα. Το ενδέκατον έτος της παιδοτριβίας του Αβασκάντου Κηφισιέως συμπίπτει κατά 
το έτος 146/7 μ.Χ.
Στ. 4. Kirchner : [άρ]χον[τος].
Στ. 5. Ο  νέος άρχων είναι ο αυτός προς τον άρχοντα της I.G. II2, 2057, ως και το όνομα 
συμπληρούται. Νέον κείμενον της επιγραφής ταύτης παρατίθεται κατωτέρω (επιγραφή 
αριθ. 2).
Στ. 7. Ο  [Κλ(αύδιος)] Πραξαγόρ[ας Μελ(ιτεύς)] αναγνωρίζεται ως ανήκων εις την εκ 
του δήμου Μελίτης οικογένειαν, περί της όποιας ο Καπετανόπουλος έγραψεν εις BCH 
XCII (1968), σ. 493 - 518 (=σ. 517, αριθ. 146).
Στ. 10. Kirchner : [γ]υμν— A — .
Στ. 11. Προφανώς να αναγνωσθή το nomen ως «[Σ]τα(τιος)» και ίσως ο γυμνασίαρχος να 
ανήκη εις την εκ του δήμου Χολλειδών οικογένειαν (πρβλ. στέμμα της οικογένειας εις 
Hesperia, Suppl. VIII (1949), έναντι σ. 248). Ο  γυμνασίαρχος ούτος δεν φαίνεται να 
είναι ο αυτός προς τον άρχοντα εφήβων (στ. 7).

(2) I.G. II2, 2057 =I.G. III, 1117= CIG 262 (146/7 μ.Χ.).
Νέον προτεινόμενον κείμενον.

νν  3[Θεοί., επί άρχοντ]ος Τί(του) (Φλα(βίου) ) ΚΛΙΛΙ[. . .  ]
10

[ .................  Ευωνυ]μέως, κοσμητ[εύον]-
π. 16

[τος ............................]ους Βερενι (κί)δου, [εστι]-
[αθέντες από του πρυτ]ανείο(υ) οι έφ[ηβ]οι [ανέ]-

40. Ευχαριστίαι εκφράζονται προς την κ. Πέππα-Δελμούζου, δια τας διαφόρους αυτής εξυπηρετήσεις.



134 ΗΛΙΑΣ A. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

5 [γραψαν εαυτούς και τ]ους σωφρονι[σ]τα[ς, παι]- 
[δοτριβούντος δια βί]ου (Α )β(α)σ(κ)άντ[ου του Ευ]- 
[μόλπου Κηφεισιέως ετ]ος (ι)α (κενόν)

Στ. 1. Ο  άρχων Τι(τος) (Φλά(βιος)) ΚΛΙΛΙ[-----Ευωνυ]μεύς είναι γνωστός και εκ της
I.G. II2, 2043 ( = ανωτέρω, επιγραφή αριθ. 1 [Προσθήκη]), αλλά κατά τα άλλα είναι άγνω- 
στος. Το ορθόν cognomen αυτού, ως τούτο ανεγνώσθη υπό του Fourmont, μας διαφεύγει, 
αλλ ίσως να αναγνωσθή ως «Κ(α)ιλι[ανού]», «Κλ(εάν)[δρου]» η «Κλ(εάρ)[χου]». Ου- 
δείς όμως τοιούτος Αθηναίος παρά τη ημετέρα προσωπογραφία των παρ Αττική Φλα- 
βίων (υπό υποσ. 24 ανωτέρω).
Στ. 3. Πιθανώς το του κοσμητού όνομα να συμπληρωθή ως «[Κλαυδίου Α ρχικλέ]ους 
Βερενι(κί)δου»· πρβλ. την επιγραφήν (γ) (ανωτέρω, σ. 121) και τον έφηβον Κλ. Α ρχι- 
κλήν Βερενικίδην (ανωτέρω, σ. 124).
Στ. 3 - 4. Η  συμπλήρωσις αυτή φαίνεται η ορθοτέρα. Ο  Fourmont ανέγνωσεν «ΑΝΕΙΟΙ- 
ΟΙΕΦ..ΟΙ». Δευτέρα πιθανότης: [στη/λην στήσαντες παρ Αδρι]άνειο(ν) [πρβλ. Παυ- 
σανίου, I, 18, 9: και γυμνάσιόν εστιν επώνυμον Αδριανού],

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ

Εις το Ευρετήριον τούτο παρατίθενται επιγραφαί, ονόματα και λέξεις ιδιαζούσης 
σημασίας (ο δε παραπλεύρως αστερίσκος δηλοί επιγραφικήν τινα ανάλυσιν). Επί πλέ- 
ον η απόδοσις των ονομάτων διαφέρει ενίοτε από εκείνης του κειμένου και παραλείπον- 
ται ενίοτε και διπλαί παραπομπαί.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ 

ΑΕ 1968.
*σ. 222, αριθ. 432c=Καπετανόπουλος (διατριβή) =σ. 136, υπό (α).

ΑΔ 25 (1970) : Μελέται,
*α) σ. 29 - 30, αριθ. 1=I.G. II2, 3395+2152+ΕΜ 3755=GRBS XI (1970), σ. 337 - 
338 (Appendix) =σ. 121, αριθ. (γ).
*β) σ. 188 - 189, αριθ. 8=I.G. II2, 2078.

BCH LI (1927)
*σ. 316-317, αριθ. 84=I.G. II2, 2078.

Corpus Inscriptionum Graecarum 
*αριθ. 262=I.G. II2, 2057.

Ε(ΠΙΓΡΑΦΙΚΟΝ) Μ(ΟΥΣΕΙΟΝ)

*2950=I.G. II2, 2096.
*3641 =I.G. II2, 2043.
*3755=ΑΔ 25 (1970): Μελέται, σ. 29 - 30, αριθ. 1.
*3903 =I.G. II2, 2078.
*10044=1. G. II2, 2090.

*Geagan, Daniel J., The Athenian Constitution after Sulla, Hesperia, Suppl. XII (1967), 
σ. 164, στ. 6=SEG XXI (1965), σ. 94, αριθ. 200.
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Greek, Roman and Byzantine Studies XI (1970),
*σ. 337 - 338 (Appendix) =ΑΔ 25 (1970) : Μελέται, σ. 29 - 30, αριθ. 1.

Hesperia
*XV1 (1947), σ. 69=I.G. II2, 3390.
*XXXVI (1967), σ. 68-71, αριθ. 13=+I.G. II2, 1069.

Inscriptiones Graecae,
*III, 1117 =I.G. II2, 2057.
II2, *1069+Hesperia XXXVI (1967), σ. 68 - 71, αριθ. 13=σ. 123 (δίς).

*1072=GRBS XIV (1973), σ. 398 =σ. 136 (σημείωσις) και υποσ. 41.
1794 ( =  Agora XV [1974], αριθ. 402), σ. 130, υπ αριθ. 3 (α).

*1801 (=  Agora XV [1974], αριθ. 482), σ. 129.
*1802 (=  Agora XV [1974], αριθ. 483), σ. 129.
*1803 (=  Agora XV [1974], αριθ. 449), σ. 129.
*2017 =σ. 131, ύπ αριθ. 2, και υποσ. 36.
*2026 =σ. 131, υποσ. 36.
*2033 =σ. 128, ύπ αριθ. (α).
*2043 =ΕΜ 3641 =σ. 133, αριθ. 1 (Προσθήκη).
2052 =σ. 123-4.

*2054 =σ. 124.
*2057 =I.G. Ill, 1117=CIG 262 =σ. 133-34, αριθ. 2 (Προσθήκη).
*2078 =ΕΜ 3903 =BCH LI (1927), σ. 316-317, αριθ. 84=ΑΔ 25 (1970): Μελέται, 

σ. 188 - 189, αριθ.=  8 σ. 120, αριθ. 1.
*2090=ΕΜ 10044=σ. 125, αριθ. 2 και 127, αριθ. 10.
*2096 =ΕΜ 2950=I.G. II2, 2278=σ. 128 - 29, αριθ. 3.
*2099 =σ. 130, υποσ. 33.
*2113=σ. 130, ύπ αριθ. (γ) (=σ. 136 (σημείωσις)).
*2115 - 2118=σ. 136 (σημείωσις).
*2119=σ. 130, ύπ αριθ. 5 (=σ. 136 (σημείωσις)).
*2130=σ. 130, ύπ αριθ. 6 και 8 (=σ. 136 (σημείωσις)).
*2152=ΑΔ 25 (1970) : Μελέται, σ. 29 - 30, αριθ. 1.
*2211 =σ. 132, αριθ. 4.
*2278 =I.G. II2, 2096- σ .  132, αριθ. 5.
*3390—Hesperia XVI (1947), σ. 69 =σ. 125.
*3395= ΑΔ 25 (1970): Μελέται, σ. 29 - 30, αριθ. 1 =I.G. II2, 10703.
3592 =σ. 127, υποσ. 28.

*3741 =σ. 124 (Στίχοι 8-9).
*3963 =σ. 131, ύπ αριθ. 5.
*3964+3964 (Add. et Corrig.)=σ. 131, υπ αριθ. 2, και 131 -32, υπ αριθ. 4 και 6. 
*3964 (Add. et Corrig.)+3964.
*3984=TAPhS N.S. LXIV (3), 1974, σ. 31 =σ. 125-26, υπ αριθ. 3, 4 και 5, και 127, 

υπ αριθ. 8 και 9.
*3985 =σ. 127, υπ αριθ. 8 (δ), 9 και 10.
*7086 =σ. 128, υπ αριθ. (δ).
*10703 =  W. Peek, Attische Grabschr. I (1954), σ. 28, αριθ. 98 =  I.G. II2, 3395.
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*12633 =  The Athenian Agora XVII (1974), σ. 174, αριθ. 992=σ. 128, υπ αριθ.
(γ),(β).

Καπεχανόπουλος, Η λίας A., The Early Expansion of Roman Citizenship into Attica 
during the First Part of the Empire, 200 B.C. - A.D. 70 (διατριβή του Yale University, 
1963)
(*α) =  AE 1968, a. 222, αριθ. 432 : Ιούλιος Νικάνωρ, Νέος Όμηρος και Νέος 

Θεμιστοκλής =σ. 123.
(β) σ. 332 - 334, αριθ. 541: Τ. Κλ. Νούιος Φιλείνου εξ Οίου=σ. 123.
(γ) σ. 410, αριθ. 882: Κλ. Χρύσιππος=σ. 124, υποσ. 19.
(δ) σ. 412, αριθ. 894: Κλ. Άρχικλής Βερενικίδης=σ. 124.
(*ε) σ. 415-416, αριθ. 909: Τ. Κλ. Βραδούας Αττικός Μαραθώνιος =  σ. 136 (σημείω- 

σις).
(*ζ) σ. 429, αριθ. 964: Κλ. Ρόδιππος Αχαρνεύς=σ. 129.
(*η) σ. 438-439, αριθ. 1012: Ιούλιος Ι εροφάντης=σ. 136 (σημείωσις).

SEG XXIV (1969)
(*α) σ. 94, αριθ. 200— D. J. Geagan, The Ath. Const, after Sulla, Hesp., Suppl.

XII (1967), σ. 164, στ. 6=σ. 132.
(*β) σ. 234-235, αριθ. 612 =σ. 124 (Στίχος 4).
Σημείωσις (=I.G. II2, 2113, 2119 και 2130). Ο  άρχων Τ. Κλαύδιος Βραδούας Αττι- 

κός Μαραθώνιος (=Καπετανόπουλος [διατριβή], σ. 415-416, αριθ. 909) ανάγεται εις το 
έτος 191/2 μ.Χ. (ο Νοτόπουλος εσημείωσεν επίσης την χρονολογίαν ταύτην εις τον της 
I.G. II2 [=2113] τόμον του Trinity College, Hartford, Ct., ΗΠΑ), ενώ εις Hesperia 
XVIII (1949), σ. 53, ο Βραδούας εχρονολογήθη εις τα έτη 190/1 - 191 /2 μ.Χ. Ε ν πάση 
περιπτώσει, ο Βραδούας προηγείται του άρχοντος Γ. Πειναρίου Πρόκλου Αγνουσίου, 
χρονολογουμένου ενταύθα εις το 192/3 μ.Χ. (I.G. II2, 2119), διότι ο Αείβερτος Επιγό- 
νου Σφήττιος (I.G. II2, 2113, στ. 108, και Agora XV [1974], αριθ. 453, στ. 19) ήτο μεγα- 
λύτερος των δύο άδελφών του, δηλ. του Αθηνίωνος (του) Επιγόνου και Επιγόνου (του 
Επιγόνου) Σφηττίων της I.G. II2, 2119, στ. 58-59 (πρβλ. Agora XV [1974], αριθ. 453, 

στ. 19-21). Παρεμπιπτόντως, το όνομα του κοσμητού εις I.G. II2, 2119, στ. 2-3, θα πρέπει 
να συμπληρωθή ως Τι. Φλ. / [Δημήτριος Χολλείδης] (πρβλ. Hesperia, Suppl. VIII 
[1949], σ. 217, αριθ. 8). Ο  Oliver επρότεινε να αναχθή η αρχοντεία του Γ. Ε λβιδίου 
Σεκούνδου Παλληνέως (I.G. II2, 2130) εις το 193/4 μ.Χ. και η του Ιουλίου Τεροφάντου 
εις το 192/3 μ.Χ. (όρα AJPh LXXI [1950], σ. 176 και υποσ. 12 [Σημείωσις: πρβλ. TAPhS 
N.S. LX1V (3), 1974, σ. 38, υποσ. 200]). Η  αρχοντεία όμως του Ιουλίου Τεροφάντου 
(Καπετανόπουλος [διατριβή], σ. 438-439, αριθ. 1012) θα πρέπει να αναχθή εις το 190/1 μ.Χ. 
καθ όσον κατά τούτο το έτος εωρτάσθη η πεντετηρίς των Μεγάλων Ε λευσινίων Μυστη- 
ρίων (πρβλ. την I.G. II2, 1072, χρονολογουμένην νυν εις το 118/9 μ.Χ.)41. Το έτος 189/90 
μ.Χ. θα πρέπει τότε να κατανεμηθή εις τον άρχοντα Μηνογένην (I.G. II2, 2115-2118).

41. Βεβαίως, κατά την νέαν χρονολογίαν της Mlle Follet (όρα υπό υποσ. 36 ανωτέρω), η I.G. II2, 
1072 ( =  GRBS XIV [1973], σ. 398) θα πρέπει να αναχθή εις το έτος 94/5 μ.Χ. ( =  Πτολεμαΐς V), αλλά τα 
συμπεράσματα παραμένουσι τα αυτά. Ε π ί πλέον, έχομεν και ενδείξεις ότι θα υπήρχον δύο άρχοντες ονό- 
ματι Κωπώνιοι Μάξιμοι Α γνούσιοι (περί δε τούτου, άλλοτε).
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ

*[-------- Γ]αργήττιος, κοσμητής, σ. 120, αριθ. 1.
. !  | = ....... ΕΙ, = [ . . .  .]στρα[τος], σ. 129, αριθ. 3.
___δωρος Δι[- -]=[Διό]δωρος Διογ[ένους]=[... .]δωρος Λιοπ[είθους;], σ. 129, αριθ. 3.
*[--------]ής Βερενικίδης, σ. 133, αριθ. 2 (Προσθήκη).
*[....... ]κράτεια (εκ Παιανιέων), Φλαβία, σ. 125, αριθ. 3.
[--------]λής ) Βερενικίδης, σ. 121, υπ αριθ. (γ).
.. .ιώνιο[ς]==[Α μ]μώνιο[ς], σ. 129, αριθ. 3.
* Αβάσκαντος Ευμόλπου Κηφισιεύς, σ. 133, αριθ. 1 και 2 (Προσθήκη).
*αγένειοι παίδες, σ. 121, αριθ. (γ), 122 και 123, υποσ. 13.
*Αθήναιος, κοσμητής, κτλ., σ. 121, αριθ. (γ).
Αθήναιος (Β) Αθηναίου (Α) Αχαρνεύς, σ. 130, αριθ. 5.

*[Α ]θήναιος Ευ[όδου Αχαρνεύς] = [Α Θ]ήναιος Ευ[όδου] = Αθήναιος (Α) Ευόδου (Α) 
Αχαρνεύς, σ. 128, αριθ. 3, και 129, αριθ. 3.
Αθήναιος (Γ;) Φιλοστράτου Αχαρνεύς, σ. 130, αριθ. 8.
Αθήναιος Ευόδου Μελιτεύς, σ. 130, υποσ. 33.
Αθηναίς εξ Α χαρνέων, σ. 132, αριθ. 6.
Αθηνίων Επιγόνου Σφήττιος, σ. 136 (σημείωσις).
Αλέξανδρος (Β) Φαληρεύς, Π. Αίλ., άρχων, σ. 124, υποσ. 19.

*Αρριανός ο φιλόσοφος, Λ. Φλάβιος, σ. 124, και 126, υπ αριθ. 6 και 7, και 124, υποσ. 27. 
*Αρριανός Παιανιεύς, Φλ. άρχων= Φλάβιος Αρριανός (Α) Παιανιεύς, σ. 121, αριθ. 

(γ), και 126, αριθ. 6.
Αρριανός (Β) Παιανιεύς, Φλ., σ. 126, αριθ. 7.
Α ρχικλής Βερενικίδης, Κλ. =Καπετανόπουλος (διατριβή), σ. 136, υπό (δ). 

*[Α ρχικ]λής ) Βερενικίδης, [Κλ.], σ. 124 (Στίχος 4).
Αυρήλιοι, σ. 129.

*Αυτοκράτωρ Τ. Αίλιος Αδριανός Αντωνείνος Σεβαστός Ευσεβής, σ. 120, αριθ. 1, 3, 
αριθ. (α), (β) και (γ), και 124, αριθ. (δ).

Βίκτωρ Στράτωνος (Γ;) Παιανιεύς, σ. 128, αριθ. (ζ).
*Βραδούας Αττικός Μαραθώνιος, Τ. Κλαύδιος (=Καπετανόπουλος [διατριβή], σ. 415- 

416, αριθ. 909), άρχων, σ. 136 (σημείωσις).
*Εέτας Ρου[φ-], σ. 132, αριθ. 4.
Γλαυκίας (Β) Αχαρνεύς, Τ. Φλ., σ. 131, αριθ. 2.
Γλαυκίας (Γ) Αχαρνεύς, Τ. Φλ., σ. 131, αριθ. 4.

* Γλαυκίας (;) Αχαρνεύς, Τ. Φλ., σ. 131.
*[Γλ]αύκος Ευό[δου Αχαρνεύς] =[Γλ]αύκος Ευό[δου] =Γλαύκος (Β) Ευόδου (Α) Α χαρ- 

νεύς, σ. 128, αριθ. 3, και 130, αριθ. 4.
*Γλαύκος Ευόδου Μελιτεύς, σ. 130, υποσ. 33.
Γλαύκος (Α) Παραμόνου Αχαρνεύς, σ. 130, αριθ. 1.
[Γρ]αφικός)=[Γρ]αφικός), σ. 128 και 129, αριθ. 3.
[Δ]αμιανός Δ[αμδ Αχαρνεύς] =[Ά]μμιανός Δ[—], σ. 128, αριθ. 3.

*[Δημήτριος Χολλείδης], Τί(τος) Φλ(άβιος), κοσμητής, σ. 136 (σημείωσις).
*Διόφαντος Αχαρνεύς, Τ. Φλ., σ. 131, αριθ. 5.
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*επένγραφοι, σ. 127, υποσ. 29.
*επένγραφοι (-πρωτένγραφοι), σ. 131, υπ αριθ. 2, και υποσ. 36.

Επίγονος (Επιγόνου) Σφήττιος, σ. 136 (σημείωσις).
Ευθυκόμας Παιανιεύς, Τ. Φλ., σ. 126, αριθ. 8.
Εύνομος (Α) Στράτωνος (Α) Παιανιεύς, σ. 127, αριθ. (α).
Ευτυχώ Στράτωνος (Γ;) Παιανιέως, σ. 128, αριθ. (ε).

*θεός Αδριανός, σ. 120, αριθ. 1.
[Θε]όφιλος Ε λ[- -]=[Θε]όφιλος Ε(—-], σ. 128 και 129, αριθ. 3.
[Θη]σεύς), σ. 129, αριθ. 3 (δίς).

*Ιεροφάντης, Ιούλιος (=Καπετανόπουλος [διατριβή], σ. 438-439 ,αριθ. 1012), άρχων, 
σ. 136 (σημείωσις).

*Κέλαδος Διονυσίου Κυδαθηναιεύς, σ. 128, υπό αριθ. (γ).
*ΚΛΙΛΙ-----Ευωνυμεύς, Τ. Φλάβιος, άρχων, σ. 133, αριθ. 1, και αριθ. 2 (Προσθήκη).
*Λάκων, άρχων (όρα υπό I.G. II2, 1069 ανωτέρω).
Λεωσθένης Παιανιεύς, Τ. Φλ., σ. 127.

*Λείβερτος Επιγόνου Σφήττιος, σ. 136 (σημείωσις).
Μειλήσιοι, σ. 131, υποσ. 36.

*Μένανδρος Παιανιεύς, Τ. Φλ., σ. 125, αριθ. 2, και 127, αριθ. 10.
*Μηνογένης, άρχων, σ. 136 (σημείωσις).
Μηνόδωρος (Β) Ευόδου (Β) Αχαρνεύς, σ. 130, αριθ. 6.

*Μνασέα[ς----- ] ,[ ...] , σ. 133, αριθ. 1 (Προσθήκη). ■■.·■·
*Νικάνωρ, Νέος Όμηρος και Νέος Θεμιστοκλής, Ιούλιος =Καπετανόπουλος (διατρι- 

βή), σ. 35, υπό (α).
*Νούιος Φιλείνου εξ Οίου, Τ. Κλ. — Καπετανόπουλος (διατριβή), σ. 136, υπό (β). 
*Ολυμπιάς, 231η (=144/5 μ.Χ.), σ. 122, υποσ. 5.
*Π[--------], [Σ]τα(τιος), σ. 133, αριθ. 1 (Προσθήκη).
*Παναθηναΐς, σ. 122, υποσ. 7.
*Πανελλήνια, σ. 122, υποσ. 7.
*πεντετηρίς (Μεγάλων Ε λευσινίων Μυστηρίου), σ. 136 (σημείωσις).
Πλείσταρχος φιλόσοφος, Πομπήιος, σ. 127, αριθ. 9.

*Πραξαγόρας Μελιτεύς, [Κλ.], σ. 133, αριθ. 1 (Προσθήκη).
Πρόκλος Αγνούσιος, Γ. Πεινάριος, άρχων, σ. 136 (σημείωσις). 

*πρωτένγραφοι-επένγραφοι, σ. 131, υπό αριθ. 2, και υποσ. 36.
Πρωτογένης (Α) Μηνοδώρου (Α) Αχαρνεύς, σ. 130, αριθ. 2.
Πρωτογένης (Γ) Πρωτογόνους (Β) Αχαρνεύς, σ. 130, αριθ. 7.
Πώλλα Πομπηίου Πλειστάρχου φιλοσόφου, Πομπηία, σ. 127, αριθ. 9.

*Ρόδιππος, .. = . .  Ρόδιππος=[Κλ.] Ρόδιππος (Αχαρνεύς) =Καπετανόπουλος (δια- 
τριβή), σ. 136, υπό (ζ)=σ. 128 και 129- 30, αριθ. 3.

*Σεβαστοί αγώνες, σ. 121 και 122- 123, υποσ. 8.
*Σεκούνδος ο και Ζώσιμος Παιανιεύς, σ. 1, αριθ. 120, και 132, αριθ. 4.
*Σεκούνδος Παλληνεύς, Γ. Έλβίδιος, άρχων, σ. 136 (σημείωσις).
*Σοφιστικός Στράτωνος (Β) Παιανιεύς, σ. 128, αριθ. (γ).
Στράτων (Δ) Παιανιεύς, Τ. Φλ., σ. 126, αριθ. 4.
Στράτων (Ε) Παιανιεύς, Τ. Φλ., σ. 126, αριθ. 5.
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*Στράτων (ΣΤ) Παιανιεύς, Φλάβιος, άρχων, σ. 127, αριθ. 11. 
Στράτων (Γ;) Διονυσίου Παιανιεύς, σ. 128, αριθ. (δ).
Στράτων (Β) Ευνόμου (Α) Παιανιεύς, σ. 128, αριθ. (β).
Στράτων Καλλιστράτου Παιανιεύς, σ. 125, αριθ. (α).
Στράτων (Β) Στράτωνος (Α) Παιανιεύς πρ., σ. 125. αριθ. 1. 
Στράτων (Γ) Στράτωνος (Β) Παιανιεύς νε., σ. 125, αριθ. 2. 

*Σωσίστρατος Χ[ολλείδης;], [Αί]λ., σ. 132, αριθ. 4.
Φαύστος (Α) Γλαυκίου (Α) Αχαρνεύς, σ. 131, αριθ. 1.
Φαύστος (Β) Αχαρνεύς, σ. 131, αριθ. 3.
[Φιλ]άργυρο[ς], σ. 128- 129, αριθ. 3.
Φλάβιοι, σ. 125, υποσ. 24.
Χρύσιππος, Κλ. -  Καπετανόπουλος (διατριβή), σ. 136, υπό (γ).

ΗΛΙΑΣ Α. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΙΕΡΟΝ ΔΟΡΠΟΦΟΡΩΝ
(ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟ)*

( Π ί ν. 53 — 58 )

Σ ένα παλιό ελαιοτριβείο στην Παροικία της Πάρου, κοντά στη θέση Και- 
νούριο πηγάδι, βρίσκεται εντοιχισμένη μια άγνωστη ως σήμερα και ενδιαφέρουσα 
επιγραφή1: Δορποφόρων ιερόν * 1 2 (Π ί ν. 53 α-β και 54 α). Είναι χαραγμένη επάνω σ ένα 
γωνιόλιθο από λεπτόκοκκο παριανό μάρμαρο, που φαίνεται ότι είχε μια μόνον όψη, 
την πλευρά που φέρει την επιγραφή. Οι διαστάσεις της πλευράς αυτής είναι 0.813 X 0.12 μ. 
Στις άλλες πλευρές η επιφάνεια είναι σχετικά λεία για την καλύτερη προφανώς προσαρ- 
μογή τους με τους άλλους γωνιολίθους3. Η  πλευρά με την επιγραφή είναι αδρά δου- 
λεμένη (διακρίνονται ίχνη από βελονιές) εκτός από ένα τμήμα μήκους 0.25 μ. προς τα α- 
ριστερά της επιφάνειας που έχει λειανθεί για να «δεχτεί» την επιγραφή (Π ί ν. 53).

Η  ίδια η επιγραφή, Δορποφόρων ιερόν (που δεν έχει μάλιστα χαραχτεί στη μέση 
του γωνιολίθου) (Π ί ν. 53 α), καθώς και η απουσία οποιουδήποτε τόρμου η γόμφου, 
κάνουν να πιστεύω ότι ο δόμος αυτός χρησίμευσε ως όρος σ ένα ιερό των Δορπο- 
φόρων4. Επιπλέον, το ίδιο το μακρόστενο σχήμα του γωνιολίθου, που έχει πλάτος

* Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καθηγητές κκ. Μ. Ανδρόνικο, Γ. Δεσπίνη, 
Δ. Παντερμαλή και Γ. Χουρμουζιάδη, που είχαν την καλοσύνη να διαβάσουν το χειρόγραφο της ερ- 
γασίας και να κάμουν χρήσιμες υποδείξεις, κυρίως σε γλωσσικά ζητήματα του κειμένου. Για την κάθε 
είδους βοήθειά τους, κατά την παραμονή μου στην Πάρο, ευχαριστώ επίσης πολύ τον καθηγητή κ. Γ. 
Δεσπίνη και την κ. Κ. Δεσπίνη. Για τις φωτογραφίες είμαι υποχρεωμένος στον καθηγητή κ. Γ. Δεσπίνη 
και στη συνάδελφο Θ. Στεφανίδου, ενώ για τη μετάφραση της περίληψης στη δ. Α . Ντούζουγλη. Τέ- 
λος, ευχαριστώ θερμά τους φύλακες του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάρου, κκ. Σ. Σιφναίο και Α . 
Μαργαρώνη, για τις χρήσιμες πληροφορίες που μου έδωσαν.

1. Το ελαιοτριβείο αυτό είναι σήμερα ιδιοκτησία Κ. Φραγκούλη. Παλαιότερα ανήκε στον Α π. 
Νικηφόρο.

2. Μεγαλύτερο σε ύψος γράμμα είναι το Φ (0.023 μ.) και μικρότερο το Ω (0.011 μ.). Το διάστιχο 
δεν είναι ισοϋψές· κυμαίνεται από 0.017-0.024 μ. Στη λέξη Δορποφόρων, το μεταγραμμάτιο κενό 
είναι γύρω στα 0.01 μ., ενώ στη λέξη Ιερόν κυμαίνεται από 0.015 - 0.021 μ. Μήκος της πρώτης λέξης : 
0.214, της δεύτερης : 0.125 μ.

3. Εκτός ίσως από την πίσω κάθετη μακριά πλευρά που δε φαίνεται λεία (Π ί ν. 54 α). Το γε- 
γονός ότι ο ενεπίγραφος γωνιόλιθος είναι εντοιχισμένος μου δημιούργησε δυσκολίες στη λεπτομερή 
εξέτασή του. Απ όσο μπόρεσα να διαπιστώσω, φαίνεται ότι καμιά πλευρά του δε φέρει τόρμο, γόμ- 
φο η αναθύρωση.

4. Η  σειρά των λέξεων, Δορποφόρων ιερόν, δεν είναι συνηθισμένη, έχουμε όμως και αλλά παρα- 
δείγματα, όπως π.χ. την επιγραφή από τη Σίφνο : Νυφέον Ηιερών (IG XII 5, αριθ. 483). Στους όρους 
ιερών από την Αττική, όταν παραλείπεται η λέξη Ηόρος, προηγείται συνήθως η λέξη Ιερόν, και 
έπειτα ακολουθεί το όνομα της θεότητας (βλ. π.χ. IG21, αριθ. 854, 866, 872). Στην Πάρο έχουμε τους 
εξής τύπους όρων (1) τη λέξη «όρος» μόνη (π.χ. IG XII 5, αριθ. 183), (2) τις λέξεις «ιερός χώρος» 
(π.χ. IG XII 5, αριθ. 214), που συνοδεύεται όπως και στην προηγουμένη περίπτωση από το όνομα της 
θεότητας, (3) τη λέξη «ιερόν» με το όνομα της θεότητας (βλ. Δορποφόρων ιερόν, (4) μόνο το όνομα 
της θεότητας (π.χ. IG XII 5, αριθ. 210), (5) τις λέξεις «όρος του ιερού», χωρίς να αναφέρεται η θεό-
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περίπου 0.21 μ., η έλλειψη αναθύρωσης, και γενικά η όχι φροντισμένη δουλειά του, 
μου επιτρέπουν να υποθέσω ότι η αρχική θέση του ενεπίγραφου αυτού γωνιολίθου 
δεν ήταν σε κτήριο, αλλά πιθανώς σε περίβολο κάποιου τεμένους. Ίσως μάλιστα μπο- 
ρεί να υποστηριχτεί ότι ο περίβολος (και ο γωνιόλιθος) προϋπήρχε και η επιγραφή 
χαράχτηκε κατόπιν, αφού το έδαφος της εισέχει από την υπόλοιπη επιφάνεια (Π ί ν. 54 β). 
Αρχικά δηλαδή ολόκληρη η επιφάνεια της πλευράς αυτής πρέπει να ήταν αδρά δου- 
λεμένη, και έπειτα λειάνθηκε ένα μέρος της, για να «δεχτεί» την επιγραφή* 5.

Δορποφόρες θεότητες δε μας ήταν γνωστές ως σήμερα. Αλλά και η λέξη δορπο- 
φόρος είναι εξαιρετικά σπάνια στην αρχαία φιλολογική παράδοση. Μαρτυρείται μόνον 
από μια επιγραφή ρωμαϊκών χρόνων, που κι αυτή βρίσκεται στην Πάρο6 και, όπως θα 
δούμε παρακάτω, πρέπει επίσης να αναφέρεται στις ίδιες θεότητες. Η  δεύτερη αυτή 
επιγραφή δε μας έχει σωθεί ακέραιη (Π ί ν. 54 β). Αυτό, σε συνδυασμό με τη σπανιό- 
τητα της λέξης δορποφόρος, στάθηκε κατά τη γνώμη μου η αιτία, που οδήγησε σε λαν- 
θασμένη ανάγνωση της επιγραφής. Η  επιγραφή είναι χαραγμένη στην κάθετη πλευρά 
μιας μαρμάρινης πλάκας, που στα νεώτερα χρόνια χρησιμοποιήθηκε για παραστάδα 
πόρτας ενός σπιτιού στα Ψυχοπιανά της Πάρου7 (Π ί ν. 54 β, 55 α-β, 56 α). Στη 
θέση αυτή την είχαν δει και οι μελετητές που τη δημοσίευσαν παλαιότερα8. Παραθέτω 
την επιγραφή, όπως σώζεται, γιατί δεν έχει αντιγραφεί σωστά :

ΒΩΜΟΝΔΟΡΠΟΦΟΡ
ΝΥΜΦΑΙΣΙΝΜΕΑΝΕΘΗ9
ΗΝΙΚΑΠΑΠΙΑΝΟΣΚΤ10

ΜΥΡΣΙΝΕΑΣ

τητα (IG XII 5, αριθ. 265), (5) τη λέξη «άβατον», χωρίς το όνομα της θεότητας (IG XII 5, αριθ. 255). 
Για τους όρους γενικά βλ. Μ. Guarducci, Epigrafia greca III (1874), 227 κ.ε., με τη σχετική βιβλιο- 
γραφία σ. 244 κ.ε.

5. Μπορεί να αναφέρει κανείς ανάλογα παραδείγματα όρων, όπως π.χ. αυτόν που δημοσίευσε ο Ν. 
Κοντολέων, ΑΕ 1948/49, σ. 41 κ.ε., επίσης από την Πάρο, που αναφέρεται στο ιερό του Δία ελάστερου.

6. IG XII 5, αριθ. 244. Βλ. και Lidell-Scott-Jones, λ. δορποφόρας. ^
7. Το σπίτι ήταν παλαιότερα ιδιοκτησία I. Μάτσα. Σήμερα το κτήμα, όπου βρίσκεται το σπίτι αυτό, 

είναι γνωστό ως κτήμα του Αρκά και είναι ιδιοκτησίας Τ. Πελεκάνου και Μ. Κορμά. Για τις πληροφο- 
ρίες αυτές ευχαριστώ θερμά το φύλακα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάρου κ. Σ. Σιφναίο.

8. Θ. Ολύμπιος, Αθήναιον 5 (1876) σ. 20 κ.ε. και Κ. Κρίσπης, Μουσείον και Βιβλιοθήκη της Ευαγ- 
γελικής Σχολής (περίοδος δευτέρα), 1876/78 (1878), σ. 2 αριθ. ροδ Πρβλ. και IG XII 5, αριθ. 244.

9. Στις IG XII 5, αριθ. 244 ο στίχος αυτός διαβάζεται: «Νύμφαισιν [τον δ ανέθ[ηκεν». Το ίδιο και 
στον Κρίσπη ό.π., αριθ. ροδ. Στην επιγραφή όμως διαβάζεται καθαρά : «Νύμφαισιν μ ανέθ[ηκεν». 
Στις IG XII 5, αριθ. 244, η επιγραφή μεταγράφεται ως εξής : «Βωμόν δορποφό[ρον]/Νύμφαισιν [τον δ] 
άνέθ[ηκεν], / ηνίκα Παπιανός κτ[ήσατο] / Μυρσινέας». Ο  Κρίσπης τη μετέγραψε ως εξής : «Βωμόν 
δορποφό[ροις / Νύμφαισιν [τόνδ] ανέθ[ηκεν, / ηνίκα Παπιανός κτ[ήσατο / Μυρσινέας».

10. Ο  Ολύμπιος ό.π. είχε διαβάσει το στίχο ως εξής: «Η  Νίκα Παπιανού εκ τ[ής». Ο  G. Kaibel, 
Epigrammata Graeca2 (1965), σ. 532, αριθ. 828 a διαβάζει : « . . . Παπιανού εκ τ [άρα]». (Έτσι και στο 
Epigrammatum Anthologia Palatina (Ed. Cougny) 3 (1890), σ. 50, αριθ. 311). Αλλά στην επιγραφή δια- 
βάζει κανείς χωρίς δυσκολία «ηνίκα Παπιανός κτ[ήσατο η κτ[ίσσατο». Για τη συμπλήρωση του «κτ. ..»  
βλ. παρακάτω σημ. 17. Ο  Ολύμπιος ό.π. μεταγράφει την επιγραφή ως εξής : «Βωμόν δορποφό[ροις 
ταις / Νύμφαισιν μ άνέθ[ηκεν / Η  Νίκα Παπιανού εκ τ[ής / Μυρσινέας», ο Kaibel ό.π. : «Βωμόν δορ- 
ποφό[ρον ταις] Νύμφαισιν μ ανέθ[ηκεν / . . .  Παπιανού εκ τ [άρα] Μυρσινέας». Στο Epigrammatum 
Anthologia Palatina ό.π. : «Βωμόν δορποφό[ροις ταις] νύμφαισιν μ ανέθ[ηκεν] / η Νίκα] Παπιανού εκ 
τ [άρα] Μυρσινέας».



142 Μ. A. ΤΙΒΕΡΙΟΣ

Οι πρώτοι μελετητές που δημοσίευσαν την παραπάνω επιγραφή, συσχέτισαν τη 
λέξη «δορποφόρ[ος» με τις*· Νύμφες και διάβασαν «δορποφόρ[οις] Νύμφαισιν»11.Α ντί- 
θετα, άλλοι μελετητές συσχέτισαν το «δορποφόρ[ος» με την προηγούμενη λέξη, δια- 
βάζοντας «Βωμόν δορποφόρ[ον»11 12. Η  νέα όμως επιγραφή, Δορποφόρων ιερόν, μου 
επιτρέπει να αποσυσχετίσω τη λέξη «δορποφόρ[ος» τόσο από τη λέξη βωμός όσο και 
από τις Νύμφες και να μεταγράψω την επιγραφή ως έξης :

Βωμόν Δορποφόρ[οις και13 
Νύμφαισιν μ  άνέθη[κεν 

ηνίκα Παπιανός κτ[ίσσατο 
Μυρσινέας

Η  μεταγραφή που προτείνω λύνει και τα μετρικά προβλήματα της επιγραφής, που δεν 
είχαν βρει λύση με όλες τις προηγούμενες αναγνώσεις και συμπληρώσεις14. Είχαν μά- 
λιστα οδηγήσει ακόμη και σε παρεκκλίσεις από το αρχικό κείμενο της επιγραφής15. 
Το επίγραμμα, όπως συμπληρώνεται εδώ, είναι ένα κανονικό ελεγείο (ένας εξάμετρος 
κι ένας πεντάμετρος). Όλοι σχεδόν οι μελετητές που ασχολήθηκαν με το παραπάνω 
επίγραμμα στον τρίτο στίχο συμπληρώνουν «κτ[ήσατο»16. Χωρίς να με ικανοποιεί από- 
λυτα, νομίζω ότι νοηματικά ταιριάζει ίσως καλύτερα το «κτ[ίσσατο»17. Οπωσδήποτε, 
δε φαίνεται να πρόκειται για επίγραμμα ιδιαίτερα πετυχημένο18.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μορφή του μνημείου, ο φορέας της επιγραφής, 
που δεν είχε μελετηθεί. Από την ίδια την επιγραφή, μαθαίνουμε ότι πρόκειται για ένα 
βωμό. Η  ενεπίγραφη πλευρά της πλάκας είχε κάποτε στο πάνω μέρος ένα είδος κυμα- 
τίου, ύψους 0.04 μ., από το οποίο έχουν απομείνει ίχνη μόνο (Π ί ν. 55 β). Αυτό αφαιρέ- 
θηκε, ίσως όταν η πλάκα χρησιμοποιήθηκε ως παραστάδα. Τότε φαίνεται καταστράφηκε 
και το δεξιό τμήμα της επιγραφής, μια και το δεξιό μέρος της πλευράς αυτής είναι ξα- 
ναδουλεμένο αδρά, ώστε να σχηματίζεται κατά μήκος μια ζώνη μέγιστου σωζύμενου πλά- 
τους 0.09 μ. (Π ί ν. 55 β). Όμοιο κυμάτιο θα είχε, όπως μπορεί να διακρίνει κανείς 
εύκολα από τα σχετικά ίχνη, και η αριστερή στενή πλευρά της πλάκας, αυτή που σήμε- 
ρα βρίσκεται προς την πλευρά της πόρτας (Π ί ν. 56 α). Δεν μπορώ να βεβαιώσω, αν 
η άλλη πλευρά είχε παρόμοιο κυμάτιο αφού, όσο μπόρεσα να διακρίνω, δε σώζεται 
η αρχική επιφάνεια (Π ί ν. 55 β). Είναι όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, πολύ πι-

11. Κρίσπης ό.π., αριθ. ροδ και Ολύμπιος ό.π., σ. 20 κ.ε. Επίσης Epigrammatum Anthologia 
Palatina ό.π., σ. 50, αριθ. 311.

12. Kaibel ό.π., σ. 532, αριθ. 828 a. IG XII 5, αριθ. 244. Roscher, ML. III. 1, στ. 527, 535 (Bloch). 
RE. XVII 2, στ. 1563 (F. Eieichelheim). Lidell-Scott-Jones λ. δορποφόρος.

13. Τη συμπλήρωση στη μορφή αυτή, την οφείλω στο συνάδελφο Μ. Βουτυρά.
14. Γιά όλες τις αναγνώσεις και συμπληρώσεις της επιγραφής βλ. παραπάνω, σημ. 9 και 10.
15. Νομίζω ότι τόσο ο Κρίσπης όσο και οι IG για λόγους μετρικούς έκαναν το «με ανέθη[κεν» 

της επιγραφής στο δεύτερο στίχο, «[τόνδ] ανέθ[ηκεν», αφού στο «επίμαχο» σημείο η επιγραφή σώζεται 
πολύ καλά (Π ί ν. 54 β). Βλ. και παραπάνω σημ. 9.

16. Βλ. παραπάνω σημ. 9 και 10.
17. Ένας ποιητικός αόριστος του κτίζω, εκτίσσατο, υπάρχει στον Πίνδαρο. Βλ. Liddel-Scott- 

Jones λ, κτίζω.
18. Υπάρχει π.χ. ασάφεια σχετικά με το υποκείμενο του «άνέθη[κεν», που βέβαια δύσκολα θα μπο- 

ρούσε να είναι άλλο από το «Παπιανός».
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θανό. Η  πίσω πλευρά, απ όσο μπόρεσα να δω, φαίνεται ότι ήταν αδούλευτη, η μάλ- 
λον πολύ αδρά δουλεμένη, έτσι ώστε ένα ακανόνιστο έξαρμα να προεξέχει περίπου 
στο κέντρο σ όλο το ύψος της πλάκας. Προς την κάθετη ακμή όμως, αυτή δηλαδή που 
σήμερα βρίσκεται προς την πόρτα, υπάρχει σ όλο το ύψος της μια δουλεμένη ζώνη, 
που ασφαλώς χρησίμευε ως αναθύρωση. Για το αντίστοιχο τμήμα, από το άλλο μέρος, 
δεν μπορεί να πει κανείς τίποτε, έτσι όπως είναι εντοιχισμένη η πλάκα19. Οπως όμως 
δείχνουν ανάλογα παραδείγματα και ορισμένα στοιχεία που δίνει το ίδιο το μνη- 
μείο, και όπως θα αναλύσω παρακάτω, είναι πολύ πιθανό ότι υπήρχε αναθύρωση 
και στην πλευρά αυτή20. Τέλος, οι δυο οριζόντιες πλευρές, η πάνω δηλαδή και η κάτω, 
είναι επίπεδες.

Ποιά μορφή είχε το κυμάτιο που δε σώζεται, μας το δείχνει μια άλλη πλάκα, 
που βρίσκεται κι αυτή εντοιχισμένη στην ίδια πόρτα, στο κάτω μέρος της αριστερής 
παραστάδας (Π ί ν. 55 α, 56 β, 57 α). Οι διαστάσεις της21,καθώς και η κατεργασία των πλευ- 
ρών είναι εντελώς όμοιες με της ενεπίγραφης πλάκας22, πράγμα που με κάνει να πιστεύω 
ότι και οι δυο προέρχονται από το ίδιο μνημείο. Στη μια στενή πλευρά της δεύτερης αυ- 
τής πλάκας, σ αυτή που βρίσκεται αριστερά μας, σώζεται ένα κοίλο κυμάτιο που εξέχει 
0.01 και έχει ύψος 0.04 μ.23 (Π ί ν. 56 β). Το κυμάτιο αυτό δεν υπήρχε λόγος να αφαιρε- 
θεί, επειδή η πλευρά αυτή κρυβόταν στον τοίχο, ενώ αντίθετα αφαιρέθηκε το αντίστοιχο 
κυμάτιο της άλλης στενής πλευράς, επειδή αυτή ήταν ορατή (Π ί ν. 57 α). Συνέβη δη- 
λαδή κι εδώ ότι και με τα κυμάτια της ενεπίγραφης πλάκας, που κι αυτά αφαιρέθηκαν 
στα νεώτερα χρόνια για τον ίδιο προφανώς λόγο. Η  μόνη διαφορά που φαίνεται πώς 
είχε η δεύτερη αυτή πλάκα από την ενεπίγραφη είναι η έλλειψη κυματίου στην πλατιά 
δουλεμένη πλευρά της. Σ όλη την επιφάνεια, και στο πάνω μέρος της, υπάρχουν εμ- 
φανή ίχνη από ντισιλίδικο (Π ί ν. 56 β, και 57 α).

Τα στοιχεία που μας διασώζουν οι δυο αυτές πλάκες μου επιτρέπουν να αναπαρα-

19. Δε στάθηκε δυνατό να μετρήσω με ακρίβεια ούτε να δω όλες τις πλευρές της πλάκας.
20. Βλ. π.χ. J. Travlos, Pictorial Dictionary of Ancient Athens (1971), εικ. 721. H. Thompson, Hes- 

peria 6 (1937) 110 και, εικ. 58. W. Judeich, Topographie2 (1931), σ. 242 κ.ε. Από ένα βάθρο, παρόμοιας κα- 
τασκευής με το βωμό — πιο κάτω θα προσπαθήσω να τον αναπαραστήσω — μας σώζεται στο Μουσείο 
της Πάρου μια ενεπίγραφη πλάκα αριθ. 290 IG XII 5, αριθ. 271, που, κατά μια παράξενη σύμπτωση, 
έχει τις Ιδιες μεταγενέστερες επεμβάσεις — πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε κι αυτή ως παραστάδα (πόρ- 
τας;) στα νεώτερα χρόνια—, όπως και η ενεπίγραφη πλάκα από τα Ψυχοπιανά. Στην κ. Κ. Δεσπίνη 
οφείλω την υπόδειξή της.

21. Έ χει ύψος 0.665 πλάτος 0.32 και πάχος 0.115 μ. Και σ αυτήν έχει ξαναδουλευτεί κατά τη δεύ- 
τερη χρήση της μια ζώνη σ όλο το ύψος της, πλάτους 0.085 μ.

22. Οι διαστάσεις της ενεπίγραφης πλάκας είναι : ύψος 0.66, σωζόμενο πλάτος 0.325 και πάχος 
0.11 μ. Η  ξαναδουλεμένη «ζώνη» έχει πλάτος 0.09 μ. Το αρχικό πλάτος της πλάκας, επειδή, όπως έγρα- 
ψα και παραπάνω, δε διακρίνεται αρχική επιφάνεια στη μια κάθετη στενή πλευρά της, με βοηθάει να 
το προσδιορίσω η επιγραφή. Από την αριστερή, όπως βλέπουμε, ακμή της πλάκας ως το σημείο που 
αρχίζει η επιγραφή είναι 0.03 μ. περίπου. Το μήκος της επιγραφής, όσο σώζεται, είναι 0.19 μ. Τα 
υπόλοιπα γράμματα που έχουν καταστραφεί, θα καταλαμβαναν, σύμφωνα με τη συμπλήρωση, ένα χώρο 
γύρω στα 0.08 μ. Αν υπολογίσουμε και μια απόσταση, πλάτους περίπου 0.03 μ. από το τέλος της επι- 
γραφής ως τη δεξιά ακμή, αφού η επιγραφή είναι πολύ πιθανό ότι καταλάμβανε το μέσο της πλευ- 
ράς, τότε έχουμε ένα συνολικό πλάτος (0.03 -f 0.19 Τ- 0.08 +  0.03 = ) περίπου 0.33 μ., όσο δηλαδή 
είναι περίπου και το πλάτος της άλλης πλάκας (0.32 μ.).

23. 0.04 μ. ακριβώς είναι και το ύψος, όπως σημειώθηκε, του κυματίου της ενεπίγραφης πλάκας.
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στήσω, σε γενικές βέβαια γραμμές, τη μορφή του μνημείου: του βωμού. Τα κυμάτια 
που φέρουν είναι πολύ χρήσιμα, γιατί δεν επιτρέπουν καμιά άλλη δυνατή τοποθέτηση 
των δυο αυτών πλακών στο βωμό, παρά μόνο σε παράλληλες πλευρές του. Με κάτι τέτοιο 
συμφωνεί και το γεγονός, ότι οι δυο αυτές πλάκες, έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις. Το 
ότι στη μια πλάκα έχουμε το επίγραμμα, ενώ από την αντίστοιχη πλευρά της άλλης πλά- 
κας απουσιάζει η επίστεψη-κυμάτιο, μου επιτρέπει να πω ότι με τις δυο αυτές πλάκες έχου- 
με την πρόσθια και την οπίσθια πλευρά ενός τετράπλευρου βωμού. Τις ακριβείς όμως δια- 
στάσεις του βωμού δε μπορώ να τις προσδιορίσω, αφού μου λείπουν οι δυο άλλες πλάγιες 
πλευρές του.Από αυτές, μόνο το πάχος του κροτάφου τους θα μπορούσε να προσδιοριστεί, 
και αυτό κατά προσέγγιση, από το πλάτος της αναθύρωσης στις δυο πλευρές που μας σώ- 
ζονται24. Μια κι έχω όμως το πλάτος της κύριας και της πίσω πλευράς του βωμού (0.32 
μ.), μπορώ να θεωρήσω βέβαιο ότι και το πλάτος των δυο άλλων πλευρών δε μπορεί να ή- 
ταν πολύ διαφορετικό. Πρόκειται για ένα μικρό βωμό25, όπως μας δείχνει άλλωστε και η 
απουσία οποιουδήποτε τόρμου για τη σύνδεση των πλευρών του. Ο  βωμός, πιθανότατα, 
πατούσε επάνω σ ένα μικρό βάθρο (η κάτω επιφάνεια των πλευρών που έχουμε, είναι, 
όπως είπα και παραπάνω, επίπεδη). Η  μορφή της επίστεψής του, δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί.

Α ν  ο βωμός έχει μεταφερθεί από ένα κοντινό μέρος η από μια πιο μακρινή περιο- 
χή, όπως θέλει ο Rubensohn26, δεν μπορώ να το ξέρω, αφού στην περιοχή δεν έχει γίνει 
συστηματική έρευνα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο στο σπίτι, όπου είναι 
εντοιχισμένες οι πλάκες αυτές του βωμού (Π ί ν. 55 α), όσο και στη γύρω περιοχή27, 
υπάρχει και άλλο αρχαίο υλικό. Επιπλέον, το εύφορο έδαφος και τα άφθονα νερά της 
περιοχής, σήμερα τουλάχιστον, κάνουν τον τόπο ιδεώδη για τη λατρεία Νυμφών η 
άλλων συγγενικών θεοτήτων. Το ότι, ως τις μέρες μας, διατηρήθηκε στην Πάρο, λίγο 
μακρύτερα από τα Ψυχοπιανά (Πεταλούδες), μια τοποθεσία Μυρσίνη28, δεν είναι απα- 
ραίτητο να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι από εκεί πρέπει να προέρχεται και ο 
βωμός, επειδή η επιγραφή του αναφέρει το όνομα «Μυρσινέας»29. Η  ονομασία Μυρ- 
σίνη είναι αρκετά κοινή ως τις μέρες μας. Αλλά και στην περίπτωση που θα δεχόμασταν 
ότι η σημερινή τοποθεσία Μυρσίνη ταυτίζεται με «τας Μυρσινέας» της αρχαιότητας, 
και πάλι αυτό δε θα ήταν αρκετό για να συναγάγουμε συμπεράσματα για την προέλευση 
του μνημείου. Από την επιγραφή του βωμού δε μπορεί να συμπεράνει κανείς, ότι το 
ιερό των Δορποφόρων και των Νυμφών, στις όποιες αφιερώθηκε ο βωμός, βρισκόταν 
«εις τας Μυρσινέας».

Όπως είπα και παραπάνω, θεότητες Δορποφόρες—η λέξη είναι σύνθετη από το «δόρ- 
πον» και «φέρω»—δεν ήταν γνωστές ως τώρα από την αρχαία φιλολογική παράδοση. Η

24. Επειδή και οι δυο πλάκες είναι εντοιχισμένες, δεν ήταν δυνατό να μετρήσω το πλάτος της 
αναθύρωσης.

25. Για παρόμοιους βωμούς η για παρόμοιες κατασκευές βλ. παραπάνω σημ. 20.
26. Ο. Rubensohn, AM 26 (1901), σ. 175.
27. Εντοιχισμένα αρχαία, όπως με πληροφόρησε ο καθηγητής κ. Γ. Δεσπίνης, υπάρχουν και στον 

πύργο του Α λήσαφα ΓΑ. Ορλάνδος, Α ρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος I (1964), σ. 8 
αριθ. 97 και εικ. 3), που βρίσκεται εκεί κοντά (Π ί ν. 57 β).

28. Ο. Rubensohn ό.π., 175 και RE. XIVII 4, στ. 1971. Ολύμπιος ό.π. σ. 20 κ.ε.
29. Ο. Rubensohn, AM 26 (1901), σ. 175.
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μόνη σχετική μαρτυρία είναι οι δυο επιγραφές της Πάρου, πράγμα που με κάνει να πι- 
στεύω, ότι πρόκειται για τοπικές θεότητες. Για πολλούς τόπους, η αρχαία παράδοση μας 
έχει διασώσει τέτοιες τοπικές θεότητες. Στην Αθήνα π.χ. έχουμε τις Κεκροπίδες, την 
Άγλαυρο, την Έρση και την Πάνδροσο. Α ναφέρομαι ειδικά σ αυτές, επειδή από τη 
γραπτή παράδοση ξέρουμε ότι στην Αθήνα γινόταν προς τιμή τους μια «δειπνοφορία»30. 
Παρόμοια γιορτή μπορούμε ίσως να υποθέσουμε και για την Πάρο, μια «δορποφορία» 
δηλαδή, κατά την οποία και οι Παριανοί θα πρόσφεραν νυκτερινά φαγητά (δόρπα) 
στις δικές τους θεότητες. Στην προκειμένη περίπτωση το «Δορποφόρες» δεν είναι απα- 
ραίτητο να αναφέρεται σε θεότητες που φέρουν, αλλά σε θεότητες που δέχονται «δόρ- 
πα»31. Η  γιορτή θα γινόταν τη νύχτα, όπως μας επιτρέπει να συμπεράνουμε το ίδιο 
το όνομα των «Δορποφόρων», στο οποίο περιέχεται η λέξη «δόρπον», νυχτερινό φα- 
γητό. Είναι όμως πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε το περιεχόμενο της «δορποφορίας», 
όπως άλλωστε συμβαίνει με πολλές αρχαίες λατρείες, για τις οποίες δεν έχουμε αρκετές 
πληροφορίες από τις αρχαίες πηγές.

Το ότι στα Ψυχοπιανά της Πάρου οι Δορποφόρες λατρεύονταν μαζί με τις Νύμ- 
φες32, είναι ίσως ενδεικτικό ότι πρόκειται για παραπλήσιες θεότητες. Και αυτό, όπως 
θα δούμε παρακάτω, έρχεται να το ενισχύσει και το είδος των προσφορών προς τις 
δυο αυτές ομάδες θεοτήτων, αφού και στις Νύμφες, σε ορισμένα τουλάχιστον μέρη, 
προσφέρονταν επίσης βραδινά φαγητά. Οι Νύμφες είναι κυρίως θεότητες της φύσης, 
και η ιδιότητά τους αυτή τις συνδέει στενά με την ευφορία και τη βλάστηση33. Έτσι, 
και στην Αθήνα η λατρεία των Κεκροπιδών, που είναι επίσης Νύμφες34, συνδέεται

30. Βλ. L. Deubner, Attische Feste (1932), σ. 14 σημ. 8. Βλ. και Lidell-Scott-Jones λ. δειπνοφορία 
και Ν. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Αττικά (1974), σ. 362 σημ. 2. «Δειπνοφόρους» 
μας αναφέρει η αρχαία παράδοση και για τα Οσχοφόρια. Βλ. L. Deubner ό.π., σ. 144 και σημ. 5. Ίο  
λεξικό της Σούδας, λ. δειπνοφόροι, λέει : «αι φέρουσαι τοις κατακεκλιμένοις εν τω της Αθήνας ίερω 
τα δείπνα», Να πρόκειται άραγε για το ιερό της Α θηνάς στην Ακρόπολη; Και αν είναι έτσι, τότε το 
κτήριο, όπου ήταν οι «κατακεκλιμένοι», θα μπορούσε να είναι η «Πινακοθήκη» μέσα στην οποία ο 
Τραυλός, ό.π. σ. 482 και εικ. 618, 619, τοποθετεί κλίνες; Ίσως θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ιέ- 
ρειες της Αθήνας Παλλάδας στην Αθήνα χαρακτηρίζονται με τα επίθετα «τραπεζοφόρος» και «τρα- 
πεζώ» (βλ. Liddell-Scott-Jones λ. τραπεζοφόρος και τραπεζώ).

31. Όπως π.χ. ο Απόλλων δεκατηφόρος (RE. II 1, στ. 47 (Wernicke) δεν είναι αυτός που προσφέ- 
ρει τη δεκάτη, αλλά αυτός που τη δέχεται. Βλ. Liddell-Scott-Jones λ. δεκατηλογία.

32. Η  λατρεία των Νυμφών φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Πάρο. Πολλές είναι 
οι σχετικές μαρτυρίες. Εκτός από αυτές που έχει συγκεντρώσει ο Ο. Rubensohn, RE. XVIII 4, στ. 1854 
κ.ε., στο Μουσείο της Πάρου υπάρχει ακόμη ένας όρος ιερού Νυμφών, αδημοσίευτος, αριθ. 801. Δεν 
μπόρεσα δυστυχώς να πληροφορηθώ την ακριβή του προέλευση. Επίσης, από τις επιγραφές του Α ρχι- 
λοχείου (Ν. Κοντολέων, ΑΕ 1952, σ. 40 και 55 κ.ε.) μαθαίνουμε ότι στο ιερό αυτό υπήρχε βωμός αφιε- 
ρωμένος στις Νύμφες, στο Διόνυσο και στις Ώ ρες. Νύμφες εικονίζονται ίσως και στο πρώιμο αναθημα- 
τικό ανάγλυφο της Γλυπτοθήκης του Μονάχου, αριθ. 241, που η προέλευσή του από την Πάρο είναι 
μάλλον σίγουρη (W. Fuchs, Die Skulptur der Griechen (1969), σ. 502 και εικ. 583). Ο  Rubensohn ό.π., 
στ. 1846 ερμηνεύει τις μορφές αυτές ως Χάριτες. Πρβλ. και D. Ohly, Glyptothek München (1972), σ. 16, 
18 και 117. Για λατρεία Χαρίτων στην Πάρο βλ. και F. W. Hamdorf, Griechische Kultpersonifikationen 
der vorhellenistischen Zeit (1964), σ. 46 και 103 κ.ε.

33. Βλ. Μ. Nilsson, Ελληνική Λαϊκή Θρησκεία (μετ. Τ. Κακριδή) (1966), σ. 11 κ.ε. Για τις Νύμφες 
βλ. τα εκτενή άρθρα Roscher, ML. III. 1,500 κ.ε. (Bloch) και RE. XVII στ. 2, 1527 κ.ε. (F. Heichelheim). 
Βλ. επίσης EAA.V, 502 κ.ε. (Η. Sichtermann), όπου δίνεται και μια βιβλιογραφία.

34. Βλ. π.χ. Roscher, ML. 1 1, στ. 160 και I. 2, στ. 2590 (Seeliger).
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επίσης με την ευφορία και τη βλάστηση35. Αυτή μάλιστα η λατρεία τους πιθανότατα 
είναι η παλαιότερη, η αρχική36. Ίσως λοιπόν δεν ήταν τυχαίο, και ότι γι αυτές γινό- 
ταν στην Αθήνα μια «δειπνοφορία», κατά την οποία οι Αθηναίοι τις τιμούσαν με 
νυχτερινά φαγητά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι πολλές φορές τα δείπνα προς τους θεούς 
έχουν άμεση σχέση με τις «απαρχές»37. Αλλά και σ αλλά μέρη φαίνεται ότι είχαμε 
παρόμοιες τελετουργίες προς τιμήν των Νυμφών, όπως π.χ. μπορεί να συμπεράνει κανείς 
από επιγραφή των Συρακουσών, όπου στις Νύμφες είχε αφιερωθεί ένας βωμός και «τρι- 
κλείνια»38. Αυτό το τελευταίο αποκτά για την περίπτωσή μας ιδιαίτερη ίσως σημασία, 
επειδή, όπως ξέρουμε από φιλολογικές μαρτυρίες, στη Σικελία «έθους όντος. .. θυσίας 
ποιείσθαι κατά τας οικίας ταις Νύμφαις και περί τα αγάλματα παννυχίζειν μεθυσκο- 
μένους ορχείσθαί τε περί τας θεάς»39. Έτσι, είναι πολύ πιθανό και η λατρεία των Δορ- 
ποφόρων θεοτήτων της Πάρου να σχετίζεται με τη βλάστηση και την εύκαρπία40.

Η  επιγραφή της Πάρου, Δορποφόρων ιερόν, όπως έχω ήδη πει, πρέπει να ήταν 
ένας όρος, πιθανότατα σ ένα τέμενος της αρχαίας πόλης της Πάρου. Από το σχήμα 
των γραμμάτων της μπορεί να χρονολογηθεί στον 4ο αι. π.Χ.41. Σχετικά σπάνια είναι η 
μορφή του Φ, που η κάθετη κεραία του διακόπτεται από τον κύκλο42.

Με τη νέα επιγραφή βεβαιώνεται μια ακόμη λατρεία στην Πάρο43, με τοπικό πι- 
θανότατα χαρακτήρα, ενώ και η λέξη δορποφόρος, που μας ήταν γνωστή ως τώρα μόνον

35. Βλ. σημ. 34. Αξίζει να αναφερθεί ότι και η σπουδαιότερη γιορτή που σχετίζεται με τις Κεκρο- 
πίδες, τα Α ρρηφόρια, ήταν επίσης συνδεδεμένη με τη βλάστηση. «Α ρρητοφόρια καλείται και άγεται 
τον αυτόν λόγον έχοντα περί της των καρπών γενέσεως και της των ανθρώπων σποράς», βλ. Deubner 
ό.π., σ. 10 σημ. 3 και γενικά για τα Α ρρηφόρια 9 κ.ε.

36. Βλ. σημ. 34. Τα ίδια τα ονόματά τους άλλωστε, Άγλαυρος, Έ ρση και Πάνδροσος, έχουν «σχε- 
τιστεί εννοιολογικά με τη χρήσιμη για τη βλάστηση υγρασία» (Ν. Παπαχατζής ό.π., σ. 267 σημ. 1).

37. Κ. Ρωμαίος, AM 39 (1914), σ. 233. Βλ. και R. Thönges-Stringaris, AM 80 (1965), σ. 63.
38. Αριστοβούλα / Θεοδώρου / τα τρικλείν[ια] / και τον βωμόν / Νύμφαις IG XIV, I, αριθ. 4.
39. Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 6, 250 α.
40. Ίσως ανάλογη σημασία να είχε και μια άλλη γιορτή της Αθήνας, που γινόταν την πρώτη μέρα 

των Α πατουρίων και ονομάζονταν Δορπία η Δόρπεια (Deubner ό.π., σ. 232 και σημ. 3). Τη μέρα αυτή 
τα μέλη κάθε φρατρίας ε ίχ α ν  κ οινές νυχτερ ινές σ υ νεσ τιά σ εις , κάτι που πρέπει να α να χθ εί στα π ο λύ  πα- 
λαιά χρόνια και ίσως μπορεί να σχετίζεται πέρα από το γεγονός ότι κάθε κοινό γεύμα συνδέει με ιερούς 
δεσμούς όλους όσους παίρνουν μέρος σ αυτό (Μ. Nilsson ό.π., σ. 71), με την ευγονία και τη διαιώ- 
νιση κάθε φρατρίας.

41. Τα γράμματά της μοιάζουν με τα γράμματα της επιγραφής, που είναι χαραγμένη επάνω στο 
αρχαϊκό κιονόκρανο από τον τάφο του Αρχίλοχου (Α . Ορλάνδος, Το Έργον 1960, σ. 184 κ.ε.· του ί- 
διου, Το Έργον 1961, σ. 196, εικ. 202, 203). Πρέπει όμως να είναι νεώτερη, όπως μας δείχνει το σχή- 
μα του Ν και του Ε, του όποιου η μεσαία οριζόντια κεραία είναι πιο μικρή από τις άλλες δυο.

42. Ό σ ο  μπόρεσα να ερευνήσω, στην Πάρο δεν έχουμε παρόμοια μορφή του γράμματος αυτού. 
Στα αρχαϊκά χρόνια τη συναντούμε στην Ερέτρια (βλ. π.χ. L.H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic 
Greece (1961), σ. 80 και 84), σε αττικά αγγεία (Μ. Guarducci, Epigrafia Greca I (1967), σ. 218 και 
σημ. 4) και μεταγενέστερα σποραδικά, σε ορισμένα άλλα μέρη. Εκτός από τα παραδείγματα που ανα- 
φέρει η Guarducci, ό.π., σημ. 4, βλ. π.χ. και IG2 ΙΙ-1Π, αριθ. 1160.

43. Εκτος από τις λατρείες της Πάρου, που έχει συγκεντρώσει ο Rubensohn RE. XVIII 4, στ. 1841 
κ.ε., σήμερα είναι γνωστές και άλλες λατρείες, όπως του Δία Ελευθερίου (Α . Ορλάνδος, ΑΕ 1975, σ. 8 
κ.ε., Αρχαιολογικά Χρονικά), του Δία Έλαστέρου (Ν. Κοντολέων, ΑΕ 1948-49, σ. 1 κ.ε.), του Δία Υπερ- 
δεξίου, της Αθήνας Ύπερδεξίας, του Απόλλωνα Προστατηρίου και των Ωρών (Ν. Κοντολέων, ΑΕ 1952, 
σ. 40 και 53 κ.ε.), όπως επίσης και των αιγυπτιακών θεοτήτων (Α . Ορλάνδος, ό.π., σ. 11 κ.ε., αριθ. 9-10,
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από την αποσπασματική επιγραφή του βωμού, μπορεί να ερμηνευτεί σωστότερα. Το 
γεγονός ότι από δυο διαφορετικά σημεία του νησιού έχουμε μαρτυρία για τις Δορπο- 
φόρες, δείχνει πιθανόν ότι η λατρεία τους ήταν διαδεδομένη44.

Από το ΒΑ. νεκροταφείο της αρχαίας Πάρου, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο που 
πηγαίνει σήμερα από την Παροικιά στη Νάουσα και πριν από τη διακλάδωση για 
τις Λεύκες45, από την περιοχή του Αι-Γιάννη, προέρχεται η βάση μιας επιτύμ- 
βιας στήλης με το όνομα του νεκρού : Ε ρασίφρων (Π ί ν. 58). Η  βάση, που είναι 
από παριανό μάρμαρο κάπως χοντρόκοκκο, μεταφέρθηκε στο Αρχαιολογικό Μου- 
σείο της Παροικίας46. Έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου (μήκος 0.49, 
ύψος 0.265 και μέγιστο σωζόμενο πλάτος 0.325 μ). Στο μέσο περίπου της πά- 
νω οριζόντιας πλευράς της υπάρχει ένας μεγάλος ορθογώνιος τόρμος47 ( Π ί ν. 
58 β), με διαστάσεις 0.17 Χθ.10 και βάθος 0.095 μ. Τα τοιχώματα του τόρμου, που 
προφανώς χρησίμευε για τη στήριξη της στήλης με τη βοήθεια ενός εμβόλου, 
συγκλίνουν προς τα κάτω, έτσι ώστε οι διαστάσεις στο βάθος του τόρμου να μικραίνουν 
σε 0.165 X 0.08 μ. Ανάλογη μείωση προς τα κάτω θα είχε λοιπόν και το έμβολο 
της στήλης. Παρά το γεγονός της μεγάλης φθοράς της βάσης, σ όλες τις πλευρές της 
μπορούμε να διακρίνουμε την αρχική της επιφάνεια, εκτός από την πίσω κάθετη 
πλευρά της48. Το όνομα Ε ρασίφρων, «χαραγμένο» ψηλά και στο μέσο της κάθετης μα- 
κριάς πλευράς49, που φυσικά αποτελεί και την κύρια όψη της βάσης, δεν ήταν γνω- 
στό ως σήμερα από την Πάρο50. Στην Πάρο συναντούμε τα συγγενικά ονόματα 
Ε ρασίφων51 και Ε ρασίππη52. Η  βάση μπορεί να χρονολογηθεί από το σχήμα

σ. 14, αριθ. 14 και σ. 26 κ.ε., αριθ. 46. Για την επιβεβαίωση της λατρείας της Εστίας μέσα στην αρ- 
χαία πόλη της Πάρου βλ. Γ. Δεσπίνης, ΑΔ 20 (1965): Μελέται, σ. 119 κ.ε. και ιδιαίτερα 131 κ.ε.

44. Είναι κάπως δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι και οι δυο ενεπίγραφες πλάκες της Πάρου 
για τις Δορποφόρες προέρχονται από το ίδιο ιερό, αφού βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του νησιού.

45. Δεξιά και αριστερά από το δρόμο αυτό, αμέσως βόρεια της Καταπολιανής, βλέπει κανείς πολλά 
αρχαία από το ΒΑ. νεκροταφείο της αρχαίας Πάρου. Για την ύπαρξη νεκροταφείου στην περιοχή 
αυτή από τον 7ο κιόλας αι. βλ. Ν. Ζαφειρόπουλος, ΑΔ 16 (1960) : Χρονικά, σ. 245. Για το νεκροτα- 
φείο αυτό βλ. επίσης Ο. Rubensohn, AM 26 (1901), σ. 222, Ν. Ζαφειρόπουλος, ΑΔ 18 (1963) : Χρονι- 
κά, σ. 273 κ.ε., Ν. Ζαφειρόπουλος, ΑΔ 22 (1967) : Χρονικά, σ. 463, Δ. Σκιλάρντι, ΠΑΕ 1974, σ. 183 
και του ίδιου Journal of Field Archaeology 2 (1975), σ. 86 κ.ε.

46. Βρέθηκε στον ανατολικό τοίχο του κτήματος του Π. Δημητρακόπουλου. Τη δημοσίευση της 
ενεπίγραφης αυτής βάσης μου την παραχώρησε η κ. Κ. Δεσπίνη, που την πρόσεξε και φρόντισε για τη 
μεταφορά της στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου.

47. Η  δεξιά στενή πλευρά του τόρμου απέχει από την αντίστοιχη πλευρά της βάσης 0.16, ενώ η 
μπροστινή του 0.105 μ., από την αντίστοιχη πλευρά της βάσης.

48. Οπωσδήποτε ελάχιστα πρέπει να απέχει η σημερινή επιφάνεια της από την αρχική.
49. Το τελευταίο γράμμα του ονόματος Ερασίφρων απέχει από τη δεξιά ακμή της πλευράς αυτής 

0.17, ενώ το πρώτο από την αριστερή ακμή 0.15 μ. Α πό την επάνω ακμή της πλευράς η λέξη απέχει 
0.04 μ. Το μήκος της λέξης είναι 0.17 μ.

50. Το συναντούμε, οπωσδήποτε όχι συχνά, σε άλλες περιοχές, όπως π.χ. σε μια επιγραφή από 
το Ά ργος (IG2 IV I, αριθ. 71, στ. 51). Πρόκειται για ένα Μεγαρέα (Ερασίφρων Σιμύλου), που ανήκε 
στη φυλή των Παμφύλων, μια από τις τρεις καλούμενες δωρικές φυλές.

51. IG XII 5, αριθ. 187. Το όνομα αυτό είναι γενικά πιο συνηθισμένο. Βλ. π.χ. Inscriptiones Cre- 
ticae II, V, αριθ. 19 και I. Kirchner, Prosopographia Attica (1901), αριθ. 5029.

52. IG XII 5, αριθ. 186, στ. 11, 13, 19 και αριθ. 227.
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των γραμμάτων53 στον 3ο π.Χ. αι. Χαρακτηριστική είναι η ομοιότητα ορισμένων 
γραμμάτων της, π.χ. του Φ με τη μεγάλη κάθετη κεραία και το μικρό κύκλο στη μέση, 
με γράμματα από άλλες χρονολογημένες επιγραφές της Πάρου, όπως π.χ. του Πάριου 
Χρονικού, που χρονολογείται στα 264/354. Για το μνημείο που θα έφερε η βάση αυτή, 
μπορώ να πω, σύμφωνα με αλλά σύγχρονα παραδείγματα που έχουμε από την Πάρο55, 
ότι ήταν μια απλή στήλη η μια στήλη με ανάγλυφη παράσταση. Το τελευταίο μου φαί- 
νεται περισσότερο πιθανό, εξαιτίας των μεγάλων σχετικά διαστάσεων του τόρμου και 
της παρουσίας του ονόματος του νεκρού στη βάση56.

Μ. Α. ΤΙΒΕΡΙΟΣ

53. Το ύψος του μεγαλύτερου γράμματος, του Φ, είναι 0.023 και του μικρότερου, του Ο, 0.010 μ.
54. Γενικά, όλα τα γράμματα της λέξης Ερασίφρων μπορούν να συγκριθούν με αντίστοιχα από 

το Πάριο Χρονικό (IG XII 5, αριθ. 444), όπως το πολύ μικρό και κάπως ανοιχτό Ω η το Α, που έχει 
την οριζόντια κεραία καμπύλη (πρβλ. Α . Ορλάνδος, ΑΕ 1975, σ. 19 κ.ε., Αρχαιολογικά Χρονικά). 
Πολύ στενή συγγένεια παρουσιάζουν τα γράμματα του Ερασίφρων και με τα γράμματα της επιγραφής 
Αρσινόης Φιλαδέλφου (IG XII 5, αριθ. 264), που βρίσκεται στο Μουσείο της Πάρου. Στην επιγραφή 

αυτή το Ο έχει ύψος 0.018 και το Φ 0.032 μ.
55. Για τις επιτύμβιες στήλες από την Πάρο και γενικότερα από τις Κυκλάδες, από τα ελληνιστικά 

χρόνια και ύστερα, βλ. Μ. T. Couilloud, BCH 98 (1974), σ. 397 κ.ε. και 486 κ.ε. Βλ. επίσης της ίδιας, 
Délos XXX, Les Monuments Funéraires de Rhénée (1974), 33 κ.ε. και 261 κ.ε.

56. Στις μεταγενέστερες στήλες, ήδη από τον 3ο αι., σε σπάνιες περιπτώσεις συναντούμε το όνομα 
του νεκρού μόνο του (βλ. π.χ. Couilloud, BCH 98 (1974), σ. 423, αριθ. 13 η Délos, ό.π., πίν. 69,350. 
Για ένα σύγχρονο παράδειγμα από την Πάρο, που πρέπει να είναι κι αυτό επιτύμβιο, βλ. Α . Ο ρ- 
λάνδος, ό.π., σ. 18 κ.ε. αριθ. 24, εικ. 27.
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( Π ί ν. 59 -  66· Σ χ. 1 )

Ένα παράξενο κατάλοιπο από την εποχή της ρωμαϊκής κατοχής της Κρήτης είναι 
οι παραθαλάσσιες λαξευτές ιχθυοδεξαμενές. Παλαιότερα ήταν γνωστές μόνο δύο τέ- 
τοιες ομάδες, μία στη βόρεια ακτή του νησιού, στη Χερσόνησο (Νομός Ηρακλείου), 
και μία στο Μόχλο (Νομός Λασιθίου), δημοσιευμένες από τους Sinclair Hood και 
John L. Leatham1. Η  μελέτη αυτή υπήρξε η πρώτη αλλά και η θεμελιώδης πραγματεία 
γύρω από το θέμα. Στις λίγες αυτές και όχι καλά διατηρημένες ιχθυοδεξαμενές προσ- 
τέθηκε πρόσφατα μια καινούρια, η μεγαλύτερη έως σήμερα γνωστή, στη Σητεία1 2. 
Κοντά της εντοπίστηκαν ίχνη από πολλές, αλλά τελείως κατεστραμμένες δεξαμενές, 
που έδειχναν ότι εδώ υπήρχε η πιο σημαντική επιχείρηση στην Κρήτη για τη διατή- 
ρηση ζωντανών ψαριών και τη διανομή τους σε μια κλίμακα ανάλογη με την τεράστια, 
όπως φαίνεται, ανάπτυξη της ψαροφαγίας μετά την τελευταία φάση της Ρωμαϊκής Δη- 
μοκρατίας, που είχε καταντήσει σωστή μανία, όπως αφηγούνται πολλά αρχαία ανέκ- 
δοτα3. Με τις ιχθυοδεξαμενές γενικά, τις ιδεώδεις διαστάσεις τους και το σωστό τρόπο 
λειτουργίας τους, ασχολούνται οι δύο Ρωμαίοι αγροτικοί συγγράφεις, ο Columella 
(VIII. 16-17) και ο Varro (III. 17).

Η  έρευνα αυτών των λαξευμάτων στις συνήθως ψηλές βραχώδεις ακτές της Κρή- 
της, που είναι τόσο σπάνια όσο και ενδιαφέροντα, προχωρεί αρκετά με την πρόσφατη 
ανακάλυψη μιας ακόμα ιχθυοδεξαμενής, αλλά αυτή τη φορά στη νότια παραλία του 
νησιού, στο Λιβυκό Πέλαγος. Η  θέση της δεξαμενής, ακριβώς 8 χλμ. προς Α. από 
την έξοδο της Ι εραπέτρας, λίγο πριν από τα σύνορα με την Επαρχία Σητείας, στην 
περιοχή Στα Φέρμα, είναι γύρω στα 200 μ. προς Ν. από την εθνική οδό και το εξοχικό 
κέντρο Χαΐτα-Κάκκου. Ο  εντοπισμός της είναι δύσκολος, γιατί είναι χωμένη στα πα- 
νύψηλα βράχια της ακτής. Αυτός είναι ο λόγος, μαζί με το γεγονός ότι η εθνική οδός 
κατασκευάστηκε πρόσφατα, που το εντυπωσιακό αυτό μνημείο της αρχαιότητας δεν 
είχε γίνει νωρίτερα γνωστό. Πρέπει να βρεθεί κανείς τελείως δίπλα του για να το δει 
(Π ί ν. 65α).

Η  δεξαμενή σχηματίζεται από ένα βαθύτατο ορθογώνιο όρυγμα, για την ακρίβεια 
ελαφρότατα τραπεζοειδές, μια πραγματική αίθουσα λαξευμένη στο βράχο (Σ χ . 1). 
Το μέγιστο ύψος — κατά τη βορειοδυτική γωνία — φθάνει τα 4.80 μ. Η  βόρεια4 πλευρά 
έχει μήκος 5.45, η ανατολική 4.80, η παραθαλάσσια νότια 5.55 και η δυτική 5.50 μ. 
Η  κατακόρυφη και αρκετά επιμελής λάξευση των τοιχωμάτων έκαμε πολύ φανερή τη

1. Sub-marine Exploration in Crete, 1955, BSA 53-4 (1958-9), σ. 264 κ.ε.
2. C. Davaras, Rock-cut Fish-tanks in Eastern Crete, BSA 69 (1974), σ. 87 κ.ε.
3. Πρβλ. Hood και Leatham, ό.π., σ. 264. Για τα ρωμαϊκά vivaria πρβλ. J. Meirat, Marines anti- 

ques de la Méditerranée, 1964, σ. 135.
4. Για την ακρίβεια η βορειοδυτική πλευρά. Πρβλ. τον προσανατολισμό του Σ χ .  1.
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Σχ. 1. Κάτοψη και τομές ιχθυοδεξαμενής.
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φυσική στρωματογραφία των πετρωμάτων (Π ί ν. 59α-β, 60β, 65α), που έχουν μια μάλ- 
λον έντονη κλίση προς τη θάλασσα.

Κατά μήκος της βόρειας πλευράς είναι λαξευμένη μία σκάλα πλάτους 0.70 μ. με 
δέκα σκαλοπάτια, ύψους 0.30 μ. περίπου, το καθένα. Τα σκαλοπάτια είναι αρκετά από- 
τομα, λαξευμένα μάλλον πρόχειρα για καθαρά πρακτικούς σκοπούς, σήμερα δε κάπως 
φθαρμένα. Η  σκάλα ξεκινά από τη φυσική επιφάνεια του βράχου στο σημείο εκείνο, 
από τη βορειοανατολική γωνία του ορύγματος (Π ί ν. 59β, 60α, γ, στ). Το συνολικό της 
ύψος είναι σχεδόν 3 μ.

Η  παραθαλάσσια πλευρά της δεξαμενής είναι η νότια. Στο κάτω μέρος της έχουν 
λαξευτεί σχεδόν συμμετρικά δύο είσοδοι για το θαλάσσιο νερό. Η  καθεμιά τους αντι- 
στοιχεί σε ένα διαμέρισμα της δεξαμενής, όπως θα δούμε παρακάτω (Πίν. 61α, 62α-β). 
Αυτές οι είσοδοι διευρύνονται αισθητά προς τα κάτω, για να επιτρέπουν να κυκλο- 
φορεί πιο εύκολα το νερό. Η  ανατολική είσοδος έχει ύψος 1.05 μ. και πλάτος 
επάνω 0.50 και κάτω 1 μ. περίπου. Το μήκος της μέσα από το βράχο ως τη θάλασσα 
φθάνει γύρω στο 1 μ. Η  δυτική είσοδος (Π ί ν. 62β) έχει περίπου το ίδιο ύψος με την 
ανατολική, αλλά πολύ μεγαλύτερο πλάτος, επάνω 1.20 και κάτω 2.20 μ. Το πλάτος αυτό 
δεν είναι το αρχικό, αλλά οφείλεται στην καταστροφή του βράχου σε μεγάλη έκταση 
κατά τη δυτική παρειά της εισόδου, ασφαλώς εξαιτίας της ενεργείας της θάλασσας 
σε συνδυασμό με φυσικά ρήγματα ανάμεσα στα στρώματα του πετρώματος, που είναι 
ακόμα φανερά (Π ί ν. 62β).

Πάνω από κάθε είσοδο υπάρχει από ένα ζευγάρι βαθιές εγκοπές, με σχήμα τετρα- 
γωνικό ακανόνιστο, διαστάσεων περίπου 0.10 μ., και σχεδόν του ίδιου βάθους. Οι εγκο- 
πές κάθε ζευγαριού είναι σε απόσταση 0.50 μ. περίπου μεταξύ τους. Ασφαλώς εδώ στε- 
ρεωνόταν ένα μάλλον πολύπλοκο σύστημα από χάλκινα κιγκλιδώματα η δικτυωτά. 
Αυτά είχαν σαν προορισμό να εμποδίζουν τα ψάρια να διαφύγουν στην ανοιχτή θάλασ- 
σα, αφίνοντας όμως βέβαια ελεύθερη την κυκλοφορία του νερού. Φυσικά, τέτοια κιγ- 
κλιδώματα δε σώζονται ούτε εδώ ούτε αλλού5, η ύπαρξή τους είναι όμως γνωστή από 
τους Ρωμαίους συγγραφείς, όπως τον Columella (VIII. 17, 6), που συνιστά να τοπο- 
θετούνται χάλκινα κιγκλιδώματα με μικρές οπές. Ανάλογα λαξεύματα για την πλάγια 
στερέωση αυτών των κιγκλιδωμάτων η δικτυωτών υπάρχουν και στις προσκείμενες 
πλευρές της δεξαμενής. Έτσι, στη δυτική πλευρά, βλέπουμε ένα ακανόνιστο τετράγωνο, 
ενώ στην ανατολική υπάρχει ένα κάθετο αυλάκι, αρκετά μεγάλο.

Ολος ο πυθμένας της δεξαμενής σκεπάζεται από το θαλάσσιο νερό, εκτός από 
ένα στενό πεζούλι, σαν πεζοδρόμιο, κατά μήκος όλων των πλευρών. Το πεζούλι αυτό, 
πολύ φθαρμένο σε διάφορα σημεία από την ενέργεια της θάλασσας, έχει πλάτος 0.46 
στη δυτική πλευρά και 0.40 μ. στην ανατολική, ενώ στη βόρεια πλευρά, κάτω μεν από 
τη σκάλα απομένει μόνο μια στενή λουρίδα πλάτους 0.10 μ., στο μέρος όμως όπου 
η σκάλα τελειώνει και αφίνει τη θέση της στο πεζούλι, αυτό πλαταίνει πολύ και φθάνει 
τα 0.90 μ. Το πεζοδρόμιο αυτό ήταν βέβαια άπαραίτητο για να μπορεί κανείς να φθάνει 
σε διάφορα σημεία της δεξαμενής για εργασίες σχετικές με τη λειτουργία της, όπως

5. Στις ιχθυοδεξαμενές του Μόχλου σώθηκε μια λίθινη πλάκα με κανονικές οπές, που εκτελούσε 
αυτό το έργο : πρβλ. Hood και Leatham, ό.π., σ. 275 πίν. 63 a.
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το καθάρισμα, βασικά όμως το ψάρεμα των ψαριών εκείνων που διαλέγονταν για να 
δοθούν στην κατανάλωση. Για την εργασία αυτή τα απαραίτητα εργαλεία θα ήταν κα- 
μάκια και απόχες με μακρύτατες λαβές. Στη μεγάλη δεξαμενή της Σητείας εντοπίστηκε 
μάλιστα ένα είδος δωματίου, σαν διάδρομος, λαξευμένου στο βράχο, με ύψος μεγαλύ- 
τερο από 3.50 μ., όπου φαίνεται ότι αποθήκευαν τέτοια σύνεργα ψαρικής με τόσο μα- 
κριές λαβές6.

Το εσωτερικό της δεξαμενής χωρίζεται σε δύο διαμερίσματα με ένα διαχώρισμα 
από φυσικό βράχο, που είχε αφεθεί αλάξευτο στη μέση της δεξαμενής, κατά μήκος του 
άξονα από Β. προς Ν. Το διαχώρισμα αυτό έχει πλάτος 0.50 και βρίσκεται σήμερα 
σχεδόν 0.30 μ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας (Π ί ν. 61α-β, 62α και 63α). Το 
ύψος του είναι 0.80 μ. περίπου. Αυτό το διαχώρισμα έχει το ακριβές του παράλληλο 
στην ιχθυοδεξαμενή του Μόχλου,—και αυτή χωρίζεται με τον ίδιο τρόπο σε δύο δια- 
μερίσματα7. Το διαχώρισμα της δεξαμενής μας έχει κατά μήκος του, επάνω, και προς 
τα Δ. ένα είδος αναβαθμού διαστάσεων 0.14 X 0.22 μ. Αυτός ο αναβαθμός δε φαίνεται 
να είχε άλλο προορισμό από τη στερέωση ενός ελαφρού κιγκλιδώματος, ίσως από ξύλο 
η καλάμια, που θα έδινε μεγαλύτερο ύψος στο διαχώρισμα, ώστε να εμποδίζει τα ψάρια 
να το περνούν με τη βοήθεια του κύματος και να μπαίνουν στο διπλανό διαμέρισμα, 
επιτρέποντας όμως την κυκλοφορία του νερού, απαραίτητη όπως θα δούμε παρακάτω.

Όπως είπαμε, σε κάθε διαμέρισμα αντιστοιχεί και μία είσοδος. Το νερό μπαίνει 
στη δεξαμενή με μεγάλη ορμή, έστω και με σχετικά ακύμαντη θάλασσα. Αρκετές φορές 
έγινε προσπάθεια να πάρουμε φωτογραφίες με ακίνητο το νερό στη δεξαμενή, αλλά 
δεν το κατορθώσαμε, ακόμα και με τον καλύτερο καιρό. Παρά τις αλλαγές στη στάθμη 
της θάλασσας από τους αρχαίους χρόνους, όπως θα δούμε, είναι φανερό ότι οι κατα- 
σκευαστές της δεξαμενής είχαν ιδιαίτερη επιτυχία στο έργο τους, αφού το νερό στη δε- 
ξαμενή ανανεωνόταν τόσο εύκολα και γρήγορα, πράγμα αναγκαίο για την καλή λει- 
τουργία της. Μάλιστα οι Ρωμαίοι συγγραφείς, που δίνουν τους ιδεώδεις κατασκευα- 
στικούς προσδιορισμούς, συμβουλεύουν να υπάρχουν είσοδοι και κανάλια τουλάχιστον 
σε δύο πλευρές, για να κυκλοφορεί πιο άνετα το νερό (Columella VIII. 17, 3) και να 
δημιουργούνται μέσα στη δεξαμενή συνθήκες όσο γίνεται σαν αυτές της θάλασσας 
(Columella VIII. 17, 1). Κάτι τέτοιο βλέπουμε στις άλλες ιχθυοδεξαμενές της Κρήτης8, 
εδώ όμως μια πιο πολύπλοκη διάταξη δε θα ήταν μόνον αδύνατη αλλά και άχρηστη, 
με τη μεγάλη κινητικότητα που έχει το νερό.

Στη δεξαμενή της Σητείας, μερικές σειρές από τρύπες στο βράχο φανέρωσαν ότι 
αρχικά υπήρχε μια ελαφριά στέγη9, που ασφαλώς ήταν αναγκαία για να διατηρεί ψυχρό 
το νερό και να αποφεύγεται η υπερθέρμανση από τον ήλιο κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, που θα είχε βλαβερή επίδραση στα ψάρια10 11. Ήδη από χρόνια είχαν υποθέσει 
ότι θα υπήρχε κάποιο είδος στέγης και στις δεξαμενές της Χερσονήσου, αν και δε 
βρέθηκαν ίχνη της11. Ούτε στη δεξαμενή της Ιεραπέτρας βρίσκονται ίχνη, ίσως όμως

6. Davaras, ό.π., σ. 89 εικ. 2 κάτω δεξιά.
7. Hood και Leatham, ό.π., σ. 275 εικ. 5.
8. Hood και Leatham, ό.π., σ. 250. Davaras, ό.π., σ. 92,
9. Davaras, ό.π., σ. 92.

10. Πρβλ. Columella VIII. 17, 3-4.
11. Hood και Leatham, ό.π., σ. 270.
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δε θα ήταν απαραίτητη στέγη, αφού τα τοιχώματα της δεξαμενής είναι τόσο ψηλά 
και το μεγαλύτερο μέρος της επιφανείας του νερού βρίσκεται συνεχώς στη σκιά, ακόμα 
και το μεσημέρι. Ενδεχομένως, για το σκοπό αυτό είχαν χτίσει ένα τοιχάριο προς τη 
μεσημβρινή μεριά, πάνω από τη νότια πλευρά της δεξαμενής, που είναι αρκετά χαμηλό- 
τερη από τις άλλες, εξαιτίας της κατωφέρειας του βράχου. Σ αυτή την πλευρά πάντως 
υπήρχαν επικτίσματα, όπως φανερώνουν διάφορα λαξεύματα στο βράχο (Π ί ν. 66α-β 
πάνω).

Σχεδόν ολόκληρο το βόρειο τμήμα του δυτικού διαμερίσματος είναι σκεπασμένο 
από ένα πελώριο βράχο, που κατρακύλησε από ψηλά, ίσως από κάποια δυνατή σεισμική 
δόνηση και μάλλον αφού η δεξαμενή είχε πια εγκαταλειφθεί (Π ί ν. 60δ, κάτω αριστε- 
ρά, 60στ κάτω, 61 β, 62α, 64β και 65β).

Στη γειτονική περιοχή της δεξαμενής δε βρίσκονται άλλες δεξαμενές, ούτε ίχνη 
κτηρίων η όστρακα. Στην παρακείμενη όμως προς τα ΒΔ. ιδιοκτησία Κάκκου, υπάρχουν 
τα σχεδόν βέβαια ίχνη ενός λατομείου, προφανώς Ελληνορωμαϊκών χρόνων.

Η  νέα δεξαμενή στην Ιεράπετρα είναι πραγματικά μνημειώδες έργο, ένα εντυ- 
πωσιακό κατασκεύασμα ασύγκριτα πιο καλοδιατηρημένο από κάθε άλλο του είδους 
του. Και αυτή με τη σειρά της δίνει νέα στοιχεία γύρω στο πρόβλημα της διαφοράς της 
στάθμης της θάλασσας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Όπως είναι γνωστό, η στάθμη 
αυτή σε όλους τους ωκεανούς και τις θάλασσες του κόσμου υψώθηκε κάπως, εξαιτίας 
της βαθμιαίας τήξεως των πάγων στους πόλους. Ειδικά για την Κρήτη έχει διαπιστωθεί 
ότι πολλοί οικισμοί της Εποχής του Χαλκού και μεταγενέστεροι είναι σήμερα βυθι- 
σμένοι. Παλαιότερα είχε δημιουργηθεί η θεωρία ότι η Κρήτη σε όλο της το μήκος 
έστριψε κανονικά γύρω από έναν άξονα κατά το κέντρο της από Β. προς Ν., σε τρόπον 
ώστε η μεν ανατολική άκρη της να βυθιστεί, η δε δυτική να υψωθεί. Είναι γεγονός ότι 
διάφορες γεωλογικές ωθήσεις ύψωσαν πολύ τη δυτική ακτή, σε σημείο ώστε, παρά τη 
γενική ύψωση των θαλασσών, η αρχαία ίσαλη γραμμή να φαίνεται σήμερα πολύ ψηλά 
στους βράχους της παραλίας, το δε λιμάνι της Φαλάσαρνας να είναι τελείως στεγνό. 
Από την άλλη μεριά, η σχέση ανάμεσα στη στάθμη της θάλασσας και σε συγκεκρι- 
μένους τόπους της Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης, όπως η Χερσόνησος, ο Μόχλος 
και η Σητεία, καθόλου δε δείχνει ότι όσο πιο Α. βρίσκεται ένας χώρος, τόσο πιο βυθι- 
σμένος είναι σήμερα, αν είναι καθόλου βυθισμένος. Έτσι, η μεν θεωρία της στροφής 
της Κρήτης γύρω από έναν άξονα δεν μπορεί πλέον να σταθεί, είναι όμως φανερό ότι 
κάθε σημείο η τμήμα της ακτής αποτελεί ειδική περίπτωση, που θα πρέπει να σπουδά- 
ζεται και να σημειώνεται προσεκτικά για μια μελλοντική στατιστική12.

Εξάλλου, η γενική στάθμη της θάλασσας υψώθηκε, όπως φαίνεται, 1 μ. περίπου 
από τη Ρωμαϊκή εποχή. Στην περίπτωση της μεγάλης ιχθυοδεξαμενής της Σητείας 
υπάρχουν ενδείξεις να πιστεύουμε ότι σ αυτή την περιοχή η ξηρά όχι μόνο δε βυθί- 
στηκε, αλλά υψώθηκε και αυτή κατά 1.40 μ., έτσι ώστε η σχέση ανάμεσα στην ξηρά 
και στη θάλασσα ν αλλάξει τελικά μόνο κατά 0.40 μ.13.

12. Γύρω από το πρόβλημα πρβλ. Davaras, ό.π., σ. 91 και σημ. 18, όπου η παλαιότερη βιβλιο- 
γραφία. D. J. Blackman, Evidence of sea level change in ancient harbours and coastal installations εις 
D. J. Bl. Marine Arch. 1973, σ. 115-139.

13. Davaras, ό.π., σ. 91.
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Νέες ενδείξεις στο γενικό αυτό πρόβλημα δίνει και η ιχθυοδεξαμενή της Ι εραπέ- 
τρας. Εδώ είναι φανερό ότι το μεσαίο διαχώρισμα που δημιουργεί τα δύο διαμερίσματα 
της δεξαμενής δε θα είχε λόγο υπάρξεως, αν αυτά τα διαμερίσματα είχαν ελεύθερη 
επικοινωνία μεταξύ τους. Θα πρέπει να δεχτούμε ότι στο καθένα τοποθετούσαν διαφο- 
ρετικά είδη ψαριών, που να μπορούν να συμβιώνουν χωρίς ενόχληση η κίνδυνο, η έστω 
τοποθετούσαν μεγαλύτερες ομάδες, αφού δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν σειρές από 
ιχθυοδεξαμενές, όπως στη Σητεία, η τα πολλά διαμερίσματα (piscinae loculatae) που 
συνιστά ο Varro14 η που υπάρχουν σήμερα στην Ιαπωνία. Στην ιχθυοδεξαμενή μας 
αυτό το μεσαίο διαχώρισμα είναι σήμερα 0.30 μ. περίπου βαθύτερα από τη στάθμη της 
θάλασσας, ενώ κανονικά έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσο με αυτή η και ψηλότερο. 
Επομένως, έχουμε ουσιαστική διαφορά 0.30-0.50 μ. από τη σημερινή στάθμη της θά- 
λασσας. Αφού όμως η γενική στάθμη των θαλασσών υψώθηκε κατά 1 μ., όπως πιστεύε- 
ται, πρέπει να δεχτούμε ότι και η ξηρά στη θέση της δεξαμενής της Ι εράπετρας ανυψώ- 
θηκε κατά 0.50 μ. περίπου από τους Ρωμαϊκούς χρόνους έως σήμερα. Έτσι και εδώ 
έχουμε το ίδιο γενικό συμπέρασμα που προέκυψε και στη Σητεία, την ανύψωση του 
εδάφους, αλλά σχεδόν κατά 1 μ. λιγότερο, δηλαδή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας 
και όχι πάνω από αυτή.

Το συμπέρασμα είναι — τελείως προσωρινό όμως, αφού τα στατιστικά δεδομένα 
είναι ακόμα ελάχιστα — ότι η Ανατολική Κρήτη, σε γενικές γραμμές, ακολούθησε τη 
Δυτική στο φυσικό αυτό φαινόμενο ανυψώσεως της επιφάνειας της, αλλά συγκριτικά 
σε πολύ μικρότερο βαθμό και με αρκετές διαφορές από τόπο σε τόπο.

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ

14. III. 17, 4 : «. . . ubi  dispares disclusos habent pisces...».



ΝΕΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1

( Π ί ν. 67-69· Σ χ. 1 - 4 )

Κατά τη διάνοιξη πελμάτων για τη θεμελίωση πολυκατοικίας, στη συμβολή των 
οδών Φιλίππου Δραγούμη 2 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τετρακόσια μέτρα δυτικά 
από τη Ροτόντα (Σ χ. 1, αριθ. 1), αποκαλύφθηκαν το Δεκέμβριο του 1974 λείψανα παλαιών 
κτισμάτων. Τα όριά τους συμπίπτουν με τις οικοδομικές γραμμές των σημερινών οδών 
έτσι, καταλήγει ο ερευνητής στη σκέψη ότι πιθανόν στην περίπτωση αυτή να έχει δια- 
τηρηθεί η ρυμοτομία της αρχαίας Θεσσαλονίκης. Η  άποψη αυτή ενισχύεται, τουλάχι- 
στον για την οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, από το γεγονός ότι το 1965 είχαν βρεθεί, 
στη συμβολή της με την οδό Αρμενοπούλου (Σ χ. 1, αριθ. 2), 100 μ. βορειότερα από 
το τωρινό οικόπεδο, ανάλογα κτίσματα με ίχνη τοιχογραφιών1 1 2. Και εκεί πάλι ο ένας 
τοίχος ακολουθούσε ακριβώς το δυτικό όριο του παραπάνω δρόμου3.

Από την έρευνα που ανέλαβε η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης 
διαπιστώθηκε ότι τα κτίσματα, με βάση τη μορφή της τοιχοδομίας, τα πάχη των τοίχων 
και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι τοίχοι συνδέονται μεταξύ τους, είναι δυνατόν να 
αποδοθούν σε δύο διαδοχικές φάσεις (βλ. Σ χ. 2, όπου σημειώνονται και όλες οι διαστά- 
σεις).

Στην πρώτη φάση, που είναι και η πιο σημαντική, ανήκει ένα μεγάλο ορθογώνιο 
οικοδόμημα με τοίχους από επιμελημένη αργολιθοδομή και κουρασάνι. Σώθηκαν το 
κατώτατο μέρος του δυτικού τοίχου και, σε δύο σημεία, υπολείμματα από το βόρειο. Στον 
τελευταίο τοίχο πιθανόν να υπήρχαν ανοίγματα, αν κρίνει κανείς από τους λαμπάδες που 
δημιουργούνται στα σωζόμενα τμήματά του. Η  εσωτερική όψη των τοίχων είναι επι- 
χρισμένη με ασβεστοκονίαμα, του δυτικού μάλιστα καλύπτεται και με τοιχογραφίες, 
για τις οποίες θα γίνει λόγος εκτενέστερα παρακάτω.

Το δάπεδο του κτηρίου βρίσκεται σε βάθος 10 μ. περίπου από τη στάθμη των ο-

1. Ευχαριστώ θερμά τον Έφορο κ. Παύλο Λαζαρίδη που μου παραχώρησε τη δημοσίευση του 
υλικού.

2. Τα στοιχεία αυτά είναι αδημοσίευτα. Την πληροφορία οφείλω στον συνάδελφο κ. Χαράλαμπο 
Μπακιρτζή, τον οποίο και ευχαριστώ.

3. Η  σημερινή οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου δεν άλλαξε βασικά υστέρα από την πυρκαγιά 
του 1917. Η  παρατήρηση αυτή σε συνδυασμό με τα ευρήματα των δύο οικοπέδων συμφωνεί με τις από- 
ψεις του Η. von Schoenebeck, Die Stadtplanung des römischen Thessalonike, Bericht über den VI. 
internationalen Kongress für Archäologie, Berlin 1940, σελ. 478 κ.ε.) και του Μ. Vickers (Hellenistic 
Thessaloniki, JHS 92 (1972), σελ. 156 κ.ε. Towards Reconstruction of the Town Planning of Roman 
Thessaloniki, Αρχαία Μακεδονία, Ανακοινώσεις κατά το A διεθνές Συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 
Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 239 κ.ε.), οι όποιοι προσπάθησαν να ταυτίσουν τους δρόμους και τα οικο- 
δομικά τετράγωνα της Θεσσαλονίκης πριν από την πυρκαγιά του 1917, με τους δρόμους και τα τετράγω- 
να της αρχαίας πόλεως.
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Σχ. 1. Θεσσαλονίκη. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής Ροτόντας και ανακτόρου του Γαλερίου.
(Κλ. 1 :10.000).
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Σχ. 2. Κτίσματα οικοπέδου οδών Φιλίππου Δραγούμη και Κων. Παλαιολόγου. Κάτοψη και τομή. Οι 
παλιές γραμμές στην κάτοψη χαρακτηρίζουν την πρώτη φάση και οι λεπτές τη δεύτερη.
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δών. Εντοπίσθηκε μόνο το υπόστρωμά του από κουρασάνι, κατά μήκος του δυτικού 
τοίχου και σ ένα σημείο, στο κέντρο περίπου του οικοπέδου.

Στη δεύτερη φάση, όταν καταστράφηκε το προηγούμενο κτήριο, ο χώρος του χρη- 
σιμοποιήθηκε και πάλι, όχι όμως ενιαίος, αλλά αφού χωρίστηκε με μεσότοιχους σε έξι 
τουλάχιστον ορθογώνια διαμερίσματα4 (αριθ. I - VI). Στο βόρειο όριο του οικοπέδου, 
οι νέες κατασκευές έχουν περικλείσει τα υπολείμματα του παλαιού τοίχου, ενώ στα δυ- 
τικά ο τοίχος της πρώτης περιόδου έμεινε ανέπαφος, γιατί ο αντίστοιχος νεώτερος θε- 
μελιώθηκε ανατολικότερα, καταστρέφοντας μόνο το αρχικό δάπεδο. Από τα κτίσματα 
της δευτέρας φάσεως σώζονται σχεδόν οι υποθεμελιώσεις, εκτός από την ανωδομή 
του τοίχου στη βόρεια πλευρά, όπου διακρίνεται και η ολοκληρωμένη μορφή της τοι- 
χοδομίας: αργολιθοδομή που διακόπτεται από ζώνη με τρεις σειρές πλίνθων και έχει 
για συνδετικό υλικό κουρασάνι.

Το συνολικό εμβαδόν των κτηρίων δεν εξακριβώθηκε, γιατί συνεχίζονται κάτω 
από τις διπλανές παλαιές οικοδομές. Το γεγονός αυτό, καθώς και η έλλειψη κι άλλων 
στοιχείων δεν επιτρέπουν να καθοριστεί με απόλυτη βεβαιότητα ο προορισμός τους, 
η διάταξη όμως των χώρων τους ταιριάζει περισσότερο σε κοσμικά παρά σε λατρευτικά 
οικοδομήματα. Ίσως είναι κατοικίες η καταστήματα η ακόμη και δημόσια κτήρια.

Το σπουδαιότερο εύρημα της σωστικής ανασκαφής υπήρξε μια σειρά τοιχογρα- 
φιών, που όπως έχει αναφερθεί, κοσμούν την εσωτερική όψη του δυτικού τοίχου της 
πρώτης περιόδου (Π ί ν. 67α· Σ χ. 3-4). Μολονότι διατηρήθηκε μόνο το κατώτατο μέ- 
ρος τους (μέχρι μήκ. 11, μέγ. ύψ. 0.80μ.), και αυτό με σημαντικές φθορές, είναι ωστόσο 
δυνατόν να αποκατασταθεί το σύνολο της διακοσμήσεως.

Οι τοιχογραφίες απομιμούνται ορθομαρμάρωση. Η  επιφάνεια του τοίχου διαιρεί- 
ται σε μεγάλους ορθογώνιους πίνακες, που εναλλάσσονται με στενούς κατακόρυφους 
πεσσούς. Σώζονται τέσσαρεις ορθογώνιοι πίνακες και ισάριθμα πεσσόσχημα χωρίσμα- 
τα ανάμεσά τους (Π ί ν. 67 α-γ, 68 α-β· Σ χ. 3-4). Γραμμές και ταινίες πλαισιώνουν τα 
κύρια θέματα. Η  διακόσμηση φαίνεται γενικά να στηρίζεται πάνω σε μια ταινία, είδος 
τοιχοβάτη (ύψ. 0.30 μ.), που έχει για επίστεψη λεπτές παράλληλες γραμμές, υποδήλωση 
ίσως κυματίου. Τα χρώματα είναι: υπόλευκο, κίτρινο ώχρας, βαθυπόρφυρο, τεφρόφαιο, 
πορτοκαλί, κεραμίδι και μαύρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο προς Ν. πίνακες, υπ αριθ. Ι-ΙΙ (Π ί ν. 67 β-γ· 
Σ χ. 3 - 4), απομιμούνται μαρμάρινες πλάκες με πολύχρωμες φλέβες, που αποδίδονται με 
πλατιές κηλίδες, λεπτές πινελιές, γραμμές και τριγωνικά σχέδια. Αντίθετα, τα δύο προς 
Β. ορθογώνια, αριθ. Ill - IV (Π ί ν. 68 α-β· Σ χ. 3 - 4), είναι μονόχρωμα, χωρίς την παρα- 
μικρότερη άλλη διακόσμηση. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι, πέρα από τη διαφορά 
που παρατηρείται στα επί μέρους διακοσμητικά στοιχεία των μεγάλων ορθογωνίων, 
υπάρχει διαφορά κυρίως στον τρόπο εκτελέσεώς τους. Των δύο πρώτων (αριθ. I - II) 
τα χρώματα είναι έντονα, οι γραμμές παχιές και η σχεδίαση σταθερή, σε αντίθεση με

4. Παρατηρήθηκε όμοια διαδοχή κτηρίων με χρήση και συμπλήρωση παλαιοτέρων στοιχείων 
και υποδιαίρεση χώρων με νέους μεσοτοίχους στο οικόπεδο Άντ. Βεληκά, οδός Σωκράτους (Φ. Πέτσα. 
ΑΔ 24 (1969): Χρονικά, σελ. 303, Πίν. 313β. Πρβλ. του ίδιου, Χρονικά Αρχαιολογικά, Μακεδο- 
νικά 14 (1974).
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τα θαμπά χρώματα, τις λεπτές γραμμές και το αβέβαιο σχέδιο των δύο τελευταίων, αριθ. 
III - IV.

Η  ανομοιογένεια αυτή θα μπορούσε ίσως να εξηγηθεί, αν δεχτεί κανείς ότι τα δύο 
προς Β. ορθογώνια έμειναν ημιτελή, για έναν οποιοδήποτε λόγο. Είναι ενδεχόμενο 
όμως να υπήρχαν και δύο τεχνίτες που δούλεψαν βέβαια παράλληλα πάνω σ ένα κοινό 
σχέδιο, το εφάρμοσαν όμως ο καθένας ανάλογα με τη δική του πείρα και δεξιοτεχνία.

Το διακοσμητικό σύστημα των τοιχογραφιών με τη διαίρεση της επιφάνειας των 
τοίχων σε διάχωρα, που απομιμούνται πολύχρωμη μαρμάρινη επένδυση και παρεμβάλ- 
λονται ανάμεσα σε πεσσούς (Inkrustationsstil) η σε κίονες (Architekturstil) συναντά 
κανείς σε ειδωλολατρικά, αλλά και σε χριστιανικά μνημεία της ύστερης αρχαιότητας, 
όπως τάφους, κοσμικά και λατρευτικά οικοδομήματα που ήρθαν στο φως με τις ανασκα- 
φές, σε διάφορα σημεία της άλλοτε Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας5. Ο  ελληνικός χώρος και 
προπάντων η Θεσσαλονίκη έχουν να επιδείξουν στον τομέα αυτόν μερικά χαρακτη- 
ριστικά παραδείγματα. Στις ως το 1965 γνωστές μαρτυρίες για τη ζωγραφική αυτής της 
περιόδου στον ελληνικό χώρο, αυτές που έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί από τον 
καθηγητή Στυλ. Πελεκανίδη6, θα μπορούσαν να προστεθούν και οι παρακάτω τοιχο- 
γραφίες, που βρέθηκαν ύστερα από το 1965: (α) του οικοπέδου στη συμβολή των οδών 
Κ. Παλαιολόγου - Άρμενοπούλου7 (Σ χ. 1, αριθ. 2), (β) του οικοπέδου της οδού Ε γνα- 
τίας 948, (γ) των κτισμάτων στη γωνία των οδών Άγ. Δημητρίου-Σοφοκλέους9, (δ) η ζω- 
γραφική διακόσμηση ενός παλαιοχριστιανικού κτίσματος στη Ααρισα10 11, (ε) της βασι- 
λικής A στην Έδεσσα11, (στ) της βασιλικής στο Πανόραμα12 Θεσσαλονίκης, (ζ) του 
κοσμικού κτίσματος κάτω από τη βασιλική του Αρχιερέως Πέτρου στη Νέα Α γ- 
χίαλο13 και, τέλος, (η) ενός μεγάλου κτηρίου που αποκαλύφθηκε στις αρχές του 1976 
στο προαύλιο των Δημοτικών Σφαγείων του Άργους Ορεστικού.

”Αν συγκρίνει κανείς τις εξεταζόμενες τοιχογραφίες με του ανακτόρου του Γαλε- 
ρίου14 (Σ χ. 1, αριθ. 3), θα παρατηρήσει και εκεί την ίδια διακοσμητική αρχή, τη διαί- 
ρεση δηλαδή της επιφάνειας σε διάχωρα και ενδιαμεσους πεσσούς, αλλά με βασικό 
γνώρισμα τη χρωματική εναλλαγή, χωρίς την προσπάθεια αποδόσεως των φλεβώσεων 
των μαρμάρων. Υπάρχουν μερικά κοινά χρώματα ανάμεσα στα δύο ζωγραφικά σύνολα,

5. Για τη ζωγραφική της ύστερης αρχαιότητας και ιδιαίτερα της εποχής του Κωνσταντίνου 
βλ. τις ανακοινώσεις στα Akten des VII. internationalen Kongress für christliche Archäologie, Trier 
1965 των J. K ollw itz (D ie  M alerei der konstantin ischen  Zeit, ό .π ., σελ. 29 κ.ε.), L. D e  Bruyne (La 
peinture ciméteriale constantinienne, ό.π., σελ. 159 κ.ε.) και S. Pelekanides (Die Malerei der konstan- 
tinischen Zeit, ό.π. σελ. 215 κ.ε.), όπου και η παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία.

6. S. Pelekanidis, ό.π.
7. Βλ. παραπάνω σημ. 2.
8. Μ. Σιγανίδου, ΑΔ 26 (1971): Χρονικά, σελ. 382.
9. Τα κτίσματα αυτά αποκαλύφθηκαν στα τέλη του 1975 και θα δημοσιευτούν στα Χρονικά του 

Αρχαιολογικού Δελτίου του αντίστοιχου έτους.
10. Δ. Θεοχάρη, ΑΔ 20 (1965): Χρονικά, σελ. 316, Πίν. 375 α-γ.
11. Μ. Μιχαηλίδη, Παλαιοχριστιανική Έδεσσα, ΑΔ 23 (1968): Μελέται, σελ. 206, Πίν. 88β.
12. Εύθ. Τσι γαρίδα, ΑΔ 28 (1973): Χρονικά (υπό έκτύπωσιν).
13. Π. Λαζαρίδη, Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου, ΠΑΕ (1973): σελ. 31, πρβλ. πίν. 19β.
14. S. Pelekanidis, ό.π., σελ. 217 κ.ε., εικ. 3. Πρβλ. και Φ. Παπαδοπούλου, ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, 

σελ. 332, Πίν. 377α και 378α, β.
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όπως το βαθυπόρφυρο και το κίτρινο. Ο  χρωματισμός των τοιχοβατών διαφέρει: του 
ανακτόρου είναι πράσινος, ενώ του οικοπέδου υπόλευκος.

Οι τοιχογραφίες του ανακτόρου του Γαλερίου αποτελούν απλοποίηση του δεύτε- 
ρου πομπηιανού στυλ, χωρίς την παρεμβολή πραγματικών αρχιτεκτονικών στοιχείων 
και κυρίως χωρίς την ύπαρξη κιονοστοιχίας, όπως παρατήρησε ο Πελεκανίδης15, διορ- 
θώνοντας την εσφαλμένη άποψη του F. Gerke. Στο ίδιο λάθος έπεσε, ακολουθώντας 
τον Gerke, και ο J. Kollwitz16.

Η  κατασκευή και η τοιχογράφηση του ανακτόρου υπολογίζεται ότι έγινε στην 
περίοδο 292 - 30517.

Οι τοιχογραφίες του οικοπέδου, με την απομίμηση πραγματικής ορθομαρμαρώ- 
σεως, εντάσσονται στο λεγόμενο «Inkrustationsstil». Τοιχογραφίες του τύπου αυτού

Σχ. 3. Σχεδιαστική απεικόνιση των τοιχογραφιών.

Σχ. 4. Σ χεδ ιαστική  απεικόνιση των το ιχογραφ ιώ ν και γραμμική παράστασή της 
με υποδήλω ση των χρωμάτων.

βρίσκει κανείς και σ αλλά μνημεία της Θεσσαλονίκης, όπως στην οικία της οδού Σω- 
κράτους και σε αρκετούς τάφους, κυρίως της περιοχής του Πανεπιστημίου. Στα παρα- 
πάνω έργα, η ορθομαρμάρωση έχει κάπως διαφορετική δομή από αυτήν του οικοπέ- 
δου, χωρίς μάλιστα την παρουσία τοιχοβάτου. Στους τάφους παρατηρείται συγχρό- 
νως και φυτικός διάκοσμος σε συνδυασμό με πτηνά και ανθρώπινες παραστάσεις18.

Η  ομάδα αυτή, με βάση τα νομίσματα που βρέθηκαν σε δύο τάφους, και την τεχνο- 
τροπία των μορφών, αποδίδεται στο τρίτο τέταρτο του 3ου αι., θα μπορούσε όμως ίσως

15. S. Pelekanidis, ό.π., σελ. 221.
16. J. Kollwitz, ό.π., σελ. 145.
17. S. Pelekanidis, ό.π., σελ. 217, όπου και η σχετική με το Γαλεριανό ανάκτορο βιβλιογραφία.
18. S. Pelekanidis, ό.π., σελ. 218 κ.ε., εικ. 4-6.
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να ανεβεί και στις πρώτες δεκαετίες του 4ου αι., πάλι με τη βοήθεια των νομισμάτων19.
Στη βασιλική του Δίου Πιερίας, εκτός από τις τοιχογραφίες αρχιτεκτονικής μορ- 

φής (Architekturstil), υπάρχουν και άλλες20, που κοσμούν τους τοίχους του νότιου 
κλιτούς, στον τύπο της καθαρής ορθομαρμαρώσεως (Inkrustationsstil). Εκεί όμως η 
σύνθεση είναι περισσότερο πολύπλοκη από του οικοπέδου. Ο  τοιχοβάτης δεν είναι 
συνεχής, αλλά χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα και τα μεγάλα ορθογώνια γεμίζονται 
με ρόμβους, τρίγωνα και ανθικά σχέδια.

Η  βασιλική του Δίου αποδίδεται με αρκετή πιθανότητα στο πρώτο μισό και οι 
τοιχογραφίες γύρω στα μέσα του 4ου αι.21.

Από την τυπολογική εξέταση που προηγήθηκε και την παράθεση συγκριτικών 
παραδειγμάτων φαίνεται ότι κατά την ύστερη αρχαιότητα οι διάφορες παραλλαγές της 
ζωγραφικής, που απομιμείται ορθομαρμάρωση, είναι παράλληλες και μερικές μάλιστα 
συνυπάρχουν στο ίδιο μνημείο. Επιπλέον, όπως τονίζουν οι Πελεκανίδης22 και Koll- 
witz23, στις γνώσεις μας για τη ζωγραφική αυτής της περιόδου υπάρχουν ακόμη πολ- 
λά κενά. Γι αυτό είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς χρονικά την εκτέλεση των εξε- 
ταζόμενων τοιχογραφιών με βάση μόνο την τεχνοτροπία τους. Αντίθετα, τα ανασκαφι- 
κά δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο σίγουρη χρονολόγηση.

Κριτήριο αποφασιστικής σημασίας αποτελούν τα νομίσματα που βρέθηκαν σε 
μεγάλο αριθμό κατά την ανασκαφή και μάλιστα κάτω από το στρώμα καταστροφής, 
σε ύψος λίγων μόνον εκατοστών πάνω από το υπόστρωμα του δαπέδου, καθώς και μέσα 
σε δύο φθαρμένα τμήματά του (Σ χ. 2, Ε και Ζ). Πρόκειται για είκοσι ένα χάλκινα νο- 
μίσματα (follis) του Μ. Κωνσταντίνου και της δυναστείας του, που χρονολογούνται 
από το 330 ως και το 35024 (βλ. ενδεικτικά Π ί ν. 69α και αναλυτικό κατάλογο στο Πα- 
ράρτημα). Η  χρονολογία κοπής του τελευταίου νομίσματος (346 - 350) αποτελεί ένα 
ασφαλές όριο για την καταστροφή του κτηρίου της πρώτης φάσεως και οπωσδήποτε 
έναν terminus ante quem για την κατασκευή και την τοιχογράφησή του.

Για τον καθορισμό ενός terminus post quem δεν υπάρχουν αδιαφιλονίκητα στοι- 
χεία, όπως αυτά που παρέχουν τα νομίσματα. Ενδεικτικά όμως θα μπορούσε να βοηθή- 
σει, προς αυτή την κατεύθυνση, η κεραμεική του οικοπέδου. Στο ίδιο στρώμα με τα νο- 
μίσματα εντοπίστηκαν, μαζί με αλλά άβαφα όστρακα της υστερορωμαϊκής περιόδου, 
ένας ακέραιος λύχνος με κριό στο δίσκο και σπειροειδή σχέδια γύρω (Π ίν. 69β), 
ένα θραύσμα λύχνου με ρόδακα στο κέντρο (Πίν. 69γ) και, τέλος, ένα θραύσμα από τον 
πυθμένα ρηχού πινακίου terra sigillata, με ανάγλυφη παράσταση ψαριού (Π ί ν. 69γ).

Ομοιοι τυποι λύχνων με σπειροειδή σχέδια στο περιθώριο και διάφορα εμβλήμα- 
τα στο δίσκο, ανάμεσα στα οποία και κριοί, καθώς επίσης και λύχνοι με ρόδακες έχουν

19. S. Pelekanidis, ό.π., σελ. 219 κ.ε.
20. S. Pelekanidis, ό.π., σελ. 223, εικ. 16, 17.
21 S. Pelekanidis, ό.π., σελ. 224 και 225.
22. S. Pelekanidis, ό.π., σελ. 235.
23. J. Kollwitz, ό.π., σελ. 29 κ.ε.
24. Μολονότι τα νομίσματα βρέθηκαν διάσπαρτα σε μιαν επιφάνεια τεσσάρων τετραγωνικών μέ- 

τρων περίπου, δεν αποκλείεται ν ανήκουν σε «θησαυρό», επειδή εντάσσονται σ ένα κλειστό χρονολογικό 
σύνολο.
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βρεθεί στις ανασκαφές της Αθηναϊκής Αγοράς25 και της Κορίνθου26. Οι τύποι των 
λύχνων επικρατούν στον 3ο και 4ο αι. μ.Χ., αυτός μάλιστα με τον κριό είναι γνωστός 
από τα μέσα του 3ου αι.27.

Το θραύσμα του πινακίου με το ψάρι, σύμφωνα με την κατάταξη του J.W. Salomson, 
ανήκει στον τύπο της terra sigillata chiara «C» a28. Πινάκιο με όμοιες παραστάσεις 
ψαριών στον πυθμένα εκτίθεται στο Μουσείο του Bardo της Τυνησίας. Ανάλογα ψάρια 
υπάρχουν επίσης και σε πινάκια29 άλλων τύπων. Όμοια σε όλα τα στοιχεία ψάρια κο- 
σμούν επίσης και το περιθώριο πήλινου ανάγλυφου δίσκου στο Μουσείο Μπενάκη30. 
Σύμφωνα με τα πορίσματα άλλων ανασκαφών, κατώτατο χρονολογικό όριο για το ό- 
στρακο της terra sigillata, όπως και στην περίπτωση του λύχνου με τον κριό, θα μπο- 
ρούσε να δεχτεί κανείς, με κάποια επιφύλαξη, τα μέσα του 3ου αι.31.

Έτσι λοιπόν, με την αναμφισβήτητη μαρτυρία των νομισμάτων, οι τοιχογραφίες 
του οικοπέδου δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν χρονολογικά ύστερα από τα μέσα 
του 4ου αν., ούτε πριν από τα μέσα του 3ου, σύμφωνα και με τις ενδείξεις των κεραμεικών 
ευρημάτων. Τα χρονικά αυτά πλαίσια, από τα μέσα του 3ου ως τα μέσα του 4ου αι., αν 
και αρκετά πλατιά, είναι ωστόσο σίγουρα και επομένως μπορούν οι τοιχογραφίες αυτές 
να βοηθήσουν σημαντικά ση μελέτη της ζωγραφικής αυτής της περιόδου.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΖΑΡΑΣ

25. J. Perlzweig, Lamps of the Roman Period, The Athenian Agora, VII, New Jersey 1961 : Λύχνοι 
με σπειροειδή σχέδια σελ. 110, αριθμ. 646, πίν. 15, σελ. 117, αριθ. 751, 767, πίν. 17 και κυρίως σελ. 131, 
αριθ. 1007, πίν. 21. Λύχνος με ρόδακα σελ. 149, αριθ. 1651, πίν. 30.

26. Ο. Broneer, Terracota Lamps, Corinth IV, 2, Cambridge, Massachusetts 1930 : Λύχνοι με σπει- 
ροειδή σχέδια αριθ. 1185, πίν. XVI, αριθ. 1279, 1283, 1285, πίν. XIX, αριθ. 1241, πίν. XXIX, αριθ. 1254, 
εικ. 187 και αριθ. 1257, πίν. XXIX. Λύχνοι με ρόδακα αριθ. 965, πίν. XIV και αριθ. 967, εικ. 164.

27. Γενικά για τη χρονολόγηση του τύπου των λύχνων βλ. Ο. Broneer, ό.π., τύπος XXVII, σελ. 
102 κ.ε. και ιδίως σελ. 105. Για το λύχνο με τον κριό βλ. J. Perlzweig, ό.π. σελ. 131, αριθ. 1007.

28. J. W. Salomson, Spätrömische rote Tonware mit Reliefverzierung aus nordafrikanischen 
Werkstätten, ανάτυπο από το περιοδ. Bulletin Antieke Beschaving, XLIV (1969), σελ. 4 κ.ε., όπου και 
βιβλιογραφία για τις παλαιότερες ονομασίες και κατατάξεις. Ειδικότερα για τον τύπο της terra sigillata 
chiara «C»a βλ. σελ. 17.

29. J. W. Salomson, ό.π., εικ. 17 (πινάκιο Μουσ. Bardo), εικ. 20 (δεξιά), εικ. 78 και πίν. IV 5 (άλ- 
λα πινάκια).

30. Κ. Λοβέρδου, Θραύσματα πηλίνων πρωτοχριστιανικών δίσκων στο Μουσείο Μπενάκη, 
ΔΧΑΕ, περίοδ. Δ , Ε (1969), σελ. 237, αριθ. 6, πίν. 99α και σελ. 242, αριθ. 11, πίν. 102α-β.

31. Οι ανασκαφές της Ostia δίνουν terminus post quem, για την κεραμεική terra sigillata chiara «C» 
με ανάγλυφες παραστάσεις, τα μέσα του 3ου αι.Βλ. J.W. Salomson, ό.π., σελ. 54. Ο  δίσκος του Μουσείου 
Μπενάκη, που αναφέρθηκε παραπάνω, αποδίδεται στα τέλη του 4ου και στις άρχές του 5ου αι. (Κ. Λο- 
βέρδου, ό.π., σελ. 245), χρονολογία στην οποία δεν μπορεί να ανεβεί το δικό μας όστρακο λόγω των 
νομισμάτων.
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SMTSA 2 . [CÜNSTANTl-VJSPFAVG

TESA *3. [D]NCON [STAN]-TIVS PFAVG

SMT[SA] 4. [FL CONS]TANS NOB CAES

SMT[SA] 5. CONSTANS-P[FAVG]

TESA *6. DNCONSTA-NS PFAVG

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

*SMHA-E *7 CONSTAN-TINOPOLI

[S] MH [A] 8 . DNCONSTA-NSPFAVG

ΚΩΝ /ΠΟΛΙΣ
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21 ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 32 (FOLLIS)*

-'Αξονας- Έργα Χρονολογία κοπής- Σπανιό- ’APl0P°? Β' ό ψ η στήριο- λογία Παραπομπή καταγρα-
 ριο κοπής ττ,τα φής

\  GLORI-AEXER-CITVS Β 330-33 RIC VII
524, αριθ. 184 C3 ΒΝ 459 Γ

t  VIC [TORIAEDDAVGGQNN] A 341-46 Carson-Hill-Kent, BN 454 B
Late Roman Coin
age, London 1965,
21, αριθ. 859

I  FEL TEMP-REPARATIO B 346-50 Carson-Hill-Kent, BN 454 A
ό.π., 77, αριθ. 1637

\  GLORI-A EXER-[CITVS] A 336-37 RIC VII Γ4 BN 456 B
529, αριθ. 226

t  VICTOR!AEDDAVGGQNN Γ 341-46 Carson-Hill-Kent, BN 459 Z
ό.π., 21, αριθ. 861

I FEL TEMP-REPARATIO E 346-50 Carson-Hill-Kent, BN 455 A
ό.π., 77, άριθ. 1639

\  — A 330-33 RIC VII Γ3 BN 457 B
557, άριθ. 115

j  GLOR-IAEXE [R]C-ITVS 337-41 Carson-Hill-Kent, BN 459 H
ό.π., 23, αριθ. 954

i /  GLOR-[IA E]XERC-ITVS A 336-37 RIC VII Γ1 BN 456 Γ
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CONSA *10. DNCONS [TAN]- [Τ]ΙΝ VSPFAG 1 GLOR - IAEXERC-ITVS. Δ 337-41 Carson-Hill-Kent, 
ό.π., 25, αριθ. 1051

ΒΝ 456 A

CONSA[*] *11. [DNCONSTANJ-TIVSPFAVG J, VOT/XX/MVLT/XXX A 341-46 Carson-Hill-Kent, 
ό.π., 25, αριθ. 1071

ΒΝ 455 Ε

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ

t  GLOR- [I A]EXERC-ITVS[S] ΜΝ [Α] - £ 12 . [FL CONSTANS NOB CAES] E 336-37 RIC VII 
635, αριθ. 202

Γ4 ΒΝ 459 ΙΓ

ΚΥΖΙΚΟΣ

SM KA - ϊ 13. FL IVL CONS[TA]NS NOB C 1 [G]LOR-IA EXERC-ITVS 

t  [GL]OR-.IA EXE [RC-IT]VS

t  [FEL TEMP R]EPARATIO

Γ 336-37 RIC VII 
659, αριθ. 129

Γ2 ΒΝ 459 ΙΔ

SM KA- ϊ  

*1
*14 . FL IVL CONSTANS NOB C Λ 336-37 RIC VII

660, αριθ. 143
Γ5 ΒΝ 459 Δ

SMKA 15. DNCONSTAN- [TI VSAVG] Δ 346-50 Carson-Hill-Kent, 
ό.π., 96, αριθ. 2483

ΒΝ 455 Γ

ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ

t  GLOR-.IA EXERC-ITVSSMANA-I *16. [CO]NSTANTI-NVS MAX A VG A 335-37 RIC VII
697, αριθ. 108

C1 ΒΝ 459 Β

SMANA *17,. DV[CONS]TA[NTI]-NVSPTAVGG Γ 337-41 Carson-Hill-Kent, 
ό.π., 31, αριθ. 1374

ΒΝ 459 ΙΒ

Δυσδιάγνωστα : 18- 21. Κωνσταντίνου A . Κωνσταντίνου B , Κωνσταντίου B και Κώνσταντος ΒΝ 459 Θ, 
459 ΣΤ, 
459 Α, 
455 Δ

* Ο  αστερίσκος μπροστά από τους αριθμούς σημαίνει ότι το αντίστοιχο νόμισμα εικονίζεται στον Π ί ν. 68.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Π ΑΖΑΡΑΣ *

32. Ευχαριστώ τον έπιμελητή της Νομισματικής Συλλογής κ. Γιάννη Τουράτσογλου για τις χρήσιμες υποδείξεις του στη σύνταξη του καταλόγου.



ΜΕΤΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

( Π ί ν .  70-71· Σ χ . 1 - 10)

Στη μνήμη του X. Μακαρόνα

Οι εργασίες για την αναστήλωση και αποκατάσταση της μεγάλης οικίας του οικο- 
δομικού τετραγώνου 5 (ανασκαφικός τομέας I) στην αρχαία Πέλλα, έδωσαν την ευκαι- 
ρία να πραγματοποιηθούν από την Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων Εδέσσης, τον 
Αύγουστο του 1974, τον Ιούλιο του 1975 και τον Απρίλιο του 1976, διερευνητικές το- 
μές στο εσωτερικό των βορείων δωματίων του συγκροτήματος, όπου στεγάζονταν αρχι- 
κά τα μωσαϊκά δάπεδα του Κυνηγιού της Ε λάφου, της Αρπαγής της Ελένης και το 
αποσπασματικά διατηρημένο των «ανθεμίων»1.

Η  ανασκαφή, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εργασίες αποκολλήσεως και στερεώ- 
σεως των μωσαϊκών, απέβλεπε πρώτα στο να συγκεντρώσει τα αρχαιολογικά εκείνα στοι- 
χεία που θα καθόριζαν με μεγαλύτερη, ίσως, ακρίβεια τα χρονολογικά πλαίσια κατα- 
σκευής και τοποθετήσεως των δαπέδων, αποσκοπούσε όμως παράλληλα και στη διε- 
ρεύνηση και καταγραφή των υλικών και των τεχνικών μεθόδων που χρησιμοποίησαν 
οι αρχαίοι ψηφωτές, τόσο στη μόρφωση του εδάφους, όσο και στην προπαρασκευή, 
σύνθεση και στρώση του υδραυλικού κονιάματος - υποστρώματος των μωσαϊκών δα- 
πέδων1 2.

ΜΕΡΟΣ Α'. Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Μωσαϊκό δάπεδο Κυνηγιού Ε λάφου3

Η  διερευνητική τομή χαράχτηκε στο ιμέση περίπου του δωματίου. μέ διεύθυνση ά-

1. Στην προϊσταμένη της Εφορείας κ. Μ. Σιγανίδου και από τη θέση τούτη εκφράζονται θερμές 
ευχαριστίες για το ειλικρινές ενδιαφέρον, με το οποίο περιέβαλε την έρευνα. Στην επιστημονική βοηθό 
δ. Ά . Καββαδία, με την ουσιαστική συμβολή της οποίας πραγματοποιήθηκε η ανασκαφή των ετών 
1975 και 1976, στους ειδικευμένους τεχνίτες - συντηρητές μωσαϊκών κκ. Ά . Καλλιοντζή, Ά . Μοδίτση, 
Κ. Πάππα και Θ. Μπογοΐτση, με τη βοήθεια των οποίων συντελέστηκε η επιτυχημένη και υποδειγμα- 
τική αποκόλληση του μωσαϊκού δαπέδου του Κυνηγιού της Ε λάφου και επιτεύχθηκε η επανατοποθέτη- 
ση του, καθώς και εκείνου της Αρπαγής της Ελένης, στους έργάτες και ιδιαίτερα στον πολύτιμο βοηθό 
του έτους 1974, αρχιεργάτη - επιστάτη, κ. Γιάννη Παπαδόπουλο, στον οποίο το άρθρο τούτο χρωστά 
πολλά. Τα σχέδια οφείλονται στη γνωστή ευαισθησία του αρχιτέκτονα κ. Γιάννη Κιαγιά, έργο του ο- 
ποίου είναι και ορισμένες από τις φωτογραφίες. Την δ. Στ. Δρούγου, Ε πιμελήτρια στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και παλιά συνεργάτη, ευχαριστώ για τις πολύτιμες υποδεί- 
ξεις της σε θέματα αγγειολογίας.

2. Α πόσο τουλάχιστο μπορώ να γνωρίζω, παρόμοιου χαραχτήρα ανασκαφική έρευνα πραγματο- 
ποιήθηκε μόνο από τον Ν. Γιαλούρη στην υποθεμελίωση του μωσαϊκού δαπέδου του προνάου του 
ναού του Διός στην Ολυμπία (ΑΑΑ I (1968), 78 - 82) και από τους Γάλλους Bruneau και Siebert στο 
υπόστρωμα μωσαϊκού δαπέδου σπιτιού στη Δήλο (BCH 93 (1969), 267 κε. =  Délos XXIX (1972), 
156 κε. αριθ. Μωσαϊκού 68).

3. Για το χρονικό της ανεύρεσης του μωσαϊκού, δές ΑΔ 17 (1961-2): Χρονικά, σ. 212, Πίν. 244-47.
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πό Β πρός Ν, έτσι ώστε ο κατά μήκος άξονάς της να συμπίπτει με τον κατά πλάτος του 
εσωτερικού μωσαϊκού κατωφλιού του δωματίου και να είναι δυνατή η έρευνα σε πολύ 
μεγαλύτερη έκταση (Π ί ν. 71α). Ό πως φαίνεται γραφικά στο σχέδιο της τομής και απει- 
κονίζεται σχηματικά για σαφέστερη κατανόηση, η όλη κατασκευή γενικά του δαπέδου 
διακρινόταν σε δύο τμήματα, την υποδομή του μωσαϊκού δαπέδου (I α - γ) και τη χω- 
μάτινη υποθεμελίωση (II α - γ). Η  πρώτη διαμορφώθηκε από τρία λεπτά στρώματα υ- 
δραυλικοϋ κονιάματος, από τα οποία το υψηλότερο (Ια), πάχους 0.01 μ., ήταν από μι- 
κρές πολύχρωμες ποταμίσιες ψηφίδες, το μεσαίο (Ιβ), πάχους 0.02 μ., χρησίμευε ως εν- 
διάμεσο, ενώ το τρίτο (Ιγ) πάχους 0.04 μ., κάλυπτε και ταυτόχρονα περιέβαλλε τους πο- 
ταμίειους λίθους (κροκάλες), την κυρίως υποδομή δηλαδή.

Η  κοκκομετρική ανάλυση δειγμάτων από τα κονιάματα αυτά, που πραγματοποιή- 
θηκε στα έργαστήρια του Κέντρου Συντηρήσεως Αρχαίων (ΚΣΑ)4, απέδειξε ότι η πο- 
σοστιαία σύστασή τους σε αδρανή (στείρα) συστατικά, υδραυλικώς ενεργά και σε ανθρα- 
κικό ασβέστιο παρουσιάζει την παρακάτω ενδεικτική εικόνα:

Ανθρακικό ασβέστιο Υ δραυλικώς ενεργά Αδρανή συστατικά

Στρώμα Ια 41,8 % 6,5 % 51,7 %
Στρώμα Ιβ 30,4 % 4,6 % 65 %
Στρώμα Ιγ 14 % 3,5 % 82,5 %

Φανερώνει δηλαδή, ότι ενώ το ποσοστό των στείρων (άμμος, χαλίκια) είναι ύψηλό 
στο κατώτατο στρώμα, ελαττούμενο συνεχώς στα ανώτερα, το ποσοστό του ανθρακικού 
ασβεστίου και των υδραυλικά ενεργών συστατικών (ενεργό διοξείδιο του πυριτίου, 
οξείδια σιδήρου και αργιλίου) είναι αντίθετα χαμηλό και αυξάνεται συνεχώς στα υπερ- 
κείμενα στρώματα.

Η  χωμάτινη υποθεμελίωση, αποτέλεσμα εναποθέσεως οικοδομικών και διαφό- 
ρων άλλων απορριμμάτων (μπάζων), ήταν κι αυτή από τρία στρώματα :

Το υψηλότερο στρώμα (ΙΙα), στην επιφάνεια του οποίου είχαν πατηθεί, ασφαλώς 
με κυλινδρο5, και είχαν πακτωθεί οι ποταμίσιες κροκάλες, παρουσίαζε πάχος 0.20 μ. 
στο μέσον περίπου της τομής και είχε αποτελεστεί από φερτά χώματα ανοιχτού καστα- 
νού χρώματος, μάλλον σκληρά, με άφθονη μέσα τους λατύπη ασβεστολιθικής υφής. 
Λίγα σχετικά όστρακα από αγάνωτα κυρίως αγγεία (λαβές ελλειψοειδούς διατομής, 
τμήμα από βάση οξυπύθμενου αμφορέα), αλλά και τμήματα από τα χείλη καστανοφαιο-

(Μακαρόνας). Απεικονίσεις: Archaeology 17 (1964), 81, εικ. 9. SMA (Studies in Mediterranean Ar- 
chaeology) 14 (1964), εικ. 5. BSt 4 (1963), πίν. 13. Mos. G-R (La Mosaïque Gréco-Romaine) 1 (1965), 
εικ. 8-11 και α-b (Petsas). BSt 5 (1964), 296, πίν. VII, 8 (Andronikos), BCH 86 (1962), 810, εικ. 24, πίν. 
27-8 (Daux). JHS 85 (1965), 81 κε., πίν. 20, 2 (C. M. Robertson), Αρχαία Μακεδονία 1 (1970), 163 κε. 
πίν. 13-4 (Μακαρόνας). PKG 1 (1967), 228, πίν. 241 (K. Schefold). Μ. Robertsohn, A History of Greek 
Art, 1975, 488, πίν. 153α. Ο  χώρος, στο σχέδιο της ανασκαφής, χαραχτηρίστηκε «αίθουσα Δ».

4. Την έρευνα πραγματοποίησε με ιδιαίτερη ευσυνειδησία και υπευθυνότητα ο χημικός κ. Δ. Χα- 
ραλαμπους. Εκτενής εκθεσή του έχει κατατεθεί στο αρχείο της Εφορείας.

5. Ένας τέτοιος μαρμάρινος κύλινδρος από τη Δήλο απεικονίζεται στο Délos XXIX (1972), 15, εικ. 1.
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167Σχ. 1. Μωσαϊκό δάπεδο Κυνηγιού Ελάφου. Στρωματογραφική τομή
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Σχ. 2. Μωσαϊκό δάπεδο Κυνηγιού Ελάφου. Όστρακα.
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βαφών άωτων σκυφιδίων (πρβλ. Athenian Agora XII, αριθ. 949, Χρον. 350 - 325 π.Χ.) 
και μικρό, σημαντικό όμως, θραύσμα από ερυθρόμορφο κρατήρα πιθανότατα (Π ί ν. 
70 α), των μέσων περίπου του 4ου π.Χ. αι. με παράσταση μέρους γυναικείας μορφής ή- 
ταν, μαζί με χάλκινο νόμισμα Άμύντα B (Gaebler2 III, πίν. XXIX, 28 - BMC, Mace- 
donia, σ. 168 αρ. 2, Χρον. 392 - 390 π.Χ.) τα ευρήματα από το στρώμα τούτο.

Το μεσαίο στρώμα (ΙΙβ), από χώματα χρώματος σκούρου καστανού με θραύσματα 
ασβεστόλιθου, περιοριζόταν στο κέντρο της τομής. Ο  πυθμένας του, όπου είχε σω- 
ρευτεί, αποσυνθεμένη από την υγρασία και τα νερά, περισσότερη λατύπη, είχε το 
σχήμα τόξου. Πλήθος οστράκων αγάνωτων αγγείων, ανάμεσα στα οποία και λαβές

Σχ. 3. Μωσαϊκό δάπεδο Κυνηγιού Ε λάφου. Λεπίδα.

κυκλικής η ελλειψοειδούς διατομής, κεραμίδες στέγης, δύο μικρότατα ερυθροβαφή 
θραύσματα από άωτα σκυφίδια και μέρος μελαμβαφούς λαβής κύλικας, αποτελούσαν τα 
ευρήματα από το στρώμα τούτο. Διάσπαρτα, αλλά και σωρευμένα στον πυθμένα, περι- 
συλλέχτηκαν αρκετά οστά ζώων.

Το τρίτο στρώμα (ΙΙγ), που εδραζόταν απευθείας στο φυσικό αμμώδες έδαφος, πα- 
ρουσίαζε χρώμα καστανό και στο νότιο τμήμα του ήταν λασπώδες. Θραύσματα αγά- 
νωτων αγγείων, ανάμεσα στα οποία και λαβές κυκλικής διατομής, τμήμα από τη βάση 
μελαμβαφούς σκύφου (πρβλ. Athenian Agora XII, αριθ. 352, Χρον. περίπου 330 π.Χ.) 
και θαλασσινά οστρεα βρέθηκαν ανάκατα με λατύπη πωρόλιθου και οστά ζώων. Το βό- 
ρειο τμήμα του στρώματος, που ξεχώριζε από το υπόλοιπο, γιατί ήταν ανοιχτότερο και 
σκληρότερο, περιείχε ελάχιστα ευρήματα.

Μωσαϊκό δάπεδο Αρπαγής Ελένης6 (Σ χ. 4 - 5)
Επειδή και οι περιστάσεις ήταν ευνοϊκότερες και η ανασκαφική εργασία μπορού- 

σε να διεξαχθεί με περισσότερη άνεση, για την αποτελεσματικότερη διερεύνηση της

6. Για το χρονικό της ανεύρεσης του μωσαϊκού δες ΑΔ 17 (1961-62) : Χρονικά 212, Πίν. 241-2 και 
243α (Μακαρόνας). Απεικονίσεις : Archaeology, ό.π. 80, εικ. 8. SMA, ό.π., εικ. 4. BSt 4 (1963), πίν. 14. 
Mos. G.-R., ό.π., εικ. 6 (Petsas). BSt 5 (1964), 296-7, πίν. VIII, 10 (Andronikos). BCH, ό.π., πίν. 25-6 
(Daux). JHS, ό.π. 78 κε. (C. Μ. Robertson). Ήμερολόγιον Ι ονικής και Λαϊκής Τραπέζης 1963 (Μακα- 
ρόνας). Διαμαντούρου, Πέλλα 1 (1971), πίν. 15. Ο  χώρος στο σχέδιο της ανασκαφής, χαραχτηρίστηκε 
«αίθουσα Γ».
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χωμάτινης υποθεμελίωσης του δαπέδου τούτου χαράχτηκαν δύο τομές, η μια και μεγα- 
λύτερη σε μήκος, πάνω στο μεγάλο άξονα του δωματίου (Α-Δ) (Π ί ν. 71 β). και η άλ- 
λη, κάθετη στην πρώτη (Β - Ν) —η δεύτερη αυτή με σκοπό τον έλεγχο και την επιβε- 
βαίωση των αποτελεσμάτων της πρώτης. Όπως και στην περίπτωση του μωσαϊκού 
του Κυνηγιού της Ε λάφου, σε σχέδιο απεικονίζονται γραφικά και σχηματικά, τα τρία 
και εδώ, πανομοιότυπα με τα προηγούμενα στρώματα της υποδομής του ψηφοθετήματος7, 
καθώς και τα απαρτίζοντα τη χωμάτινη υποθεμελίωση, τέσσερα. Τα τελευταία αυτά 
παρουσίαζαν την εξής εικόνα:

Το υψηλότερο και λεπτότερο στρώμα (ΙΙα), υποκίτρινου χρώματος, στην επιφά- 
νεια του οποίου πακτώθηκαν οι κροκάλες της υποδομής, παρουσίαζε πάχος 0.04 - 0.08 μ. 
και περιείχε ποταμίσια άμμο, χαλίκια και άφθονα ίχνη από ασβεστόλιθο. Περισυλλέ- 
χτηκαν μικρότατα απολεπίσματα έγχρωμων κονιαμάτων από επιχρίσματα τοίχων και 
δυό μονάχα, φθαρμένα όμως, και γι αυτό αδιάγνωστα, όστρακα.

Το επόμενο στρώμα (ΙΙβ), πάχους 0.12-0.17 μ., είχε αποτελεστεί από σκληρά χώ- 
ματα χρώματος ανοιχτού καστανού και περιείχε άφθονη λατύπη ασβεστόλιθου, πολ- 
λές φορές και σε πολλές περιοχές σε αποσύνθεση, θαλασσινά όστρεα, θραύσματα κερα- 
μίδων στέγης λακωνικού τύπου, οστά ζώων, χάλκινο νόμισμα Φιλίππου Β, κάπως με- 
ταχειρισμένο (Gaebler2 III, πίν. XXXI, 12 - SNG, Cop. Macedonia, αριθ. 581 - 609), πολ- 
λά όστρακα αβαφών αγγείων (κυρίως λαβές ελλειψοειδούς διατομής) και ελάχιστα άλλα 
από μελαμβαφή σκύφο (πρβλ. Athenian Agora XII, αριθ. 349, Χρον. 400 - 375), άωτο 
σκυφίδιο (πρβλ. Athenian Agora XII, αριθ. 949, Χρον. 350 - 325 π.Χ.) κλπ.

Τόσο το πρώτο, όσο και το δεύτερο στρώμα παρουσίαζαν κατά συστάδες ίχνη τέ- 
φρας και καμένης ουσίας8 και ήταν φανερό, πώς οι επιφάνειές τους, ίσως μάλιστα και 
του τρίτου, είχαν ισοπεδωθεί με κύλινδρο.

Το τρίτο στρώμα (ΙΙγ), πάχους 0.20 - 0.40 μ., χρώματος σκούρου καστανού, περιεί- 
χε λίγη λατύπη σκληρού ασβεστόλιθου, ίχνη άμμου και, σποραδικά, ποταμίσια χαλί-

7. Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των δύο στρωμάτων (Ια και Ιβ) του κονιάματος της 
υποδομής του μωσαϊκού δαπέδου, που πραγματοποίησε πάλι ο χημικός του ΚΣΑ κ. Δ. Χαραλάμπους, 
παρουσιάζουν την εξής εικόνα :

Ανθρακικό άσβέστιο Υδραυλικώς ενεργά Αδρανή συστατικά

Στρώμα Ια 23,1 % 9,0 % 67,9 %
Στρώμα Ιβ 24,2 % 7,6 % 78,2 %

Είναι αλήθεια, ότι τόσο η ποιότητα, όσο και η ποσότητα των δειγμάτων που στάλθηκαν για εξέ- 
ταση δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές από τον ειδικό επιστήμονα, που ανέλαβε την εξέτασή τους και το 
γεγονός αυτό είναι πιθανό να επηρέασε τα αποτελέσματα.

8. Μολονότι στην περίπτωση των μωσαϊκών της Πέλλας είναι αμφίβολο κατά πόσο τα οπωσδή- 
ποτε ελάχιστα ίχνη τέφρας και τα υπολείμματα από καμένες ουσίες, που παρατηρήθηκαν διάσπαρτα 
σε διάφορα στρώματα στις χωμάτινες υποθεμελιώσεις, θα μπορούσαν να αποτελούν τεχνητές στρώσεις, 
με σκοπό τη μόνωση κατά της υγρασίας, εντούτοις, οι παρατηρήσεις του Bruneau (BCH 92 (1968), 
687-88 και Délos XXIX (1972), 14-15) και η αναφορά του σε αρχαία λατινικά κείμενα, που διαπραγμα- 
τεύονται τη μέθοδο αυτή, ονομάζοντάς την μάλιστα genus graecanici, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.
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κια. Τα ευρήματα ήταν, μικρή λεπίδα πυριτόλιθου, θραύσματα κεραμίδων στέγης βαμ- 
μένα με κόκκινο χρώμα, δυο σιδερένια καρφιά, πολλά όστρακα αγάνωτων αγγείων και 
χάλκινη τοξωτή πόρπη (πρβλ. Ρ. Amandry, Collection Stathatos, Les bijoux antiques, 
1953 εικ. 30 και πίν. XXV, 148-149). Ακόμη, υπήρχαν, θαλασσινά όστρεα και λίγα 
οστά ζώων.

Από το επόμενο στρώμα (ΙΙδ), πάχους 0.50 - 0.60 μ., χρώματος καστανού στο πάνω 
του τμήμα και κιτρινόφαιου προς τον πυθμένα, προέρχονται ελάχιστα όστρακα αβαφών 
αγγείων, μικρή λεπίδα οψιανού, θαλασσινά όστρεα και κοχλίες, καθώς και μικρό ερυ- 
θρό απολέπισμα κονιάματος. Το στρώμα τούτο περιείχε διάσπαρτα, ελάχιστα όμως, 
θραύσματα ασβεστόλιθου, ποταμίσια χαλίκια και λίθους.

Το φυσικό έδαφος, που ακολουθούσε, ήταν υποκίτρινο, αμμώδες, σκληρό και δεν 
περιείχε ευρήματα.

Μωσαϊκό δάπεδο «ανθεμίων»9 (Σ χ. 6 - 7)

Τρίτο στη σειρά ερευνήθηκε το αποσπασματικά σωζόμενο μωσαϊκό δάπεδο με 
την ανθεμωτή διακόσμηση στη βορειοανατολική πλευρά του. Η  διερευνητική τομή 
χαράχτηκε παράλληλα με το βόρειο τοίχο του δωματίου, με διεύθυνση από A προς Δ, 
έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει στο δυτικό της άκρο και τον υπερυψωμένο, πλάτους 0.90 μ., 
αναβαθμό - περίγυρο (Π ί ν. 70γ). Η  υποδομή του μωσαϊκού δαπέδου, κατεστραμμέ- 
νη σε μεγάλο βαθμό και σε πολλά της σημεία από μεταγενέστερες, όπως αποδείχτηκε, 
επεμβάσεις και επιδιορθώσεις(;), αλλά και από την επιπόλαιη στο παρελθόν αποκόλ- 
ληση των ψηφίδων, ασφαλώς όμως και από την πολύχρονη εγκατάλειψη του χώρου, 
παρουσίαζε, όπου μπορουσε τούτο να διαπιστωθεί, την ίδια εικόνα και στρώματα, που 
παρατηρήθηκαν και στην υποδομή των μωσαϊκών δαπέδων του Κυνηγιού και της Αρ- 
παγής.

Τα δύο πρώτα στρώματα του υδραυλικού κονιάματος της υποδομής (I α - β) διατη- 
ρήθηκαν σε ελάχιστα τμήματα του χώρου, ενώ σ αλλά η διατάραξη και αναμόχλευση 
είχε προχωρήσει και μέχρι το τρίτο στρώμα των ποταμίσιων λίθων (Ιγ). Θραύσμα κε- 
ραμίδας στέγης, λακωνικού τύπου, μπηγμένο κατακόρυφα στο στρώμα τούτο, ίσως να 
προέρχεται από το στρώμα καταστροφής, που διαπιστώθηκε παλαιότερα κατά την ανα- 
σκαφή, σ όλη την έκταση του συγκροτήματος. Σε μεταγενέστερη επέμβαση οφείλεται 
πιθανότατα εξάλλου και προσπάθεια συντηρήσεως (;) μικρού τμήματος του αρχικού 
ψηφοθετήματος, που θα είχε φθαρεί, και αποτελεί επιπόλαιη στρώση (μπάλωμα) λεπτού 
υδραυλικού κονιάματος με σαφή αποτυπώματα ψηφίδων, επάνω ακριβώς στις κροκάλες. 
Για την ίδια, όπως φαίνεται αιτία, αντικαταστάθηκαν και μερικές κροκάλες με κροκα- 
λόμορφους σβώλους άψητου πηλού.

Η  κοκκομετρική ανάλυση δειγμάτων από τα κονιάματα αυτά που, όπως και για 
τα προηγούμενα, πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια του Κέντρου Συντηρήσεως Αρ- 
χαίων, επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα των προγενέστερων αναλύσεων, ιδιαίτερα εκεί- 
νων από το μωσαϊκό δάπεδο του Κυνηγιού της Ε λάφου, και παρουσίασε την παρα- 
κάτω εικόνα :

9. Για το χρονικό της ανεύρεσης του μωσαϊκού, δες ΑΔ 17 (1961-62): Χρονικά, 212, Πίν. 239α 
(Μακαρόνας). Ο  χώρος στο σχέδιο της ανασκαφής χαραχτηρίστηκε «αίθουσα Β».
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Σχ. 4. Μωσαϊκό δάπεδο. Α
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Ανθρακικό ασβέστιο Υδραυλικώς ενεργά Αδρανή συστατικά

Στρώμα Ια 48,6 % 29,6 % 21,8 %
Στρώμα Ιβ 27,3 % 10,5 % 62,2 %
Στρώμα Ιγ 23,5 % 10,8 % 65,7 %

Η  χωμάτινη υποθεμελίωση αποτελέστηκε από τρία στρώματα:
Το υψηλότερο και λεπτότερο (ΙΙα) είχε χρώμα ανοιχτό καστανό, ήταν μαλακό 

στο σκάψιμο και περιείχε μικρά χαλίκια και άφθονη λατύπη ασβεστόλιθου σε αποσύν- 
θεση, που περιοριζόταν συγκεντρωμένη στο κέντρο του σκάμματος. Διάσπαρτα στο 
στρώμα παρατηρήθηκαν ελάχιστα ίχνη από καμένη ουσία. Μικρότατα απολεπίσματα 
σκούρου ερυθρού κονιάματος από επιχρίσματα τοίχων διαπιστώθηκαν στην επιφάνεια 
του στρώματος τούτου, από το οποίο προέρχονται σπασμένες κεραμίδες στέγης με

Σχ. 5. Μωσαϊκό δάπεδο Αρπαγής Ελένης. Όστρακα και λεπίδες

υπολείμματα χρώματος επάνω τους, οστρακό μελαμβαφούς πινακίου, αργυρό νόμισμα 
Τριήρου Μακεδονίας η Θράκης, του β μισού του  5ου η των άρχων το υ  4ου  π.Χ. αι. 
(SNG, Cop. Thrace, αριθ. 820-21 — BMC, Thrace, σ. 181), αρκετά όμως χρησιμοποιη- 
μένο, ελάχιστα θαλασσινά όστρεα και θραύσματα οστών ζώων. Από τα ταραγμένα χώ- 
ματα του άκρου δυτικοϋ τμήματος της τομής, που αντιστοιχεί με τον υπερυψωμένο ανα- 
βαθμό - περίγυρο, προέρχεται όστρακο φαιόχρωμου μεγαρικού σκύφου του 3ου π.Χ. 
αιώνα.

Το μεσαίο στρώμα (ΙΙβ), από χώματα σκούρου καστανού χρώματος, με λίγη άμμο 
μέσα τους, ελάχιστη λατύπη ασβεστόλιθου, μικρότατα θραύσματα πωρόλιθου και λίγα 
ποταμίσια χαλίκια, είχε την επιφάνεια του σχεδόν οριζόντια, πατημένη προφανώς με 
κύλινδρο. Από το στρώμα τούτο προέρχονται, μικρή λεπίδα πυριτόλιθου, σιδερένιο 
καρφί, μαύρες και σταχτιές ποταμίσιες ψηφίδες, θραύσματα κεραμίδων στέγης, όστρα- 
κα αγάνωτων αγγείων. Το πάχος του στρώματος παρουσίαζε έντονες διακυμάνσεις και 
κυμαινόταν από 0.10-0.60 μ.

Το τρίτο στρώμα (ΙΙγ), που εδραζόταν στο φυσικό αμμώδες, υποκίτρινου χρώματος 
χώμα, ήταν μάλλον σκληρό, ανοιχτόφαιο και περιείχε άφθονη άμμο και ποταμίσια χα-
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Σχ. 6. Μωσαϊκό δάπεδο «ανθεμίων» Στρωματογραφική τομή.
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λίκια. Μέσα του παρατηρήθηκαν διάσπαρτα ίχνη υπόλευκης ουσίας, σαν μούχλα, αποτέ- 
λεσμα διηθήσεως από την υγρασία, της ασβεστολιθικής λατύπης των υπερκείμενων 
στρωμάτων. Θαλασσινά όστρεα, όστρακα αγάνωτων αγγείων και θραύσματα κεραμί- 
δων στέγης, ήταν τα μόνα ευρήματα.

Εκτός τομής και μετά το πέρας της ανασκαφής, κατά την αφαίρεση του χώματος 
της υποθεμελίωσης από το συνεργείο των συντηρητών για την προετοιμασία του χώ- 
ρου, πριν από την επανατοποθέτηση του μωσαϊκού, ανάμεσα σε αρκετά αγάνωτα όστρα- 
κα αγγείων καθημερινής χρήσης, βρέθηκαν τμήμα χείλους από άωτο σκυφίδιο, θραύ-

Σχ. 7. Μωσαϊκό δάπεδο «ανθεμίων». Όστρακα.

σμα από βάση μελαμβαφούς σκύφου (πρβλ. Athenian Agora XII, 260, αριθ. 349, Χρον. 
400-375 π.Χ.), καστανό απότμημα από βάση πάλι, άωτου σκυφίδιου (πρβλ. Athenian 
Agora XII, 295, αριθ. 821, Χρον. 425 - 400 π.Χ.) και χάλκινο νόμισμα Ρόδου (SNG, Cop 
Caria, αρ. 750, Χρον. 394 - 304 π.Χ.).

Η  ανάγκη για επιβεβαίωση όσων εκτέθηκαν παραπάνω, αλλά ταυτόχρονα και η 
προσπάθεια να διερευνηθεί η χωμάτινη υποθεμελίωση μεγαλύτερου αριθμού μωσαϊ- 
κών δαπέδων από την Πέλλα, οδήγησαν στη διεξαγωγή μικρής ανασκαφής στο τετρά- 
γωνο 1 και συγκεκριμένα κάτω από το κεντρικό θέμα του ψηφιδωτού του Κυνηγιού του 
Λέοντος, αποκολλημένου εδώ και χρόνια και μεταφερμένου πρόσφατα για έκθεση στο 
τοπικό Μουσείο. Η  έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1976.

Μωσαϊκό δάπεδο Κυνηγιού Λέοντος10 (Σχ.  8 - 9)

Η  διερευνητική τομή χαράχτηκε παράλληλα με το βόρειο τοίχο του δωματίου, με

10. Για το χρονικό της ανεύρεσης του μωσαϊκού δές ΑΔ 16 (1960), 74 κε. Πίν. 43-46 (Μακαρόνας). 
Τη νέα ανασκαφή επόπτευσε η επιστημονική βοηθός δ. Μ. Λιλιμπάκη.
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διεύθυνση από A προς Δ, για λόγους όμως ανεξάρτητους της θελήσεως του ανασκαφέα, 
η ανασκαφή περιορίστηκε μόνο στο μήκους 2.60 και πλάτους 1.50 μ. δυτικό τμήμα της 
(Π ί ν. 70β).

Η  υποδομή του μωσαϊκού, αφού βέβαια είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν το στρώμα 
των ψηφίδων, διατηρούσε μόνο τα δύο επόμενα (Ιβ και Ιγ) στρώματα, πάχους αντίστοι- 
χα 0.02 και 0.025 - 0.03 μ. Αξιοσημείωτη, παρά τη γενική ομοιότητα του τρόπου μεί- 
ξεως και στρώσεως των υδραυλικών κονιαμάτων με εκείνον των προηγούμενων δαπέ- 
δων, είναι η χρησιμοποίηση λατύπης ασβεστόλιθων (διαστ. θραυσμάτων 0.10 X 0.05 μ.

Σχ. 9. Μ ω σαϊκό δάπεδο Κ υνηγιού Λ έοντος. Ό στρακα.

και 0.30 X 0.15 μ.) αντί της σειράς των ποταμίσιων λίθων (κροκάλες), αλλά ακόμη και 
η παρεμβολή στη χωμάτινη υποθεμελίωση ενός στρώματος με θραύσματα ασβεστόλι- 
θου (ΙΙδ στο Σ χ. 8), στο μέσο περίπου της όλης κατασκευής. Το γεγονός δε θα πρέπει 
να προκαλέσει σκέψεις για διαφορετικές στην περίπτωση κατασκευαστικές αντιλήψεις, 
ούτε και να οδηγήσει στη διατύπωση θεωριών, αρκεί να αναλογιστεί κανείς τη μορφο- 
λογία του εδάφους στο τμήμα αυτό της πόλεως, και συγκεκριμένα την ισχυρή κατωφέρεια, 
που παρατηρειται ακριβώς στο σημείο, όπου έχει οικοδομηθεί η δυτική πλευρά του συγ- 
κροτήματος της νότιας οικίας του τετραγώνου 1, κατωφέρεια που απαιτούσε γερή υπο- 
θεμελίωση, όχι μόνο για το μωσαϊκό, αλλά και για ολόκληρη τη κτηριακή κατασκευή.

Το υψηλότερο στρώμα (ΙΙα) της χωμάτινης υποθεμελίωσης, χρώματος ανοιχτού 
καστανού, με άμμο και θραύσματα λατύπης από το υπερκείμενο στρώμα Ιγ της υποδο- 
μής, αλλά και πωρόλιθων, περιείχε οστά ζώων και θαλασσινά όστρεα. Στον πυθμένα 
του επισημάνθηκαν έξι λακωνικού τύπου κεραμίδες στέγης, στρωμένες χωρίς ιδιαίτερη
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φροντίδα, με την κυρτή τους όψη πρός τα επάνω. Τόσο στα θραύσματα αυτά των κερα- 
μίδων, όσο και συγκεντρωμένα στη ΒΔ. γωνία της τομής, παρατηρήθηκαν ίχνη τέφρας 
και περισυλλέχτηκαν λεπτότατα τεμάχια απανθρακωμένων ξύλων. Από το στρώμα αυτό 
προέρχονται και τέσσερεις ψηφίδες, δύο μαύρου και δύο πράσινου χρώματος.

Το επόμενο στρώμα (ΙΙβ), είχε το ίδιο χρώμα, ήταν αμμώδες κατά τόπους, με πολλά 
θραύσματα ασβεστόλιθων και πωρόλιθων, ιδιαίτερα στο νότιό του τμήμα και παρουσία- 
ζε ίχνη τέφρας στο μέσο περίπου της τομής. Περιείχε Θαλασσινά όστρεα, οστά ζώων, 
πολλά αβαφή όστρακα, μεταξύ των οποίων και τμήμα χείλους και βάσεως οξυπύθμενου 
αμφορέα, σιδερενιο καρφί, μελαμβαφές χείλος άωτου σκυφίδιου (πρβλ. Athenian Agora 
XII, 302 αριθ. 944. Χρον. 375 - 350 π.Χ.), απότμημα από το χείλος πώματος λεκανίδος 
με ερυθροβαφές κυμάτιο (πρβλ. Athenian Agora XII, 323 αριθ. 1241. Χρον. 350- 325 
π.Χ.), και χείλος πάλι από μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (πρβλ. Athenian Agora XII, 303 
αριθ. 949. Χρον. 350 - 325 π.Χ.).

Το τρίτο κατά σειρά στρώμα (ΙΙγ), που θα μπορουσε ίσως να θεωρηθεί της ίδιας 
ύφής με το προηγούμενο, ήταν χρώματος ανοιχτού καστανού και μαλακό στο σκάψιμο. 
Περιείχε μικρά θραύσματα κεραμίδων στέγης και αρκετά, όχι όμως πολλά, ασβεστό- 
λιθων και πωρόλιθων. Περισυλλέχτηκαν οστά ζώων, λίγα αβαφή όστρακα, τμήμα από 
τη βάση κύλικας - κανθάρου (πρβλ. Athenian Agora XII, 284, αριθ. 684, Χρον. 340-325 
π.Χ.) και μικρότατο θραύσμα ερυθρόμορφου αγγείου. Κηλίδα καμένης ουσίας, διαμ.
0. 35 μ., παρατηρήθηκε προς τα ανατολικά της τομής.

Το επόμενο στρώμα (ΙΙδ) είχε αποτελεστεί στο μεγαλύτερο του τμήμα από μεγάλα 
και μικρά αποτμήματα ασβεστόλιθων, κατά κάποιο τρόπο πακτωμένων σε τεφρού χρώ- 
ματος σαθρό χώμα. Περιείχε λίγα μελαμβαφή όστρακα, όχι όμως χαρακτηριστικής το- 
μής, ώστε να αποδοθούν με βεβαιότητα σε συγκεκριμένα σχήματα αγγείων. Πρέπει εδώ 
να σημειωθεί, ότι το στρώμα τούτο παρουσίαζε ιδιαίτερη συνεκτικότητα και ήταν σχε- 
δόν οριζόντιο, παράλληλο με τη στάθμη του δαπέδου του δωματίου.

Το πέμπτο στη σειρά στρώμα (ΙΙε) είχε χρώμα σκούρο καστανό, ήταν μαλακό και 
περιείχε λίγους, διάσπαρτους λίθους. Κατά τόπους, παρουσίαζε υπόλευκες κηλίδες, απο- 
τέλεσμα από την διήθηση με την υγρασία των υπερκείμενων ασβεστόλιθων. Από το 
στρώμα αυτό προέρχονται αρκετά μελαμβαφή όστρακα, μεταξύ των οποίων χείλος με- 
λαβμαφούς άωτου σκυφίδιου (πρβλ. Athenian Agora XII, 302, αριθ. 944, Χρον. 375 - 350 
π.Χ.) και απότμημα από τη βάση μελαμβαφούς σκύφου (πρβλ. Athenian Agora XII, 279, 
αριθ. 608, Χρον. 380 π.Χ.), καθώς και οστά ζώων.

Το τελευταίο, πριν από το υποκίτρινο έδαφος, στρώμα (ΙΙστ) ήταν σχεδόν όμοιο με 
το προηγούμενο, μόνο που περιείχε περισσότερη άμμο και ελάχιστους λίθους. Κανένα 
εύρημα δεν προέρχεται από το στρώμα αυτό.

ΜΕΡΟΣ Β'. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Η  χρονολόγηση των μωσαϊκών της Πέλλας απασχόλησε στο παρελθόν ιδιαίτερα 
τους μελετητές, ορισμένοι μάλιστα από τους οποίους ασχολήθηκαν επανειλημμένα με 
το θέμα σε αλλεπάλληλα και αξιόλογα δημοσιεύματά τους. (Συγκεντρωμένη βιβλιο- 
γραφία για τα μωσαϊκά δάπεδα της Πέλλας, δές Μακεδονικά Ζ (1967) 306, αρ. 101 
και Θ' (1969) 172, αρ. 86 και 185, αρ. 121.
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Οι περισσότερες προσπάθειες βασίστηκαν σε τεχνοτροπικά ιδίως κριτήρια, πολύ 
λίγες σε τεχνικής φύσεως παρατηρήσεις, ελάχιστες τέλος χρησιμοποίησαν τα αρχαιο- 
λογικά στοιχεία και τεκμήρια από την ανασκαφική έρευνα — αυτά τουλάχιστο που 
είδαν το φως της δημοσιότητας.

Στα διάφορα στάδια, από τα οποία πέρασε η διερεύνηση του προβλήματος, διατυ- 
πώθηκαν διάφορες απόψεις και θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες, και για λόγους τεχνο- 
τροπικών μεταξύ τους διαφορών, τα μωσαϊκά δάπεδα του τετραγώνου 1, δηλαδή το Κυ- 
νήγι του Δέοντος, ο Διόνυσος πάνω στον πάνθηρα, ο γρύπας που κατασπαράζει ένα ελά- 
φι και το σύνταγμα των Κενταύρων, πιθανόν να προηγούνται χρονολογικά εκείνων από 
το τετράγωνο 5 του ίδιου ανασκαφικού τομέα, δηλαδή του μωσαϊκού του Κυνηγιού 
της Ε λάφου, της Αρπαγής της Ελένης και της Α μαζονομαχίας και ότι τα πρώτα θα 
μπορούσαν να χρονολογηθούν «to the last quarter of the 4th century», ενώ τα δεύτε- 
ρα «may belong to the early 3rd» (Petsas, Archaeology 17 (1964) 83 — του ίδιου, Mos. 
G-R I (1965). Πρβλ. Petsas, SMA 14 (1964/5) και του ίδιου, BSt 4 (1963) 171 ■ πρβλ. και 
Μ. Robertson, A History of Greek Art 1975, 487). Άλλοι θεώρησαν πιθανότερη τη 
χρονολόγηση όλων ανεξαιρέτως των μωσαϊκών «εις τους περί το 300 π.Χ. χρόνους . . . .  
εις εποχήν δηλαδή προς την όποιαν αρμόζουν και τα λοιπά αρχαιολογικά τεκμήρια» 
(Μακαρόνα, ΑΔ 16 (1960): Μελέται 72 - 83. Του ίδιου, ΑΔ 17 (1961 -2): Χρονικά, 213. 
Του ίδιου, Ημερολόγιον Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης, έτους 1963. Πρβλ. G. Richter, 
A Handbook of Greek Art, 19633, 278 και Ανδρόνικου, BSt 5 (1964) 293). Η  χρονο- 
λογική εξάλλου ενότητα των μωσαϊκών της Πέλλας, παρά την αναντίρρητη ύπαρξη 
τεχνοτροπικών διαφορών μεταξύ τους, και η τοποθέτηση όλης της σειράς «within the 
limits of the last quarter of the 4th century», όπως υποστηρίχτηκε (C. M. Robertson, 
JHS 85 (1965) 89), αμφισβητήθηκε αμέσως μετά, ως προς το χρονολογικό της σκέλος, 
με την ένταξη του μωσαϊκού δαπέδου του Κυνηγιού της Ε λάφου στα χρόνια γύρω από 
το 275 π.Χ. (Bakalakis, ΑΑ 1966, 537). Οι νεώτερες ωστόσο τάσεις και θεωρίες (Κ. 
Schefold, PKG 1 (1967) 228 αριθ. 241 και Μακαρόνα, Αρχαία Μακεδονία 1 (1970) 
164) με βάση τόσο τεχνοτροπικά κριτήρια, όσο και ανασκαφικά στοιχεία, προτείνουν 
ως πιθανότερη περίοδο για την κατασκευή όλων των μωσαϊκών, τη δεκαετία γύρω στα 
320 π.Χ.. Και τέτοια ανασκαφικά τεκμήρια, ευρήματα της ανασκαφής και από 5 τετρά- 
γωνα του τομέα I, αναφέρονται, ανάμεσα σε άλλα, ερυθρόμορφα αγγεία, ανάλογα με 
εκείνα που βρέθηκαν στην Όλυνθο, θραύσματα και ακέραια δείγματα από ηγεμόνες 
στρωτήρες, πήλινα γραπτά αρχιτεκτονικά μέλη, καθώς και υπολογίσιμος αριθμός χάλ- 
κινων κυρίως νομισμάτων, τα περισσότερα από τα οποία είναι κοπές Φιλίππου Β και 
Αλεξάνδρου Γ (Μακαρόνα, ό.π. 164 κ.ε.)11.

11. Βέβαια, η ανεύρεση τόσων χάλκινων νομισμάτων του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, δεν προ- 
ϋποθέτει και την αναγκαστική κυκλοφορία τους αποκλειστικά και μόνο μέσα στον 4ο π.Χ. αι., τη 
στιγμή μάλιστα που, όπως είναι γνωστό, τόσο νομισματικοί «θησαυροί» (hoards) του 3ου π X. αι., όσο 
και ανασκαφικά νομισματικά ευρήματα (stray finds) περιέχουν σε αξιοσημείωτη συχνότητα τέτοια νο- 
μίσματα. Εκείνο που υπολογίζεται συνήθως είναι ο βαθμός φθοράς του μετάλλου, που αποδεικνύει 
και τη μεγάλη η μικρή κυκλοφοριακή χρήση των νομισμάτων, διαπίστωση, είναι αλήθεια, αρκετά υπο- 
κειμενική, που ωστόσο δε σημειώνεται στον σχετικό κατάλογο (Μακαρόνα, ό.π., 164-5).
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II. Τα αποτελέσματα των διερευνητικών τομών στο εσωτερικό του βόρειου συγκροτή- 
ματος των δωματίων της μεγάλης οικίας στο τετράγωνο 5, καθώς και της οικίας με το 
ψηφιδωτό του Κυνηγιού του Λέοντος στο τετράγωνο 1 του ίδιου ανασκαφικού τομέα, 
συνοψίζονται στις παρακάτω διαπιστώσεις:

(1) Σε καμιά περίπτωση τα κινητά ευρήματα, και ιδιαίτερα τα παραδείγματα κερα- 
μεικής, που και ακριβέστερα χρονολογούνται και αυτά μόνα τους, αποτελούν στοιχεία 
κατεξοχήν «λαλούντα», δεν μπορούν να χρονολογηθούν υστερότερα από το 325 π.Χ.

(β) Το είδος και ο τρόπος μείξεως και στρώσεως των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 
στην προπαρασκευή της υποδομής όλων ανεξαιρέτως των δαπέδων που ερευνήθηκαν, 
καθώς και η ομοιότροπη βασικά σύσταση και διάταξη των στρωμάτων στη χωμάτινη 
υποθεμελίωση —κυρίως οικοδομικά απορρίμματα, είτε από τα ίδια τα κτήρια, είτε από 
παρακείμενα, όπως λατύπη από τη λάξευση και μόρφωση, προφανώς, των ασβεστολι- 
θικών ορθογώνιων γωνιόλιθων, με τους οποίους είναι χτισμένα όλα ανεξαιρέτως τα 
σπίτια στον ανασκαφικό τομέα I, θραύσματα κεραμίδων στέγης, απολεπίσματα έγχρω- 
μων κονιαμάτων από επιχρίσματα τοίχων, χαλίκια και αμμος, ακόμη και ψηφίδες— συ- 
νηγορούν τόσο για το σύγχρονο της κατασκευής των χτηρίων, όσο και για την παράλ- 
ληλη διακόσμησή τους. (Ο  υπολογίσιμος αριθμός οστράκων αγάνωτων, καθημερινής 
χρήσεως, αγγείων και τα οστά ζώων, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσαν να θεωρη- 
θούν, ότι προέρχονται από κάπου κοντά, είτε από μπάζα είτε, και το πιο πιθανό, από χώ- 
ρο εργοταξίου12- ίσως ακόμη και τα θαλασσινά όστρεα, με τη σκέψη, ότι η θάλασσα την 
εποχή εκείνη δεν απείχε και πολύ από την πρωτεύουσα του μακεδονικού βασιλείου)12 12 13.

Η  αντιπαράθεση τώρα των ευρημάτων από την πρόσφατη έρευνα στα όσα η ανα- 
σκαφή των 5 οικοδομικών τετραγώνων αποκάλυψε στη δεκαετία 60 (συνοπτικά δες 
Μακαρόνα, Αρχαία Μακεδονία I (1970), 164- 65), δίνει στα πρώτα ένα καινούργιο πε- 
ριεχόμενο και οδηγεί στα παρακάτω συμπεράσματα:

Το τελευταίο τέταρτο του 4ου π.Χ. αιώνα, και μάλιστα, όπως πετυχημένα υποστη- 
ρίχτηκε από τον C. Μ. Robertson (JHS ό.π. 89), τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του 
Κασσάνδρου—οπωσδήποτε, από το 316 π.Χ. και μετά, οπότε η Πέλλα περιέρχεται στην 
εξουσία του (Διοδ. Σικελ. XIX 50.3 - 7)— αναμφισβήτητα θα πρέπει να θεωρηθεί το χρο- 
νολογικό εκείνο πλαίσιο, μέσα στο οποίο εντάσσεται η οικοδομική δραστηριότητα που 
παρατηρείται και βεβαιώνεται στο τμήμα εκείνο της πόλεως, που αντιστοιχεί με τον 
ανασκαφικό τομέα I14. Οικοδομική δραστηριότητα, που αποτελεί την υλοποίηση ενός

12. Τούτο ίσως να μην ευσταθεί για την περίπτωση του μωσαϊκού δαπέδου των «ανθεμίων».
13. Για τα τοπογραφικά της Πέλλας δες BSt 1 (I960), 113-128, κυρίως όμως 115-16 (Petsas). Πρβλ. 

και τις παρατηρήσεις και αντιρρήσεις στόΑΔ 16 (1960), 72-83 (Μακαρόνας). Διαμαντούρου, Πέλλα I 
(1971), 90.

14. Χωρίς να μπορεί αυτό ακόμη να αποδειχτεί, κυρίως από έλλειψη ανασκαφικών στοιχείων, θα 
ήταν ίσως δυνατό να υποστηριχτεί, ότι στην περίπτωση της Πέλλας, η νέα συνοικία — αυτή του ανα- 
σκαφικού τομέα I — σχεδιάστηκε και ιδρύθηκε «εν επαφή» προς τον παλιό πυρήνα της κλασσικής 
πόλης, όπως ακριβώς συνέβη και στη Δαμασκό και τη συριακή Βέροια (Alep) (δές σχ. R. Martin, 
LUrbanisme dans la Grèce Antique, Παρίσι 1956, 171 και 174, όπου και η σχετική βιβλιογραφία με 
τη διαφορά, ότι η πρωτεύουσα του Αρχελάου, σύμφωνα με τις αρχές της εποχής θα ήταν και αυτή χτι- 
σμένη στο λεγόμενο ιπποδάμειο σύστημα. Για τον Ιππόδαμο δές τελευταία James R. Mc Credie, Hip- 
podamos of Miletos. Studies presented to George Hanfmann, Mainz 1971, 95 κε.
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μεγαλεπήβολου και ενιαίου στη σύλληψή του πολεοδομικού σχεδίου, με έντονη τη 
σφραγίδα της νέας εποχής του Ελληνισμού των επιγόνων, χρυσοφόρων βετεράνων των 
νέων μηδικών 15.

Στην περίπτωση που οι διαπιστώσεις αυτές και τα συμπεράσματα θα μπορούσαν 
να είχαν χαραχτήρα περισσότερο αποδεικτικό —σ αυτό θα είχαν αποφασιστική σημα- 
σία βέβαια νέα ευρήματα, τόσο από την επέκταση της ανασκαφής και σε άσκαφτα τμή- 
ματα της αρχαίας πόλης, όσο και από τη διερεύνηση της χωμάτινης υποθεμελίωσης 
και των υπόλοιπων δωματίων των οικιών των τετραγώνων 5, 3 και 1 και η μελέτη των 
αρχιτεκτονικών μελών και των κτηριακών λειψάνων— τότε αναμφισβήτητα η άποψη, 
ότι η εφαρμογή ενός μεγαλεπήβολου προγράμματος σε τμήμα της μεταλεξάνδρειας Πέλ- 
λας, παράλληλα με την ανάληψη παρόμοιου και μεγαλύτερης κλίμακας έργου στη Θεσ- 
σαλονίκη και την Κασσάνδρεια16, θα πρέπει εύλογα να σχετιστεί χρονολογικά με τις 
αντιλήψεις της εποχής, την επιστροφή των παλαίμαχων εταίρων και την εισροή άφθο- 
νου πλούτου από την Ανατολή, όπως τουλάχιστο μαρτυρούν οι θησαυροί χρυσών 
και αργυρών αγγείων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, που κατά καιρούς παρουσιά- 
ζει η μακεδονική γή17, αποκτά τη διάσταση που της αρμόζει. Οπότε και εύκολα θα 
αμφισβητούσε κανείς και το νόημα που συνήθως αποδίδεται στον ποιητικό θρήνο του 
Αντιπάτρου του Θεσσαλονικέως, ότι «Πέλλα Αλεξάνδρα) συναπώλετο» (Anth. Graeca 
VH, 139, εκδ. Loeb).

Βέροια - Πέλλα - Αθήνα, (Ιούλιος 1976)

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Είχε παραδοθεί το άρθρο στη σύνταξη του Αρχαιολογικού Δελτίου, όταν μου 
ζητήθηκε να ενταχθούν στην παραπάνω μελέτη τα αποτελέσματα από την έρευνα της 
χωμάτινης υποθεμελίωσης του μωσαϊκού δαπέδου με την Α μαζονομαχία (ανασκαφι- 
κός τομεύς I, τετράγωνο 5), που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1977, πριν από 
την επανατοποθέτησή του στην αρχική του θέση. Την προϊσταμένη της Εφορείας 
κ. Μ. Σιγανίδου και την τ. Επιμελήτρια αρχαιοτήτων κ. Εύγ. Γιούρη, την πρώτη για 
την ευγενή της πρωτοβουλία να μου παραχωρήσει τη δημοσίευση, και τη δεύτερη για 
το πολύμορφό της ενδιαφέρον, ευχαριστώ και πάλι θερμά. Την ανασκαφή επέβλεψε 
η επιστημονική βοηθός δ. Μ. Λιλιμπάκη.

Μωσαϊκό δάπεδο αμαζονομαχίας (Σ χ. 10)
Η  διερευνητική τομή χαράχτηκε στο ανατολικό τμήμα του δωματίου με κατεύ- 

θυνση από Ν προς Β, έτσι ώστε ο κατά μήκος άξονάς της να συμπίπτει με τον κατά

15. Την ίδια περίπου εποχή, και λίγο αργότερα, οι Σελευκίδες σ ένα ευρύ πρόγραμμα πολεοδομικής 
πολιτικής ιδρύουν νέες πόλεις, σύμφωνα με τις οικιστικές απαιτήσεις της εποχής, η επεκτείνουν άλλες 
εφαρμόζοντας πάντα τις καινούριες αντιλήψεις περί ρυμοτομίας (δές σχ. R. Martin, ό.π. 163 κε.).

16. Οι πρόσφατες μελέτες του Μ. Vickers (Towards a Reconstruction of the Town Planning of 
Roman Thessaloniki στα Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Συμποσίου περί Αρχαίας Μακεδονίας, Θεσ- 
σαλονίκη 1970, 238 κε., κυρίως όμως Hellenistic Thessaloniki, στο JHS 92 (1972), 156 κε.) συνέβαλαν 
στη διερεύνηση του ρυμοτομικού σχεδίου της ελληνιστικής Θεσσαλονίκης· δυστυχώς δε συμβαίνει 
το ίδιο με την Κασσάνδρεια, που παραμένει ανασκαφικά ανεξερεύνητη.

17. Ευρήματα από Δερβένι, Νικήσιανη, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη κλπ.
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πλάτος των κατωφλίων, που ενώνουν το δωμάτιο με τα Παρακείμενό του- η ερευνά σε 
βάθος περιορίστηκε ωστόσο στο μισό μόνο νότιο τμήμα της (μήκος 2.65 μ. και πλάτος 
1.50 μ.) για τεχνικούς λόγους.

Η  υποδομή του μωσαϊκού δαπέδου, εφόσον βέβαια το στρώμα των ψηφίδων είχε 
αποκολληθεί, και μάλιστα όπως αποδείχτηκε στις εργασίες, αρκετά άτεχνα στο πα- 
ρελθόν, διατηρούσε μόνο τα στρώματα Ιβ και Ιγ, πάχους αντίστοιχα 0.04-0.05 μ. 
και 0.06 - 0.08 μ. Ο  τρόπος μείξεως και στρώσεως των υδραυλικών κονιαμάτων και 
των ποταμίσιων λίθων (κροκαλών) δε διέφερε από εκείνον, που παρατηρήθηκε στην

Σχ. 10. Μωσαϊκό δάπεδο της Α μαζονομαχίας. Στρωματογραφία (σχέδιο του συγγραφέα).

υποδομή των δαπέδων των υπόλοιπων δωματίων της μεγάλης οικίας του τετραγώνου 5.
Ίο υψηλότερο στρώμα (ΙΙα) της χωμάτινης υποθεμελίωσης, στην πάνω επιφάνεια 

του οποίου είχαν πακτωθεί οι κροκάλες, είχε πάχος μόνο 0.04 μ. και αποτελέστηκε 
κυρίως από άφθονη λατύπη ασβεστολιθικής υφής.

Το δεύτερο στρώμα (ΙΙβ) από χώματα χρώματος σκούρου καστανού, σε αρκετά 
σημεία του παρουσίαζε στρώσεις φερτής άμμου και περιείχε διάσπαρτες μικρές φυσικές 
πέτρες. Το πάχος του κυμαινόταν στα 0.10-0.12 μ. Ενα μικρό φθαρμένο κεφάλι 
από πήλινο γυναικείο ειδώλιο, ίσως ταναγραίας, λίγα όστρακα από μελαμβαφή αγγεία 
και αλλά από αγάνωτα, χωρίς ιδιαίτερα γνωρίσματα, τμήμα από χάλκινο καρφί, καθώς 
και πήλινη πυραμιδωτή άσημη αγνύθα, αποτελούσαν τα κινητά ευρήματα από το στρώμα 
τούτο.
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Το στρώμα που ακολουθούσε (ΙΙγ), είχε πάχος 0.05 μ. και χρώμα καστανό ανοιχτό. 
Δεν περιείχε ευρήματα και παρουσίαζε λασπώδη υφή.

Χαραχτηριστικό και για τα τρία αυτά στρώματα ήταν το γεγονός, ότι οι επιφάνειές 
τους βρέθηκαν παράλληλες προς τη στάθμη του δαπέδου, πράγμα που μάλλον υπο- 
δηλώνει τη χρησιμοποίηση κυλίνδρου.

Το τέταρτο και τελευταίο στρώμα (ΙΙδ), πάχους 0.65 - 0.70 μ. και χρώματος σκούρου 
καστανού, όπως εκείνου του ΙΙβ, περιείχε ελάχιστα όστρακα από αγάνωτα αγγεία, 
κυρίως στο πάνω του μέρος, και, σποραδικά, θραύσματα ασβεστόλιθου. Κοντά στον 
πυθμένα εντοπίστηκαν δύο μικρά τεμάχια από σίδηρο και άργυρό οκτάδραχμο του 
Αλεξάνδρου Α σε πολύ κακή διατήρηση (βλ. D. Raymond, Macedonian Regal Coi- 
nage to 413 B.C., NNM 126, 100 κε. : group ΙΓ, Xpov. 476/5 -περίπου 460 π.Χ.).

Αθήνα, Μάιος 1977 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ



ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ B
A . ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ1 (Π ί ν. 72 - 77)

Το κεφάλι του ώριμου άνδρα με γενια, αρ. Ευρ. 5241 (Π ί ν. 72-75) βρίσκεται στις 
Αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Η  τεχνοτροπία και ο 
τύπος της κόμμωσης τοποθετούν το κεφάλι του Εθνικού Μουσείου χρονολογικά στην 
πρώιμη εποχή των Α ντωνίνων 138-161 μ.Χ. Τα μαλλιά του, δοσμένα σε άτακτους αντι- 
θετικούς πλαστικούς βοστρύχους, καλύπτουν το κεφάλι. Βόστρυχοι αποσπώνται από 
την κύρια μάζα των μαλλιών και πέφτουν στο πάνω μέρος του τραπεζιοειδούς μετώπου, 
που χαράζεται από δύο παράλληλες ρυτίδες. Τα φρύδια αποδίδονται με μικρά ανοιχτά 
τόξα, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα μάτια. Βαθιές είναι οι κόγχες των μα- 
τιών, τα βλέφαρα πλατιά και σαρκώδη, τα μάτια επιμήκη, με δηλωμένη την ίριδα και 
την κόρη, στις εσωτερικές γωνίες διακρίνεται ο κανθός, στις εξωτερικές έχει μικρές 
ρυτίδες έκφρασης. Η  κόρη είναι σκαλισμένη σε σχήμα πέλτης. Το ελεύθερο χείλος 
των κάτω βλεφάρων είναι διογκωμένο και πλαισιώνει σαν ταινία τα μάτια.

Μεγάλες επιφάνειες παρειών κυριαρχούν στο πορτραίτο. Ελαφρά χαράζονται οι 
ρινοπαρειακές γραμμές. Το πάνω χείλος καλύπτεται από το μεγάλο μουστάκι, που οι 
άκρες του πέφτουν ανόργανα προς τα κάτω. Το στόμα είναι μικρό. Τα γένια είναι κοντά, 
με μικρούς μηνοειδείς πλαστικούς βοστρύχους, που πλαισιώνουν ημικυκλικά το κάτω 
τμήμα του προσώπου- στοιχείο για την πρώιμη χρονολόγηση του πορτραίτου, είναι το 
ημικυκλικό πλατύ σχήμα τους. Δύο μικρά τμήματα στην περιοχή του κάτω χείλους, 
στις άκρες του, έχει αφήσει ο καλλιτέχνης αγένεια- είναι χαρακτηριστικό ατομικό 
στοιχείο του εικονιζομένου προφανώς. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου στο πορ- 
τραίτο του Εθνικού Μουσείου είναι συγγενικά με του Αντωνίνου του Ευσεβούς. Η  
προτομή1 2 του που βρίσκεται στη Ρώμη, Museo del Palatino (Π ί ν. 76-77), παρου-

1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Κεφάλι με αρ. Ευρ. 5241. Προέλευση άγνωστη. 
Στο βιβλίο εισαγωγής του Μουσείου φέρει τον αρ. Β.Ε. 5. Κατεγράφη το 1973. Δώρο προς το Δημόσιο 
από τους Νικ. και Ε μμ. Α λτηγό. Στο Β.Ε. υπάρχει η ένδειξη : ίσως Άντωνίνος ο Ευσεβής; Λείπει 
η μύτη, τμήματα από τους βοστρύχους, μικρό τμήμα του πάνω χείλους, το αριστερό αυτί και ο λαιμός, 
εκτός μικρού τμήματος αριστερά. Απολεπίσματα παρατηρούνται στην επιφάνεια του προσώπου.

Κηλίδες σκούρες στο μέτωπο και στην περιοχή του κροτάφου αριστερά.
Διαστ. ολικ. σωζ. υψ. κεφ. 0.294, ύψ. από τον κεντρικό βόστρυχο 0.196, πλάτ. μετώπου 0.145, ύψ. 

μετώπου στις άκρες 0.056, πλάτ. κεφ. 0.247, πλάτ. κροταφικού χώρου 0.154, μήκ. ματιών 0.035 
κάθετο άνοιγμα ματιών 0.015, άποστ. ματιών 0.035, μήκ. στόμ. 0.045, πλάτ. στην περιοχή των πα- 
ρειών 0.165 μ. Μάρμαρο παριανό.

Ευχαριστώ το Διευθυντή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών κ. Νικ. Γιαλούρη 
για την άδεια της δημοσίευσης, το γλύπτη του Εθνικού Μουσείου κ. Στυλ. Τριάντη για την πλη- 
ροφορία του ως προς την ποιότητα του μαρμάρου. Για τις φιοτογραφίες ευχαριστώ τους φωτογράφους 
του Μουσείου κ.κ. Θ. Μηλιαράκη και Δ. Γιαλούρη.

2. Προτομή θωρακοφόρου. Ρώμη, Museo del Palatino. Μ. Wegner, Die Herrscherbildnisse in 
Antoninischer Zeit, σ. 20, 25, 71, 95, 105, 106, 107, 112, 142, 286, εικ. 8 a-b, εκεί βρίσκεται και η πα- 
λαιότερη σχετική βιβλιογραφία.
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σιάζει μεγάλη ομοιότητα στον τύπο της κόμμωσης και στα χαρακτηριστικά του προ- 
σώπου. Και στα δύο πορτραίτα υπάρχουν οι βόστρυχοι στις άκρες του τραπεζιοειδούς 
μετώπου και ακολουθούν οι δύο σπειροειδείς βόστρυχοι στο κέντρο του μετώπου.

Συγγένεια παρατηρείται και στα χαρακτηριστικά του προσώπου, στο τετραγωνικό 
περίγραμμα, στο επίμηκες σχήμα των ματιών, στα βαριά πλατιά βλέφαρα, στις μεγάλες 
επιφάνειες των παρειών επίσης, στη μητροπολιτική προτομή βρίσκουμε στις άκρες, 
κάτω από τα χείλη, τους δύο μικρούς αγένειους χώρους και το ημικυκλικό σχήμα που 
έχει το γένι. Ομοιότητα παρατηρείται και στις πλάγιες όψεις (Π ί ν. 72,76).

Παρατηρούνται ορισμένες διαφορές μεταξύ του κεφαλιού που βρίσκεται στις 
Αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και της μητροπολιτικής προτομής : 
(α) Στο κεφάλι του Εθνικού Μουσείου οι βόστρυχοι αποδίδονται με φυσικότητα και 
κάποια βαρύτητα, οι γραμμές για τη δήλωση των μαλλιών είναι πλατιές και επιφα- 
νειακές· αντίθετα, στη μητροπολιτική προτομή οι βόστρυχοι στα μαλλιά και στα γένια 
είναι με σαφήνεια μεταλλική, σχεδόν, αποδομένοι, και οι τρίχες αποδίδονται με λεπτές 
εγχάρακτες γραμμές, (β) Στο κεφάλι του Εθνικού Μουσείου κυριαρχούν οι μεγάλες, 
σχεδόν επίπεδες, επιφάνειες, ενώ στη μητροπολιτική προτομή υπάρχει έντονη δια- 
φοροποίηση των όγκων, βαθύνσεις στην περιοχή των κροτάφων και των παρειών, 
τα μήλα είναι διογκωμένα και οι ρινοπαρειακές γραμμές βαθύτερες, (γ) Από τη μη- 
τροπολιτική προτομή λείπουν οι ρυτίδες του μετώπου, το στόμα είναι μεγαλύτερο, με 
καμπυλόγραμμα χείλη, ενώ στο κεφάλι του Εθνικού Μουσείου το στόμα είναι μικρό- 
τερο και το πάνω χείλος καλύπτεται από το μουστάκι. Το περίγραμμα του κάτω χεί- 
λους δηλώνεται με εγχάρακτη γραμμή.

Ο  Μ. Wegner βλέπει στη μητροπολιτική προτομή εργασία ελληνική, γιατί αν 
και ανήκει στον τύπο Croce Greca 5953 4, σαν ελεύθερη απόδοση αυτού του τύπου, μένει 
όμως χωρίς παράλληλο5 στο μητροπολιτικό χώρο. Η  εύρεση του κεφαλιού στα υπό- 
γεια του Εθνικού Μουσείου δείχνει ότι υπάρχει παράλληλο του τύπου αυτού στον 
ελλαδικό χώρο. Ο  τύπος της κόμμωσης είναι πραγματικά ο ίδιος. Η  τεχνοτροπική 
διαφορά όμως που υπάρχει στην απόδοση των μαλλιών είναι ουσιαστική και αντίθετη 
με την άποψη του Wegner για την ελληνική προέλευση6 της προτομής. Η  λεπτομε- 
ρειακή και με σαφήνεια μεταλλική απόδοση των βοστρύχων στη μητροπολιτική προ- 
τομή είναι διαφορετική από την απόδοση των πλαστικών δυνατών βοστρύχων στο έλ- 
ληνικό κεφάλι· αυτό φαίνεται περισσότερο στις πλάγιες όψεις των κεφαλιών (Π ί ν. 72, 
75, 76). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου στη μητροπολιτική προτομή είναι αρμονικά, 
χωρίς να είναι εξιδανικευμένα. Έκφραση γλυκύτητας και μελαγχολίας είναι διάχυτη 
στο πρόσωπο· το στοιχείο όμως αυτό δεν είναι ικανό, σαν απόδειξη ελληνικής εργασίας 
στην προτομή. Η  άλλη άποψη του Wegner7, ότι ίσως να έγινε από Έλληνα γλύπτη 
το πορτραίτο — και υπάρχουν Ελληνες γλύπτες που εργάζονταν στη Ρώμη, κι ήταν 
φυσικό να είναι επηρεασμένοι από τη ρωμαϊκή αντίληψη τέχνης, χωρίς όμως να έχουν

3. Μ. Wegner, ό.π., σ. 142.
4. Ρώμη, Museo Vaticano, Croce Greca 595. Κεφάλι από την Όστια. Μ. Wegner, ό.π., σ. 22, 23, 

24, 25, 81, 93, 145, 279, εικ. 4a.
5. Μ. Wegner, ό.π., σ. 142.
6. Μ. Wegner, ό.π., σ. 25.
7. Μ. Wegner, ό.π., σ. 25, 96.
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αποδεσμευτεί από την παράδοση της πατρίδας τους — είναι πιθανότερη. Η  διάχυτη 
γαλήνη στο πρόσωπο του αυτοκράτορα αποτελεί ίσως στοιχείο ελληνικής εργασίας.

Η  τεχνοτροπική διαφορά, που υπάρχει μεταξύ των κεφαλιών, είναι σαφής και μπο- 
ρούμε να υποστηρίξουμε, πώς είναι απίθανη η ελληνική προέλευση της μητροπολιτικής 
προτομής. Πιθανόν όμως είναι να έχει γίνει στη Ρώμη από Έ λληνα γλύπτη η ακόμα 
πιθανότερο να είναι το δημιούργημα ενός Ρωμαίου γλύπτη, με πολλή ευαισθησία και 
καλαισθησία.

Λόγω της μεγάλης συγγένειάς του με τη μητροπολιτική προτομή, το πορτραίτο 
του Εθνικού Μουσείου μπορεί να θεωρηθεί επανάληψη του τύπου της προτομής του Mu- 
seo del Palatino. Έτσι, παράλληλα με τους κύριους τύπους Formia8 (Thermenmuseum 
718), Croce Greca 5959 10, Vaticano, Sala dei Bush 28410 11, δημιουργείται και ένας τέταρτος 
τύπος με αντιπροσωπευτικό έργο την προτομή που βρίσκεται στο Museo del Palatino. 
Χρονολογικά το πορτραίτο που βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο και η μητροπολιτική 
προτομή τοποθετούνται πριν από τον τύπο Formia Thermenmuseum 718, Croce Greca 
595 και Vaticano, Sala dei Busti 284, γιατί έκτος των νεανικών χαρακτηριστικών του προ- 
σώπου και το σχήμα του γενιού είναι στοιχείο, για την πρώιμη χρονολόγηση του πορ- 
τραίτου, που συναντιέται και στην Αδριάνειο εποχή.

Το πορτραίτο του Αντωνίνου του Ευσεβούς στο Εθνικό Μουσείο Αθηνών μπορεί 
να θεωρηθεί, ως η καλύτερη ως τώρα γνωστή απεικόνιση του αυτοκράτορα που βρέθη- 
κε στον ελληνικό χώρο.

Απεικονίσεις του Αντωνίνου του Ευσεβούς είναι λίγες στον ελληνικό χώρο, 
συγκριτικά με απεικονίσεις άλλων αυτοκρατόρων, όπως του Αύγουστου, του Τιβέριου, 
του Α δριανού και του Μάρκου Αυρηλίου. Γνωστές είναι: (α) Πορτραίτο 11 πάνω από 
το φυσικό μέγεθος που βρίσκεται στη Ρωμαϊκή Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αθηνών με αρ. Ευρ. 3563. Η  απόδοση του κεφαλιού στην εικονογραφία 
του Αντωνίνου του Ευσεβούς γίνεται από την υπογραφομένη με επιφύλαξη, λόγω των 
διαφορών που παρατηρούνται στην κόμμωση, στη γενική φυσιογνωμική ομοιότητα 
και στην απόδοση των ατομικών χαρακτηριστικών (ίσως εικονίζεται ένας φιλόσοφος 
της εποχής). (β) Μουσείο Αγοράς : Στην Αρχαία Αγορά βρέθηκε θωρακοφόρος προ- 
τομή12 του αυτοκράτορα με αρ. Ευρ. S. 2436, που ανήκει στον τύπο Croce Greca 595. 
(γ) Μουσείο Κορίνθου : Κεφάλι13 του Αντωνίνου του Ευσεβούς, τύπος Croce Greca 
595, ελεύθερη απόδοση. (δ) Μουσείο Ολυμπίας : Άγαλμα14 του αυτοκράτορα, που ανήκει 
στον τύπο Formia, Thermenmuseum 718. Βρέθηκε νότια από την εξέδρα του Ηρώδη 
του Αττικού. Διαφορές παρατηρούνται σ όλες τις παραπάνω ελληνικές απεικονίσεις

8. Μ. Wegner, ό.π., σ. 21.
9. Μ. Wegner, ό.π., σ. 22.

10. Μ. Wegner, ό.π., σ. 24.
11. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Ρωμαϊκή Συλλογή. Κεφάλι υπερφυσικού μεγέθους 

προς ένθεση, αρ. Ευρ. 3563. Μ. Wegner, ό.π., σ. 92, 93, 125, 282, εικ. 9a.
12. Μουσείο Αγοράς. Θωρακοφόρος προτομή του Αντωνίνου του Ευσεβούς, αρ. Ευρ. S. 2436. 

Hesperia 42 (1973), σ. 170, εικ. 37a.
13. Μουσείο Κορίνθου. Κεφάλι υπερφυσικού μεγέθους. Μ. Wegner, ό.π., σ. 18, 21, 22, 93, 131, 279, 

282, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
14. Μουσείο Ολυμπίας. Άγαλμα του Αντωνίνου του Ευσεβούς. Βρέθηκε το 1878 νότια από την 

εξέδρα του Ηρώδη του Αττικού. Μ. Wegner, ό.π., σ. 21, 23, 91, 93, 136, 279, 282, εικ. 9b.
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του αυτοκράτορα σε σύγκριση με απεικονίσεις του στη μητροπολιτική Ρώμη, που 
οφείλονται στη διαφορετική τεχνοτροπία, αντίληψη και ευαισθησία των Ελλήνων 
καλλιτεχνών.

Β. ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΒΗΡΩΝ 
( Πί ν .  78 -96)

Τρία αξιόλογα αδημοσίευτα γυναικεία πορτραίτα, που βρίσκονται στις Αποθήκες 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, παρουσιάζουν εξαιτίας της κόμμωσής τους, 
που ταυτίζεται με πορτραίτα αυτοκρατειρών της δυναστείας των Σεβήρων, ξεχωριστό 
ενδιαφέρον.

Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εικονιζομένων γυναικών είναι δύσκολο να ταυτί- 
στούν με αυτοκράτειρες της ίδιας δυναστείας, κι αυτό γιατί τα πορτραίτα των αυτοκρα- 
τειρών της μέσης και της ύστερης εποχής των Σεβήρων είναι σπάνια, ακόμα και στη 
μητροπολιτική Ρώμη. Σπανιότερες απεικονίσεις της ταραγμένης αυτής εποχής υπάρ- 
χουν, όπως είναι φυσικό, στη Ρωμαϊκή επικράτεια.

Στο πορτραίτο, με αριθμό Ευρ. 551 (Π ί ν. 78 - 81)1 απεικονίζεται νέα γυναίκα. Η  μάζα 
της κόμης χωρίζεται στη μέση, φέρεται πίσω και καταλήγει σε βοστρυχοειδή πλόκαμο, 
που ελίσσεται σπειρωτά και σκεπάζει την πίσω όψη της κεφαλής. Από την κύρια κόμ- 
μωση ξεκόβουν δύο μηνοειδείς μικροί βόστρυχοι που στολίζουν την περιοχή εμπρός 
από τα αυτιά. Το περίγραμμα του προσώπου είναι ωοειδές. Βαθιές είναι οι κόγχες των 
ματιών με έντονη φωτοσκίαση. Τα βλέφαρα είναι σαρκώδη. Ίρις και κόρη δηλώνονται. 
Στις εσωτερικές γωνίες έχει σημειωθεί ο κανθός. Το ελεύθερο χείλος στα κάτω βλέφαρα 
είναι διογκωμένο. Οι επιφάνειες των παρειών είναι πλατιές και επίπεδες· το σαγόνι 
μικρό και στρογγυλό με έντονη βάθυνση κάτω από τα χείλη. Η μυστικοπαθής έκφραση 
που χαρακτηρίζει όλη την εποχή των Σεβήρων, ατομικό γνώρισμα της συριακής κατα- 
γωγής αυτοκράτειρας Ιουλίας Δόμνας, πράγμα που θα χαρακτηρίσει και θα ασκήσει 
επίδραση στην τέχνη της εποχής της και αργότερα, είναι διάχυτη στο πρόσωπο της 
εικονιζόμενης. Η  κόμμωση του κεφαλιού ανήκει στον τύπο που έχει η Ιουλία Μαίσα 
(170 - 229 μ.Χ.)1 2 σε νομίσματά της των ετών 170 - 175 - 225 u.X. (Πίν.  95 α) με μικρές

1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικεία κεφαλή με αρ. Ευρ. 
551 από την Αθήνα. Βρέθηκε το 1878 στο Ασκληπιείο. Sybel, 3279. Π. Καββαδίας, Γλυπτά του Ε- 
θνικού Μουσείου, σ. 291 κ.ε., αρ. 551. Π. Καστριώτης, Κατάλογος Γλυπτών του Εθνικού Μουσεί- 
ου, σ. 87, αρ. 551. Η  επιφάνεια του προσώπου είναι φθαρμένη. Λείπει η μύτη. Ύψ. κεφ. 0.255 μ., 
ύψ. προσώπου 0.192, ύψ  μετώπου 0.057, διαμ. ματιών 0.042, απόστ. ματιών 0.045, πλάτος κεφ. 
0.205, διαμ. στόματος 0.055, πλάτος κροταφικού χώρου 0.155. Μάρμαρο πεντελικό. Ευχαριστώ το 
Διευθυντή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών κ. Ν. Γιαλούρη, για την άδεια της δη- 
μοσίευσης του πορτραίτου. Το γλύπτη κ. Στυλ. Τριάντη ευχαριστώ, γιατί με κατατόπισε σχετικά με την 
ποιότητα του μαρμάρου.

2. Ιουλία Μαίσα. Γεννήθηκε περίπου το 170- 175 μ.X. στην Έμεσα της Συρίας. Αδελφή της 
Ιουλίας Δόμνας. Στα 193 - 213 μ.Χ. παραμονή της στη Ρώμη. Το έτος 218 μ.Χ. της απονεμήθηκε ο τι- 

τλος της Αυγούστας στην Αντιόχεια 219 - 226 μ.Χ. Νέα παραμονή της στη Ρώμη το 229 μ.Χ. Πέθανε και 
θεοποιήθηκε. RIC 414.Ιδιωτική Συλλογή από πλειστηριασμό SIg. Esr. Hess - Lem. Luzern - Ζϋrich- 
1961. Σηστέρτιος, ορειχάλκινο τριημιωβόλιο 16.25 λεπτά. Νομισματοκοπείο Ρώμης. Απεικονίζεται η 
Ιουλία Μαίσα, η προμάμμη του Ε λαγάβαλου. John P. C. Kent - Bernhard Overbeck - Armin U. Sty- 
low, Die Römische Münze, σ. 131, πίν. 98, εικ. 419 V.
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παραλλαγές. Ενώ στο νόμισμα τα αυτιά καλύπτονται από τη μάζα της κόμης, αντίθετα 
στο πορτραίτο τα αυτιά μένουν ελεύθερα και η εργασία τους είναι εξαιρετικά επιμελη- 
μένη. Η  μάζα της κόμης στο νόμισμα αποδίδεται με βαθιές κυματιστές γραμμές, ενώ 
στο πορτραίτο τα μαλλιά είναι ίσια. Επίσης, ο κότσος πίσω, που αποτελείται από το 
σπειροειδή πλόκαμο, είναι μικρότερος στο νόμισμα.

Η  κόμμωση στο πορτραίτο με τον αρ. Ευρ. 5093 (Π ί ν. 82- 85) είναι σπάνια. Τη 
συναντούμε σε πορτραίτα της Α κουίλιας Σεβήρας4 (200 - 222 μ.Χ.), της γυναίκας του Ε - 
λαγάβαλου (218 - 222 μ.Χ.). Σε νομίσματά της, των ετών 220- 222 μ.Χ., παρατηρείται ο 
ίδιος τύπος κόμμωσης (Π ί ν. 94 β). Η  μάζα της κόμης χωρίζεται στη μέση. Ένα μικρό 
ρολό σαν στεφανάκι πλαισιώνει το μέτωπο και τον κροταφικό χώρο και καταλήγει πί- 
σω από τα αυτιά. Η  κύρια μάζα της κόμης φέρεται πίσω με ελαφρούς κυματισμούς και 
κυματιστές γραμμές. Στο πίσω κάτω μέρος, στην περιοχή του αυχένα, τέσσερεις λεπτοί 
σχηματοποιημένοι πλόκαμοι, οριζόντια τοποθετημένοι, σχηματίζουν πλέγμα σε σχή- 
μα ωοειδές και στολίζουν την πίσω όψη του κεφαλιού. Μικροί σιγμοειδείς βόστρυχοι, 
που αποσπώνται από την κύρια κόμμωση, στολίζουν το μέτωπο και τον κροταφικό 
χώρο. Το περίγραμμα του προσώπου είναι ωοειδές. Τα βλέφαρα είναι σαρκώδη και 
με σαφήνεια σχεδιασμένα. Τρις και κόρη είναι δηλωμένες. Η  απόσταση μεταξύ των 
ματιών είναι μεγάλη. Η  περιοχή των ζυγωματικών οστών ελαφρά διογκωμένη. Τα πτε- 
ρύγια της μύτης, δοσμένα με μεγάλη φυσικότητα, δίνουν την εντύπωση ότι πάλλονται. 
Το στόμα μικρό, η διαχωριστική του γραμμή φαρδιά, οι άκρες των χειλιών ελαφρά 
γυρισμένες προς τα πάνω. Και σ αυτό εδώ το πορτραίτο παρατηρείται η μυστικοπαθής 
έκφραση που χαρακτηρίζει την εποχή. Σοβαρότητα και κάποια μελαγχολική διάθεση 
είναι διάχυτες στο πορτραίτο.

Την κόμμωση του πορτραίτου αρ. Ευρ. 5715 (Π ί ν. 86 - 89) φέρει η Ιουλία Μαμαία6

3. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικεία κεφαλή με αρ. Ευρ. 
509. Sybel, 661. Π. Καββαδίας, ό.π., σ. 283, αρ. 509. Π. Καστριώτης, ό.π., σ. 84, αρ. 509. Δεν υπάρ- 
χει το μεγαλύτερο μέρος της μύτης και του λαιμού. Σε όλη την επιφάνεια του πορτραίτου υπάρχουν κη- 
λίδες. Υψος κεφ. 0.325, προσώπου 0.211, μετώπου 0.064, διαμ. ματιών 0.05, απόστ. ματιών 0.057, 
διαμ. στόματος 0.055, πλ. κεφ. 0.24, πλ. κροτ. χώρου 0.185 μ. Μάρμαρο παριανό.

4. Α κουίλια Σεβήρα. Γεννήθηκε περίπου το 200 μ.Χ. Κόρη Ρωμαίου δικαστικού, του υπάτου 
Α κουιλίου Σαβίνου. Ή ταν Ε στιάς. Το έτος 220 μ.Χ. παντρεύτηκε τον Ελαγάβαλο στη Ρώμη. Το 221 
μ.Χ. τον χώρισε και τον ξαναπαντρεύτηκε το 222 μ.Χ. RIC 390. London, British Museum. Σηστέρτιος 
ορειχάλκινος. Νομισματοκοπείο Ρώμης. Απεικονίζεται η Ιουλία Α κουίλια Σεβήρα. Το νόμισμα κόπηκε 
το 220 - 222 μ.Χ. Η  Α κουίλια Σεβήρα είναι στραμμένη προς τα δεξιά. Στο κεφάλι φοράει διάδημα. Υ - 
πάρχει η επιγραφή Iulia Aquilia Severa AVG. John P. C. Kent - Bernhard Overbeck - Armin U. Sty- 
low, ό.π., σ. 131, πίν. 99, εικ. 424.

5. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Ρωμαϊκή Συλλογή. Προτομή γυναικεία, αρ. Ευρ. 571. 
ΑΔ 1888, σ. 98, 4. Π. Καββαδίας, ό.π., σ. 595, αρ. 571. Π. Καστριώτης, ό.π., σ. 90, αρ. 571. Βρέ- 
θηκε στην Αθήνα, στη βόρεια πλευρά του Ο λυμπιείου. Λείπει η μύτη, το στόμα και το πηγούνι. Υψ. 
προτομής 0.38, ύψ. κεφ. 0.265, ύψ προσ. 0.225, διαμ. ματιών 0.05, απόστ. ματιών 0.046, πλ. κεφ. 
0.212, πλάτος κροταφ. χώρου 0.165 μ. Μάρμαρο παριανό.

6. Ιουλία Μαμαία. Γεννήθηκε περίπου το 185 - 190 μ.Χ. Αδελφή της Ιουλίας Σοεμιάδος. Παραμο- 
νή της στη Ρώμη το 193 - 213 μ.Χ. Το έτος 202 μ.Χ. παντρεύτηκε το Σύρο Gessius Marcianus στη Ρώμη. 
Το 222 μ.Χ. της απονεμήθηκε ο τίτλος της Αύγουστας. BMC 730. Berlin, Staatliche Museen, Münzka- 
binett. Μετάλλιο 231 μ.Χ. Νομισματοκοπείο Ρώμης. Προτομή της Ιουλίας Μαμαίας με διάδημα, στραμ- 
μένης προς τ αριστερά. Υπάρχει η επιγραφή iulia Mamaea Avgvsta. John P. C. Kent - B. Overbeck- 
Armin U. Stylow, ό.π., σ. 133, πίν. 102, αρ. 437.



190 ΑΛΚΜΗΝΗ ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ - ΣΤΑΥΡΙΔΗ

(185 - 190 μ.Χ.) σε μετάλλιο του έτους 231 μ.Χ. (Π ί ν. 95 γ). Η  μάζα της κόμης χωρίζε- 
ται και εδώ στη μέση και φέρεται με οριζόντιους κυματισμούς προς την περιοχή των 
αυτιών και προς τα πίσω. Στο κάτω μέρος των μαλλιών, πίσω, υπάρχει βάθυνση, σε 
σχήμα περίπου ορθογώνιο, αδιακόσμητη σαν στολίδι στα μαλλιά. Έντονη φωτοσκίαση 
παρατηρείται στις βαθιές κόγχες των ματιών. Η  έλλειψη εγχάραξης της ίριδας και της 
κόρης των ματιών είναι σπάνια για την εποχή αυτή, υπάρχουν όμως παραδείγματα, 
όπως η προτομή του Σεπτιμίου Σεβήρου7 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
και η προτομή του Καρακάλλα8, που προέρχεται από την περιοχή της Δράμας και τώρα 
βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, όπου δεν παρατηρείται εγχάραξη και στην προ- 
χωρημένη αυτή εποχή.

Τα αυτιά ελεύθερα προεξέχουν. Παρά το γεγονός ότι το κεφάλι είναι πολύ κατε- 
στραμμένο, σαφής είναι η πρόθεση του καλλιτέχνη να εξιδανικεύσει το πορτραίτο. 
Αυτό είναι φανερό, από τη διεύθυνση του βλέμματος που είναι παθητικά στραμμένο 
προς τα πάνω, και τη δυνατή στροφή του κεφαλιού προς τα δεξιά. Το ψηλό μέτωπο έχει 
σχεδόν τριγωνικό σχήμα. Σαρκώδη και με σαφήνεια σχεδιασμένα βλέφαρα πλαισιώ- 
νουν τα αμυγδαλόσχημα μάτια, που είναι τοποθετημένα κάπως ασύμμετρα. Πλατιές 
επιφάνειες παρειών κυριαρχούν στο πορτραίτο. Τον ίδιο τύπο χτενίσματος φέρουν 
σε νομίσματα και άλλες αυτοκράτειρες. Η  Αννια Φαυστίνα9 (221 μ.Χ.) (Π ί ν. 95 δ), 
εγγονή του Κόμμοδου (180- 192 μ.Χ.) και δεύτερη γυναίκα του Ε λαγάβαλου. Η  Βαρ- 
βία Ο ρβιάνα10 11 (225 - 227 μ.Χ.) (Π ί ν. 95 ε), γυναίκα του Αλέξανδρου Σεβήρου (222 - 235 
μ.Χ.). Η  Ζηνοβία11 (268 - 273 μ.Χ.), (Π ί ν. 95 στ), η ωραία βασίλισσα της Παλμύρας,

7. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αρ. Ευρ. 898. Προτομή θωρακοφόρος του Σεπτιμίου 
Σεβήρου. Mc Cann, σ. 190. ΑΡ. 2 J πίν. 94. Dirk Soechting, Die Porträts des Septimius Severus, σ. 145, 
αρ. 22.

8. Collart, Philippes, ville de Macédoine depuis ses origines jusquà la fin de lépoque romaine, 
σ. 516, εικ. 88. C. Vermeule, Roman Imperial Art in Greece and Asia Minor, ό.π., σ. 299, 400, 
αρ. 4.

9. Ά ννια Φαυστίνα, εγγονή του αυτοκράτορα Κόμμοδου. Παντρεύτηκε το 221 μ.Χ. σε τρίτο γαμο 
τον Ε λαγάβαλο. Σηστέρτιος ορειχάλκινος. Νομισματοκοπείο Ρώμης. Η  Άννια Φαυστίνα άπεικο- 
νίζεται με διάδημα στα μαλλιά, στραμμένη προς τα δεξιά. Υπάρχει η επιγραφή Annia Favstina Αν- 
gvsta. BMC 302. Το νόμισμα κόπηκε το 221 μ.Χ. Paris, Cabinet des Médailles. Jonh P. C. Kent - B. Over- 
beck - Armin U. Stylow, ό.π., σ. 131, πίν. 99, αρ. 425.

10. Βαρβία Ό ρβιανα, γυναίκα του Αλέξανδρου Σεβήρου, 212 μ.Χ. Χάλκινο μετάλλιο. Νομισματο- 
κοπείο Ρώμης. BMC 302. Paris, Cabinet des Médailles. Το μετάλλιο κόπηκε το 225 μ.Χ. Η  Βαρβία Ο ρβι- 
άνα φορεί διάδημα στα μαλλιά και είναι στραμμένη προς τα δεξιά. Φέρει την επιγραφή Sali Barbia Or- 
biana AVG. John P. C. Kent - B. Overbeck - Armin U. Stylow, ό.π., σ. 132, πίν. 101, αρ. 430. RIC 321. 
BMC 292. London, British Museum. Χρυσό. Νομισματοκοπείο Ρώμης. Απεικονίζεται η Βαρβία Όρ- 
βιανα στραμμένη προς τα δεξιά· στα μαλλιά φορεί διάδημα. Το νόμισμα κόπηκε το 225 μ.Χ. Φέρει την 
επιγραφή: Sali Barbia Orbiana AVG. John P. C. Kent - B. Overbeck - Armin U. Stylow, ό.π., σ. 132, πίν. 
101, αρ. 431.

11. Σεπτιμία Ζηνοβία, γυναίκα του Ο δαίναθου, 268 μ.Χ., μητέρα του Ουαβάλλαθου, 271 μ.Χ. 
BMC Alexandria 2400. Berlin, Staatliche Museen, Münzkabinett. Τετράδραχμο χάλκινο. Νομισματο- 
κοπείο Αλεξανδρείας. Απεικονίζεται η Ζηνοβία στραμμένη προς τα δεξιά, στα μαλλιά έχει διάδημα. 
Φέρει την επιγραφή ΟΕΠΤΙΜ ΖΗΝΟΒΙΑ CEBR. Το νόμισμα κόπηκε το 270/271 μ.Χ. John P.C. 
Kent - Β. Overbeck - Armin U. Stylow, ό.π., σ. 145, πίν. 117, αρ. 534.
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γυναίκα του Ο δαίναθου (268 μ.Χ.), που οδηγήθηκε αιχμάλωτη από τον Αυρηλιανό 
(270 - 275 μ.Χ.) στη Ρώμη και, κατά πάσαν πιθανότητα πέθανε εκεί η, σύμφωνα με άλλη 
εκδοχή, πέθανε στο δρόμο προς τη Ρώμη.

Το πορτραιτο νέας γυναίκας με αρ. Ευρ. 213812 (Π ί ν. 90 - 93), που βρίσκεται στις 
Αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, έχει κηλίδες σε όλη την επιφάνεια 
του προσώπου. Η  μάζα της κόμης που χωρίζεται στο μέσο, φέρεται με επάλληλους ελα- 
φρούς κυματισμούς προς τα πίσω και σχηματίζει σύμπλεγμα από έξι σχηματοποιημένους 
πλοκαμους, που ανεβαίνουν μαλακά προς την κορυφή της κεφαλής. Η  κόμμωση συναν- 
τάται σε πορτραίτα της Ιουλίας Μαμαίας. Τα πορτραίτα της στη Συλλογή Petworth 
Leconfield13 (Π ί ν. 94), στη Ρώμη στο Konservatorenpalast14 κ.ά., παρουσιάζουν τόν ίδιο 
τύπο κόμμωσης. Ο  τύπος αυτός εξελίσσεται διαδοχικά. Ο  πλόκαμος που ανεβαίνει στο 
πίσω μέρος της κεφαλής επιμηκύνεται και καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της κεφαλής. Η  
Herennia Etruscilla15 (249 - 251 μ.Χ.), σύζυγος του Τραϊανού Δεκίου, απεικονίζεται σε 
νόμισμά της που κόπηκε το 249 - 251 μ.Χ. (Π ί ν. 96 δ) με κόμμωση, στην οποία ο πλό- 
καμος καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της κεφαλής σε σύγκριση με την κόμμωση της Ιου- 
λίας Μαμαίας.

Η  Σαλωνίνα16 (260 - 268 μ.Χ.), σύζυγος του Γαλλιηνού, σε μετάλλιο που κόπηκε 
το έτος 262 μ.Χ. (Π ί ν. 96 α) και σε πορτραίτα της, έχει ακόμη μεγαλύτερο τον πλόκαμο. 
Το ίδιο παρατηρείται και σε παραστάσεις της Ούλπιας Σεβερίνας17 (270 - 275 μ.Χ.), συ- 
ζύγου του Αυρηλιανού, σε μετάλλιό της (Π ί ν. 96 β) και σε παραστάσεις της Magnia 
Urbica18 (283 - 285 μ.Χ.), συζύγου του Καρίνου (283 - 285 μ.Χ.) (Π ί ν. 96 γ), όπου αυξά- 
νεται το μήκος του πλοκάμου κι έρχεται ως πάνω από το μέτωπο. Το περίγραμμα του 
προσώπου είναι ωοειδές. Το μέτωπο στενό. Τα πλαστικά φρύδια είναι τοποθετημένα σε 
μικρή απόσταση από τα μάτια, άλλοτε ένθετα, που τώρα λείπουν. Λεπτά και με σαφήνεια

12. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι με αρ. Ευρ. 
2138. Π. Καστριώτης, ό.π., σ. 366, αρ. 2138 - 2159. Λείπουν τα μάτια που ήταν ένθετα. Κηλίδες σ ҆ όλη 
την επιφάνεια του πορτραίτου. Ολικό ύψ. κεφ. 0.241, πλάτος κεφ. 0.208, πλάτος κροταφικού χώρου 
χωρίς την κόμη 0.155, ύψ. προσώπου. 0.17, ύψ. μετώπου0.05 ,μήκος ματιών 0.036, απόστ. ματιών 0.033, 
μήκ. στόμ. 0.041 μ.

13. Ιουλία Μαμαία. Petworth Leconfield Coll. Κεφάλι μεγαλύτερο από το φυσικό μέγεθος. Υψ. 
0.52 μ. J. Meischner, Das Frauenporträt der Severerzeit, σ. 144, αρ. 98, εικ. 75.

14. Ιουλία Μαμαία. Rom, Konservatorenpalast. Κεφάλι. J. Meischner, ό.π., σ. 114, αρ. 99. εικ. 78.
15. Herennia Etruscilla. Διπλός σηστέρτιος ορειχάλκινος. Νομισματοκοπείο Ρώμης. Έ χει κοπεί 

το 249 - 251 μ.Χ. Φορει διάδημα στα μαλλιά και είναι στραμμένη προς τα δεξιά. Η  προτομή είναι πάνω 
σε μισοφέγγαρο. Φέρει την επιγραφή Herennia Etruscilla Aug. John P. C. Kent - B. Overbeck - Armin U. 
Stylow, ό.π., σ. 137, πίν. 107 αρ. 468.

16. Σαλωνίνα, Paris. Μετάλλιο επάργυρο. Νομισματοκοπείο Ρώμης, 262.Η  Σαλωνίνα φορεί διάδημα 
στα μαλλιά και είναι στραμμένη προς τα δεξιά. Έ χει την επιγραφή Cornelia Salonina Augusta. Richard 
Delbrueck, Die Münzbildnisse von Maximinus bis Carinus, σ. 122, 221, πίν. 16, αρ. 63. Salonina. Ny 
Carlsberg Glyptothek. Meddelelser Fra, 1968. Vagn Poulsen, Nogle Senromerske Kejserportraetter, Ma- 
crinus og Diadumenianus, σ. 77, εικ. 14-15.

17. Ούλπια Σεβερίνα. Μετάλλιο χρυσό. Ρώμη, Museo Nazionale. Bianca Maria Felletti May, Iko- 
nografia Romana Imperiale, Da Severo Alessandro a M. Aurelio Carino, σ. 269, πίν. LII, αρ. 178.

18. Magnia Urbica. Paris, Bibliothèque Nationale. Μετάλλιο. B. M. Felletti May, ό.π., σ. 285. πίν. 
LIX, αρ. 205.
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μεταλλική σχεδιασμένα τα βλέφαρα. Το ελεύθερο χείλος των κάτω βλεφάρων γέρνει 
ισχυρά προς τα έξω. Το στόμα είναι μικρό, με ασαφές περίγραμμα, και η διαχωριστική 
γραμμή των χειλιών πλατιά. Μεγάλες και διογκωμένες είναι οι επιφάνειες των πα- 
ρειών. Τα αυτιά, που ο πάνω λοβός τους προεξέχει, είναι πλαστικά δοσμένα.

ΑΛΚΜΗΝΗ NT A ΤΣΟ YAH - ΣΤΑ Y PI A Η

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ Β.

(ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ)

Μουσείο Ελευσίνας. Μικρό κεφαλάκι. — C. Vermeille, Imperial Art in Greece 
and Asia Minor, σ. 393, αρ. 2, εκεί και η τελευταία σχετική βιβλιογραφία. Μουσείο 
Ηρακλείου. Υπερφυσικού μεγέθους κεφάλι από την Γόρτυνα, έχει αρ. ευρ. 73. — 

C. Vermeide, ό.π. σ. 393, αρ. 5. — Κως. Υδραγωγείο. Πορτραίτο. — C. Vermeide, ό.π. 
σ. 393, αρ. 7. Μουσείο Ρόδου. Κεφάλι. — C. Vermeule, ό.π. σ. 393, αρ. 6. Β. αρ. ευρ. 
571. — Μ. Wegner, Caracalla bis Balbinus, σ. 218.
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α. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η  Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναγνωρίζονται από όλους που ασχολούν- 
ται με την προϊστορία της Βαλκανικής χερσονήσου και της Α νατολίας - νησιών του 
Αιγαίου ως περιοχές, που από τη γεωγραφική τους θέση και μόνο, προσφέρουν πολλές 
δυνατότητες για την επίλυση βασικών ζητημάτων της ευρωπαϊκής προϊστορίας και 
ειδικότερα της βαλκανικής, όπως π.χ. του ζητήματος της χρονικής και πολιτιστικής 
προτεραιότητας η της αυτονομίας, δηλαδή της ανεξάρτητης εξέλιξης, ανάμεσα στις 
δύο περιοχές.

Συγκριτικά όμως με τη σπουδαιότητα του χώρου, οι ανασκαφές που είχαν γίνει ως 
το 1961 στην Ανατολική Μακεδονία, περιορίζονταν στις γνωστές του Ακροποτάμου 
και Πολύστυλου1, που όπως είναι γνωστό, τα ευρήματά τους χάθηκαν κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής. Από το 1961 έχουν αρχίσει ανασκαφές στο γνωστό από παλαιά οικισμό 
του Ντικιλί Τας, κοντά στους Φιλίππους, που συνεχίζονται ως σήμερα και από το 1968 - 
1971 στους Σιταγρούς της Δραμας1 2. Όπως είναι φυσικό, η δημοσίευσή τους αναμένεται 
με μεγάλο ενδιαφέρον. Περιορισμένη ανασκαφή, στρωματογραφικού κυρίως χαρακτή- 
ρα, έχει γίνει και στη «Μικρή Τούμπα» Πετρουσσας, δυτικά από τη Δράμα3.

Ο  αριθμός των θέσεων που είναι γνωστός μέχρι σήμερα από επιφανειακές περισυλ- 
λογές, είναι αρκετά μεγάλος. Για 4 από τις θέσεις του συνολικού καταλόγου των θέσεων 
που έχει καταρτιστεί από το Θεοχάρη4, πλήρη τοπογραφικό προσδιορισμό και περι- 
γραφή του χώρου παρέχει ο French5 (Δήμητρα, Δακκοβίκια, Μυλοπόταμος, Φωτολεί- 
βος =  Σιταγροί), ενώ για αρκετές από τις υπόλοιπες η Μ. Θεοχάρη, για τη σπηλιά του 
όρους Συμβόλου και του Σπηλαίου των Νυμφών ο Μπακαλάκης και για τη σπηλιά Σκά- 
λας Μαριών η X. Κουκούλη - Χρυσανθάκη6. Επιφανειακή κεραμεική από προϊστορι- 
κούς οικισμούς της περιοχής, έχουν δημοσιεύσει εκτός από το French7, ο Garasa- 
nin και ο Deshayes8 και από τον προϊστορικό οικισμό του Παραδείσου ο Felsch (βλ. 
παρακάτω σ. 195).

β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ Ϊ ΣΤΟΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στον κατάλογο των θέσεων που έχει αναφερθεί (βλ. σημ. 4), θα μπορούσαν να προ-

1. Βλ. Μυλωνάς - Μπακαλάκης 1938, σ. 103 κ.ε. και Mylonas 1941, σ. 557 κ.ε.
2. Βλ. πλήρη βιβλιογραφία στο Νεολιθική Ελλάς, σ. 347 κ.ε.
3. Ρωμιοπούλου 1965, σ. 451 κ.ε.
4. Theocharis 1971, Appendix II, όπου αναφέρονται συνολικά 27 θέσεις από την Ανατολική Μα- 

κεδονία. Από αυτές, αν εξαιρέσει κανείς τις 5 ανασκαμμένες που αναφέρθηκαν, τον προϊστορικό οικι- 
σμό στο Καστρί του Θεολόγου Θάσου (βλ. για βιβλιογραφία στη σημ. 2), τον τύμβο της Νικήσιανης και 
το Λόφο 133 [βλ. Theocharis 1971, Bibliography, σ. 3 πρόσθεσε για τον ελληνιστικό τύμβο της Νική- 
σιανης (προϋπήρξε προϊστορικός οικισμός;) Λαζαρίδη, ΠΑΕ 1960, σ. 74 όπου η αναφερόμενη κερα- 
μεική είναι της ύστερης εποχής του χαλκού], θέσεις ανασκαμμένες η δοκιμαστικά έρευνημένες, άπο- 
μένουν γνωστές από επιφανειακά ευρήματα 19 θέσεις.

5. French 1964, σ. 31.
6. Νεολιθική Ελλάς, σ. 347 κ.ε., Γ. Μπακαλάκης, Τέσσερα σπήλαια, Μακεδονικόν Ήμερολό- 

γιον (εκδ. Σφενδόνης), 1955, σ. 147 κ.ε., ΠΑΕ 1938, σ. 81 κ.ε. και X. Κουκούλη, Δύο προϊστορικοί 
συνοικισμοί εις Θάσον, AAA III (1970), σ. 215 κ.ε. και Schachermeyr 1976, σ. 228.

7. Ο.π., σημ. 5, French 1961, σ. 99 κ.ε. και French 1970, σ. 5 κ.ε.
8. Garasanin 1963, σ. 1 κ.ε. και Deshayes 1964, σ. 51 κ.ε.
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στεθούν αρκετές θέσεις που δεν έχουν περιληφθή και που είναι γενικά όλες γνωστές 
από επιφανειακές περισυλλογές, ειδικά όμως θα μπορουσαν να χωριστούν στις έξης 
κατηγορίες: (α) γνωστές βιβλιογραφικά, (β) άγνωστες βιβλιογραφικά. Οι θέσεις της β 
κατηγορίας θα μπορουσαν να υποδιαιρεθούν σε (I) θέσεις που εντοπίστηκαν κατά και- 
ρούς, (II) που έχουν εντοπιστεί από τους Βρετανούς ερευνητές κατά τη διάρκεια των 
ανασκαφών στους Σιταγρούς. Για την αποφυγή κάθε είδους τοπογραφικής παρερμη- 
νείας, αλλά και για λόγους καθαρά μεθοδολογικούς (βλ. παρακάτω σ. 225) η περι- 
γραφή κάθε θέσης γίνεται με το δοκιμασμένο τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί από το 
French για τους οικισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας9. Πιο λεπτομερειακός είναι 
ο τρόπος των Mc Donald και R. Simpson για την περιοχή της Μεσσηνίας10. Φαίνε- 
ται όμως ότι είναι κατάλληλος περισσότερο για περιοχές στις οποίες έχουν ανασκα- 
φεί αρκετές θέσεις έτσι που, με τη βοήθεια και των δεδομένων του σύγχρονου φυσικού 
και οικολογικού περιβάλλοντος, να είναι δυνατή η κατά προσέγγιση ανασυγκρότηση 
του περιβάλλοντος μιας συγκεκριμένης περιόδου του παρελθόντος.

α. ΘΕΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

1. Προϊστορικός οικισμός Κιλισί Τεπέ χωριού Παράδεισος Ν. Καβάλας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Ξάνθης, 24° 46/41° 05, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Περίπου 1.5 χλμ. πρίν από το χωριό Παράδεισος, δεξιά από το δρόμο 

Καβάλας - Ξάνθης, μετά τη γέφυρα του αρδευτικού καναλιού, που κατευθύνεται προς 
Ν. κατά μήκος του Νέστου και σε απόσταση περίπου 500 μ. αριστερά από το χωματό- 
δρομο, που επίσης κατευθύνεται κατά μήκος του Νέστου. Σε ελάχιστη απόσταση προς 
Β. του υπάρχει άλλος λοφίσκος χωρίς επιφανειακά όστρακα.

Περιγραφή: Είναι λόφος χωματώδης μήκους 150, πλάτους 100 και ύψους 7 μ. πε- 
ρίπου. Η  ανατολική του πλευρά είναι απότομη, αργιλώδης και εκτείνεται κατά μήκος 
του Νέστου. Στη δυτική του διατηρούνται λείψανα μεσαιωνικής οχύρωσης. Στην κορυ- 
φή του υπάρχει παρεκκλήσι και φυλάκιο γκρεμισμένο. Ό στρακα ανευρίσκονται στην 
Β., Ν. και Δ. πλευρά του λόφου και την κορυφή του. Όλη του σχεδόν την έκταση, εδώ 
και χρόνια, καταλαμβάνει αμπελώνας. Ορατή από την κορυφή του η πεδιάδα του Δέλ- 
τα του Νέστου.

Στην περιοχή, ΒΑ. από τον προϊστορικό οικισμό, δηλαδή Δ. από το Νέστο, το- 
ποθετείται η Θρακική πόλη Τόπειρος: βλ. Γ. Μπακαλάκη, Παρανέστιοι Αρχαιότητες, 
Θρακικά Η (1937), σ. 11 κ.ε. και Πάντου, Ιστορική Τοπογραφία Ν. Ξάνθης, Θρακι- 
κά Χρονικά 32 (1975/76), σ. 5 (ανάτυπον).

Επιφανειακή κεραμεική: βλ. βιβλιογραφία.
Βιβλιογραφία: 1. R. Felsch, Prähistorische Keramik vom Klisi Tepe, Ost Make- 

donien, AAA VI (1973), σ. 138 κ.ε.
2. Schachermeyr 1976, σ. 162 και σ. 280.

9. French 1967.
10. Ed. W. Mc Donald και G. Rapp, The Minnesota Messenia Expedition, Reconstructing a Bronze 

Age Regional Environment, Minneapolis 1972, σ. 266 κ.ε. και 123 κ.ε.
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2. Προϊστορικός οικισμός χωρίου Άγ. Πνεύματος Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1:50.000, φύλλο Σερρών, 23° 4Γ/410 06, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Ν. από το χωριό Αγ. Πνεύμα και αμέσως Α. από την είσοδο του 

αυλόγυρου του ναού του Αγ. Κωνσταντίνου.
Περιγραφή: Λοφίσκος χαμηλός, χωματώδης, τραπεζοειδής, 200 X 200 μ. περίπου, 

με βραχώδες το προς Α. τμήμα του, όπου και το Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Καλλιερ- 
γείται με καπνό. Ν. από τη θέση συμβάλλουν οι χείμαρροι Ξηρόλακκος και Γκεράσης, 
που περνούν από το χωριό Δ. και Α. αντίστοιχα. Η  περιοχή πρός Β. είναι λοφώδης. 
Η  θέση δεσπόζει στην πεδινή περιοχή που απλώνεται προς Ν.

Επιφανειακή κεραμεική: Με καφέ σχέδιο σε κίτρινη επιφάνεια (Β3ε), φιάλη καμπυ- 
λουμένη προς τα έσω με καφεκόκκινη επιφάνεια και σχέδιο ασημί (γραφίτης), με μαύ- 
ρο σχέδιο σε κόκκινη επιφάνεια (black on red), όστρακο με κόκκινο σχέδιο σε φαιά 
επιφάνεια, φιάλη με μαστοειδή απόφυση και τρίχρωμο σχέδιο (τύπος Δήμητρας, πρβλ. 
French 1964, σ. 33, πίν. 5, 1), διάφορα με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια (black bur- 
nished), ιδίως φιάλες καμπυλούμενες πρός τα έσω η τροπιδωτές προς τα άνω, λαβή με μαύ- 
ρη στιλβωμένη επιφάνεια και κερατοειδή απόληξη, λαβή πρώιμης εποχής του χαλκού 
(πρβλ. εδώ Σ χ. 5:27), πέτρινος πέλεκυς (πρβλ. π.χ. ΠΑΕ 1938, σ. 104 εικ. 5,10 από 
Ακροπόταμο), ειδώλιο με εγχάρακτη διακόσμηση στην πρόσθια και στην πίσω όψη: 
ο τύπος έχει βρεθεί στη φάση II και III των Σιταγρών (πρβλ. ό.π., εικ. 5,3 από Ακροπό- 
ταμο), πήλινο σφοντύλι (πρβλ. Νεολιθική Ελλάς, εικ. 112). Επίσης κεραμεική ρωμαϊ- 
κών κυρίως, αλλά και κλασικών και βυζαντινών χρόνων.

Βιβλιογραφία: 1. X. Κουκούλη, ΑΔ 24 (1969): Χρονικά, σ. 352.
2. BCH 95 (1971), σ. 971.

3. Προϊστορικός οικισμός χωριού Μεσοράχη Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1:50.000, φύλλο Προσοτσάνης, 23° 50/41° 0Γ, έκδ. Ιούλιος 
1969.

Τοπογραφία: Δυτικά ως λίγο ΒΔ. από το χωριό Μεσοράχη και σε απόσταση 3 χλμ. 
Θέση ορατή από το λόφο του Άγ. Γεωργίου που βρίσκεται ΒΔ. από το χωριό Μεσοράχη 
και από το πευκόφυτο ύψωμα αμέσως Ν. από τη Ν. Ζίχνη. Αμέσως δεξιά από το χωμα- 
τόδρομο Ν. Ζίχνης - Σ. Σ. Μυρίνης και σε απόσταση 2 χλμ. Ν. από τη Ν. Ζίχνη. Όλη 
η γύρω περιοχή είναι λοφώδης.

Περιγραφή: Απότομη πευκόφυτη τούμπα. Υψώνεται πάνω σε τραπεζοειδές ύψωμα 
που καλλιεργείται. Στην κορυφή του υπάρχει υψομετρικό του Γ.Υ.Σ. Δεν υπάρχει πηγή 
η ποτάμι σε κοντινή απόσταση.

Επιφανειακή κεραμεική: Χονδροειδής, εποχής του χαλκού.
Βιβλιογραφία: X. Κουκούλη, ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 427.

4. Προϊστορικός οικισμός χωριού Παλαιοκώμη Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Ροδολείβους, 23° 54/40° 52, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Αμέσως Ν. από το χωριό στο λόφο των παλαιών νεκροταφείων. Στην 

κορυφή του ο ναίσκος του Άγ. Αθανασίου. Β. από το λόφο και σε απόσταση περίπου 
50 μ. περνάει ο χείμαρρος Παπαγιάννη που συμβάλλει Δ. με το ρέμα Βαθύς Λάκκος.
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ΒΔ. και ΒΑ. μετά το χείμαρρο, οι ναοί Αγ. Αθανασίου και Παναγίας αντίστοιχα.
Περιγραφή: Ο  λόφος είναι χαμηλός, μάλλον χωματώδης, ομαλός από παντού. Καλ- 

λιεργείται ως ένα σημείο στις παρυφές του. Η  περιοχή γύρω είναι λοφώδης.
Επιφανειακή κεραμεική: Υστερης εποχής χαλκού: χονδροειδής, κυλινδρικές λα- 

βές, εγχάρακτα- βλ. και βιβλιογραφία.
Βιβλιογραφία: 1. X. Κουκούλη, ΑΔ 25 (1970): Χρονικά, σ. 403.
2. Schachermeyr 1976, σ. 227.

5. Προϊστορικός οικισμός «Τούμπα Σαμαρά» χωριού Καστανοχώρι Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1:50.000, φύλλο Σιτοχωρίου, 23° 42/40° 52, εκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Στο μισό περίπου της απόστασης Δάφνης - Αγ. Δημητρίου και σε 

απόσταση 1.5 χλμ. ΒΑ. από το Καστανοχώρι. Χωματόδρομος που κατευθύνεται προς 
Ν., αρχίζοντας από το μέσο της απόστασης Δάφνης - Αγ. Δημητρίου, συνδέει τη 
θέση με το δημόσιο δρόμο Σιτόχωρου - Δάφνης - Αγ. Δημητρίου. Η  θέση βρίσκεται 
200 μ. Α. από το σημείο που διασταυρώνεται ο χωματόδρομος με το χείμαρρο Ε ζιόβη, 
στην αριστερή του όχθη.

Περιγραφή: Τρείς γήλοφοι στη σειρά από Α. προς Δ. κατά μήκος του χειμάρρου. 
Καλλιεργούνται εν μέρει. Ο  πρώτος από Δ. λέγεται «Τούμπα Σαμαρά» από το όνομα του 
ιδιοκτήτη του παρακείμενου αγρού. Η  περιοχή είναι λοφώδης.

Επιφανειακή κεραμεική: Βλ. βιβλιογραφία. Προϊστορικά όστρακα συλλέγονται 
μόνο από την «Τούμπα Σαμαρά».

Βιβλιογραφία: 1. X. Κουκούλη, ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 426.
2. Schachermeyer 1976, σ. 225.

6. Προϊστορικός οικισμός «Μαρίνα» χωριού Μικρό Σούλι Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1:50.000, φύλλο Ροδολείβους, 23° 54 - 55/40° 54, έκδ. Ιούλιος 
1970.

Τοπογραφία: Η  θέση βρίσκεται 3 χλμ. Δ. ως ΒΔ. από το χωριό Μ. Σούλι και 1 πε- 
ρίπου χλμ. ΝΑ. από το λόφο Παλιάμπελα (βλ. Ε.Χ. 1 : 100.000, φύλλο Ροδολείβους), 
η Ζαρκάδια (στον 1 : 50.000) όπου τα λείψανα μεταβυζαντινής βασιλικής (βλ. ΑΔ 22 
(1967): Χρονικά, σ. 426) αμέσως δεξιά από το δρόμο που οδηγεί στη θέση Ζαβαρνίκια 
(— Πηγές, όπου και δύο αντλιοστάσια) και 200 ως 400 μ. πριν φθάσουμε σ αυτή.

Περιγραφή: Ο  οικισμός βρίσκεται στην κορυφή μακρόστενου και εκτεταμένου λό- 
φου που δημιουργήθηκε γύρω απ αυτήν από προσχώσεις. Η  έκταση είναι όλη καλλιερ- 
γημένη. ΝΔ. από τη θέση υπάρχουν πολλές πηγές και Ν. αμέσως κάτω από το χωματό- 
δρομο, το ρέμα Ζαβαρνικόρεμα. ΒΑ. από τη θέση ύψώνεται άλλος λόφος χωρίς ένδια- 
φέρον.

Επιφανειακή κεραμεική: 1. Νεολιθική: Καφέ σχέδιο σε κίτρινη επιφάνεια (Β3ε), 
black on red, κυλινδρικό πόδι «τράπεζας», εγχάρακτα με σπειροειδή και γεωμετρικά 
θέματα (πρβλ. εδώ κατ. VI), λαβή με μαστοειδή απόφυση και επιφάνεια ανοιχτό καφέ 
στιλβωμένη (πρβλ. σαν σχήμα εδώ Σ χ. 6: 12 και 14). 2. Ύστερη εποχή χαλκού: Στρι- 
φτή λαβή (grooved) αστίλβωτη με επιφάνεια σταχτιά (πρβλ. Ρ.Μ., εικ. 87, a). Βλ. και 
βιβλιογραφία.

Βιβλιογραφία: X. Κουκούλη, ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 426.
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7. Προϊστορικός οικισμός Μακεδονικού τάφου χωρίου Σ.Σ. Άγγίστας Ν. Σερρών
Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Προσοτσάνης, 23°, 57/41° 0Γ, έκδ. Ιούλιος 1969.
Τοπογραφία: Λόφος σε απόσταση 500 περίπου μ. Ν. από το χωριό, ορατός σε μεγά- 

λη ακτίνα.
Περιγραφή: Ο  λόφος είναι πευκόφυτος κυρίως στη Β. πλευρά του. Στις επιχώσεις 

του προϊστορικού οικισμού είχε χτιστεί τάφος του λ. μακεδονικού τύπου με πρόσοψη 
προς Δ. Β. και Ν. από τον τάφο υπάρχουν δύο μεγάλες τομές (5x5 μ. η κάθε μία και 
ύψους περίπου 6 μ.) από την πρόσφατη ανασκαφή στον οικισμό (1975). Παλαιά φωτογρα- 
φία της θέσης βλ. S. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, 1926, εικ. 25, όπου δεν ανα- 
φέρεται σαν προϊστορικός οικισμός (σ. 89) αλλά διατυπώνεται η σωστή, όπως αποδεί- 
χτηκε, υπόθεση για την ύπαρξη μακεδονικού τάφου. Στις τρεις τραπεζοειδείς τούμπες 
που διακρίνονται στην εικ. 23, ό.π., δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη επιφανειακών οστρά- 
κων. Σε απόσταση 1.000 περίπου μ. Β. από τον οικισμό, ρέει ο ποταμός Α γγίτης.

Επιφανειακή κεραμεική: Υστερη εποχή χαλκού. Η  ανασκαφή είναι ακόμη αδη- 
μοσίευτη.

Βιβλιογραφία: 1. Casson, ό.π.
2. X. Κουκούλη, ΑΔ 23 (1968) : Χρονικά, σ. 359.

Θέση Τεφίκ Μπέη Τσιφλικ κοντά στις Σέρρες, Ν. Σερρών
Η  θέση είναι γνωστή από τον Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, 1926, Ap- 

pendix Β, σ. 172 κ.ε.· αρ. θέσης 13. Σ αυτήν, όπου αναφέρει, είχαν βρεθεί αντικείμενα 
περιόδου Hallstatt κατά τη διάρκεια του Α Παγκόσμιου Πολέμου και μεταφέρθηκαν 
στο μουσείο της Σόφιας. Είναι δημοσιευμένα από τον R. Poppof, Matériaux pour létude 
des cultures des époques Hallstatt et la Jène en Bulgarie et en Macédoine (βουλγ.), στο 
Ann. du Musée National de Sofia, 1921, σ. 152 κ.ε. Στο χάρτη που παρατίθεται στο 
τέλος του βιβλίου του Casson, η θέση τοποθετείται ΒΑ. και ελάχιστα έξω από τις Σέρ- 
ρες. Δυστυχώς και παρά τις προσπάθειες, δεν έγινε κατορθωτό να ταυτιστεί. Ό λα τα 
«αντικείμενα» αυτά είναι χάλκινα εξαρτήματα ενδυμασίας και το πιο πιθανό είναι ότι 
πρόκειται για ταφικό ευρήμα. Στην πρόσφατη μελέτη του Κ. Kilian, Trachtzubehör 
der Eisenzeit zwischen Ägäis und Adria, PZ 50 (1975), σ. 11 κ.ε. δεν έχει περιληφθεί. 
Αν κρίνει κανείς από τα σχέδια (βλ. Poppof, ό.π., εικ. 133 - 138), ανήκουν στα τέλη της 

περιόδου II της εποχής του σιδήρου (βλ. Kilian, ό.π., σ. 101 κ.ε.) δηλαδή γύρω στο 600 
π.Χ. Οπωσδήποτε η θέση Τεφίκ Μπέη Τσιφλικ δεν μπορεί να περιληφθεί στον κατά- 
λογο των προϊστορικών οικισμών της Ανατολικής Μακεδονίας. Τη θέση αναφέρει και 
ο Hammond, Macedonia, Oxford 1972, σ. 382 κ.ε.

Αντίθετα, η θέση Νεοχώρι (βλ. Casson, ό.π., σ. 173 αρ. θέσης 14), θα μπορούσε να 
ταυτιστεί με τη θέση Λόφος 133 της Άμφίπολης βλ. Δ. Λαζαρίδης, Αμφίπολις και Ά ρ- 
γιλος, 1972, έκδ. Αθην. Τεχνολ. Όμίλου No 13, σ. 11 και εδώ σημ. 4. Τα αναφερόμενα 
από τον Casson, αδημοσίευτα τότε, αντικείμενα «περιόδου Hallstatt», είναι αυτά που 
δημοσίευσε ο Foltiny (βλ. Ααζαρίδης, ό.π., σημ. 12).

8. Προϊστορικός οικισμός Δοξάτ - Τεπέ χωριού Δοξάτο Ν. Δράμας
Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24°1274Γ05, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Μεταξύ των χωριών Φτελιά και Καλαμπάκι, 1200 μ. περίπου Α. από 

τη γέφυρα της λ. Τάφρου Δοξάτου που συνήθως δεν έχει νερό.
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Περιγραφή: Χωματώδης γήλοφος. Καλλιεργείται. Προς το Β. τμήμα του υπάρχουν 
πολλές λεύκες. Η  περιοχή είναι πεδινή, εύφορη και πριν από την αποξήρανση των Τε- 
ναγών Φιλίππων ήταν ελώδης. Γύρω υπάρχουν αρκετές πηγές.

Επιφανειακή κεραμεική: Βλ. παρακάτω.
Βιβλιογραφία: 1. X. Κουκούλη, ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 428 - 9.
2. X. Κουκούλη, ΑΔ 24 (1969): Χρονικά, σ. 355.
3. BCH 95 (1971), σ. 987.
Σημείωση: Η  θέση αυτή αναφέρεται ως Καλαμπόκι η και Καλαμπάκ - Τεπέ (ΑΔ 

24 (1969): Χρονικά, σ. 355), γιατί βρίσκεται πολύ κοντά στο ομώνυμο χωριό. Στη βι- 
βλιογραφία όμως την ονομάζουν Δοξάτ - Τεπέ η Τούμπα γενικά.

9. Προϊστορικός οικισμός Αγ. Αντωνίου χωριού Ποτός Θάσου

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Θάσου, 24° 37 /40° 36, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Λόφος στην παραλία του χωριού Ποτός και σε απόσταση σχεδόν 

2 χλμ. Ν. ως ΝΑ. απ αυτόν. Αμέσως μετά την πρώτη γέφυρα του δημόσιου δρόμου 
Ποτού - Α στρίδος και δεξιά, υπάρχει χωματόδρομος που καταλήγει σε μικρό ερειπω- 
μένο ναό κοντά στη θάλασσα. Ο  λόφος ύψώνεται ΝΑ. από αυτόν και σε απόσταση 300 
μ. Στην κορυφή του βρίσκεται το ξωκλήσι του ΓΑγ. Αντωνίου κτισμένο πάνω σε ανα- 
σκαμμένη βασιλική (βλ. X. Κουκούλη, ΑΔ 25 (1970): Χρονικά, σ. 400).

Περιγραφή: Ο  λόφος είναι χωματώδης η ημιβραχώδης, ακαλλιέργητος, με χαμη- 
λούς θάμνους. Απότομος προς τη θάλασσα. Α π ҆ την κορυφή του διακρίνεται προς ΒΑ. 
όλη σχεδόν η κοιλάδα που οδηγεί στο Θεολόγο, ο προϊστορικός οικισμός Καστρί 
και όλες οι γύρω κορυφές. Στη θέση έχουν γίνει δοκιμαστικές τομές.

Επιφανειακή κεραμεική: Βλ. βιβλιογραφία.
Βιβλιογραφία: X. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 26 (1971): Χρονικά, σ. 416 κ.ε.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθούν δύο ακόμη θέσεις η «Τούμπα Ήλιο- 

κώμης» και η «Τούμπα Κορμίστας», που αναφέρονται από το Ν. Μουτσόπουλο με 
αφορμή το πρόβλημα των λιμναίων οικισμών στη Μακεδονία11. Δυστυχώς, και παρά την 
επίμονη έρευνα τόσο στο χώρο μεταξύ των δύο αυτών χωριών του Ν. Σερρών, όσο 
και στην πεδιάδα που εκτείνεται προς Β. (αποξηραμένα Τενάγη Φιλίππων), δεν έγινε 
δυνατό να ταυτιστούν. Εκείνο που με βεβαιότητα μπορεί να ειπωθεί είναι πώς πράγματι 
στη θέση Βάλτα, άγρός Λαυρέντιου Ποιμενίδη, θα έπρεπε κάποτε να είχε εγκατασταθεί 
λιμναίος οικισμός, γιατί ακόμη και σήμερα, όπως και προσωπικά διαπίστωσα, διατη- 
ρούνται σφηνωμένοι κάθετα στο έδαφος, απανθρακωμένοι κορμοί καστανιάς που είχαν 
μεταφερθεί από τα δάση του κοντινού Παγγαίου. Τα ελάχιστα όμως όστρακα που συλ- 
λέγονται στην περιοχή είναι πολύ νεώτερα, ίσως ρωμαϊκά11 12.

11. Ν. Μουτσόπουλος, Ε.Ε.Π.Σ. Παν. Θεσ. ΣΤ 1 (1973/4), Τμήμα Αρχιτεκτόνων, σ. 289 η πρώ- 
τη και ό.π., σ. 290 στον υπότιτλο της φωτογραφίας αρ, 11 η δεύτερη.

12. Οπως είχε την καλοσύνη να μου γράψει, ο καθ. κ. Μουτσόπουλος, τα εικονιζόμενα αντικεί- 
μενα στη μελέτη του, προέρχονται από άλλη θέση, πιθανώς από τους Σιταγρούς. Βρέθηκαν, φωτογρα- 
φήθηκαν και παραδόθηκαν σε κοινοτικό κατάστημα από μαθητή του και από παραδρομή σχετίστηκαν 
με την περιοχή Ήλιοκώμης - Κορμίστας.
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β. ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

I. ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ 13 

*1 (10). Προϊστορικός οικισμός χωριού Δαφνούδι Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Σερρών, 23° 45 /410 04, εκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Λόφος αμέσως αριστερά από την κύρια είσοδο από Ν. στο χωριό.
Περιγραφή: Ο  λόφος είναι χωματώδης και πευκόφυτος στο ΒΑ. τμήμα του, όπου 

και το ηρώο του χωριού. Δεσπόζει στη γύρω πεδινή περιοχή. Είναι επίπεδος στην 
κορυφή του, όπου και καλλιεργείται.

Επιφανειακή κεραμεική: Με ελαφρά στιλβωμένη μαύρη επιφάνεια, λαβή wish 
bone με επιφάνεια κοκκινωπή ελαφρά στιλβωμένη (πρβλ. Ρ.Μ., εικ. 52 II, e), διάφορα χον- 
δροειδή, ιστορικών χρόνων.

*2 (11). Προϊστορικός οικισμός «Μεγάλη Τούμπα» χωριού Πετρουσσα Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 02 /41 ° 09, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Γήλοφος χαμηλός δεξιά από το χωματόδρομο που κατευθύνεται προς 

Ν. αρχίζοντας από τη διασταύρωση του δημόσιου δρόμου Δράμας - Προσοτσάνης 
(μετά το συνοικισμό Πετρούσσας) με το δρόμο που οδηγεί προς Πετρούσσα (προς Β.). 
Απέχει από τη διασταύρωση αυτή περίπου 2 χλμ. και από τη γνωστή «Μικρή Τού- 
μπα»14 περίπου 200 μ. προς Β.

Περιγραφή: Χωματώδης γήλοφος καλλιεργημένος εν μέρει. Στην κορυφή του υπάρ- 
χει ναΐσκος. Δεν υπάρχει πηγή η ποτάμι σε κοντινή απόσταση. Η  γύρω έκταση είναι 
πεδινή.

Επιφανειακή κεραμεική: Φιάλη με επιφάνεια ελαφρά στιλβωμένη (πρβλ. Σ χ. 3 : 6), 
πληθώρα από χονδροειδή κεραμεική εποχής χαλκού.

*3 (12). Προϊστορικός οικισμός χωριού Βέργη Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1:50.000, φύλλο Σωχού, 23° 24/40° 58, εκδ. Ιούλιος 1969.
Τοπογραφία: Δ. ως ΒΔ. από το χωριό Βέργη και σε απόσταση 1 χλμ. ακολουθώντας 

το χωματόδρομο που ξεκινά από το ΝΔ. άκρο του χωρίου. Τη θέση περιτρέχει από Ν., 
Δ. και Β. σε απόσταση περίπου 100 μ. το ρέμα Μαγκούρα που ρέει από Ν. προς Β. Η  
θέση βρίσκεται αμέσως Δ. από το στενόμακρο λόφο που εκτείνεται κατά μήκος της Ν. 
πλευράς του χωριού και που καταλαμβάνεται από το γνωστό οικισμό των ιστορικών 
χρόνων.

Περιγραφή: Γήλοφος πευκόφυτος σε όλη του σχεδόν την επιφάνεια, χωματώδης η 
ημιβραχώδης σε μερικά σημεία.

Επιφανειακή κεραμεική: Ύ στερη εποχή χαλκού: εγχάρακτη κεραμεική άστίλ- 
βωτη με επίθετο λευκό χρώμα και μοτίβα τριγωνικά συνεχόμενα με εμπίεστες στιγμές 
στο εσωτερικό, λαβή wish bone με επιφάνεια καφέ, ελαφρά στιλβωμένη (πρβλ. Ρ.Μ.,

13. Ό σες φέρουν άνω αριστερά αστερίσκο, έχουν εντοπιστεί από τον υπογραφόμενο. Ο  έξω από 
την παρένθεση αριθμός είναι ο αύξων αριθμός της κατηγορίας, ενώ ο μέσα στην παρένθεση ο αύξων γε- 
νικός αριθμός, που ανταποκρίνεται και στην αρίθμηση του παρένθετου χάρτη.

14. Βλ. σημ. 3.
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52 II, e), χονδροειδής κεραμεική, σφαιρικά αγγεία, καλά στιλβωμένα, με επιφάνεια καφέ 
η μαύρη.

4 (13). Προϊστορικός οικισμός Γιαλίμια χωριού Ποδοχώρι Ν. Καβάλας15

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Νικήσιανης, 24° 03/40° 49, έκδ. Ιούλιος 1969.
Τοπογραφία: ΝΑ. από το χωριό Ποδοχώρι. Ν. από τη διασταύρωση της οδού 

Καβάλας - Θεσσαλονίκης με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον Ακροπό- 
ταμο και συγκεκριμένα 400 μ. περίπου νοτιότερα από τα τελευταία σπίτια του Συνοικι- 
σμού Ποδοχωρίου, αρχίζει χωματόδρομος με κατεύθυνση προς τα ΝΑ. που αφού, μετά 
800 περίπου μ., διασταυρωθεί με την Παλαιά Έγνατία οδό και μετά 700 περίπου μ. 
με ρέμα, περνά ανάμεσα από τους λόφους Κουμαριά και Κουκλιάκος. Η  θέση βρίσκεται 
μετά τη διασταύρωση του χωματόδρομου με το ρέμα και περίπου 300 μ. ΒΑ. η, σε εύ- 
θεία απόσταση, περίπου 1300 μ. Β. από την κορυφή Κουμαριά.

Περιγραφή: Γήλοφος θαμνώδης. Καλλιεργείται στις παρυφές του. Α. από τη θέση 
υπάρχουν πηγές (Μαρμαρά Βρύση). Γενικά, στην περιοχή, που είναι λοφώδης, ύπάρ- 
χουν πολλά ρέματα.

Επιφανειακή κεραμεική: βλ. παρακάτω.

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ ΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΙΤΑΓΡΩΝ

Από τις θέσεις αυτές, άγνωστες ως σήμερα, έχει γίνει περισυλλογή επιφανειακών 
οστράκων, που φυλάγονται στο Μουσείο των Φιλίππων. Ανέρχονται στον αριθμό των 
ένδεκα και είναι όλες σχεδόν στην περιοχή της πεδιάδας της Δράμας, όπου και ο οικι- 
σμός των Σιταγρών. Περισυλλογή έχει γίνει και από ήδη γνωστές θέσεις. Οι ένδεκα 
αυτές θέσεις περιγράφονται στο τέλος.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος τρόπος περιγραφής 
και για δώδεκα από τις θέσεις του καταλόγου Θεοχάρη16, μια που αναφέρονται σ αυτόν 
για πρώτη φορά, με εξαίρεση τις θέσεις Καλαμπάκ-Τεπέ, Καλλίφυτος, Κεφαλάρι, Κα- 
λός Αγρός και Όρφάνι (Παλιόκαστρο Καριανής η Κάρυανης), για τις οποίες έχει γί- 
νει μνεία στα Χρονικά του Αρχαιολογικού Δελτίου κ.ά.

1 (14). Προϊστορικός οικισμός Άγριάνιστα χωριού Νέο Σουλι Ν. Σερρών (αρ. καταλ.
Θεοχάρη 1)

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Σερρών, 23° 39741° 06, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Εκτεταμένος λόφος στο Α. ως ΝΑ. άκρο του χωριού σε απόσταση 

400 - 500 μ. ΝΑ. από το ηρώο της πλατείας.
Περιγραφή: Ο  λόφος είναι χωματώδης, ομαλός, καλλιεργημένος και δεσπόζει 

στην περιοχή. Βρίσκεται ανάμεσα στα ρέματα Μπεκιάρ Αάκκος Α. και ενός άλλου 
χωρίς όνομα Δ. που περνά μέσα από το χωριό.

15. Εύχαριστώ την Επιμελήτρια δ. Παρλαμά για την άδεια της μελέτης των οστράκων που προέρ- 
χονται από τη θέση αυτή (βλ. παρακάτω). Τα είχε συλλέξει ο Επιμελητής κ. Α λιπράντης τον Αύγου- 
στο του 1974.

16. Ο .π., σημ. 4.
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Επιφανειακή κεραμεική: Φιάλες τροπιδωτές με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια και 
σχέδιο με γραφίτη, διάφορα με στιλβωμένη επιφάνεια.

2 (15). Προϊστορικός οικισμός χωριού Καλλίφυτος Ν. Δράμας (αρ. καταλ. Θεοχάρη 4)

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1:50.000, φύλλο Δράμας, 24°13741°1Γ, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Δυτικά από το χωριό και σε απόσταση περίπου 500 μ. Πρός Ν. και 

σε απόσταση περίπου 400 μ. συμβάλλουν δύο ρέματα χωρίς όνομα. Ο  καλύτερος δρό- 
μος που μπορεί ν ακολουθήσει κανείς, είναι ο χωματόδρομος που ξεκινά από το ΒΔ. 
άκρο του χωριού και κατευθύνεται προς Ν. Η  θέση είναι ορατή από το δρόμο Δρά- 
μας - Καλλιφύτου, λίγο πριν από την είσοδο στο χωριό.

Περιγραφή: Λόφος χαμηλός, τραπεζοειδής, με θέα την πεδιάδα της Δράμας προς 
ΝΔ. Καλλιεργείται κατά ένα μέρος στην κορυφή του. Η  υπόλοιπη έκτασή του είναι 
θαμνώδης. Υψομετρικό της Γ.Υ.Σ. στην κορυφή του. Σ҆  ελάχιστη απόσταση προς Β. 
υπάρχει άλλος λόφος, χωρίς ενδιαφέρον.

Επιφανειακή κεραμεική: Καφέ σχέδιο σε κίτρινο φόντο (Β3ε), black on red φιάλες 
με στιλβωμένη φαιά η κοκκινωπή επιφάνεια και σχέδιο με γραφίτη (πρβλ. εδώ Σ χ. 
3: 6), κυλινδρικά πόδια από «τράπεζες», εγχάρακτα πόδια τριγωνικής τομής από 
«τράπεζες», ηθμοί, απιοειδή η κολουροπυραμιδοειδή υφαντικά βάρη, εγχάρακτα με 
σπειροειδή η ευθύγραμμα θέματα, λαβή tubular πρώιμης εποχής χαλκού, λίθινοι πε- 
λέκεις τύπου Β, λίθινος πέλεκυς με διαμπερή οπή για την υποδοχή του στυλιαριού, 
διάφορα με στιλβωμένη επιφάνεια.

Βιβλιογραφία: 1. Α ναφέρεται ότι έχουν συλλέγει όστρακα, βλ. ΑΔ 20 (1965): Χρο- 
νικά, σ. 467.

2. Garasanin 1963.

3 (16). Προϊστορικός οικισμός χωριού Καλός Αγρός Ν. Δράμας (αρ. καταλ. Θεο- 
χάρη 5)

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 06/40° 06, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Γήλοφος αμέσως Β. ως ΒΑ. από την αυλή του Δημοτικού Σχολείου 

του χωριού που βρίσκεται στο Β. άκρο του, ανάμεσα από δύο ξηροπόταμους χωρίς όνομα 
που ενώνονται ανατολικότερα.

Περιγραφή: Ο  λόφος είναι χαμηλός, χωματώδης και πευκόφυτος. Η  περιοχή γύ- 
ρω είναι πεδινή.

Επιφανειακή κεραμεική: Με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια (black burnished), εγ- 
χάρακτα χονδροειδή με σπειροειδή θέματα και επιφάνεια καφέ η μαύρη, απιοειδές υ- 
φαντικό βάρος. Βλ. και βιβλιογραφία.

Βιβλιογραφία: 1. X. Κουκούλη, ΑΔ 25 (1970): Χρονικά, σ. 402.
2. Schachermeyr 1976, σ. 161.

4 (17). Προϊστορικός οικισμός χωριού  Άνω Συμβολή (Μπάνιτσα) Ν. Δράμας (αρ. καταλ. 
Θεοχάρη 7)

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 02 /41° 02, έκδ. Ιούλιος 1970.
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Τοπογραφία: Λόφος περίπου 1.200 μ. ΒΔ. από το χωριό Άνω Συμβολή, περίπου 
200 μ. Δ. από το σημείο που συναντιώνται οι χωματόδρομοι προς Φωτολείβος και Ά - 
λιστράτη και ο ποταμός Α γγίτης με τη λ. αρδευτική τάφρο των Φιλίππων.

Περιγραφή: Ο  λόφος έχει πυραμιδοειδή διαμόρφωση από Β. και είναι χωματώδης. 
Στην κορυφή του καλλιεργείται. Στην Α. του πλευρά διατηρούνται λείψανα μεσαιωνικού 
τείχους17. Ο  λόφος βρίσκεται πάνω σε εδαφική έξαρση. Την περιρρέει από Ν. και Δ. 
ο Α γγίτης που συνεχίζει να κυλά προς Δ. ανάμεσα από φαράγγι (Στενά Πέτρας). Αμέ- 
σως Β. από το λόφο υψώνεται ακόμη ένας, στον οποίο συλλέγονται επίσης όστρακα 
αλλά ιστορικών χρόνων, κυρίως ρωμαϊκά. Αμέσως Α. απ҆  το λόφο διατηρούνται τα 
ερείπια δύο παλαιών παγοποιείων. Στην περιοχή υπάρχουν πολλές πηγές.

Επιφανειακή κεραμεική: Όστρακο νεολιθικό πιθανώς black topped, χονδροειδής 
κεραμεική εποχής χαλκού. Επίσης ρωμαϊκά και βυζαντινά όστρακα.

5 (18). Προϊστορικός οικισμός Καλαμπάκ - Τεπέ χωριού Καλαμπάκι Ν. Δράμας (αρ. 
καταλ. Θεοχάρη 8)

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 13/41° 03, εκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Περίπου 1 χλμ. Α. ως ΝΑ. απ το χωριό Καλαμπάκι. Μεταξύ των δύο 

(απ τους 3) χωματόδρομων που οδηγούν απ҆  το χωριό στα χωράφια Α. Σε απόσταση 
500 μ. προς Ν. η λεγόμενη Διώρυγα Καλαμπακίου που δεν έχει πάντα νερό.

Περιγραφή: Χαμηλός γήλοφος χωματώδης. Η  γύρω περιοχή είναι πολύ εύφορη 
και έχει πολλές πηγές. Πριν από την αποξήρανση των Τεναγών Φιλίππων ήταν ελώδης.

Επιφανειακή κεραμεική: Με σχέδιο κόκκινο σε καφετί επιφάνεια στιλβωμένη, 
black on red, με επιφάνεια μαύρη στιλβωμένη και σχέδιο με γραφίτη, διάφορα με στιλ- 
βωμένη επιφάνεια, απιδοειδές υφαντικό βάρος, χονδροειδής κεραμεική με ταινιωτή δια- 
κόσμηση από λοξές εγχάρακτες γραμμές στο χείλος η κοιλιά, φιάλες με εγχάρακτα 
σπειροειδή κοσμήματα. Κλασικών, ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων όστρακα.

Βιβλιογραφία: X. Κουκούλη, ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 428 κ.ε. (Καλαμπάκι).

6 (19). Προϊστορικός οικισμός χωριού Κεφαλάρι Ν. Δράμας (αρ. κατάλ. Θεοχάρη 9)

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1:50.000, φύλλο Κρηνίδων, 24° 16/41°04, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Η  θέση βρίσκεται 1 χλμ. Α. από το χωριό Αγ. Αθανάσιος, περίπου 

200 μ. δεξιά από το χωματόδρομο που κατεβαίνει από Β. προς Ν. κατά μήκος των λό- 
φων που απλώνονται Α. από τα χωριά Αγ. Αθανάσιος - Άνω Κεφαλάρι και 500 περίπου 
μ. Δ. από τις λεγόμενες πηγές Βοϊράνης.

Περιγραφή: Η  τούμπα είναι εκτεταμένη και πολύ χαμηλή. Δ. της και σε απόσταση 
200 μ. περνά ρέμα με κατεύθυνση προς Ν. Πρός τα Α. της υπάρχουν πολλές πηγές. Στην 
κορυφή της έχει ανασκαφεί κτήριο βυζαντινών χρόνων (βλ. ΑΕ 1973, Χρον., σ. 37). 
Τα όστρακα βρίσκονται στους προς Δ. και Ν. αγρούς.

Επιφανειακή κεραμεική: «Τράπεζα» εγχάρακτη (πρβλ. εδώ Σ χ. 4 :1 1 - 12), ένα 
όστρακο black topped (πρβλ. εδώ Σ χ. 6:12), όστρακα με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια, 
χονδροειδής κεραμεική.

17. Βλ. και Ρ. Lemerle, Philippes et la Macédoine Orientale, Paris 1945, σ. 74 σημ. 2.
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Βιβλιογραφία: Α ναφέρεται ότι έχουν συλλεγεί όστρακα, βλ. ΑΔ 20 (1965): Χρο- 
νικά, σ. 467.

Θέση Α σημότρυπα Παγγαίου Ν. Καβάλας (αρ. κατ. Θεοχάρη 13)

Η  σωστή ονομασία της θέσης είναι Α σημότρυπες. Πρόκειται για τρείς σπηλιές, 
σε υψόμετρο περίπου 1400 μ., που απέχουν μεταξύ τους ελάχιστα (γύρω στα 30 - 50 μ.) 
και βρίσκονται σε απόσταση 5 περίπου χλμ. σε ευθεία γραμμή ΝΔ. από το χωριό Νική- 
σιανη του Ν. Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα: ξεκινώντας κανείς από τη Νικήσιανη 
με κατεύθυνση ΝΔ., ακολουθεί αρχικά το δρόμο που οδηγεί στα λατομεία του χωριού 
και κατόπι μονοπάτι, που περνά διαδοχικά από τις θέσεις Γαβανάρη ρέμα, Λειβάδι, 
τη δεξαμενή νερού του χωριού, τη θέση Λάκκο, το ρέμα Σοποτός, τη θέση Σκάλα Λάκκο 
και τέλος τη θέση Καριαρίστρες. Για την ανάβαση, που είναι πάρα πολύ κοπιαστική, 
χρειάζεται οπωσδήποτε οδηγός ντόπιος. Οι Α σημότρυπες βρίσκονται σε απόσταση πε- 
ρίπου 700 μ., Β. ως ΒΔ., σε ευθεία γραμμή από την κορυφή Αύγο και 1 χλμ., Λ. ως ΒΑ., 
σε ευθεία γραμμή από την κορυφή Μάτι. Η  μεσαία απ αυτές είναι σπηλαιοβάραθρο στο 
οποίο η είσοδος είναι πολύ δύσκολη, ενώ οι δύο άλλες σχηματίζουν ευρύχωρες φυσικές 
εισόδους. Και στις τρείς δεν διατηρούνται ίχνη εγκατάστασης ανθρώπου. Από άποψη 
γεωλογική και οι τρείς είναι πλούσιες σε μεταλλοφόρα πετρώματα. Στην είσοδο της 
τρίτης από δεξιά, διατηρούνται δύο κυλινδρικά αυλάκια από σφήνα (βλ. Ά . Ο ρλάνδου, 
Τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων II, σ. 86, κ.ά.), ίδιας διαμέτρου, περίπου 0.04 
εκ., που πιστοποιούν επιφανειακή εξόρυξη, επειδή μεταλλευτικές στοές δεν υπάρχουν, 
μια και τα ανοίγματα η οι διάδρομοι που συνεχίζουν μετά την είσοδό τους είναι φυσικά. 
Οπωσδήποτε το θέμα των αρχαίων μεταλλείων του Παγγαίου χρειάζεται συνολική αντι- 

μετώπιση μια και τα σχετικά στοιχεία πληθαίνουν συνεχώς. Εκείνο που θα μπορουσε να 
προσθέσει κανείς εδώ είναι ότι σε μικρή απόσταση από τη Νικήσιανη, περίπου 1 χλμ. 
Ν. από το ναό της Αγίας Παρασκευής, υπάρχουν τεράστιοι σωροί από σκουριές, τα 
υπολείμματα δηλαδή που απομένουν μετά από την τήξη του μετάλλου σε υψικαμίνους.

Οι Α σημότρυπες είναι γνωστές ήδη από τα χρόνια του Casson (βλ. Casson, ό.π., 
σ. 65, 76, 78) που, χωρίς να έχει δει, όπως αναφέρει, συγκεκριμένα στοιχεία, δέχεται πώς 
γινόταν εξόρυξη μετάλλου, από την ονομασία τους και ίσως από την τοπική παρά- 
δοση για μεταλλεία του Μ. Αλεξάνδρου στη θέση αυτή.

7 (20). Προϊστορικός οικισμός χωριού Ν. Μπάφρα Ν. Σερρών (αρ. καταλ. Θεοχάρη 14)

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Νικήσιανης, 24° 02/40° 60, έκδ. Ιούλιος 1969.
Τοπογραφία: Μέσα στο χωριό δεξιά από το δρόμο Καβάλας - Σερρών. Από Λ. ορί- 

ζεται με ρέμα χωρίς όνομα από Ν. με χωματόδρομο που οδηγεί στο Δ. τμήμα του χωριού. 
Τα αλλά του όρια είναι άσαφή.

Περιγραφή: Χαμηλός γήλοφος πολύ εκτεταμένος (περίπου 200 X 150 μ.). Καλλιερ- 
γείται εν μέρει στην ισοπεδωμένη του κορυφή, όπου και το Δημοτικό Σχολείο και η 
εκκλησία του χωριού.

Επιφανειακή κεραμεική: Καφέ σχέδιο σε κίτρινο φόντο (Β3ε), κυλινδρικά πόδια 
«τραπεζών», εγχάρακτα πόδια «τραπεζών» (πρβλ. εδώ Σ χ. 4:11-12), black on red, 
με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια και σχέδιο με γραφίτη, εγχάρακτα με λευκό επίθετο
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χρώμα και μαύρη επιφάνεια στιλβωμένη (πρβλ. Garasanin 1963, εικ. 18, 20), εγχάρακτα 
με καφεκόκκινη επιφάνεια και μαιανδροειδή ή σπειροειδή κοσμήματα, με εμπίεστη 
διακόσμηση (πρβλ. Renfrew 1970b, εικ. 6 το αριστερά της δεύτερης σειράς), λαβή με 
επιφάνεια σταχτιά στιλβωμένη και με κομβιοειδή απόφυση, απιοειδή υφαντικά βάρη, 
πελέκεις λίθινοι, εγχάρακτα με στιλβωμένη φαιά επιφάνεια (πρβλ. εδώ Σ χ. 5 : 7).

8 (21). Προϊστορικός οικισμός Παλιόκαστρο χωρίου Όρφανίου Καριανής Ν. Καβάλας 
(=  Ο ρφάνι, αρ. καταλ. Θεοχάρη 18)

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Ροδολείβους, 23° 59/40° 46, εκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Στο μέσο περίπου της απόστασης Ο ρφανίου Καριανής, σε απόσταση 

περίπου 1.5 χλμ. ΒΔ. από την Καριανή.
Περιγραφή: Λόφος με ύψος περίπου 20 μ. Καταλαμβάνει μεγάλη έκταση. Βραχώδης 

κυρίως προς ΝΑ. και Α., όπου και ερείπια οχυρωματικού περιβόλου μεσαιωνικών χρό- 
νων.

Επιφανειακή κεραμεική: Αντιπροσωπευτική κεραμεική από τον οικισμό βλ. ΑΔ 
27 (1972): Χρονικά, σ. 527-29.

Βιβλιογραφία: ΠΑΕ, 1938, σ. 103, όπου γίνεται απλή μνεία για προϊστορικό οικισμό 
περιοχής Ο ρφανίου. Αναφέρεται επίσης από το Δ. Ααζαρίδη, Αμφίπολις και Ά ργιλος, 
1972, σειρά Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις, Αθην. Τεχνολ. Όμιλος, No 13, σ. 10.

Προϊστορικός οικισμός χωριού Μουσθένη Ν. Καβάλας (αρ. καταλ. Θεοχάρη 21)

Ο  οικισμός αυτός πιθανολογείται σαν νεολιθικός, αλλά με αβέβαιη θέση και από 
το Δ. Λαζαρίδη, Αμφίπολις και Άργιλος, ό.π., εικ. 10. Ωστόσο, παρά την επίμονη επί- 
φανειακή έρευνα, δε βρέθηκαν προϊστορικά όστρακα. Ν. από το χωριό διατηρείται 
τμήμα τείχους με υστεροαρχαϊκή, αλλά και νεώτερες φάσεις, που θα μπορούσε ίσως να 
ταυτιστεί με την Πέργαμο (Ήροδ. VII, 112), βλ. γενικά P. Collart, Phillippes ville de 
Macédoine, Paris 1937, σ. 75 κ.ά. Αλλά και Ν. από τη Μουσθένη, στην πεδιάδα που 
απλώνεται μέχρι το όρος Σύμβολο, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα προϊστορικός οι- 
κισμός, ούτε και είναι γνωστό προϊστορικό αντικείμενο από την περιοχή.

9 (22). Προϊστορικός οικισμός Καρά Όρμάν Καβάλας Ν. Καβάλας (αρ. καταλ. Θε- 
οχάρη 24)

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1:50.000, φύλλο Καβάλας, 24° 25-26/40° 57, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Στο δρόμο Καβάλας - Κομοτηνής αριστερά, σε απόσταση 200 - 300 

μ. Δ. από το δημοτικό στάδιο της Καβάλας και 100 μ. Α. από τη γέφυρα του χειμάρρου 
Ξερό ρέμα.

Περιγραφή: Λόφος χαμηλός και βραχώδης, ιδίως στο Ν. τμήμα του. Δεν καλλιερ- 
γείται. Η  γύρω περιοχή είναι πεδινή με αρκετές πηγές. Στην κορυφή υπάρχουν χαρακώ- 
ματα.

Επιφανειακή κεραμεική: Χονδροειδής εποχής χαλκού.

Προϊστορικός οικισμός χωριού Νέας Καρβάλης Ν. Καβάλας

Η  θέση αναφέρεται σαν προϊστορική γενικά και από τον D. Lazaridis, Thasos 
and its Peraia, Anc. Greek Cities, Αθην. Τεχνολ. Ομιλος, No 5, 1971, 15. Στην παραλία-
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κή όμως αυτή περιοχή που ορίζεται Δ. από το εργοστάσιο χημικών λιπασμάτων και Α. 
από το χωριό Νέα Καρβάλη αλλά και στην προς Β. πεδινή περιοχή, παρά τις προσπά- 
θειες, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα προϊστορικός οικισμός, ούτε και είναι γνωστό 
προϊστορικό αντικείμενο. Στην περιοχή αυτή τοποθετείται η πόλη Α κόντισμα, βλ. 
πρόσφατα X. Κουκούλη, AAA V (1972), σ. 474 κ.ε. και Lazaridis, δ.π., σποραδικά.

Αν λοιπόν εξαιρέσουμε από τον κατάλογο Θεοχάρη18 19 20 τις θέσεις Α σημότρυπα, 
Μουσθένη και Νέα Καρβάλη, απομένουν 24 θέσεις, στις όποιες μπορούν να προστεθούν 
οι 24 άγνωστες η γνωστές θέσεις που αναφέρθηκαν. Έτσι ο γνωστός μέχρι σήμερα 
αριθμός των προϊστορικών οικισμών της Ανατολικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 48.

γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο  κατάλογος όλων των γνωστών μέχρι σήμερα προϊστορικών θέσεων της Ανατο- 
λικής Μακεδονίας αποβλέπει : 1. Στην εξομάλυνση των τοπογραφικών προβλημάτων για 
μια μελλοντική, έστω πιθανή, συνολική μελέτη όλου του χώρου, έφ όσον βέβαια θά- 
χουν ανασκαφεί και άλλες θέσεις, έτσι που να είναι δυνατή η ανασύσταση του περιβάλ- 
λοντος μιας εποχής της προϊστορίας. 2. Στον εύκολο καταρτισμό χάρτη της διάδοσης 
κάθε κατηγορίας επιφανειακής κεραμεικής, μια και έχει καταβληθεί προσπάθεια να ανα- 
φερθούν όσες απαντώνται σ όλους τους γνωστούς οικισμούς και φυσικά στους άγνω- 
στους, για τους οποίους δεν είχαν αναφερθεί ως τώρα συγκεκριμένα, και 3. Στον προ- 
γραμματισμό μελλοντικών ανασκαφών.

δ. ΟΙ ΠΡΟ Ι ΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΟΞΑΤ-ΤΕΠΕ ΚΑΙ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

Από την επιφανειακή κεραμεική των οικισμών που αναφέρθηκαν, θα συζητηθεί 
εδώ συγκριτικά η προερχόμενη από το Δοξάτ-Τεπέ19 20 της πεδιάδας της Δράμας, μεταξύ 
Σιταγρών και Ντικιλί Τας, και από τη θέση Γιαλίμια του χωριού Ποδοχώρι, στην πε- 
διάδα μεταξύ Συμβόλου και Παγγαίου, δηλ. σε ελάχιστη απόσταση Β. από τον Ακρο- 
πόταμο, τόσο για τον πλούτο και την ποικιλία που παρουσιάζουν όσο και για τη γεω- 
γραφική τους θέση, γεγονότα που παρέχουν τη δυνατότητα για εξέταση μερικών προ- 
βλημάτων της προϊστορίας της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Οι διάφορες κατηγορίες της κεραμεικής, έχουν σχεδόν απόλυτη αντιστοιχία με 
τις κατηγορίες που ο French έχει διακρίνει αλλά και έχει περιγράφει τον τρόπο της 
κατασκευής, τις ιδιορρυθμίες, τις παραλλαγές, τα σχήματα και τη διακόσμηση τους. Οι 
κατηγορίες αυτές του French έχουν καταρτιστεί με βάση επίσης επιφανειακή κεραμει- 
κή από άλλους οικισμούς της ίδιας η άμεσα γειτονικών περιοχών23.

18. Ο .π., σημ. 4.
19. Ευχαριστώ θερμά την Επιμελήτρια κ. X. Κουκούλη - Χρυσανθάκη για την άδεια της μελέτης 

του υλικού από τη θέση αυτή, αλλά και για κάθε πολύτιμη πληροφορία. Επίσης τον Επιμελητή κ. X. 
Πέννα για την από κοινού επίσκεψη μερικών από τις θέσεις και τον Επιμελητή κ. X. Μπακιρτζή για τη 
φωτοτυπία δυσεύρετου άρθρου.

20. French 1964, σ. 31 κ.ε.
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K A T A Λ Ο Γ Ο Σ

ΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΑΑΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΗΣ,
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ*

I Κατηγορία: Μαύρη διακόσμηση σε κόκκινο φόντο (black on red) =  κατηγ. 3 
του French.

α. Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 1 : 1 - 14)

1. Φιάλη καμπυλούμενη πρός τα έξω. Επιφάνεια με κόκκινο επίχρισμα, σχέδιο μαύ- 
ρο. Στιλβωμένα σχέδιο και επιφάνεια* 21. Διαμ. περ. 0.31.

2. Φιάλη καμπυλούμενη προς τα έξω. Όπως το 1. Διαμ. περ. 0.26.
3. Φιάλη καμπυλούμενη προς τα έξω. Όπως το 1. Διαμ. περ. 0.31.
4. Φιάλη, όπως το 1. Διαμ. περ. 0.32.
5. Τροπιδωτή φιάλη. Όπως το 1. Διαμ. περ. 0.27.
6. Φιάλη. Όπως το 1. Διαμ. περ. 0.20.
7. Φιάλη. Όπως το 1. Διαμ. περ. 0.26.
8. Φιάλη καμπυλούμενη προς τα έσω. Όπως το 1.
9. Φιάλη (;). Μαστοειδής απόφυση κοντά στη λαβή. Όπως το 1.

10. Φιάλη καμπυλούμενη προς τα έσω με μαστοειδή απόφυση. Όπως το 1.
11. Φιάλη με μαστοειδή απόφυση. Όπως το 1 αλλά η εσωτερική επιφάνεια με πολύ 

σκούρο κόκκινο επίχρισμα.
12. Φιάλη με καμπυλούμενο προς τα έξω το περί τα χείλη τμήμα. Όπως το 1.
13. Φιάλη καμπυλούμενη προς τα έξω με τμήμα της βάσης. Όπως το 1 αλλά η εσωτε- 

ρική και εξωτερική επιφάνεια με πολύ σκούρο επίχρισμα.
14. Αγγείο στενούμενο προς τα άνω (;). Επιφάνεια με κόκκινο επίχρισμα, σχέδιο άση- 

μί. Στιλβωμένα σχέδιο και επιφάνεια. Η  εσωτερική επιφάνεια χωρίς επεξεργασία.

β. Ποδοχώρι (Σ χ. 1 : 15-24)

15. Φιάλη. Επιφάνεια με κόκκινο επίχρισμα, σχέδιο καφέ. Στιλβωμένα σχέδιο και 
επιφάνεια. Η  εσωτερική επιφάνεια είναι φθαρμένη.

16. Λαβή από χείλος φιάλης (;). Επιφάνεια με κόκκινο επίχρισμα, σχέδιο μαύρο.
17. Φιάλη. Όπως το 16. Διαμ. περ. 0.38.
18. Φιάλη καμπυλούμενη προς τα έξω. Επιφάνεια με κόκκινο επίχρισμα, σχέδιο μαύ- 

ρο ως ασημί. Στιλβωμένα σχέδιο και επιφάνεια. Διαμ. περ. 0.25.

* Στο Σ χ. 1 η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου είναι η προς τα δεξιά (δίπλα στην τομή). Αντί- 
θετα στα υπόλοιπα σχέδια η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου είναι η προς τα αριστερά.

21. Με τη λ. επίχρισμα αποδίδεται η λ. wash που στο λεξιλόγιο της κεραμεικής τέχνης σημαίνει 
την επάλειψη του αγγείου μετά το ψήσιμο με πολύ αραιό, και χρωματισμένο ανάλογα, σαν υδρόχρωμα, 
πηλό. Με τη λ. στιλβωμένος αποδίδεται η λ. burnished που σημαίνει το γυάλισμα του αγγείου με στιλ- 
βωτήρα, με απλό ύφασμα η με το νύχι, ύστερα από το τελικό ψήσιμο του αγγείου. Η  διάκριση ανάμεσα 
στο επίχρισμα (=  wash) και στην επάλειψη του αγγείου με πολύ παχύτερο διάλυμα (=  slip) δεν μπορεί 
να είναι πάντα σαφής, γι αυτό και προτιμάται εδώ η λ. επίχρισμα που είναι πιο ακριβής από τη λ. γά- 
νωμα που χρησιμοποιείται για την κασσιτέρωση μετάλλινων αντικειμένων. Για θέματα τεχνικής των 
προϊστορικών αγγείων βλ. F. Matson, Techniques of the Early Bronze Age Potters at Tarsus στο Tar- 
sus II (ed. H. Goldmann), Princeton 1956, σ. 352 κ.ε.
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19. Φιάλη καμπυλούμενη προς τα έξω. Επιφάνεια με κόκκινο επίχρισμα, σχέδιο μαύ- 
ρο. Στιλβωμένα επιφάνεια και σχέδιο. Διάμ. περ. 0.13.

20. Βάση. Οπως το 19. Έχει αποδοθεί η εσωτερική επιφάνεια. Διάμ. 0.042.
21. Φιάλη (;). Ό πως το 19.
22. Φιάλη. Όπως το 19.
23. Φιάλη καμπυλούμενη προς τα έσω. Όπως το 19.
24. Αγγείο στενούμενο προς τα άνω. Επιφάνεια με κόκκινο επίχρισμα, σχέδιο ασημί. 

Στιλβωμένα σχέδιο και επιφάνεια.

II Κατηγορία: Καφέ διακόσμηση σε κρέμ βάθος (brown on cream) =  κατηγορία 
5 του French

α. Δοξάτ - Τεπέ (δεν αντιπροσωπεύεται) 

β. Ποδοχώρι (Σ χ. 2 : 1-10)
1. Φιάλη. Επιφάνεια με κρέμ επίχρισμα, σχέδιο καφέ. Στιλβωμένα σχέδιο και επιφά- 

νεια. Διάμ. περ. 0.38.
2. Φιάλη (;). Όπως το 1.
3. Αγγείο στενούμενο προς τα άνω. Όπως το 1. Διάμ. περ. 0.12.
4. (;). Όπως το 1.
5. Οίνοχόη (;). Όπως το 1. Ελάχιστα στιλβωμένο.
6. Αγγείο στενούμενο προς τα άνω. Όπως το 1.
7. Φιάλη. Επιφάνεια με καφετί επίχρισμα, σχέδιο σκούρο καφέ. Στιλβωμένα σχέδιο 

και επιφάνεια.
8. Φιάλη (;). Οπως το 7. Διάμ. βάσης περ. 0.15.
9. Αγγείο με στενούμενο προς τα άνω λαιμό. Επιφάνεια με επίχρισμα κρέμ ως καφέ 

ανοιχτό, σχέδιο σκούρο καφέ. Στιλβωμένα σχέδιο και επιφάνεια.
10. ; . Έ πιφάνεια με καφέ ανοιχτό επίχρισμα και σχέδιο σκούρο καφέ. Στιλβωμένα 

σχέδιο και επιφάνεια. III

III Κατηγορία: Διακόσμηση με γραφίτη (graphite painted) =  κατηγορία 8 του 
French

α. Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 3 : 1-16)
1. Φιάλη καμπυλούμενη προς τα έσω. Επιφάνεια μαύρη στιλβωμένη, σχέδιο με γρα- 

φίτη. Διάμ. περ. 0.29.
2. Φιάλη με τριγωνική απόφυση στο έσω μέρος της απόληξης του προς τα έσω καμπυ- 

λούμενου χείλους. Οπως το 1. Διαμ. περ. 0.23.
3. Φιάλη. Όπως το 1. Διάμ. περ. 0.18.
4. Φιάλη καμπυλούμενη προς τα έξω. Όπως το 1.
5. Φιάλη καμπυλούμενη προς τα έξω. Όπως το 1. Διάμ. περ. 0.26.
6. Φιάλη με καμπυλούμενο προς τα έξω το προς τα χείλη της τμήμα. Επιφάνεια κα- 

στανόμαυρη στιλβωμένη, σχέδιο με γραφίτη. Διάμ. περ. 0.29.
7. Φιάλη με μαστοειδή απόφυση. Επιφάνεια φαιά στιλβωμένη, σχέδιο με γραφίτη.
8. Φιάλη. Επιφάνεια καφέ στιλβωμένη ελαφρά, σχέδιο με γραφίτη. Διάμ. περ. 0.29.
9. Φιάλη. Όπως το 8. Διάμ. περ. 0.29.
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Σχ. 1. Black on red κεραμεική από το Δοξάτ-Τεπέ και το Ποδοχώρι.
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Σχ. 2. Brown on cream κεραμεική από το Ποδοχώρι.
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10. Φιάλη. Εσωτερική επιφάνεια καφέ αστίλβωτη, εξωτερική κοκκινωπή στιλβωμένη, 
σχέδιο με γραφίτη. Διάμ. περ. 0.28.

11. Φιάλη. Επιφάνεια καφέ στιλβωμένη, σχέδιο με γραφίτη.
12. Φιάλη. Επιφάνεια σταχτιά στιλβωμένη, σχέδιο με γραφίτη.
13. Φιάλη. Όπως το 12. Διάμ. περ. 0.28.
14. Φιάλη. Όπως το 12.
15. Φιάλη (;). Εξωτερική επιφάνεια καφέ στιλβωμένη, εσωτερική καφέ ελαφρά στιλ- 

βωμένη, σχέδιο με γραφίτη.
16. Αγγείο στενούμενο προς τα άνω. Η εσωτερική και η εξωτερική επιφάνεια είναι 

μαύρες, η εσωτερική ελαφρότερα στιλβωμένη. Τα παραπληρωματικά τμήματα του 
σχεδίου έχουν σχεδιαστεί με γραφίτη για να αποδοθεί έτσι το κύριο σχέδιο με την 
αρχική μαύρη επιφάνεια (τεχνική reserved η negativ, βλ. Vajsovâ 1966, σ. 19).1

β. Ποδοχώρι (δεν αντιπροσωπεύεται)

IV Κατηγορία: «Πυξίδες» η «τράπεζες» (box or table) =  κατηγορία 15b του French 

α. Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 4:1-10)
1. Πόδι από «τράπεζα». Επιφάνεια ανοιχτό καφέ στιλβωμένη.
2. » » » σκούρο » »
3. » » » κοκκινωπή »
4. » » » καφέ ως μαύρη » ελαφρά
5. Το άνω τμήμα από πόδι τετραποδικού (;) αγγείου και τμήμα από τη γωνία των πλευ- 

ρών που άπέληγαν σ҆ ҆αυτό. Υ ποκρατήριο (;).
6. Πόδι από «τράπεζα». Στο κάτω μέρος διατηρούνται δύο αποφύσεις. Επιφάνεια 

σκούρο καφέ, αστίλβωτη.
7. Γωνία από καλαθοειδές σκεύος. Επιφάνεια εγχάρακτη φαιά και αστίλβωτη.
8. Πόδι από «τράπεζα»!;). Επιφάνεια με κόκκινο επίχρισμα, στιλβωμένη.
9. Τετραποδικό αγγείο («ζωόμορφο τραπέζι»), Επιφάνεια σταχτιά ελαφρά στιλβωμέ- 

νη. Σχέδιο εγχάρακτο με λευκό επίθετο χρώμα.
10. Το άνω τμήμα από πόδι τετραποδικού αγγείου («ζωόμορφο τραπέζι») και τμήμα από 

τη γωνία των πλευρών που καταλήγουν σ҆  αυτό. Στο άνω μέρος της γωνίας διατη- 
ρείται τμήμα του λαιμού από κεφάλι ζώου. Σχέδιο με γραφίτη.

β. Ποδοχώρι (Σ χ. 4 : 11 - 12)
11. Πόδι από «τράπεζα». Επιφάνεια με καφετί επίχρισμα στιλβωμένη.
12. Πόδι από τριποδική «τράπεζα» με τμήμα του άνω μέρους. Επιφάνεια με κοκκινωπό 

επίχρισμα, στιλβωμένη. Το ίδιο σχέδιο και στην άλλη εξωτερική πλευρά. V

V Κατηγορία: Με κόκκινη καφέ η μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια (various red, 
brown or black burnished) =  κατηγορία 13 του French

α. Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 5 : 1 - 21)
1. Φιάλη. Επιφάνεια σκούρο καφέ, στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.28.
2. Φιάλη. Εξωτερική επιφάνεια σκούρο καφέ, στιλβωμένη· εσωτερική μαύρη, στιλ- 

βωμένη. Διάμ. περ. 0.19.
3. Φιάλη. Επιφάνεια σκούρο καφέ, στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.28.
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Σχ. 3. Διακοσμημένη με γραφίτη κεραμεική από το Δοξάτ-Τεπέ.
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Σχ. 4. «Τράπεζες» από το Δοξάτ-Τεπέ και το Ποδοχώρι.



214 Δ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

4. Φιάλη. Αρχή απόφυσης. Επιφάνεια σκούρο καφέ, στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.27.
5. Φιάλη. Επιφάνεια σταχτιά, στιλβωμένη.
6. Αγγείο στενούμενο στο λαιμό και διευρυνόμενο στην κοιλιά. Μαστοειδής από- 

φυση στη λαβή. Εξωτερική επιφάνεια μαύρη, εσωτερική καφέ· ελαφρά στιλβω- 
μένες. Δε διατηρείται τμήμα του χείλους· μέγιστη διάμετρος 0.20 περ. Ίσως προ- 
κειται για «μελανοστεφές» αγγείο * 22.

7. Τροπιδωτό αγγειο. Εξωτερική επιφάνεια μαύρη, στιλβωμένη, εσωτερική σταχτιά, 
στιλβωμένη. Διάμ. στη γωνία περ. 0.19. νΙσως πρόκειται για «μελανοστεφές» αγγειο.

8. Φιάλη. Επιφάνεια σταχτιά, ελαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.22.
9. Φιάλη. Επιφάνεια σταχτιά, ελαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.26.

10. Φιάλη. Επιφάνεια ανοιχτό καφέ, ελαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.30.
11. Φιάλη. Επιφάνεια σταχτιά, ελαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.20.
12. Αγγείο στενούμενο προς τα άνω. Επιφάνεια καφέ, στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.17.
13. Φιάλη. Επιφάνεια καφέ, ελαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.27.
14. Φιάλη. Εξωτερική επιφάνεια φαιοκαφέ ελαφρά στιλβωμένη· εσωτερική σταχτιά, 

ελαφρά στιλβωμένη.
15. Φιάλη. Επιφάνεια σταχτιά, ελαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.27.
16. Φιάλη. Επιφάνεια σταχτιά-καφέ, ελαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.22.
17. Φιάλη. Οπως το 16. Διάμ. περ. 0.28.
18. Αγγείο στενούμενο προς τα άνω. Επιφάνεια καφεκόκκινη, ελαφρά στιλβωμένη. 

Διάμ. περ. 0.09.
19. Φιάλη. Επιφάνεια ανοιχτό καφέ, ελαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.22.
20. Φιάλη. Επιφάνεια σταχτιά, ελαφρά στιλβωμένη.
21. Φιάλη. Όπως το 20.

β. Ποδοχώρι (Σ χ. 5 : 22 - 27)
Παρατήρηση: Η  κατηγορία με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια αντιπροσωπεύεται, 

αλλά με όστρακα που δεν προσφέρονται για σχεδίαση.
22. Φιάλη. Επιφάνεια ανοιχτό καφέ, στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.26.
23. Φιάλη. Επιφάνεια ανοιχτό καφέ, στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.19.
24. Φιάλη. Επιφάνεια κιτρινωπή, στιλβωμένη.
25. Φιάλη. Επιφάνεια ανοιχτό καφέ, στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.28.
26. Αγγείο στενούμενο προς τα άνω. Οπως το 25. Διάμ. περ. 0.13.
27. Κάνθαρος. Επιφάνεια σταχτιά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.12.

VI Κατηγορία: Εγχάρακτα με επίθετη λευκή ύλη στις εγχαράξεις (white - filled) =  
κατηγορία 9b του French

α. Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 6:1-10)
1. Φιάλη. Επιφάνεια ανοιχτό καφέ, στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο. Διάμ. περ. 0.23. 
2. Φιάλη. Όπως το 1. Διάμ. περ. 0.18.

22. Έ τσι αποδίδεται, αρκετά εύστοχα, από το Γ. Χουρμουζιάδη, Η  διακεκοσμημένη κεραμεική 
της Αρχαιοτέρας Νεολιθικής εις Θεσσαλίαν, ΑΕ 1971, σ. 171 σημ. 4, ο όρος black topped.
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Σχ. 5. Κεραμεική με στιλβωμένη επιφάνεια από το Δοξάτ-Τεπέ και το Ποδοχώρι.
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Σχ. 6. Εγχάρακτη, black topped, χονδροειδής κεραμεική και διάφορα αντικείμενα από το Δοξάτ-
Τεπέ και το Ποδοχώρι.
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3. Φιάλη. Επιφάνεια σταχτιά, στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο. Διάμ. 0.21.
4. Λαβή φιάλης. Επιφάνεια σταχτιά, στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο.
5. Φιάλη. Επιφάνεια ανοιχτό καφέ, στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο.
6. Πίθος (;). Επιφάνεια σταχτιά, αστίλβωτη. Σχέδιο εγχάρακτο.
7. Πίθος. Επιφάνεια ανοιχτό καφέ, ελάχιστα στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο.
8. Πίθος. Επιφάνεια σταχτιά, στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο.
9. Φιάλη. Εξωτερική επιφάνεια σταχτιά, στιλβωμένη· εσωτερική γκρί, στιλβωμένη. 

Σχέδιο εγχάρακτο.
10. Φιάλη. Επιφάνεια ανοιχτό καφέ, στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο. 

β. Ποδοχώρι (Σ χ. 6:11)
11. Φιάλη. Επιφάνεια σταχτιά τραχιά. Σχέδιο εγχάρακτο.

VII Κατηγορία : με «μελανοστεφή» διακόσμηση (black topped) =  κατηγορία 7a 
του French

α. Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 6 : 12 - 14)
12. Φιάλη. Η  έξω επιφάνεια «μελανοστεφής», στιλβωμένη· η εσωτερική σταχτιά στιλ- 

βωμένη. Διάμ. περ. 0.14.
13. Κερατοειδής απόφυση από λαβή φιάλης πιθανότατα «μελανοστεφούς». Επιφάνεια 

φαιά, ελαφρά στιλβωμένη.
14. Φιάλη. Όπως το 12. Διάμ. περ. 0.10. 

β. Ποδοχώρι
Δεν είναι απόλυτα βέβαιο αν δύο όστρακα θα μπορούσαν να ανήκουν σ αυτή την 

κατηγορία.

VIII Κατηγορία: Χονδροειδή (rustic ware) =  κατηγορία 14 του French 
α. Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 6 : 15 - 20)

15. Φιάλη. Επιφάνεια καφέ με τριγωνική απόφυση στο χείλος.
16. Αγγείο στενούμενο προς τα άνω. Επιφάνεια σταχτιά καφέ. Διάμ. περ. 0.16.
17. Φιάλη. Επιφάνεια σταχτιά καφέ. Διάμ. περ. 0.28.
18. Πίθος. Επιφάνεια σταχτιά καφέ.
19. Πίθος. Επιφάνεια καφέ.
20. Κομβιοειδής απόφυση λαβής, 

β. Ποδοχώρι (Σ χ. 6:21-22).
21. Φιάλη. Εξωτερική επιφάνεια σταχτιά, εσωτερική με καφεκόκκινο επίχρισμα, 

ελαφρά στιλβωμένη.
22. Αγγείο στενούμενο προς τα άνω. Επιφάνεια καφεκόκκινο. Διάμ. περ. 0.12.

IX. Διάφορα ευρήματα από Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 6 : 23 - 29 και Π ί ν. 97 : 30 - 33)
23. Πήλινο σφοντυλι. Επιφάνεια ανοιχτό καφέ, άστίλβωτη.
24. Πήλινος πεσσός σφενδόνας. Επιφάνεια ανοιχτό καφέ, ελαφρά στιλβωμένη.
25. Πήλινος πεσσός σφενδόνας. Όπως το 24.
26. Σμίλη από πυριτόλιθο, λειασμένη.
27. Α ξίνΑ. Όπως το 26.
28. Ειδώλιο (;).
29. Ελλειπτική σφραγίδα (pintadera). Διακοσμείται με εγχάρακτη σπείρα. Επιφάνεια
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φαιοκαφέ, αστίλβωτη (μεγ. μήκος 0.065, μεγ. πλ. 0.047). Α ρ. ευρετηρίου Μουσείου 
Καβάλας Δ 483.

30. Κεφάλι από πήλινο ειδώλιο ζώου με εγχάρακτη διακόσμηση. Ύψ. 0.06. Αρ. εύ- 
ρετηρίου Μουσείου Καβάλας Ε 1455.

31. Κεφάλι από ειδώλιο ανθρώπου. Επιφάνεια σταχτιά-καφέ και στιλβωμένη στο προ- 
σωπο, μαύρη και αστίλβωτη στην πίσω όψη. Οπή στο κάτω μέρος του λαιμού. Υψ. 
0.055. Αρ. ευρετηρίου Μουσείου Καβάλας Ε 1457.

32. Κεφάλι από πτηνόμορφο ειδώλιο. Επιφάνεια κοκκινωπή, αστίλβωτη. Υψ. 0.055. 
Αρ. ευρετηρίου Μουσείου Καβάλας Ε 1456.

33. Κεφάλι από πτηνόμορφο ειδώλιο. Επιφάνεια κοκκινωπή, αστίλβωτη. Υψ. 0.05. 
Αρ. ευρετηρίου Μουσείου Καβάλας Ε 1458.
Ολα τα ευρήματα του παραπάνω καταλόγου ανήκουν στη μέση και ύστερη νεο- 

λιθική περίοδο των Βαλκανίων, την αντίστοιχη δηλαδή με τη νεώτερη νεολιθική της 
Θεσσαλίας, εκτός από τον αρ. 27 της V κατηγορίας, που ανήκει στην πρώιμη εποχή του 
Χαλκού.

Σύμφωνα με τα στρωματογραφικά δεδομένα που ήδη ήταν γνωστά από την ανασκα- 
φή του Ακροποτάμου, η κεραμεική με την καφέ διακόσμηση πάνω σε κιτρινωπό βάθος 
(η γνωστή δηλαδή σαν Β3ε), ήταν και η παλαιότερη και ανήκε πιθανώς στη μέση νεο- 
λιθική περίοδο. Είχε βρεθεί μαζί με τη λ. Β3α κεραμεική, δηλαδή την κεραμεική με 
μαύρη διακόσμηση πάνω σε κόκκινο βάθος23. Σήμερα, ύστερα από τις ανασκαφές στους 
Σιταγρούς και στο Ντικιλί Τάς24, έχει βεβαιωθεί ότι η κεραμεική αυτή, αντίστοιχη μ̓  
αυτήν από το Ποδοχώρι (Κατηγορία II, Σ χ. 2), ανήκει σίγουρα στη μέση νεολιθική 
περίοδο των Βαλκανίων που, όπως είναι γνωστό, συγχρονίζεται με τη νεώτερη νεολι- 
θική της Θεσσαλίας25. Έτσι, γνωρίζοντας τη στρωματογραφία στις δύο αυτές θέσεις, 
θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η δικαιολογημένη αμφιβολία του French σχετικά 
με το αν θα πρέπει σαν σύνολο η μερικά η black on red και η brown on cream κεραμεική 
να προηγούνται από τη διακοσμημένη με γραφίτη, θα πρέπει τώρα να αρθεί26, με την 
επιφύλαξη πώς πιθανώς θα πρέπει να θεωρηθούν νεώτερα, δηλαδή να ανήκουν στη φάση 
III των Σιταγρών, όσα από τα αγγεία της brown on cream κεραμεικής έχουν διακόσμηση 
με σπειροειδή και γενικά με μοτίβα που ανήκουν στη φάση αυτή, που αντιστοιχεί με το

23. Βλ. ΠΑΕ, 1938, σ. 104, όπου αναφέρεται ότι η κατηγορία αυτή απαντάται στα κατώτατα 
στρώματα. Τη σημασία της για τη χρονολόγηση της θεσσαλικής κεραμεικής υπόδειξε από νωρίς ο 
Milojcic, Chronologie der jüngeren Steinzeit Mittel - und Südosteuropas, Berlin 1949, σ. 48 και Zur 
Chronologie der jüngeren Steinzeit Griechenlands, Jdl 65/66 (1950/51), σ. 77.

24. Αντιστοιχεί στη φάση II των Σιταγρών, βλ. κυρίως Renfrew 1970a, σ. 47, πίν. 2, Renfrew 1970 b, 
σ. 298 και Renfrew 1971, σ. 276, και στη φάση της μέσης νεολιθικής του Ντικιλί Τας, βλ. Deshayes 
1970, σ. 23 εικ. 2, 3.

25. Σχετικά με την τεχνική και τις παραλλαγές της κατηγορίας αυτής βλ. Hauptmann 1969, σ. 
26 κ.ε. Ο  Hauptmann εντάσσει στην κατηγορία αυτή τα αγγεία με θαμπή (μάτ) διακόσμηση απευθείας 
στον πηλό του αγγείου (tongrundig) η με θαμπή διακόσμηση πάνω σε επίχρισμα, ενώ εκείνα που (πρβλ. 
τα του Ποδοχωρίου 3, 6, 9 και 10 του Σ χ. 2) έχουν στιλβωμένο το σχέδιο και την επιφάνεια και γενι- 
κά έχουν καθαρότερο πηλό και λεπτότερη κατασκευή (ό.π., σ. 28), υποστηρίζει ότι έχουν μεγαλύτερη 
σχέση με τα Β3ζ. Από τα μέχρι σήμερα πάντως δεδομένα φαίνεται πώς η τυπική Middle Greek matt - 
painted (=  η tongrundig του Hauptmann) κεραμεική, δε συναντιέται στην Ανατολική - Κεντρική Μα- 
κεδονία και στη Θράκη, βλ. French 1961, σ. 103 κ.ε.

26. French 1961, σ. 114.
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λεγόμενο στιλ Ντικιλί Τας (πρβλ. Σ χ. 2 : 4, 9, 7), η, ανήκοντας στη II φάση, να το 
προαναγγέλλουν.

Πριν από τις τελικές δημοσιεύσεις δεν είναι δυνατό να μιλήσει κανείς με βεβαιό- 
τητα για τα θεσσαλικά στοιχεία της φάσης II των Σιταγρών και της μέσης νεολιθικής 
του Ντικιλί Τας η για τη χρονική σχέση ανάμεσα στις δύο περιοχές και κυρίως ως 
πιο σημείο η φάση αυτή και η φάση I των Σιταγρών «εισδύουν» χρονικά στη μέση νεο- 
λιθική της Θεσσαλίας, η, ακόμα, αν μπορούν να διαπιστωθούν σχέσεις τους με άλλους 
πολιτισμούς27. Το ότι η κεραμεική αυτή δεν αντιπροσωπεύεται στο Δοξάτ-Τεπέ, θα πρέ- 
πει ίσως να θεωρηθεί τυχαίο από τη μια αλλά και ενδεικτικό στοιχείο από την άλλη 
για το γεγονός ότι έχει μεγαλύτερη συχνότητα και ποικιλία στην κοιλάδα και στις εκ- 
βολές του Στρυμόνα απ҆  ότι στην πεδιάδα της Δράμας. Αν και στην Κεντρική και Δυ- 
τική Μακεδονία, επιφανειακά κυρίως, έχει διαπιστωθεί ότι απαντώνται προγενέστερες 
κατηγορίες που έχουν αντιστοιχία με κατηγορίες της μέσης νεολιθικής της Θεσσαλίας28 29 30, 
η κατηγορία αυτή δεν έχει βρεθεί προς το παρόν (εξαίρεση αποτελούν ένα η δύο όστρακα 
από το Στίβο Β, French 1961, σ. 108 και δύο όστρακα από τη θέση Βασιλικά C, French 
1967, σ. 68).

Στην IV κατηγορία έχουν περιληφθεί τα σκεύη που συνήθως ονομάζονται «βωμοί» 
η «τράπεζες» και που, παρά την ιδιορρυθμία τους, έχουν μεγάλη διάδοση στα Βαλκάνια 
και στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και λιγότερο στη Θεσσαλία (βλ. ΠΑΕ 1938, 
σ. 104, σημ. 2). Ο  τύπος με τα κυλινδρικά η, καλύτερα με τα πόδια που έχουν σχήμα 
αναστραμμένης κόλουρης πυραμίδας ( Σ χ. 4 : 1, 2, 3, 4, 6, 11 ) απαντάται και στις 
δύο θέσεις. Είναι γνωστός στο Karanovo II (=Veselinovo III) η Karanovo III29 30 στην 
Παραδημή και στο Μυλοπόταμο39, αλλά και σε άλλες θέσεις της Ανατολικής Μακε- 
δονίας (βλ. και επιφανειακή κεραμεική από τις διάφορες θέσεις που αναφέρθηκαν). 
Μετά την ανασκαφή στους Σιταγρούς, φαίνεται ότι έχει διευκρινιστεί το πρόβλημα που 
είχε διατυπώσει ο Garasanin31 σχετικά με το αν αντιπροσωπεύεται η φάση Karanovo 
II (III) στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη η απλώς οι «τράπεζες» με κυλινδρικά πό- 
δια κ.λπ. έχουν εισαχθεί. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι η φάση I των Σιταγρών έχει πολλά 
παράλληλα στοιχεία με τον πολιτισμό αυτό της Βουλγαρίας32.

Από τις ως τώρα προκαταρκτικές ανακοινώσεις δεν είναι σαφές αν στη φάση I 
των Σιταγρών έχουν βρεθεί «τράπεζες» με κυλινδρικά πόδια. Ωστόσο έχουν βρεθεί 
τριγωνικής τομής πόδια από «τράπεζες» με εγχάρακτη διακόσμηση και λευκό επίθετο 
χρώμα στις εγχαράξεις, που παρουσιάζουν κάποια αντιστοιχία με του Ποδοχωρίου (βλ. 
Σ χ. 4 : 12). Πολύ μεγαλύτερη όμως σχέση έχει μ εκείνα του Ακροποτάμου και του 
Πολυστύλου, για τα οποία δεν αναφέρεται όμως ακριβής στρωματογραφικά μαρτυρία33.

27. Ήδη έχουν διαπιστωθεί σχέσεις της μέσης νεολιθικής του Ντικιλί Τας με την περίοδο Β2 
της Vinca και την περίοδο III του Karanovo, βλ. Deshayes 1970, σ. 23.

28. French 1970, σ. 7 κ.ε.
29. Georgiev 1961, σ. 68 πίν. XI, 1.
30. Garasanin 1963, σ. 4 κ.ε.
31. Ο.π., σ. 5.
32. Βλ. κυρίως Renfrew 1970 a, σ. 50.
33. Βλ. Σιταγρών: Renfrew, ό.π., πίν. 1, Yassa Tepe (φάση Veselinovo III): Vajsovâ 1966, εικ. 3, 

1 -6, Ακροποτάμου: Mylonas 1941, εικ. 6, Πολυστύλου: ΠΑΕ 1938, σ. 111 αρ. 7 - 10  της εικ. 4.
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Το αρ. 7 του Σ χ. 4 από το Δοξάτ - Τεπέ όστρακο, θα μπορούσε να συμπληρωθεί 
με βάση το γνωστό ζωγραφισμένο με γραφίτη αγγείο της φάσης III των Σιταγρών που 
η χρήση του είναι άγνωστη34.

Τα αρ. 9, 10 του Σ χ. 4, είναι ζωόμορφες «τράπεζες». Το έξαρμα του αρ. 9 που έχει 
αποκρουστεί, θα μπορούσε να συμπληρωθεί με κεφάλι κριού. Ανάλογα έχουν βρεθεί 
στο Ντικιλί Τας (αδημοσίευτα) και στο Yassa Tepe, φάση I του πολιτισμού Mariça35.

Στη φάση I των Σιταγρών ανήκει ακόμη η σε σχήμα κουμπιού απόφυση λαβής 
(knobhandle) από το Δοξάτ - Τεπέ (αρ. 20 Σ χ. 6), είδος λαβής που συναντιέται όχι 
μονάχα στα Βαλκάνια (Karanovo III)36, αλλά και στον ελληνικό - αιγαιακό χώρο και 
την Α νατολία37.

Η  διάδοση της «μελανοστεφούς» (black topped) κεραμεικής στην Ανατολική Μα- 
κεδονία είναι αρκετά μεγάλη38. Συναντιέται για πρώτη φορά στη φάση II των Σιταγρών. 
Η  ιδιορρυθμία των λαβών της που κοσμούνται με μαστοειδείς η σε σχήμα κουμπιού 
αποφύσεις, αποτελεί ένδειξη για την άμεση εξέλιξή της από την προηγούμενη φάση39. 
Ωστόσο ο τύπος αυτός έχει μακρά παράδοση μια και είναι γνωστός από τη φάση Πρω- 
τοσέσκλο της Ο τζάκι Μαγούλα40, την αρχαιότερη νεολιθική του Προδρόμου και από 
αλλά μέρη της Ελλάδας41. Η  παράδοση αυτή φαίνεται να συνεχίζεται στη νεώτερη 
νεολιθική της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου οι λαβές δεν παρουσιάζουν τις χαρακτη- 
ριστικές αυτές ιδιορρυθμίες42, αντίθετα με την Ανατολική Μακεδονία - Θράκη. Το 
στοιχείο αυτό, μαζί με άλλα, έχει οδηγήσει τον Garasanin να εντάξει την «ομάδα της 
Παραδημής» στις πρωιμότατες έκφάνσεις του βαλκανο - ανατολιακού komplex, ενός 
συνόλου πολιτισμών δηλαδή με κοινά στοιχεία που η γένεση του συμπίπτει με την αρχή 
του πολιτισμού Vinca43. Το πρόβλημα όμως είναι αρκετά περίπλοκο μετά την  ανασκαφή 
των Σιταγρών, γιατί πέρα από τις ιδιορρυθμίες των λαβών, που θα μπορούσαν να θεωρη- 
θούν συνέχεια της «επίδρασης» της φάσης III του Karanovo στη φάση I των Σιταγρών, 
αλλά και της αιγαιακής περιοχής ακόμη44, αυτή καθαυτή η φάση II των Σιταγρών, 
στην οποία για πρώτη φορά εμφανίζεται η black topped κεραμεική, παρουσιάζει, κατά 
τον ανασκαφέα, περισσότερα τοπικά και θεσσαλικά στοιχεία και ελάχιστα βαλκανικά 
η ανατολικά.

Πάντως το γεγονός είναι, ότι πρός το τέλος της μέσης νεολιθικής εμφανίζονται κατά

34. Renfrew 1970 b, πίν. XXXVIII άνω και έγχρωμη φωτογραφία στο Νεολιθική Ελλάς, εικ. 64.
35. Vajsovâ 1966, σ. 17, εικ. 3 αρ. 19.
36. Renfrew 1970 a, σ. 50.
37. Βλ. γενικά Garasanin 1963, σ. 2 κ.ε.
38. Βλ. French 1964, σ. 33 κ.ε., όπου θα έπρεπε να περιληφθεί και η θέση «Μικρή Τούμπα» Πε- 

τρούσσας, βλ. Ρωμιοπούλου 1965, σ. 452.
39. Renfrew 1970 a, σ. 48.
40. V. Milojcic, Ergebnisse der deutschen Ausgrabungen in Thessalien (1953 - 58), J.R.G.Z.M. 

6 (1959), σ. 9.
41. Γ. Χουρμουζιάδης, ο.π., σημ. 22, σ. 171 κ.ε.
42. R. Rodden, Present Discoveries from Prehistoric Macedonia: An Interim Report, Balk. Stud. 

5 (1964) σ. 116, πίν. 5 a από N. Νικομήδεια και 6 c από τη σπηλιά Ροδοχωρίου.
43. Garasanin 1963, σ. 3 κ.ε. και Garasanin, Neolithikum und Bronzezeit in Serbien und Make- 

donien, B.R.G.K. 39 (1958), σ. 25 κ.ε.
44. A. Furness, Some Early pottery of Samos, Kalimnos and Chios, P.P.C., 1956, σ. 204.
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κάποιο τρόπο κοινά στοιχεία στη Vinca Β2, στο Karanovo III και στους Σιταγρούς II (ανα- 
φέρονται ενδεικτικά οι πολιτισμοί αυτοί), π.χ. η γραπτή κεραμεική (βλ. σημ. 27), ενώ αντί- 
θετα υπάρχουν ιδιόρρυθμα στοιχεία που δείχνουν την αυτονομία της εξέλιξης σ҆  αυτές τις 
περιοχές, όπως π.χ. η black topped κεραμεική της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 
Η  τελευταία θα πρέπει να θεωρηθεί σαν συγχώνευση της παλαιάς παράδοσης που υπήρ- 
χε στην τεχνική αυτή και της αρχικής «επίδρασης» του Karanovo III η και εκείνης του 
Αιγαίου - Α νατολίας ως προς τις αποφύσεις των λαβών. Πιθανώς η ανεύρεση αρχαιό- 
τερης νεολιθικής στην περιοχή να διευκρινίσει κατά πόσο η κεραμεική αυτή εξελίχτηκε 
παράλληλα με μορφές αντίστοιχες με εκείνες της αρχαιότερης νεολιθικής της Θεσσα- 
λίας και των άλλων περιοχών (βλ. σημ. 41) η είναι δημιούργημα της φάσης II των Σι- 
ταγρών αλλά και της ακριβώς αντίστοιχης φάσης, κατά τα ως τώρα γνωστά δεδομένα, 
της Παραδημής η και της ιδιόρρυθμης γραπτής «μελανοστεφούς» της Λαφρούδας45. 
Ωστόσο η υπόθεση αυτή δεν είναι και τόσο απαραίτητη μετά την ανεύρεση στη μέση 

νεολιθική του Ντικιλί Τας «μελανοστεφούς» κεραμεικής χωρίς ιδιορρυθμίες στις λαβές, 
αντίστοιχης, κατά τον ανασκαφέα, μ҆  έκείνην του τέλους της Vinca B (Deshayes 1970, 
σ. 23 κ.ε. εικ. 4, 5 και 6) και θα μπορούσε να συμπληρώσει κανείς, αντίστοιχης μ έκεί- 
νην της Ν. Νικομήδειας και Σπηλιάς Ροδοχωρίου (βλ. σημ. 42).

Το όστρακο αρ. 11 Σ χ. 6 από το Ποδοχώρι με τη χαρακτηριστική εγχάρακτη 
διακόσμηση, ανήκει πιθανότατα στην υποομάδα IVb της φάσης IV του πολιτισμού 
Mariça, που είναι η μεταβατική φάση από τον πολιτισμό Mariça στον πολιτισμό Gu- 
melniça και έχει έντοπιστεί στη Ν. Βουλγαρία46. Η  φάση αυτή εντοπίστηκε και στο 
κατώτερο στρώμα της φάσης III των Σιταγρών47.

Η  με σπειροειδή κοσμήματα εγχάρακτη κεραμεική με τις διάφορες παραλλαγές 
της (Σ χ. 6 : 1 - 10), φαίνεται ότι είναι άγνωστη δυτικά από το Στρυμόνα48. Συναντάται 
όμως η εγχάρακτη με επίθετο λευκό χρώμα στις εγχαράξεις κεραμεική, στη φάση Ραχμά- 
νι της Θεσσαλίας (Ραχμάνι, Πευκάκια κ.λπ.) και νοτιότερα49. Ανήκει στην ομάδα Boian - 
Mariça του Garasanin50. Έχει βρεθεί επίσης στη μέση νεολιθική του Ντικιλί Τας και

45. ΑΑ 86 (1971), σ. 380 (Η. Hauptmann), Αίκ. Ρωμιοπούλου, ΑΔ 20 (1965): Χρονικά, σ. 461 κ.ε.
46. Vajsovâ 1966, σ. 25 κ.ε. εικ. 12.
47. Renfrew 1970 b, σ. 300.
48. French 1964, σ. 38, με εξαίρεση ελάχιστα από το Στίβο, French 1961, σ. 107.
49. Νεολιθική Ελλάς, σ. 104, όπου πολύ σωστά ο Θεοχάρης ερμηνεύει τη διάδοση του είδους αύ- 

του και άλλων σαν «διασταύρωση συρμών», η ιδεών θα μπορούσε να προσθέσει κανείς, όταν μάλιστα συ- 
ναντιέται σε φάσεις πολιτισμών που παρουσιάζουν μεγάλη ιδιοτυπία και έχουν μεγάλη παράδοση. Ε- 
ξάλλου, από τα τρία είδη της εγχάρακτης κεραμεικής που απαντώνται στην Ανατολική Μακεδονία (βλ. 
French 1964, σ. 38), μόνο έκείνο με το επίθετο λευκό χρώμα στις εγχαράξεις έχει βρεθεί στην υπόλοιπη 
Ελλάδα. Το ίδιο, όπως θα δούμε παρακάτω, συμβαίνει και με την black on red κεραμεική που είναι τε- 
λείως διαφορετική στη Θεσσαλία και στην Ελλάδα γενικά απ҆  ό τ ι στην Κεντρική - Ανατολική Μα- 
κεδονία - Θράκη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και εδώ δεν παραλλάζει από περιοχή σε περιοχή. Αξίζει 
ακόμη να σημειωθεί ότι η κεραμεική με γραφίτη δεν έχει βρεθεί στην κυρίως Θεσσαλία ούτε και βορειό- 
τερα, κεραμεική χαρακτηριστική βέβαια της φάσης III των Σιταγρών. Έ τσ ι τα δεδομένα μας αναγκάζουν 
να δεχτούμε ότι η διακοσμημένη με γραφίτη και η black on red κεραμεική από τα Πευκάκια, θα πρέπει 
να θεωρηθούν α π ε υ θ ε ί α ς  «εισαγωγή» από την Α . Μακεδονία και ειδικά από την πεδιάδα της Δρά- 
μας. Την αλήθεια βέβαια της υπόθεσης θα την υποδείκνυε η ανάλυση του πηλού (βλ. π.χ. Matson, ό.π., 
σημ. 10, σ. 205).

50. Garasanin 1963, σ. 5 κ.ε. Μ



222 Δ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

στην III φάση των Σιταγρών51. Σχετικά πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι η ομάδα Boian - 
Mariça διαχωρίζεται από τον κύκλο των πολιτισμών της Gumelniça52.

Το ερώτημα αν πραγματικά η περίφημη για την τελειότητα της τεχνικής της και 
φαντασία της διακόσμησής της black on red κεραμεική προηγείται χρονικά από την 
εξίσου θαυμαστή κεραμεική τη διακοσμημένη με γραφίτη, ερώτημα που είχε διατυ- 
πώσει ειδικά για την Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ο French53, φαίνεται ότι έχει λυ- 
θεί οριστικά μετά τις ανασκαφές στο Ντικιλί Τας και στους Σιταγρούς. Τα δύο αυτά 
είδη είναι σύγχρονα και συναντώνται στη φάση των Σιταγρών και σ҆  όλο το ύψος του 
στρώματος της ύστερης νεολιθικής του Ντικιλί Τας, αμέσως μετά το στρώμα καταστρο- 
φής από τη μέση στην ύστερη νεολιθική περίοδο54. Επομένως, με βάση αυτά τα δεδο- 
μένα, οδηγούμαστε στα εξής συμπεράσματα: 1. Η  υπόθεση του French, ότι όσα από τα 
διακοσμημένα με γραφίτη αγγεία έχουν σχήματα ανάλογα μ εκείνα του Beysesultan 
και Kumtepe lb (πρβλ. π.χ. το από το Δοξάτ - Τεπέ Σ χ. 3 : 6) θα μπορούσαν να χρο- 
νολογηθούν στην ύστατη νεολιθική περίοδο, θα πρέπει να θεωρηθεί λανθασμένη55. 
Το φρονιμότερο είναι να μιλήσει κανείς για τοπική εξέλιξη. 2. Δεν είναι δυνατή η δια- 
κριση του Garasanin56 ανάμεσα σε μια νοτιοανατολική φάση Gumelniça που πολιτιστι- 
κά και χρονικά είναι κοινή με τη φάση Boian - Mariça και χαρακτηριστικά της είναι 
η με γραφίτη κόσμηση κυρίως με σπειροειδή θέματα και από την άλλη σε μια γραπτή 
κεραμεική τύπου Ντικιλί Τας, δηλαδή στην black on red κεραμεική. Γιατί όπως αναφέρ- 
θηκε και παραπάνω (βλ. και σημ. 52), η ομάδα Boian - Mariça διαχωρίζεται από τον 
κύκλο πολιτισμών της Gumelniça ενώ από την άλλη μεριά θά πρεπε να μιλήσει κανείς 
για συνύπαρξη στην πεδιάδα της Δράμας τριών διακοσμητικών τρόπων (δύο γραπτών 
και ενός εγχάρακτου), με κοινά διακοσμητικά θέματα, γεγονός που τουλάχιστο για τους 
Σιταγρούς έχει αποδειχθεί57. Το γεγονός επίσης ότι η black on red κεραμεική είναι άγνω- 
στη στον πολιτισμό Gumelniça της Βουλγαρίας και Ρουμανίας με μοναδική ως τώρα 
εξαίρεση εκείνη του Celopec κοντά στη Σόφια που δεν έχει όμως σχέση με την κεραμει- 
κή της πεδιάδας της Δράμας αλλά με του Starcevo58, ενισχύει την άποψη της ανταλλα- 
γής συρμών (βλ. σημ. 48) και της αυτονομίας στην εξέλιξη ανάμεσα στις δύο περιοχές. 
3. Θα πρέπει να αποκλειστεί η ύπαρξη σχέσεων της black on red κεραμεικής της Ανα- 
τολικής Μακεδονίας - Θράκης με τον πολιτισμό Starcevo, γιατί ούτε ομοιότητα στα 
σχήματα παρουσιάζει, μια και τα σχήματα των αγγείων στο Starcevo, είναι σφαιρικά 
με χαμηλή βάση59, αλλά και ίδιου τύπου κεραμεική από το Zelenikovo I που κανονικά 
θά πρεπε νά χει επηρεαστεί από τον πολιτισμό αυτό, σχετίζεται από τον ανασκαφέα60

51. Deshayes 1970, σ. 25 εικ. 10 και Renfrew 1970 a, σ. 48.
52. Vajsovä 1966, σ. 26. Παλαιότερα για το θέμα αυτό είχαν εκφραστεί αμφιβολίες, βλ. Garasanin 

1963, σ. 4, σημ. 48.
53. French 1961, σ. 114.
54. Σιταγροί: Renfrew 1970 a, σ. 48, Ντικιλί Τας: Deshayes 1970, σ. 22.
55. French 1961, σ. 115. Βλ. και Garasanin 1963, σ. 12 σημ. 44.
56. Garasanin 1963, σ. 9 κ.ε.
57. Renfrew 1970 a, σ. 48.
58. Renfrew 1970 b, σ. 300 και Renfrew 1970 a, σ. 51.
59. Garasanin 1963, σ. 13.
60. R. Galovic, 1962/63, σ. 12, 14, 20, 27, και Ol. I, σ. 46 κ.ε. Το Zelenikovo I =  Starcevo III κατά τη 

χρονολογία Milojcic, Festschrift Meineke 1950, σ. 110.
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μ εκείνην της Ο λύνθου και της Χαλκιδικής γιατί έχει καλύτερη τεχνική, δηλαδή λε- 
πτότερα τοιχώματα και καλύτερο ψήσιμο και, θα προσθέταμε, πιο ελεύθερη διακόσμη- 
ση από την αντίστοιχη κεραμεική του Starcevo.

Ενώ η εξάπλωση της διακοσμημένης με γραφίτη κεραμεικής φαίνεται ουσιαστικά 
να ατονεί δυτικά από το Στρυμόνα61, η εξάπλωση της black on red κεραμεικής είναι 
μεγάλη στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, στην Κεντρική Μακεδονία και στη 
Θεσσαλία62.

Ειδικά στην Κεντρική - Ανατολική Μακεδονία, ξεχωρίζουν δύο στιλ στην κερα- 
μεική αυτή. Το στίλ της Ο λύνθου, που είναι γνωστό κυρίως στην  Όλυνθο και τη Χαλ- 
κιδική γενικότερα, και το στιλ Ντικιλί Τας που είναι γνωστό κυρίως στην πεδιάδα της 
Δράμας. Ενα άλλο στίλ, το της Γαληψού - Ακροποτάμου φαίνεται πώς τελικά, παρά 
τις ιδιορρυθμίες του, π.χ. καμπύλα η αψιδοειδή θέματα που οφείλονται ίσως στην επί- 
δραση του στίλ της Ο λύνθου και γενικότερα της φάσης Διμήνι II, είναι συγγενικότερο 
μ̓  εκείνο του Ντικιλί Τας και για τα διακοσμητικά του θέματα και για την πολύ καλή 
τεχνική του. Το ίδιο συμβαίνει και με το, φτωχό δυστυχώς, υλικό από το Ποδοχώρι.

Η διαπίστωση ότι η black on red κεραμεική εμφανίζεται μαζί με τη διακοσμημένη 
με γραφίτη σε δύο βασικές θέσεις της πεδιάδας της Δράμας, δηλαδή το Ντικιλί Τας 
και τους Σιταγρούς, σε περίοδο μάλιστα σύγχρονη με την αρχή του πολιτισμού της 
Gumelniça (βλ. και παραπάνω σ. 222), αποκλείει την υπόθεση ότι το ιδιόμορφο στίλ 
της πεδιάδας της Δράμας ή του Ντικιλί Τας είναι εξέλιξη του στίλ Γαληψού - Ακροπο- 
τάμου63· αλλά ούτε και η από κοινού εμφάνιση των δύο αυτών γραπτών ειδών στην πε- 
διάδα της Δράμας αφήνει μετέωρο το στίλ Γαληψού - Ακροποτάμου. Γιατί αυτό θα 
συνέβαινε μόνο αν θεωρούσαμε ως δεδομένο πώς το γραπτό αυτό στίλ προηγείται μορ- 
φολογικά από το στίλ της κεραμεικής με γραφίτη του Ντικιλί Τας ενώ παράλληλα 
δεχόμασταν πώς το στίλ Ντικιλί Τας δημιουργήθηκε κάτω από την επίδραση της κε- 
ραμεικής με γραφίτη, δηλαδή του πολιτισμού Gumelniça, υποθέσεις που είχαν γίνει σχε- 
τικά πρόσφατα64. Φαίνεται δηλαδή τελικά ότι η black on red κεραμεική εμφανίζεται 
σε μια τεράστια έκταση, από την περιοχή του πολιτισμού Starcevo III ως τη Θεσσαλία 
και τη νοτιότερη Ελλάδα (πρώιμη φάση του πολιτισμού Διμηνίου)65, την Κεντρική 
Μακεδονία (περιοχή Ο λύνθου) και την Ανατολική Μακεδονία (Σιταγροί III, αρχή 
ύστερης νεολιθικής Ντικιλί Τας). Οι τοπικές ιδιορρυθμίες της αλληλοϋπεισέρχονται

61. Στην Κεντρική Μακεδονία είναι γνωστή πρός το παρόν από μερικά όστρακα απ τη Ν. Τρί- 
γλια, French 1967, σ. 63. Για τη γεωγραφική διάδοση αυτής της κεραμεικής βλ. G.I. Georgiev, Die 
Gemeinsamkeit der Kulturen Südbulgariens und Nordgriechenlands während des Neolithikums, Ae- 
neolithikums und der Frühbronzezeit, Acta of the 2nd International Colloquium on Aegean Prehistory, 
Athens 1972, σ. 123.

62. Για Ά . Μακεδονία: French 1964, σ. 32 κ.ε., Καστρί Θάσου: X. Κουκούλη - Χρυσανθάκη, ΑΑΑ 
III (1970), σ. 218 κ.ε., στα Χρονικά του ΑΔ 27 (1972) και ΑΔ 28 (1973), Κεντρική Μακεδονία: French 
1970, σ. 10 κ.ε., Θεσσαλία: Hauptmann 1969, σ. 68. Η  black on red της νοτιότερης Ελλάδας (φάση Βό- 
θρου) φαίνεται ότι δεν έχει σχέση με τη θεσσαλική βλ. French, Notes on Prehistoric Pottery Groups 
from Central Greece, 1972 (μηχανογρ.), σ. 8 κ.ε. Γενικά για την κεραμεική αυτή βλ. Μ. Garasanin, 
Neolithikum und Bronzezeit in Serbien und Macédonien, B.R.G.K. 39 (1958), σ. 112.

63. J. Deshayes, M. Garasanin 1964, σ. 65 κ.ε.
64. J. Deshayes, M. Garasanin, ό.π., σ. 66.
65. Hauptmann 1969, Beil. 6.
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από περιοχή σε περιοχή· στην περιοχή όμως της Ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως 
στην πεδιάδα της Δράμας είναι τέτοιες, που η ανεύρεσή της στα Πευκάκια του Βόλου να 
μην εξηγείται παρά μόνο με απευθείας εισαγωγή της από τη θάλασσα (βλ. έγχρωμες 
φωτογραφίες στο Νεολιθική Ελλάς, εικ. 201, 205). Η  ιδιορρυθμία της αυτή οφείλεται 
στο ότι χρησιμοποίησε από την αρχή τα θέματα της διακοσμημένης με γραφίτη κερα- 
μεικής ταυτόχρονα και από κοινού με τον πολιτισμό της Gumelniça66.

Δυστυχώς, από τα ως τώρα γνωστά στοιχεία, δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε τίποτε 
θετικό για τη γραπτή κεραμεική στη Θράκη67. Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς μια 
εξέλιξη των σχημάτων από την προηγούμενη φάση (=  Karanovo III) με κόσμηση γραμ- 
μική η καμπύλη που φαίνεται να μη σχετίζεται με της Ανατολικής Μακεδονίας.

Πολλά από τα σχήματα των αγγείων με στιλβωμένη επιφάνεια (Σ χ. 5 : 1 - 27) πα- 
ρουσιάζουν σχετική ομοιότητα μ εκείνα της γραπτής κεραμεικής της III φάσης των 
Σιταγρών και της ύστερης νεολιθικής του Ντικιλί Τας. Το αρ. 27 του Σ χ. 5 ανήκει 
στην πρώιμη εποχή του χαλκού68 69 70.

Σημαντικό εύρημα είναι η ελλειπτική σφραγίδα από το Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 6 : 29), 
που αν κρίνει κανείς από το σπειροειδές κόσμημα του τύπου της, θα πρέπει να ανήκει 
στη νεώτερη νεολιθική. Οι σφραγίδες αυτές, γνωστές με το όνομα pintaderas63, χρη- 
σιμοποιούνταν ακόμη για τατουάζ από ιθαγενή φύλα του Μεξικού κατά την εποχή της 
ισπανικής κατάκτησης. Το πιθανότερο είναι ότι είχαν την ίδια χρήση στα νεολιθικά 
χρόνια και στην εποχή του χαλκού γιατί στην Ιταλία έχουν βρεθεί μαζί με κομμάτια 
ώχρας. Ανάλογη χρήση είχαν κατά τον Τσούντα και οι πήλινες με «άτρητον εξοχήν» 
σφραγίδες της μέσης νεολιθικής του Σέσκλου73. Τέτοιες σφραγίδες έχουν βρεθεί στο 
Karanovo II71 και σε άλλους βαλκανικούς νεολιθικούς οικισμούς72 και στη Νέα Νικο- 
μήδεια73.

Πολύ σημαντική είναι η σειρά των ειδωλίων της νεώτερης νεολιθικής από το Δο- 
ξάτ - Τεπέ. Η  γνωστή ειδωλοπλαστική της ύστερης νεολιθικής της Ανατολικής Μα- 
κεδονίας περιορίζεται στα ελάχιστα ειδώλια που είχαν βρεθεί στον Ακροπόταμο και 
στα διάφορα επιφανειακά από το Ντικιλί Τας. Η σειρά των ειδωλίων από τις πρόσφατες 
ανασκαφές στη θέση αυτή αλλά και στους Σιταγρούς, παρουσιάζει μια τέτοια ποικιλία, 
πρωτοτυπία και δυναμισμό που αναδεικνύει την Ανατολική Μακεδονία και ιδιαίτερα 
την πεδιάδα της Δράμας, σαν ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα είδωλοπλαστικής της 
νεώτερης νεολιθικής. Ενα εξαίρετο δείγμα ειδωλίου ανθρώπου (Π ί ν. 97 : 31) εντάσσεται 
στη γνωστή από το Ντικιλί Τας σειρά των κεφαλιών με σκόπιμες παραμορφώσεις που,

66. Βλ. και Renfrew 1970 a, σ. 51 κ.ε.
67. Βλ. θέσεις και σχετική βιβλιογραφία στο Νεολιθική Ελλάς, σ. 347.
68. Πρβλ. από Σιταγρούς Renfrew 1970 b, εικ. 8.
69. Βλ. λ. στον Ebert, Real. Lex. d. Vorgesch. και στο J. Filip, Enzykl. Handbuch zur Ur- und 

Frühgeschichte Europas, Praga 1969.
70. Δ - Σ, σ. 339 κ.ε. και από Θεσσαλία γενικά, στο Νεολιθική Ελλάς, σ, 68 πίν. XX.
71. G. Georgiev, Verbreitung und Entwicklung der neoüthischen Kulturgruppen in Bulgarien, 

Actes du Premier Congrès International des Études Balkaniques et Sud - Est Européennes, Vol. II, Sofia 
1969, σ. 217.

72. J. Filip, ό.π.
73. Georgiev, ό.π., σημ. 37, και B. C. Titov, Νεολιθική Ελλάδα (ρωσ.), εικ. 77. και Hammond, 

Macedonia, σ. 231 για σφραγίδες από Malik lia .
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σε συνδυασμό με μια ρεαλιστική απόδοση των επί μέρους χαρακτηριστικών, έχουν σαν 
αποτέλεσμα μια αλλόκοτη απόδοση του ανθρώπινου προσώπου, καλύτερα θάλεγε κα- 
νείς γκροτέσκο, που πολύ απέχει από τις φυσιοκρατικές η σχηματικές μορφές των ειδω- 
λίων ανθρώπου της ύστερης νεολιθικής74. Εντυπωσιακή είναι στο ειδώλιο αυτό, όπως 
και σε όλα της κατηγορίας, η συνολική και όχι κατά επίπεδα αντίληψη στη διαμόρφω- 
ση των πλαστικών όγκων. Τα χαράγματα στις παρειές του ίσως υποδηλώνουν τατουάζ.

Φυσικά είναι αδύνατο από τα σημερινά δεδομένα να έχουμε μια απόλυτα βεβαιω- 
μένη συνολική εικόνα των ειδωλίων αυτών. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο λαι- 
μός έκλινε ελαφρά προς τα εμπρός ενώ το κεφάλι έκλινε ελαφρά προς τα επάνω, ότι ο 
κορμός ήταν επίπεδος με τα χέρια ατροφικά η σταυρωμένα κατά ορθή η οξεία γωνία 
στο στήθος, ενώ τα πόδια ελαφρά λογισμένα.

Για το κεφάλι ζώου, ίσως αλεπούς, δεν μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα αν προέρ- 
χεται από ζωόμορφο τραπέζι η ειδώλιο ζώου. Θαυμαστή είναι η στοχαστική εκφρασή 
του (Π ί ν. 97, 30). Ανάλογα ειδώλια έχουν βρεθεί στο Ντικιλί Τάς75 και στην III φάση 
των Σιταγρών.

Τα ειδώλια με υπερβολικά μακρύ λαιμό και κεφάλι αποτελούμενο από τρία τρι- 
γωνικά επίπεδα, με κυκλική εγχάρακτη δήλωση των ματιών και τριγωνικές εγχαράξεις 
στο «μέτωπο», θα μπορούσαν να ονομαστούν πτηνόμορφα, μόλο που δεν είμαστε βέ- 
βαιοι αν πρόθεση των δημιουργών τους ήταν να απεικονίσουν πτηνό. Ανάλογα ειδώ- 
λια μ αυτά από το Δοξάτ-Τεπέ έχουν βρεθεί στο Ντικιλί Τάς76, στους Σιταγρούς (φάση 
II και III), στο Διμήνι, στο Zelenikovo και σε αλλά μέρης της Σερβίας77.

Δεν είναι καθόλου βέβαιο αν το πήλινο αντικείμενο αρ. 28 του Σ χ. 6 θα μπορούσε 
να είναι αντίστοιχη απόδοση σε πηλό ενός τύπου ειδωλίου από κόκαλο (Knochenidol), 
επίπεδου επίσης και ακόσμητου από την πίσω πλευρά, που βρέθηκε στο Lovée της Βουλ- 
γαρίας78.

Τα αντικείμενα αρ. 23 -27 του Σ χ. 6 ανήκουν στη νεώτερη νεολιθική περίοδο. 
Η  αξίνα αρ. 27 ανήκει στον τύπο Β του Τσούντα79.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρόσφατα ο French80 δέχεται πώς δε συμπίπτουν αναγκαστικά οι γεωγραφικές ζώ- 
νες με τις ζώνες της διάδοσης ενός είδους κεραμεικής, συμπεραίνει ότι οι pottery distri- 
butions may reflect not only areas defined geographically, but also zones or settlement 
patterns determined by ecological or economic factors και ότι είναι ίσως καιρός να εί- 
σαχθούν πιο πλήρεις μέθοδοι σ αυτού του είδους την έρευνα.

74. Βλ. Ο. Höckmann, Die menschengestaltige Figurplastik der südosteuropäischen Jungsteinzeit 
und Steinkupferzeit, Hildesheim 1968, σ. 35 κ.ε. κυρίως 36. Ανάλογο ειδώλιο προερχόμενο από Ντικιλί 
Τας βλ. C. Zervos, Naissance de la Civilisation en Grèce II, Paris 1963, εικ. 542 και 545 (=  Höckmann, 
ό.π., αρ. καταλ. 446).

75. Βλ. Zervos, ό.π., εικ. 586.
76. Βλ. Zervos, ό.π., εικ. 523 (=  Höckmann, ό.π., αρ. καταλ. 443, πίν. 17).
77. Höckmann, ό.π., σ. 35, Galovic 1962/63, σ. 24.
78. Μ. Dimitrov, La figurine dhomme en os du village Lovée, Archeologija IV, τεϋχ. 1, σ. 65 κ.ε., 

εικ. 1, σχέδ. 2 (=  Höckmann, αρ. καταλ. 1302, πίν. 40).
79. Δ -Σ , σ. 310.
80. French 1970, σ. 12.
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Κανείς βέβαια δε θα είχε αντίρρηση σ αυτές τις απόψεις αλλά θά μπορούσε να 
συμπληρώσει ότι για να οριστούν με βάση τους οικολογικούς και οικονομικούς παρά- 
γοντες τέτοιες ζώνες η τυποι (—patterns) οικισμών θα έπρεπε, εξαιρώντας ίσως τους 
οικολογικούς παράγοντες που επέδρασαν σε τέτοιες ζώνες η θέσεις, —παράγοντες που 
κατά κάποιο μικρό ποσοστό θα μπορουσαν να εντοπιστούν και από τη γνώση του σύγ- 
χρονου περιβάλλοντος—, να ορίζονταν από τους οικονομικούς παράγοντες. Οι τελευ- 
ταίοι όμως, όπως και κατά ένα μεγάλο ποσοστό και οι οικολογικοί παράγοντες, δεν 
είναι δυνατό να οριστούν χωρίς πρώτα να ανασκαφούν συστηματικά οικισμοί που πε- 
ριλαμβάνονται στις ζώνες αυτές. Έτσι με βάση ένα τέτοιο αρχικό πλέγμα ο χάρ- 
της της διάδοσης των διάφορων ειδών κεραμεικής, εννοείται επιφανειακής, αποκτά 
άλλη διάσταση. Γιατί η επιφανειακή ανεύρεση ενός είδους κεραμεικής δε βεβαιώ- 
νει τη διάδοση του είδους από τον έναν οικισμό στον άλλο. Με την πλήρη όμως 
και συστηματική ανασκαφική έρευνα είναι δυνατός η, καλύτερα, πιθανός ο καθο- 
ρισμός των σχέσεων ενός είδους κεραμεικής με κάθε είδους συστήματα81 του ανα- 
σκαπτόμενου οικισμού έτσι που σ҆  ότι άφορά το πρόβλημα της διάδοσής του να βε- 
βαιώνονται μια η περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Παράγονταν για την 
κάλυψη των αναγκών του ίδιου του οικισμού. 2. Η  ανεύρεσή του σε άλλες θέσεις γει- 
τονικές η και μακρινές αποδεικνύει την υπερεπάρκεια στον τόπο της παραγωγής του 
έτσι που να γίνει ανταλλάξιμο είδος. 3. Αν την ιδέα για την κατασκευή του τη διδά- 
χτηκαν οι κάτοικοι ενός οικισμού από κεραμείς ενός άλλου οικισμού η αν θα μπορούσε 
να μιλήσει κανείς όχι για διάδοση ιδέας η συρμού, αλλά για οργανική σχέση του εί- 
δους με την κοινωνία που το κατασκεύαζε, και τέλος 5. Η  παραδοχή της διάδοσης μό- 
νο στην περίπτωση ενός είδους που φανερά είχε εισαχθεί από αλλού, αλλά, για διάφο- 
ρους λόγους, δεν έγινε αποδεκτό ώστε να γίνει αντικείμενο παραγωγής.

Οπωσδήποτε στην προσπάθεια για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και 
πολλών άλλων, μεγάλη θα πρέπει να είναι στο μέλλον η συμβολή των μεθόδων που 
εισάγουν δύο νέοι κλάδοι της προϊστορίας, η γεωαρχαιολογία ή, καλύτερα η άρ- 
χαιογεωγραφία, και η παλαιοοικονομία.

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε περιγραφικό κατάλογο και των ένδεκα αδημοσίευτων 
θέσεων που εντοπίστηκαν από τους Άγγλους ανασκαφείς του προϊστορικού οικισμού 
των Σιταγρών (Βλ. σ. 201), ακολουθώντας τη γενική αρίθμηση του υπομνήματος στο 
χάρτη82.

38. Προϊστορικός οικισμός Πλατανιά I χωριού Πλατανιά Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1: 50.000, φύλλο Κρηνίδων, 24° 24, 41° 12, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Στη θέση οδηγεί χωματόδρομος που αρχίζει δεξιά από το δρόμο Ά- 

δριανής προς Πλατανιά και πριν από τη διασταύρωση Παρανεστίου - Πλατανιάς πε-

81. Για την έννοια του συστήματος βλ. γενικά C. Renfrew, Thrace and Culture Process in Euro- 
pean Prehistory, Current Anthropology 10 (1969), σ. 152 κ.ε. όπου και σχετική βιβλιογραφία και 
του ίδιου, The Emergence of Civilisation, London 1972.

82. Ευχαριστώ θερμά τον καθ. κ. C. Renfrew για την άδεια της δημοσίευσης του καταλόγου αυτού. 
Ε πίσης το φύλακα αρχαιοτήτων κ. Δημ. Χαρίσκο για την υπόδειξή του.
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ρίπου 1 χλμ. Σε σχέση με τον οικισμό το χωριό Πλατανιά Α. περίπου 1 1 /2 χλμ.. Ο  Μα- 
χαλάς, συνοικισμός της Πλατανιάς, βρίσκεται περίπου 1 χλμ. Β. Από Ν. και σε απόστα- 
ση 500 μ. περίπου περνά η σιδηροδρομική γραμμή.

Περιγραφή: Χαμηλός λοφίσκος με επίπεδη κορυφή και περίβολο από ακανόνιστες 
πέτρες, πεσμένο σήμερα, που περιτρέχει το λοφίσκο στο μέσο περίπου του ύψους 
του. Υπάρχουν δύο ρέματα που ενώνονται Ν. από την Τούμπα. Ο  λόφος είναι ημιβρα- 
χώδης και η επιφάνεια του επάνω έχει έκταση περίπου 100 X 100 μ. Στην περιοχή που 
είναι πεδινή σε μικρή ακτίνα, καλλιεργούνται δημητριακά η καπνά και φυτρώνουν λεύ- 
κες, πουρνάρια και άγριοι θάμνοι. Γύρω απ҆  τον οικισμό και σε ακτίνα 2 χλμ. η περιοχή 
είναι πεδινή ως λοφώδης και αρκετά εύφορη.

Επιφανειακή κεραμεική: Χονδροειδής εποχής χαλκού.

39. Προϊστορικός οικισμός Πλατανιά II χωριού Πλατανιά Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Κρηνίδων, 24° 24, 41° 12, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Μετά τη διασταύρωση προς Παρανέστιο και Πλατανιά και αφού 

περάσουμε τη σιδηροδρομική γραμμή, αριστερά από το δρόμο που οδηγεί στην είσο- 
δο του χωριού Πλατανιά και περίπου 100 μ. ΒΑ. από τους δύο ναΐσκους που βρίσκονται 
δεξιά απ  το δρόμο.

Περιγραφή: Χαμηλός λοφίσκος που καταλαμβάνει μεγάλη έκταση. Επιφανειακή 
κεραμεική βρίσκεται στα μαύρα χώματα της επίπεδης κορυφής του. Τα χώματα της πε- 
ριοχής είναι αργιλώδη κοκκινωπά. Η  γύρω περιοχή σε ακτίνα κατά μέσο όρο 1 1 /2 χλμ. 
είναι πεδινή ως λοφώδης και αρκετά εύφορη. Καλλιεργούνται κυρίως δημητριακά και 
καπνά. Προς Ν. βουνά. Πηγές και ρέμα κοντά στους δύο ναΐσκους και αλλού γύρω απ҆  
τον οικισμό.

Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά: εποχή χαλκού. Χονδροειδής, χονδροειδής με 
ταινία στο χείλος η την κοιλιά με συνεχόμενες εμπίεστες δαχτυλιές, χονδροειδείς κυ- 
λινδρικές λαβές, χονδροειδείς φιάλες, ταινιωτή λαβή από κάνθαρο πρώιμης εποχής 
χαλκού με επιφάνεια μαύρη στιλβωμένη, σφαιρικά αγγεία με γραφίτη στη μαύρη επί- 
φάνειά τους, εγχάρακτα της ύστερης εποχής χαλκού με γραφίτη η όχι στη μαύρη επι- 
φάνειά τους και άσπρο επίθετο χρώμα στις εγχαράξεις (πρβλ. πρόχειρα Ρ.Μ., εικ. 92), 
σφοντύλι κολουροκωνικό, λεπίδες από πυριτόλιθο μαύρο, άσπρο, κιτρινωπό.

40. Προϊστορικός οικισμός Νικηφόρου χωριού Νικηφόρος Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Κρηνίδων, 24° 18, 41° 09, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Λόφος με τριγωνομετρικό σημείο της Γ.Υ.Σ. 700 μ. περίπου πριν φθά- 

σουμε στο Νικηφόρο από Α δριανή και αριστερά μας, αρχίζει χωματόδρομος που δια- 
σταυρώνεται μετά 100 μ. με τη σιδηροδρομική γραμμή. Ο  οικισμός βρίσκεται αριστε- 
ρά από το χωματόδρομο και 700 μ. περίπου μετά τη διασταύρωση.

Περιγραφή: Λόφος ημιβραχώδης. Τα όστρακα συλλέγονται κυρίως στην κορυφή 
του ΒΔ. όπου και περίβολος σχήματος Ο που σε μερικά σημεία διακρίνεται ενώ σε αλλά 
καλύπτεται από πουρνάρια. Τεράστιος σωρός από λίθους που προέρχονται απ҆  τον πε- 
ρίβολο και συγκεντρώθηκε σ҆  ένα σημείο για τη διευκόλυνση της καλλιέργειας. Καλ- 
λιεργείται μικρή έκταση με καπνό. Στην επιφάνεια βρίσκονται κομμάτια πηλού από
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επίστρωση τοίχων με αποτυπώματα καλαμιών. Η  έκταση γύρω είναι πεδινή η λοφώδης, 
και σε πολλά σημεία βραχώδης, δεν είναι εύφορη και χρησιμοποιείται κυρίως για βο- 
σκότοπος. Πρός Β. υψώνονται βουνά. Ο  λόφος είναι ορατός από μεγάλη απόσταση. 
Πηγές δεν υπάρχουν στην περιοχή.

Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά ύστερη εποχή χαλκού. Χονδροειδή με επιφάνεια 
μαύρη η καφέ, φιάλες με γραφίτη στη μαύρη επιφάνεια τους και με κολουροκωνική 
βάση και χείλη που νεύουν ελαφρά προς τα έξω, πίθοι με γραφίτη στη μαύρη επιφάνεια 
τους με ατρακτοειδές σώμα, λαιμό - βάση κολουροκωνικοειδή, με εγχάρακτη διακόσμη- 
ση και με λευκό επίθετο χρώμα στις εγχαράξεις (πρβλ. πρόχειρα για σχήμα Ρ.Μ., αρ. 
κατ. 408, για διακόσμ. εικ. 92), φιάλες του τύπου που αναφέρθηκε αλλά με εγχάρακτη 
διακόσμηση από τριγωνικά θέματα και λευκό επίθετο χρώμα στις εγχαράξεις (πρβλ. 
πρόχειρα Ρ.Μ., εικ. 70), μικρά σφαιρικά αγγεία, στριφτή λαβή (πρβλ. Ρ.Μ., εικ. 87c), 
αμφικωνικό σφοντυλι, νεώτερα τροχήλατα.

41. Προϊστορικός οικισμός Γκέρανι χωριού Μικρόκαμπος Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 0Γ, 41° 09 έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: 1200 μ. περίπου Β. απ҆  το χωριό Μικρόκαμπος αμέσως δεξιά απ ҆ το 

χαλικοστρωμένο δρόμο Μικροκάμπου Προσοτσάνης. Στο Β. άκρο της ναΐσκος του Άγ. 
Γεωργίου.

Περιγραφή: Χαμηλό έξαρμα που καταλαμβάνει έκταση 150 X 150 μ. περίπου. Σε 
μεγάλη ακτίνα από τον οικισμό η έκταση είναι πεδινή και εύφορη. Καλλιεργείται με 
δημητριακά και καπνά. Υπάρχει μία πηγή αμέσως Δ.

Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά ύστερη εποχή χαλκού. Διάφορα εγχάρακτα με 
λευκό επίθετο χρώμα στις εγχαράξεις (πρβλ. πρόχειρα Ρ.Μ., 92), με καφετί επιφάνεια 
και με διακόσμηση από πολύ μικρούς εγχάρακτους ομόκεντρους κύκλους και ευθείες 
γραμμές (πρβλ. πρόχειρα Ρ.Μ., εικ. 105), φιάλη με μαύρη επιφάνεια ελαφρά στιλβωμένη 
και τριγωνική προς τα έσω απόφυση στα χείλη, χονδροειδής με καφέ η μαύρη επιφάνεια.

42. Προϊστορικός οικισμός Μεγαλοκάμπου χωριού Μεγαλόκαμπος Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 23° 59, 41 ° 08, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Περίπου 2 1 /2 χλμ. ΝΔ. απ το Μικρόκαμπο στην αριστερή όχθη 

του Α γγίτη ποταμού. ΝΑ. του 1 χλμ. περίπου ο Μεγαλόκαμπος. Στον οικισμό φθάνει 
κανείς ακολουθώντας χωματόδρομο που ξεκινά απ ҆ το Μικρόκαμπο. Α. του περίπου 
500 μ. υπάρχει μικρό αντλιοστάσιο.

Περιγραφή: Χαμηλός λόφος με μήκος από Β. - Ν. περίπου 300 μ. και πλ. Α. - Δ. 
περίπου 150 μ. Η  μετατόπιση σε κάποια εποχή της κοίτης του Α γγίτη, είχε σαν αποτέ- 
λεσμα να αποσπαστεί κάθετα ένα μεγάλο μέρος απ ҆ τον οικισμό. Η  περιοχή σε πολύ με- 
γάλη ακτίνα γύρω είναι πεδινή και εύφορη. Καλλιεργούνται κυρίως δημητριακά και 
καπνά. Στην περιοχή υπάρχουν πολλές πηγές. Φυτρώνουν πολλές λεύκες.

Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά νεολιθική και πρώιμη εποχή χαλκού. «Μελανο- 
στεφής» φιάλη τροπιδωτή με τριγωνική οριζόντια απόφυση στο ύψος του ώμου, γραπτά 
κάθε γνωστού τύπου δηλ. με κοκκινοκαφέ σχέδια (ευθύγραμμα) σε καφεπορτοκαλί επί- 
φάνεια, με καφέ διακόσμηση σε κρέμ επιφάνεια (πρβλ. εδώ Σ χ. 2 : 3, η French 1964, 
σ. 33 κατ. 5), με σκούρο καφέ διακόσμηση σε ανοικτό καφέ επιφάνεια (πρβλ. εδώ
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Σ χ. 2 :1  η French, ό.π., κατ. 1), με σκούρο καφέ διακόσμηση σε καφεγκρί έπκρά- 
νεια, ελάχιστα με μαύρη διακόσμηση σε κόκκινη επιφάνεια (black on red), κυλινδρι- 
κά πόδια από «τράπεζες», χονδροειδείς λαβές με κομβιοειδείς αποφύσεις, φιάλες με 
στιλβωμένο επίχρισμα και με χείλη που νεύουν προς τα έξω και χρώματα πορτοκαλί, 
καφέ η μαύρο, χονδροειδείς φιάλες με τριγωνική η οριζόντια απόφυση στα χείλη, φιά- 
λη ανοιχτό καφέ με οριζόντια ταινιωτή λαβή κάτω από τα χείλη, χονδροειδή εγχάρακτα 
με θέματα σπειροειδή και με λευκό επίθετο χρώμα στις εγχαράξεις (πρβλ. π.χ. εδώ Σ χ. 
6), φιάλες με χείλη που νεύουν προς τα μέσα η έξω και με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια 
διακοσμημένη με γραφίτη και με θέματα ευθύγραμμα η σπειροειδή (πρβλ. π.χ. εδώ Σ χ. 
3), φιάλες με στιλβωμένη μαύρη η φαιά επιφάνεια πρβλ. ως προς την τομή French 1961, 
πίν. 10, αρ. 6 κ.ε., πολύχρωμα (πρβλ. French 1964, κατ. 4), με εγχάρακτα ζιγκζακω- 
τά θέματα και διπλή σειρά στιγμών κατά μήκος των γραμμών και με λευκό επίθετο χρώ- 
μα, διάτρητη αξίνα (πρώιμη εποχή χαλκού, πρβλ. Op. Ath. XII, 1 (1966), εικ. 2c= Ρ.Μ., 
εικ. 64).

43. Προϊστορικός οικισμός Προφήτης Η λίας χωριού Ξηροπόταμος Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 07, 41° 12, εκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Αμέσως Α. από το χωριό.
Περιγραφή: Λόφος πευκόφυτος, βραχώδης κυρίως Δ. To Α. του τμήμα όπου και συλ- 

λέγονται όστρακα, καλλιεργείται εν μέρει σε δύο επίπεδα. Υπάρχει πηγή ελάχιστα ΒΔ. 
Σε μικρή απόσταση προς Β. ύψώνονται βουνά εν μέρει δασωμένα. Πρός τις άλλες κα- 
τευθύνσεις η έκταση είναι πεδινή σε πολύ μεγάλη ακτίνα. Ο  λόφος είναι ορατός από 
πολύ μεγάλη απόσταση.

Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά νεολιθική και ύστερης εποχής χαλκού: κυλινδρικό 
πόδι από «τράπεζα», χονδροειδής κεραμεική, λαβές κυλινδρικές, στριφτές (πρβλ. Ρ.Μ., 
εικ. 87c), αυλακωτές (πρβλ. Ρ.Μ., εικ. 87c), ελληνιστικό τύπου west slope, ρωμαϊκά.

44. Προϊστορικός οικισμός Συκιά χωριού Καλαμπόκι Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 10, 41° 03, εκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Ακολουθώντας το δρόμο από Καλαμπόκι προς Νικήσιανη αμέσως 

μετά τη δεύτερη γέφυρα καναλιού που συναντάμε (Διώρυγα Νεροφράκτου) που βρίσκε- 
ται σε απόσταση περίπου 2 1 /2 χλμ. από το Καλαμπόκι προς τα δεξιά, υπάρχει χωματό- 
δρομος. Ακολουθώντας το χωματόδρομο που πηγαίνει κατά μήκος και αριστερά από 
το κανάλι και σε απόσταση 1 και 1 1 /2 χλμ. αντίστοιχα συναντάμε δύο γέφυρες. Ο  οι- 
κισμός βρίσκεται σε απόσταση 400 περίπου μ. Β. από τη γέφυρα και αριστερά από ένα 
δευτερεύον κανάλι που διασταυρώνεται μ̓  αυτό που αναφέραμε στο σημείο της γέφυρας. 
Η  περιοχή γενικά λέγεται Συκιά.

Περιγραφή: Ανεπαίσθητο έξαρμα του εδάφους με χώματα μαύρα. Την περιοχή 
κάλυπταν βάλτοι που αποξηράθηκαν πριν δεκαετίες. Η  έκταση σε πάρα πολύ μεγάλη 
ακτίνα είναι πεδινή και πολύ εύφορη. Πρός Ν. υψώνεται το Πάγγαιο. Στην περιοχή 
καλλιεργούνται κυρίως δημητριακά.

Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά νεολιθική: διάφορα χονδροειδή, με μαύρη στιλ- 
βωμένη επιφάνεια, με μαύρη στιλβωμένη ρυτιδωτή επιφάνεια.
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45. Προϊστορικός οικισμός Γραδίσκος χωρίου Αγ. Πνεύμα Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Σερρών, 23° 4Γ, 40° 07, εκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Λοφίσκος αμέσως Δ. από το λόφο με το ναΐσκο του Προφήτη Ηλία 

που υψώνεται αμέσως Β. απ το χωριό Αγ. Πνεύμα.
Περιγραφή: Η μιβραχώδης ακαλλιέργητος. Προς Β. η περιοχή είναι ημιορεινή, 

ενώ προς τις άλλες κατευθύνσεις είναι λοφώδης η πεδινή και εύφορη. Υπάρχουν πηγές 
σε λίγη απόσταση ΒΔ. και δύο ρέματα που περνούν Α. και Δ. απ τον οικισμό.

Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά ύστερης εποχής χαλκού: χονδροειδής κεραμεική, 
εγχάρακτο όστρακο με γραφίτη στη μαύρη επιφάνεια και λευκό επίθετο χρώμα στις εγχα- 
ράξεις (πρβλ. Ρ.Μ., εικ. 92), τριγωνική απόφυση από χείλος φιάλης, ρωμαϊκών χρόνων.

46. Προϊστορικός οικισμός Μπουνάρ Μπασί χωριού Μυλοπόταμος Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 04, 41° 10, έκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Αριστερά από το δρόμο Δράμας Προσοτσάνης και 8 χλμ. μετά τη 

διασταύρωση πρός Ξηροπόταμο, συναντάμε χωματόδρομο που οδηγεί προς το Μυλο- 
πόταμο. Η θέση βρίσκεται περίπου 2 χλμ. ΒΔ. απ το Μυλοπόταμο αριστερά από το 
χωματόδρομο και αφού περάσουμε τη γέφυρα του ρέματος που οδηγεί προς το Μυλοπό- 
ταμο. 300 μ. περίπου Α. της είναι δύο ναΐσκοι (ο ένας της Α γ. Βαρβάρας) και το αντλιο- 
στάσιο για το υδραγωγείο του Ξηροποτάμου.

Περιγραφή: Πολύ χαμηλό και με μεγάλη έκταση έξαρμα. Περιβάλλεται από Β., 
Ν. και Δ. από το ποτάμι που κατευθύνεται προς το Μυλοπόταμο. Στην περιοχή που σε 
μεγάλη ακτίνα γύρω απ τον οικισμό είναι πεδινή και εύφορη, υπάρχουν πολλές πηγές. 
Καλλιεργούνται κυρίως δημητριακά.

Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά νεολιθική: χονδροειδής, με μαύρο στιλβωμένο 
επίχρισμα, φιάλη με μαύρο στιλβωμένο επίχρισμα (πρβλ. ως προς την τομή French 
1961, πίν. 10 αρ. 6 κ.ε.) διάτρητο χονδροειδές όστρακο (ύφαντικό βάρος).

47. Προϊστορικός οικισμός Ζωοδόχου Πηγής χωριού Μυλοπόταμος Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 06, 41 ° 09, εκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Αριστερά από το δρόμο Δράμας προς Α λιστράτη και 1 χλμ. μετά 

τη διασταύρωση για Μυλοπόταμο, χωματόδρομος οδηγεί στον οικισμό που είναι σε 
περιοχή γνωστή και σαν Τσόρλακ. Στο Β. τμήμα του οικισμού υπάρχουν δύο ναΐσκοι 
(ο ένας της Ζωοδόχου Πηγής).

Περιγραφή: Χαμηλό έξαρμα. Στα ΒΑ. του πηγάζουν νερά που τρέχουν κατά μήκος 
της Α. του πλευράς και ενώνονται νοτιότερα με το ρέμα του Μυλοποτάμου. Καταλαμβάνει 
μεγάλη έκταση περίπου 200 X 200 μ. Η  περιοχή σε πολύ μεγάλη ακτίνα γύρω απ ҆ τον 
οικισμό είναι πεδινή και εύφορη. Καλλιεργούνται κυρίως δημητριακά. Κατά μήκος των 
ρεμάτων φυτρώνουν πολλές λεύκες.

Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά νεολιθική και ύστερης εποχής χαλκού: λαβή με 
κομβιοειδή απόφυση και μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια (πρβλ. π.χ. Garasanin 1970, 
σ. 16 αρ. 4), κυλινδρικά πόδια από «τράπεζες», εγχάρακτα πόδια από «τράπεζες» με 
τριγωνική τομή και λευκό επίθετο χρώμα στις εγχαράξεις, πόδι από ζωόμορφο αγγείο, 
μονόχρωμες φιάλες (πιθανώς της I φάσεως των Σιταγρών), πλακίδιο με μία οπή και έγ-
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χάρακτη ζιγκζακωτή διακόσμηση, παραλληλεπίπεδες σφραγίδες, μικρό ειδώλιο με μορ- 
φή βύσματος, διάφορα γραπτά (πρβλ. French 1964, κατ. 1, 2 και 3), φιάλη με μαύρη 
στιλβωμένη επιφάνεια (πρβλ. French 1961, πίν. 10 αρ. 6 κ.ε.), εγχάρακτα με σπειροει- 
δή θέματα (πρβλ. π.χ. Garasanin 1970, σ. 19 αρ. 18 κ.ε.), φιάλη τροπιδωτή με φαιά επί- 
φάνεια και αυλακώσεις οριζόντιες στο άνω μέρος και λαβές με ρυτιδωτές γραμμές στο 
ύψος του ώμου, διάτρητο όστρακο (υφαντικό βάρος), λεπίδες από άσπρο, μαύρο, γκρί, 
γκριζογάλανο, κιτρινωπό πυριτόλιθο, σφοντύλι από διάτρητη άσπρη πέτρα, λίθινες 
αξίνες μαύρες, φαιές, γκριζοπράσινες τύπου Β (βλ. Δ - Σ, εικ. 235) και τύπου Γ (βλ. Δ- 
Σ, εικ. 236, χωρίς τις κοιλότητες), λαβή καφετί από κάνθαρο πρώιμης εποχής χαλκού 
(πρβλ. εδώ Σ χ. 5 : 27).

48. Προϊστορικός οικισμός Δράμας πόλης Δράμας Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 09, 41° 09, εκδ. Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Δεξιά από το δρόμο Δράμας προς Νέα Αμισό, μόλις βγούμε από τη 

Δράμα Ν. από το νεκροταφείο της πόλης.
Περιγραφή: Χαμηλός λόφος που έχει σαν όρια προς Β. τα νεκροταφεία, προς Δ. 

ρέμα, προς Α. επίσης ρέμα με πολύ νερό που κατευθύνεται αριστερά και κατά μήκος 
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου και προς Ν. σπίτια. Σ҆  όλη αυτήν την έκταση (περίπου 
500 X 500 μ.), συλλέγονται όστρακα τα περισσότερα όμως στο Α. τμήμα του όπου και 
το πιο υπερυψωμένο τμήμα του οικισμού πάνω στο οποίο έχει κτιστεί υδραγωγείο. Η  
μετατόπιση σε κάποια εποχή της κοίτης του προς Α. ρέματος, είχε σαν αποτέλεσμα να 
παρασυρθεί ένα μέρος απ ҆ τον οικισμό. Η  έκταση γύρω από τον οικισμό σε μεγάλη ακτί- 
να είναι πεδινή και εύφορη.

Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά νεολιθική και πρώιμης εποχής χαλκού: «μελανο- 
στεφής» φιάλη, πόδι από ζωόμορφο αγγείο, εγχάρακτα πόδια από «τράπεζες» με τριγω- 
νική τομή και λευκό επίθετο χρώμα στις εγχαράξεις, πλακίδιο με μία οπή και εγχάρα- 
κτη ζιγκζακωτή διακόσμηση, χονδροειδής κεραμεική, κυλινδρικά πόδια από «τράπε- 
ζες», εγχάρακτα με σπειροειδή θέματα και λευκό επίθετο χρώμα στις εγχαράξεις (πρβλ. 
π.χ. Garasanin 1970, σ. 19 αρ. 18), με μαύρο σχέδιο σε κόκκινο φόντο (black on red) με 
αψιδωτά θέματα (στιλ Ολύνθου) η θέματα του στιλ Ντικιλί Τας (πρβλ. π.χ. Garasa- 
nin 1970, σ. 30 αρ. 48 κ.ε.), φιάλες με χείλη που νεύουν προς τα έσω η τροπιδωτές (πρβλ. 
π.χ. French 1961, πίν. 10 αρ. 6 κ.ε.) με μαύρη επιφάνεια διακοσμημένη με γραφίτη 
(πρβλ. Garasanin 1970, σ. 23 αρ. 29 κ.ε.), φιάλες εγχάρακτες διακοσμημένες με γραφί- 
τη, «τράπεζες» διακοσμημένες με γραφίτη και με κεντρική οπή με υπερυψωμένα τοιχώ- 
ματα στο άνω της μέρος, διάφορα είδη γραπτής κεραμεικής (π.χ. French 1964, κατηγο- 
ρίες 1, 2, 5), λαβή με κομβιοειδή απόφυση (πρβλ. π.χ. Garasanin 1970, σ. 16 αρ. 4), χον- 
δροειδή εγχάρακτα με λευκό επίθετο χρώμα στις εγχαράξεις (πρβλ. π.χ. Garasanin 
1971, σ. 19 αρ. 18 κ.ε. αλλά και με αψιδωτά θέματα η μίμηση διακόσμησης reserved 
με γραφίτη), μικρό σφαιρικό σφοντύλι, λίθινες αξίνες μαύρες η φαιές τύπου Δ (Δ-Σ, 
εικ. 239) η τύπου Β (Δ - Σ, εικ. 233), λεπίδες από μαύρο, κοκκινωπό, γκρί και άσπρο 
πυριτόλιθο, σκουριές από επεξεργασία χαλκού, εγχάρακτο ειδώλιο (πρβλ. ΠΑΕ 1938, 
εικ. 5 αρ. 3), κάνθαροι πρώιμης εποχής χαλκού (πρβλ. εδώ Σ χ. 5 : 27).
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Σχ. 7. Χάρτης των προϊστορικών οικισμών της Ανατολικής Μακεδονίας.
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Υπόμνημα στο χάρτη του Σ χ . 7
(Η  αρίθμηση των οικισμών από 1 ως 22 και 38 ως 48 ακολουθεί την αρίθμησή τους στο κείμενο;

1. Προϊστορικός οικισμός Κιλισί - Τεπέ χωρίου Παράδεισος
2. » » χωρίου Αγ. Πνεύματος
3. » » » Μεσοράχη
4. » » » Παλαιοκώμη
5. » » Τούμπα Σαμαρά χωριού Καστανοχώρι
6. » » Μαρίνα χωριού Μικρό Σούλι
7. » » Μακεδονικού Τάφου χωριού Σ. Σ. Α γγίστας
8. » » Δοξάτ - Τεπέ χωριού Καλαμπόκι
9. » » Αγ. Αντωνίου χωριού Ποτός

10. » » χωριού Δαφνούδι
11. » » Μεγάλη Τούμπα Πετρούσσας
12. » » χωριού Βέργη
13. » » Γιαλίμια χωριού Ποδοχώρι
14. » » Α γριάνιστα χωριού Νέο Σούλι
15. » » χωριού Καλλίφυτος
16. » » » Καλός Αγρός
17. » » » Άνω Συμβολή (Μπάνιτσα)
18. » » Καλαμπάκ - Τεπέ χωριού Καλαμπόκι
19. » » χωριού Κεφαλάρι
20. » » » Νέα Μπάφρα
21. » » Παλιόκαστρο χωριού Ο ρφανίου η Καριανής
22. » » Καρά Όρμάν Καβάλας

Θέσεις για τις όποιες δε γίνεται τοπογραφικός κ.λπ. προσδιορισμός στο κείμενο

α. Θέσεις ανασκαμμένες η δοκιμαστικά ερευνημένες

23. Προϊστορικός οικισμός Ακροποτάμου χωριού Α κροπόταμος
24. » » Ντικιλί Τας χωριού Κρηνίδες
25. » » Σιταγρών (Τούμπα Α λιστράτης ή Φωτολείβους) χωριού Σιταγρών
26. » » Μικρή Τούμπα χωριού Πετρούσσα
27. » » Πολυστύλου χωριού Πολύστυλο
28. » » Λόφος 133 χωριού Α μφίπολη
29. » » Τούμπα Νικήσιανης, χωριού Νικήσιανη
30. » » Καστρί χωριού Θεολόγος

β. Θέσεις για τις οποίες έχει γίνει τοπογραφικός προσδιορισμός από διάφορους ερευνητές

31. Προϊστορικός οικισμός Δήμητρα χωριού Δήμητρα
32. » » Λακκοβίκια χωριού Ο φρύνιον
33. » » Μυλοπόταμος χωριού Μυλοπόταμος
34. » » Γαληψού χωριού Γαληψός
35. Προϊστορική θέση Σπηλιά όρους Συμβόλου χωριού Μουσθένη
36. » » Σπηλιά Νυμφών χωριού Η ρακλείτσα
37. » » Σπηλιά Σκάλας Μαριών χωριού Μαριές

Θέσεις εντοπισμένες από τους Άγγλους ανασκαφείς του προϊστορικού οικισμού των Σιταγρών

38. Προϊστορικός οικισμός Πλατανιά I χωριού Πλατανιά
39. » » Πλατανιά II » »
40. » » Νικηφόρος χωριού Νικηφόρος
41. » » Γκέρανι χωριού Μικρόκαμπος
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42. » » Μεγαλόκαμπος χωρίου Μεγαλόκαμπος
43. » » Προφήτης Η λίας χωριού Ξηροπόταμος
44. » » Συκιά χωρίου Καλαμπόκι
45. » » Γραδίσκος χωριού Α γ. Πνεύμα
46. » » Μπουνόρ Μπασί χωριού Μυλοπόταμος
47. » » Ζωοδόχος Πηγή η Τσόρλακ χωριού Μυλοπόταμος
48. » » Δράμας Δράμας

Καβάλα, Αύγουστος 1976 ΑΗ Μ ΗΤΡΙΟΣ ΓΡAM  ΜΕΝΟΣ



ΧΑΛΚΙΝΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ
( Π ί ν .  9 8  -  103· Σ χ .  1)

I. Προέλευση και περιγραφή

Τον Ο χτώβρη του 1973 στη θέση Λούζι της Σκιλλουντίας βρέθηκε τυχαία από 
κάποιον αγρότη ένα χάλκινο δαχτυλίδι και παραδόθηκε στο Μουσείο Ολυμπίας1.

Το δαχτυλίδι Μ. 842, (Π ίν . 98 α-γ· Σ χ .  1), που του λείπει το μεγαλύτερο 
μέρος από το γωνιώδη κρίκο, έχει ελλειψοειδή η φυλλόσχημη, θα λέγαμε, σφενδόνη, 
με ελάχιστη διαμ. 0.012 και μέγιστη διάμ. 0.02 μ. Πάνω στη σφενδόνη είναι σκαλι- 
σμένη μια παράσταση θλιμμένης γυναικείας μορφής, καθισμένης σε ωοειδές αντικεί- 
μενο, που το σχήμα του θυμίζει αγγείο. Το πρόσωπο σε κατατομή είναι σκυθρωπό 
με το βλέμμα έντονα προσηλωμένο στο έδαφος· η κεφαλή σκυμμένη. Πλούσια τα μαλ- 
λιά και με απλό χτένισμα είναι ριγμένα προς τα πίσω και δεμένα σχεδόν στη μέση του 
μάκρους των. Α κουμπούν ελαφρά στον αυχένα και στην ωμοπλάτη. Το χτενισμά τους 
θυμίζει πολύ το σημερινό χτένισμα των κοριτσιών, που λέγεται αλογοουρά. Το αρι- 
στερό χέρι λυγισμένο από τον αγκώνα, στηρίζει με τις άκρες των δαχτύλων το μέτωπο 
το δεξί είναι πάλι λυγισμένο, αλλά κάθετα στον κατακόρυφο άξονα της μορφής και 
ακουμπά πάνω στους μηρούς. Τα πόδια είναι σταυρωτά. Τα πέλματα πατούν ανάλα- 
φρα με τις άκρες των δαχτύλων και η φτέρνα του αριστερού φαίνεται να αγγίζει ε- 
λαφρά το αγγειόσχημο κάθισμα. Η  γυναικεία μορφή φορεί μακρύ χιτώνα και ιμά- 
τιο, που στο δεξιό γοφό και στο κάτω μέρος της ράχης είναι αναδιπλωμένο και φαί- 
νεται να κατευθύνεται προς τον αριστερό, μη ορατό στο θεατή, ώμο. Οι πλούσιες 
πτυχώσεις της ενδυμασίας δηλώνονται με λεπτές εγχαράξεις. Όπως σημειώθηκε παρα- 
πάνω, η μορφή κάθεται σε ωοειδές αντικείμενο που μοιάζει με αγγείο. Αν και το αντι- 
κείμενο δεν έχει λαβές, το περίγραμμά του ταυτίζεται απόλυτα με περιγράμματα γνωστών 
αγγείων, όπως λεβετιών, πίθων η και υδρίας ακόμη με χαμηλό λαιμό. Ταυτίζουμε το 
αντικείμενο με αγγείο, του οποίου τη χρήση θα ερμηνεύσουμε παρακάτω. Κάτω από 
το αγγείο - κάθισμα της μορφής, είναι χαραγμένες δυό άνισες αυλακωτές γραμμές, η 
μία πάνω από την άλλη. Η  μικρή, που εφάπτεται στον πυθμένα του αγγείου, θα πρέπει 
να δηλώνει η τη βάση του, η μικρό βάθρο, βαλμένο για την ισορρόπησή του. Η  μεγάλη 
αυλακωτή γραμμή, γνωστή και από άλλες παραστάσεις δαχτυλιδιών, δηλώνει το έδαφος.

II. Χρονολόγηση

Αν πάρουμε για βάση το μοτίβο της παράστασης και τον τύπο του δαχτυλιδιού, 
σε σύγκριση με αλλά χρονολογημένα δαχτυλίδια, το δικό μας πρέπει να χρονολογείται 
στο τελευταίο τέταρτο του 5ου π.Χ. αι. Ειδικότερα, η παράσταση ανήκει στον κύκλο 
των παραστάσεων του λεγομένου «μοτίβου της Πηνελόπης»1 2, που τοποθετείται στα

1. Τη δ. Στυλ. Παρλαμά θερμά ευχαριστώ για την παραχώρηση της δημοσίευσης του δαχτυλιδιού. 
Επίσης, ευχαριστώ θερμά τον καλλιτέχνη κ. Κ. Η λιάκη για τη σχεδίαση της παράστασης.

2. Ρ. Jacobsthal, Die melischen Reliefs, 1931, σ. 191-192, εικ. 66.
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χρόνια της Πεντηκονταετίας. Το δαχτυλίδι από την άποψη του σχήματος ανήκει στον 
τύπο C της Richter3, η καλύτερα στον τύπο III του Boardman4, που τον διακρίνει ο 
γωνιώδης κρίκος και η ελλειψοειδής σφενδόνη. Απ҆  το σύνολο των δαχτυλιδιών του 
τύπου III, αυτό που έχει τον αριθμό 687 (425-400 π.Χ.) παρουσιάζει πολλά κοινά γνω- 
ρίσματα με το δικό μας.

III. Προσπάθεια ερμηνείας της παράστασης

Η  όλη στάση της μορφής τόσο στο σύνολό της, όσο και στις λεπτομέρειες, απο- 
τελεί έναν από τους γνωστούς τρόπους έκφρασης βαθιάς λύπης η πένθους των αρχαίων.

Σχ. 1. Κάτοψη και τομές της σφενδόνης του δαχτυλιδιού Μ 842.

Τα βασικά γνωρίσματα αυτού του τρόπου, που στην τέχνη αρχίζει να εμφανίζεται 
από το β τέταρτο του 5ου π.Χ. αι. και που τον βλέπουμε συνήθως στις καθισμένες 
γυναικείες μορφές και σπάνια στις ανδρικές, είναι το ελαφρό η βαθύ σκύψιμο της 
κεφαλής, που άλλοτε στηρίζεται και άλλοτε μόλις ακουμπά στο πρός τα πάνω λογι- 
σμένο χέρι, η ήρεμη βαθιά κάμψη του κορμιού από τη μέση και προς τα εμπρός, η πα- 
ράλληλη ή σταυρωτή θέση των ποδιών και φυσικά το θλιμμένο και σκυθρωπό πρόσωπο.

Η  παρατηρούμενη σε διάφορες παραστάσεις ποικιλία, σχετικά με τη θέση τόσο 
της σκυμμένης κεφαλής, όσο και του χεριού που τη στηρίζει, δείχνει πώς η απόδοση 
αυτού του τρόπου λύπης από τους αρχαίους καλλιτέχνες εξαρτάται άμεσα και από το 
βαθμό λύπης της μορφής που παρουσιάζουν. Έτσι, έκφραση λύπης βρίσκουμε σε 
παραστάσεις θλιμμένων μορφών, που έχουν την κεφαλή με το πηγούνι ακουμπισμένο

3. G. Μ. A. Richter, Engraved Gems of the Greeks and the Etruscans, 1968, σ. 75, 85, αριθ. 273.
4. John Boardman, Greek Gems and Finger-Rings, 1970, σ. 213 - 214, αριθ. 687.
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στην κλειστή η ανοιχτή παλάμη του λογισμένου χεριού5. Κάπως μεγαλύτερη λύπη 
εκφράζουν παραστάσεις, όπου οι θλιμμένες μορφές έχουν την ανοιχτή παλάμη στο 
μάγουλο. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν, η παράσταση μιας επαρχιακής στήλης από τη 
Σινώπη6, ο Πυλάδης σ ένα μηλιακό ανάγλυφο7 και η θλιμμένη μορφή ενός κομμα- 
τιού ταφικής στήλης από το Κυνόσαργες8. Εντονότερη όμως έκφραση λύπης παρατη- 
ρείται σε παραστάσεις, όπου οι καθιστές μορφές παρουσιάζονται περισσότερο συσπει- 
ρωμένες και όπου η παλάμη του χεριού, που στηρίζει τη σκυμμένη κεφαλή, αναγκα- 
στικά έχει μετατοπιστεί από το πηγούνι, η το μάγουλο, στο μέτωπο. Χαραχτηριστικό 
παράδειγμα αυτής της παραλλαγής είναι η παράσταση του θλιμμένου νέου μιας ταφικής 
στήλης από το Γεράκι της Λακωνίας9. Χωρίς αμφιβολία, σ҆  αυτή την τελευταία πα- 
ραλλαγή ανήκει και η έκφραση λύπης της γυναικείας μορφής του δαχτυλιδιού, που 
μελετούμε.

Έκφραση, λοιπόν, έντονης λύπης η πένθους αποτελεί η παράσταση του δαχτυ- 
λιδιού μας. Δυστυχώς, ο άγνωστος καλλιτέχνης δεν μας άφησε το όνομα της μορφής, 
που παριστάνει. Παρόλο όμως που, τόσο η έλλειψη αυτή, όσο και η έλλειψη, απ ҆ όσο 
γνωρίζω, παρόμοιων παραστάσεων, δυσκολεύουν την ταύτιση της μορφής, θα μπο- 
ρούσε κανείς, παίρνοντας ως βάση το βαρύ πένθος της, να αναζητήσει την αναγνώριση 
σε αντίστοιχη θλιμμένη ηρωίδα της αρχαίας τραγωδίας, πλούσιας σε σκηνές πένθους, 
καθώς και στις σωζόμενες και συγγενικές μ̓  αυτές τις σκηνές παραστάσεις της αρχαίας 
τέχνης.

Στις Χοηφόρους του Αισχύλου, ανάλογη σκηνή με το θέμα της δικής μας παρά- 
στασης είναι εκείνη, όπου η Ηλέκτρα, παραμελημένη και ταπεινωμένη, «καγώ μεν 
αντίδουλος»10 11, θρηνεί τον αδικοσκοτωμένο πατέρα της Αγαμέμνωνα. «Και γαρ Η λέ- 
κτραν δοκώ στείχειν αδελφήν την εμήν πένθει λυγρώ πρέπουσαν»11. Από τις παραστά- 
σεις, που θα ακολουθήσουν βγαίνει το συμπέρασμα, πώς η σκηνή αυτή τον 4ο π.Χ. αι. 
αποτέλεσε βασικό θέμα διακόσμησης αγγείων, που προέρχονται από τη Νότια Ιτα- 
λία12.

Έτσι, σε παράσταση υδρίας από τη Λουκανία (Π ί ν. 99 α-β), που βρίσκεται στο 
Μουσείο της Νεάπολης13, βλέπουμε την Η λέκτρα να κάθεται θλιμμένη στα σκαλο- 
πάτια του τάφου του πατέρα της. Η  μικρή κάμψη του κορμιού, η στήριξη της κεφαλής 
με το ένα χέρι, η τοποθέτηση του άλλου πάνω στους μηρούς, η χιαστί θέση των 
ποδιών και η θλιμμένη όψη, αποτελούν γνωρίσματα που θυμίζουν πολύ τη μορφή της 
παράστασης του δαχτυλιδιού μας. Την ίδια παράσταση της Η λέκτρας με ελάχιστες 
διαφορές, συναντούμε και σε μια άλλη υδρία από τη Λουκανία, που βρίσκεται στο Μου-

5. G. Neumann, Gesten und Gebärden, 1965, σ. 136- 140, εικ. 69, 70, 71.
6. Ε. Akurgal, BWPr., 1955, σ. 13, εϊκ. 5.
7. Ρ. Jacobsthal, ό.π., σ. 80, αριθ. 104, πίν. 61.
8. C. Ε. Edgar, JHS 17 (1897), σ. 175.
9. Κ. Friis Johansen, The Attic Grave - Reliefs, 1951, σ. 88, εικ. 40.
10. Αισχύλ., Χοηφ., στίχ. 135.
11. Αισχύλ., Χοηφ., στίχ. 16-18.
12. L. Séchan, Études sur la Tragédie Grecque, 1926, σ. 88.
13. A. D. Trendall, The Red-figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, 1967, σ. 120, αριθ. 

600, πίν. 60.3. L. Séchan, δ.π., σ. 88, εικ. 27.
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σειο του Μονάχου (Π ί ν. 100 α), όπως και στην Κ 544 πελίκη του Μουσείου του Λού- 
βρου (Π ί ν. 100 β)14. Α λλά και η παράσταση της Η λέκτρας (Π ί ν. 101 β) στο πρωι- 
μότερο μηλιακό ανάγλυφο15, παρ҆  όλη τη διαφορά εποχής και τεχνοτροπίας, δε δια- 
φέρει πολύ από τη θλιμμένη μορφή της δικής μας παράστασης.

Με τις παραστάσεις, που αναφέρθηκαν παραπάνω, λύνεται κάπως το πρόβλημα 
της ταύτισης της μορφής, που ταιριάζει πολύ με Η λέκτρα. Λέμε κάπως, γιατί η δική 
μας μορφή κάθεται πάνω σε αγγείο, πράγμα, που ούτε στις σχετικές σκηνές των Χοη- 
φόρων του Αισχύλου αναφέρεται, ούτε στις παραστάσεις, που είδαμε παρατηρείται16.

Η  παρουσίαση από τον καλλιτέχνη του δαχτυλιδιού μιας θλιμμένης γυναικείας 
μορφής κι ενός αγγείου για κάθισμά της, σημαίνει, πώς μεταξύ μορφής και αγγείου 
υπάρχει στενή σχέση και πώς το αγγείο παίζει το βασικότερο ρόλο στη λύπη της. 
Α ν  αναζητήσουμε μια τέτοια σχέση θλιμμένης γυναικείας μορφής και αγγείου, θα τη 
βρούμε στην Η λέκτρα του Σοφοκλή, όπου η ομώνυμη ηρωίδα, ενώ θρηνεί το θάνατο 
του πατέρα της πληροφορείται και το χαμό του αδελφού της Ο ρέστη, που φυγαδεύθηκε 
σε νηπιακή ηλικία από τον Αίγισθο. Τη θλιβερή αυτή είδηση, που την έκαμε να εξαν- 
τλήσει όλα τα περιθώρια της ανθρώπινης οδύνης, έμαθε από τον ίδιο τον αδελφό της 
και το φίλο του Πυλάδη, που προσποιήθηκαν, πώς είναι άγνωστοι ταξιδιώτες από τη 
Φωκίδα και για να γίνει πιστευτή η κακή είδηση, έδειξαν στην Η λέκτρα το αγγείο 
με την τέφρα του Ο ρέστη, που έφερναν μαζί τους, «και νιν πυρά κέαντες ευθύς εν βρα- 
χεί χαλκώ μέγιστον σώμα δειλαίας σποδού φέρουσιν άνδρες Φωκέων τεταγμένοι, όπως 
πατρώας τύμβον εκλάχη χθονός»17, «φέροντες αυτού σμικρά λείψαν εν βραχεί τεύ- 
χει θανόντος, ως όρας, κομίζομεν»18. Στη συνέχεια, η Η λέκτρα ζητεί και παίρνει 
από τους άγνωστους το αγγείο19 με την τέφρα του αδελφού της και το κρατεί σφιχτά 
στην αγκαλιά της, εκφράζοντας και νιώθοντας έτσι καλύτερα τον πόνο της για το χαμό 
του Ο ρέστη· «ώ ξείνε, δός νυν, προς θεών, είπερ τόδε κέκευθεν αυτόν τεύχος, εις χείρας 
λαβείν, όπως εμαυτήν και γένος το παν όμού ξύν τήδε κλαύσω καποδύρωμαι σποδώ»20.

Ά ς  δούμε όμως, πώς παρουσιάζεται και στην τέχνη η παραπάνω σχέση Η λέκτρας 
και τεφροδόχου αγγείου-κάλπης του Ο ρέστη.

Στην Κ 428 υδρία (Π ί ν. 101 α) του Μουσείου του Λούβρου21 βρίσκουμε την Η λέ- 
κτρα να κάθεται πάνω στον τάφο του πατέρα της και να κρατεί στην αγκαλιά της ένα 
αγγείο, που μάλλον πρέπει να είναι η τεφροδόχος κάλπη του Ορέστη. Γέρνει και εδώ 
το κεφάλι της ελαφρά και το στηρίζει με το δεξί της χέρι.

14. Studies Presented to David M. Robinson, II, 1953, σ. 116, πίν. 38 (β) και 40 η ).
15. Ρ. Jacobsthal, ό.π., σ. 11, αριθ. 1, πίν. 1.
16. Αυτό δε σημαίνει πώς δεν υπάρχουν παραστάσεις καθισιών μορφών πάνω σε πλαγιασμένα 

η όρθια αγγεία. Το θέμα όμως των παραστάσεων αυτών είναι διαφορετικό από το θέμα της δικής μας 
παράστασης. Βλ. CVA Polen 1 /3, III id., πίν. 33 5α, Ε. Diehl, Die Hydria, 1964, πίν. 51, 5, 6, 7, Κ. Schefold, 
Untersuchungen zu den Kertscher Vasen, 1934, εικ. 30, αριθ. 140, πίν. 9, αριθ. 163.

17. Σοφοκλ., Η λέκτρα, στίχ. 757-760.
18. Σοφοκλ., Η λέκτρα, στίχ. 1113-1114.
19. Ο  Σοφοκλής δίνει διάφορες ονομασίες του τεφροδόχου αγγείου : (α) «εν βραχεί χαλκώ» Η λέκτρ. 

στίχ. 757-758, (β) «εν βραχεί τεύχει» Η λέκτρ. στίχ. 1113-1114, (γ) «τόδ҆  άγγος» Ήλέκτρ. στίχ. 1118, 
(δ) «σμικρώ κύτει» Η λέκτρ., στίχ. 1142.

20. Σοφοκλ., Η λέκτρ. στίχ. 1119-1122.
21. A. D. Trendall, ό.π., σ. 404, αριθ. 298, πίν. 158.2.



ΧΑΛΚΙΝΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ 239

Την ίδια έκφραση λύπης βλέπουμε στην Η λέκτρα του κρατήρα αριθ. 1761 του 
Μουσείου της Νεάπολης22 (Π ί ν. 102 α). Εδώ η Η λέκτρα, που παλαιότερα ταυτίστηκε 
με την Τυρώ23, κρατεί πάλι στην αγκαλιά της ένα μεγάλο και χωρίς λαβές αγγείο, 
που στα γενικά του χαραχτηριστικά μοιάζει πολύ με το αγγείο - κάθισμα της δικής 
μας μορφής.

Σε μια παράσταση ενός χαμένου αγγείου (Π ί ν. 102 β) της συλλογής Coghill από 
το Anzi24, βρίσκουμε την Η λέκτρα θλιμμένη πάλι με τον ίδιο τρόπο και πλάι της μια 
μεγάλη υδρία, μάλλον τεφροδόχο.

Στον αμφορέα του Βερολίνου αριθ. F 3025 και στην υδρία της συλλογής Hope 
αριθ. 265 η Ηλέκτρα κρατεί στα χέρια της αγγείο25. Σχεδόν η ίδια παράσταση εικονί- 
ζεται και σε μια υδρία από την Ποσειδωνία26. Παράσταση της παράδοσης από τον 
Ο ρέστη στην Ηλέκτρα της υποτιθέμενης τέφρας του, συναντούμε στον κρατήρα αριθ. 
689 του Μουσείου της Βιέννης27.

Τέλος, πάνω σε μια λαβή καθρέφτη (Π ί ν. 103), που βρίσκεται στο Μουσείο του 
Reggio, η Ηλέκτρα, που και εδώ παλαιότερα ταυτίστηκε με την Τυρώ28, σφίγγει στην 
αγκαλιά της μια μεγάλη ύδρία29.

Α π҆  αυτές τις λίγες, αλλά χαραχτηριστικές, παραστάσεις βλέπει κανείς, πώς η 
μνημονευόμενη από τον Σοφοκλή σχέση Η λέκτρας και τεφροδόχου κάλπης του Ο ρέ- 
στη, βρήκε πλήρη ανταπόκριση και στην τέχνη. Αυτή, νομίζω, τη σχέση παρουσιάζει 
και ο καλλιτέχνης του δαχτυλιδιού, παραλλαγμένη όμως. Κι αυτό, γιατί, ενώ στις πα- 
ραστάσεις που είδαμε, και που σχεδόν συμφωνούν με τη σχετική σκηνή του Σοφοκλή, 
η Ηλέκτρα άλλοτε κρατεί και άλλοτε έχει πλάι της την τεφροδόχο κάλπη του αδελφού 
της, στη δική μας παράσταση κάθεται πάνω σ αυτήν.

Επειδή δεν είναι βέβαιο, αν για την απόδοση της παράστασης βασίστηκε ο καλλι- 
τέχνης στη σχετική σκηνή του Σοφοκλή, γι αυτό και δεν πρέπει να του καταλογίσουμε 
ευθύνες. Εξάλλου, η διασκευασμένη απόδοση σκηνών, παρμένων είτε από μύθους, είτε 
από θεατρικά έργα των αρχαίων, δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο σε έργα της αρχαίας 
τέχνης. Στη δική μας παράσταση φαίνεται, πώς τον καλλιτέχνη απασχόλησε περισσό- 
τερο ο θρήνος της Η λέκτρας για τον αδελφό της και όχι οι λεπτομέρειες του όλου 
επεισοδίου. Έτσι, αφαιρώντας όλα τα δευτερεύοντα και περιττά γι҆  αυτόν στοιχεία, 
και παρουσιάζοντας μόνο τη θρηνητική μορφή, την Ηλέκτρα, και την αιτία του 
θρήνου της, την τεφροδόχο κάλπη του αδελφού της, κερδίζει χώρο στη μικρή σφενδόνη 
και αποδίδει με περισσότερες λεπτομέρειες τη μορφή. Παράλληλα, για να εξασφαλίσει

22. Ο.π., σ. 127, αριθ. 927, πίν. 73.1.
23. (α) L. Séchan, ό.π., σ. 225, εικ. 69, (β) Millingen, 16.
24. Studies Presented to David M. Robinson, II, 1953, σ. 116, αριθ. 5, εικ. 1.
25. A. D. Trendall, Paestan Pottery : 1936, σ. 77-78, πίν. XXVIII (b - c).
26. AJA 60 (1956), σ. 391, πίν. 128, εικ. 1.
27. L. Séchan, ό.π., σ. 142, εικ. 44, A. D. Trendall - T. B. L. Webster, Illustrations of Greek Drama, 

1971, σ. 66, εικ. Ill 2,5.
28. Nicolô Catanuto, II Museo Nazionale di Reggio, 1939, πίν. XXII.62, σ. 48.
29. Ε. Langlotz - Μ. Hirmer, Die Kunst der Westgriechen, 1963, σ. 86, πίν. 126, W. Fuchs, Die 

Skulptur der Griechen, 1969, σ. 356, εικ. 395.
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μια αρμονία στην όλη σύνθεση, χρησιμοποιεί για κάθισμα της Η λέκτρας την κάλπη 
τουΟ ρέστη.

Υπάρχει όμως και μια άλλη δυνατότητα ερμηνείας. Το αγγείο της παράστασής 
μας ίσως να μην είναι τεφροδόχο, αλλά υδροφόρο. Σ҆  αυτή την περίπτωση, θα μπορού- 
σε να συσχετιστεί με την υδροφόρο Η λέκτρα30, που μνημονεύει ο Ευριπίδης στο ομώνυ- 
μο έργο του. Συγκεκριμένα, ο τραγικός ποιητής παρουσιάζει την Ηλέκτρα παντρεμένη, 
χωρίς αυτή να το θέλει, μ ένα φτωχό, αλλ ҆ από αρχοντική οικογένεια αγρότη του 
Άργους, που το σπίτι του είναι κάπου κοντά στον ποταμό Ίναχο31. Εκεί, διωγμένη 
από το πατρικό ανάκτορο και χωρίς θεραπαινίδες, μια αυγή βγαίνει από το φτωχικό 
της σπίτι με μια υδρία στο κεφάλι και πηγαίνει στον ποταμό Ίναχο να πάρει νερό 
«εν ή τόδ҆  άγγος τώδ҆  εφεδρεύον κάρα φέρουσα πηγάς ποταμίας μετέρχομαι»32. Δε 
χάνει την ευκαιρία ακόμη και εκεί, να θρηνήσει το σκοτωμένο με δόλο πατέρα της- 
«θές τόδε τεύχος εμάς από κράτος ελούσ , ίνα πατρί γόους νυχίους επορθρεύσω»33. 
Κατά τον Ευριπίδη έχουμε ένα θρήνο της Η λέκτρας για τον πατέρα της μακριά από 
τον τάφο του. Αυτό βέβαια είναι ένα στοιχείο, που θα μπορούσε, αφού στην παρά- 
στασή μας δεν έχουμε τάφο, να ενισχύσει την αποψή μου αυτή. Επειδή όμως, δε βρήκα 
σχετικές παραστάσεις υδροφόρου Η λέκτρας, θεωρώ κάπως απίθανη αυτή την ερμηνεία.

Έτσι, τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει η Ηλέκτρα που θρηνεί τον 
Ο ρέστη. Εξάλλου, από το σύνολο των παραστάσεων του κύκλου της Η λέκτρας, που 
είδαμε παραπάνω, βγαίνει το συμπέρασμα, πώς ο θρήνος της Η λέκτρας για το χαμό 
του Ο ρέστη είχε μεγαλύτερη διάδοση και ήταν το πιο αγαπητό θέμα διακόσμησης 
αγγείων η άλλων έργων της αρχαίας τέχνης34.

IV. Ο  καλλιτέχνης

Άγνωστος παραμένει σε μας και ο καλλιτέχνης του δαχτυλιδιού. Οπωσδήποτε 
όμως πρέπει να ανήκει σε επαρχιακό ηλειακό εργαστήριο, που δέχεται επιδράσεις 
από μεγαλύτερα καλλιτεχνικά κέντρα της εποχής του. Η  πλούσια πτύχωση και η 
διαφάνεια του ενδύματος, η πολυμερής κάμψη των μελών του κορμού και της κεφαλής 
και το ανάλαφρο πάτημα των πελμάτων, ανεξάρτητα από τις λεπτομερειακές ατέλειές 
τους, δείχνουν καθαρά, πώς ο καλλιτέχνης μιμήθηκε έργα μεγάλων καλλιτεχνών του 
πλούσιου ρυθμού, όπως εκείνα της καθημένης Αθηνάς του θωρακείου της Νίκης35 και

30. Ε. Diehl, Die Hydria, 1964, σ. 142.
31. Το σημερινό ποτάμι Πάνιτσα.
32. Εύριπ., Ήλέκτρ., στίχ. 55-56.
33. Εύριπ., Ήλέκτρ., στίχ. 140-142.
34. Σύμφωνα με μια παράσταση του αμφορέα αριθ. 3225 του Μουσείου της Νεάπολης, θα μπορούσε 

κανείς να ταυτίσει την παράσταση του δαχτυλιδιού μας, με την καθισμένη πάνω σε πλαγιασμένη υδρία 
Κασσιώπη, τη μητέρα της Ανδρομέδας. Δε νομίζω όμως ένα δευτερεύον πρόσωπο, όπως η Κασσιώπη, 
της αποσπασματικά σωζόμενης τραγωδίας «Ανδρομέδα» του Σοφοκλή η του Ευριπίδη, να αποτέλεσε 
βασικό θέμα παράστασης δαχτυλιδιού. Για την παράσταση της Κασσιώπης βλ. L. Séchan, ό.π., σ. 261, 
πίν. VI. A. D. Trendall - T. B. L. Webster, Illustrations of Greek Drama, σ. 79, εικ. Ill, 3 , 1 1 . Για τα απο- 
σπάσματα βλ. Augustus Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta, 1889.

35. R. Carpenter, Sculpture of the Nike Temple, 1929, σ. 47, πίν. XIX.
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των παραστάσεων των αττικών επιτύμβιων στηλών των χρόνων 430-400 π.Χ.36. Έτσι, 
αν υπολογίσουμε και αυτή τη μίμηση, θα πρέπει μάλλον να τοποθετήσουμε χρονολο- 
γικά την κατασκευή του δαχτυλιδιού στα τέλη του 5ου π.Χ. αι. Παρόλο όμως, που τον 
καλλιτέχνη μας τον διακρίνει κάποια αδεξιότητα, πέτυχε απόλυτα να προβάλει τα 
ιδιαίτερα χαραχτηριστικά του θέματος, που είχε να επεξεργαστεί, προσφέροντάς μας 
έτσι ένα μικροτεχνικό έργο, που ικανοποιεί απόλυτα από πλευράς σύνθεσης.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

36. Η. Diepolder, Die attischen Grabreliefs, 1965.



Μ1Ν0ΑΝ SOURCES FOR STEATITE AND OTHER STONES
USED FOR VASES AND ARTIFACTS :

A PRELIMINARY REPORT

( P l a n  1)

Although the archaeological literature abounds with references to Minoan quarries 
and stone sources no specific locations have been designated and precisely described 
in print. Warrens (1969) general data permitted 18 areas on Crete to be targeted, but 
the absence of specific information required that a field survey be initiated.Field work 
conducted by the author from December 1975 through January of 1976 was intended 
to determine the extent of «soft stone» deposits (steatite, serpentinite, chlorite) on Crete 
to provide a basis for locating Minoan quarries of stone sources. Studies of geological 
maps (Renz et al. 1954) and preliminary field work demonstrated that outcroppings of 
chlorite and serpentinite throughout Greece are considerably more extensive than gen- 
erally believed, and vastly more common than suggested by the archaeological literature. 
Renz and his associates designated numerous zones as including «basic intrusives» (peri- 
dotite, serpentinite, gabbro, diabase), and distinguished their origins as being either pre- 
tertiary or tertiary. On the other hand, deposits of ores such as tin and copper appear 
far more rare than indicated in the archaeological literature (e.g. Faure 1966), and would 
require very detailed directions to permit even the most experienced field geologist to 
locate them.

In order to initiate a search for the origins of stones used by the Minoans for stone 
vessels and artifacts, a study of the geology of Crete was undertaken. Since only the area 
of Hierapetra (Papastamatiou 1955: No. 22) is covered by a map at 1 : 50.000, much of 
this work had to be conducted from information gleaned from the literature. The re- 
maining geological sheets for central Crete are now being produced by the Greek Geo- 
logical Service and their availability will by a great value to archaeologists as well as 
geologists.

In addition to the extensive outcroppings of soft stones located by the author, even 
greater numbers of deposits were indicated by Michael G. Diallinâs (pers. com.) as lying 
just below various limestone beds all over the island. Such strata occur from near sea 
level in the area around Heraklion to high into the Dikti Mountains and are often re- 
vealed by modern building activities as well as by stream erosion. True steatite is generally 
uncommon, particularly in quantities sufficient to permit recovery for use as artifacts. 
Actual field work was enormously benefitted through the use of good maps of Crete 
(Ethniki Statistiki Ipiresia 1963). Of the 28 maps sheets which will cover Crete at a scale 
of 1 : 50.000 very few are now available. The Hierapetra Quadrange (Papastamatiou 
1955 : 10,22) was the only available sheet which was of use in 1975.

The sources for soft stone on Crete noted in the literature are listed as 1 through 18 
below with much of this basic data coming from Warren (1969 : 137-143). Subsequent
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listings, numbers 19-25, are those which have been located via the research and field work 
of the author (Becker Ms C). This work also provided specific elaborations on the first 
18 sources. After each area noted is an indication of the stone types available, as follows:

(A) Chlorite or chlorite schist.
(B) Serpentinite.
(C) Steatite.

In cases where such designations are inadequate to describe the complex geological sit- 
uation a more specific description is provided.

1. Gonies (Gonsai) region (A, B)

This village of Gonies lies inside the nome (nomos) of Heraklion, near the border 
with the nome of Rethymnis. This is 26 km. west of Knossos. The most simple route 
is to drive west from Heraklion to Tylissos (14 km.) on the ancient route to distant Perama. 
About 9 km. west of Gonies is Anoyeia, and then Axos (see Pashley I : chpt. 8). This entire

Plan 1

area is characterized by serpentinites and chlorites. To the north of Gonies lie Phodele 
(Phodeli, No. 17) and Marathos. This is not the village of Gonies mentioned by Pendle- 
bury (1965 : 11, 13), which is situated west of Lasithi.

The village of Gonies, which is considerably changed since Pashley (1970, I : 159) 
spent a miserable night there, sits on a hill of serpentinite. Warren (1969 : 129) notes 
«chlorite and chlorite limestones are found in the foothills of the Ida massif around the 
village of Gonies», but did not note the prolific and varied serpentinites of the area. The 
most varied serpentinites, ranging in color from light green through olive, red, brown, 
and almost black, including thin veins of asbestos and other minerals, were found here. 
A small gully near a road outcrop, indicated by M. G. Diallinâs, was found to contain
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a profusion of roughly polished serpentinite boulders which appear very suitable for 
working into stone vases.

Renz (et al. 1954) notes an outcrop of «steatite» in a flysch zone, surrounded by 
Cretaceous limestones. These ancient limestones abound in the area, but extensive ser- 
pentinites are also found from here to the sea to the north and northeast (Becker Ms. C). 
How extensively they range to the southwest is not yet known.

2. Kamâres - Zaros (A), Moni Aghios Antonios Vronmiou

Warren (1969 : 129) merely notes that Zaros is a large village east of Kamâres. The 
actual distance by road is about 11 km., and at least two major outcrops of chlorite can 
be found on this road, with numerous smaller deposits. Zaros lies astride the crossroad 
10 km. west of Panassôs. The outcrop under discussion is west of Zaros, just west of a 
small village (?) noted as Moni Aghios Antonios Vronmiou on the Ethniki Statistiki Ipire- 
sia (1963) map. Walking this in 1975, I did not notice this «village», but located the 
major outcrop of chlorite schist 2 to 3 km. east of Vorizia (No. 14).

Pendlebury (1965: 12, 13, 35, 103, 111, 126, 137, 148) indicates that the area 
including the Kamâres (Kamârais) cave to the northwest, contains Neolithic remains, 
MM I material, the type ware for MM I Palace Style pottery, and Kamâres cave 
ware of the MM lia period, and some terminal MM III material from Kamâres cave.

From here I walked west to Vorizia (No. 14) and then continued west past what 
appears to be the gorge within which, to the north, lies the Kamâres cave. Due to time 
limitations I continued west into Kamâres, took the south fork in the road, and on to 
area No. 15 (see below).

3. Miamou - Krôtos (ABC)

Miamou, two hours by mule (Taramelli 1897) south of the ruins of Gortyna (west 
of modern Aghioi Deka), was reached by Pendlebury (1965 : 8, Map 2) from Vasilike to 
the NE. (Vasilike Anoyeia?) via Makry Livadhi in 1% hours on foot, Miamou being 
the end of the trail up the Asterousia Mountains. Makry Livadhi does not appear on 
any map. One can drive 1 km. west of Aghioi Deka, turn south through Metropolis, Chou- 
stouliana and Platanos, and take the unasphalted road to Plora then east 3 km. to Apesso- 
kâri, then south into the mountains just before Apessokâri on to the trail to Lenda (ancient 
Lebena) on the coast. Miamou is about one half the distance to Lenda, or about 11 km. 
by road.

Warren (pers. com.) locates the interesting rocks «well below Miamou, in the Lenda- 
Trypete - Krotos area», as well as «westwards at ancient Lasaia, just east of Kaloi Li- 
menes» (see also Warren 1969 : 129). This area is well noted by Renz (et al. 1954) as a 
source of ultramafic rock. Note also the outcrop to east, which «points to» No. 16, Lenda. 
Ancient Lasaia (Lasea) is supposed to have been situated about five miles (eight kilo- 
meters) west of Lenda (No. 16) along the coast. One may also go inland (north) from 
Lenda, over the Asterusian Range, toward Miamou. Krôtos is ESE. of Miamou, about 
3 km., and the separate deposit (Renz et al. 1954) lies east of the village.

There are traces of an ancient Roman road in the pass, and Roman quarries due
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west of Miamou. The Roman quarries, however, are not those which produce steatite 
and related rock types. A rivulet flows north from the area of Miamou, down through 
the foothills and to the Messara. This stream flows past Platanos and joins the Hieropo- 
tamos.

Archaeological remains from the Miamou - Krotos area include Neolithic remains and 
EM I burials. From the Grotto at Miamou (Taramelli 1897) are Sub-Neolithic pottery 
remains (Pendlebury 1965 : 35, 47, Maps 3, 4). Warren says that this area produces a 
lighter brown /green variety of serpentine, used extensively in the Messara, but rare after 
MM I/II.

M. G. Diallinâs (pers. com.) notes that a German operated talc mine was in this 
area, as well as another near Katharon (No. 11), but that both ceased operation due to 
insufficient supplies of raw material. Diallinâs mentioned Aghia Escapi (?) and Aghia 
Paraskevi (?) as landmarks for this mining operation.

4. Mochlos (Moxlos) (A)

A very small island site east of the island of Pseira, which is in the Gulf of Mirabello. 
Mochlos is well known from Seagers publications (1909, 1912). Pendlebury (see index) 
describes an EM I house and related pottery, an EM II site with all cultural materia^ 
the EM III site, and the MM I occupation. Seager (1909 : 208) found an unfinished stone 
cup on the site and suggested that the ancient town was an area of manufacture for stone 
vessels. The stone type of this unfinished object is unknown, nor has this piece been 
specifically identified.

The modern village of Mochlos, which has but 4 or 5 houses, lies on Crete directly 
south of the island of the same name. This tiny island which Seager called Mochlos is 
called Aghios Nikolaos on the Papastamatiou map (1955) as well as the Ethniki Statistiki 
Ipiresia map of 1963. Papastamatiou (1955) erred in designating as Mochlos, the tiny 
island of Konida, which lies deep in the Gulf of Mirabello just off Pacheia Ammos (see 
Ethniki Statistiki Ipiresia 1963 : No. 31).

The island of Mochlos is indicated as a solid mass of thick bedded limestone. On 
the Papastamatiou (1955 : No. 22) map it is called Ag. Nikolaos, and is shown as a bedded 
limestone with a patch of marl-sandstone-conglomerate exposed in the center. As with 
Pseira (see No. 6 below) these late deposits probably overlie an ultrabasic layer, from 
whence raw stone may have been secured.

Warren (1969 : 135) found extensive deposits of mottled and banded marble, often 
with a bluish tinge. According to Renz (Renz et al. 1954) the zone in which Mochlos 
is located consists of undivided tertiary deposits, including (rarely) limestone and gypsum, 
but mainly sand, clay, and marl. Much of Mochlos appears to be of limestone, and a 
gypsum quarry lies on the shore immediately opposite the island.

5. Préveli Gorge (A)

This site is «at the head» (Warren 1969 : 130) of the gorge passing into Préveli, reached 
by the new road south from Rethymnon about 22.5 km., turn west to Kaxaré (another 
0.5 km.) and south 8 km. to Assomati. Another 6 km. south lies Moni Préveli, although
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this last part is poor trail. One could also use the old route, leaving the new route at Pa- 
nagia (about 5 km. south of Spili) and driving a poor trail 10 km. to Drimiscos, then south 
1 km. to a path leading west, which is about 5 km. direct (air), but perhaps many times 
that length on the ground as it descends to river and rises up the other side. The route 
via Keramia is an old route useful only when no roads existed.

Pendlebury (1965) lists a north-south route from the Préveli Monastery, via Gerakeri, 
Patsos, Bene, Ornithi, and Monopari, but none of these locations nor the route appears 
on his Map 2, nor can they be found elsewhere. No ruins are mentioned by Pendlebury.

This region including the province (eparcheia) of Aghios Vasilios (Aghios Vasiles) in- 
cludes not only the quarries of the Préveli Gorge, but also those of Spili (10 km. by air 
to the north), Ardhaktos (No. 9) to the east-north-east, and Saktouria (No. 7) very far 
east. All of these areas are described and located by Hood and Warren (1966). The area 
had been noted for the paucity of Minoan sites but Hood and Warren (1966 : 165) note 
many, and refer to others located by Paul Faure in 1965. The Préveli Gorge area is de- 
scribed by Hood and Warren (1966 : 180- 182), who note three separate areas. The Megas 
Potamos flows through the upstream gorge and past Kato Préveli (Ellinikon), where it 
is joined by a tributary flowing from the north-east. The enlarged river flows through 
the Préveli Gorge to the sea at Aghios Savvas. The gorge widens to a valley over 100 
meters across near the mouth, but is not accessible via the gorge, but only by steep 
paths from the east and west rims. Hood and Warren (1966: 181) describe the date palms 
which grow there and their history from Minoan times. Up the western rim and 250 m. 
to the west lies a Minoan site. The car road is % km. to the north and the Préveli Mo- 
nastery lies another kilometer to the west. Hood and Warren (1966 : 182) date the ceramics 
to Middle Minoan II to Late Minoan I periods.

6. Pseira (A)

An island site west of Mochlos (Mochlos: No. 4), also well described by Seager (1910). 
Pendlebury (1965 : see index) notes an EM II site, overlain by MM I houses, a destruction, 
MM III through LM II occupation. Pseira is noted (Renz et al. 1954) as an island of 
Cretaceous limestone. Diallinäs suggests that steatite may exist on or near the island, 
perhaps in beds beneath the limestone layers. Papastamatiou (1955: No. 22) indicates 
that the west coast of Pseira is a bedded limestone, but the west central portion is a mixture 
of marl-sandstone-conglomerate deposits, with phyllites appearing along the eastern and 
southern fringes. This more detailed description does not significantly alter the evaluation 
of Renz and his colleagues, and may equally conceal underlying beds of ultrabasic rock.

7. Saktouria (A)

Not noted by Pendlebury, this deposit appears to be near the south coast, west of 
Aghia Galene, perhaps near Mount Vouvala, SW. of Mélabes. Note that the ancient 
name of Aghia Galene was Soulia. Warren (1969 : 130) says he found chlorite «Below Sa- 
ktouria».

Saktouria is reached from Mélabes (51 km. from Rethymnon) by driving north about 
3 km. and turning SW. The road to Saktouria thus enters from the north-east and thence
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runs west 0.5 km. to Kato Saktouria and another 4 km. to Cape Melissa on the coast. 
Saktouria is about 1 km. from the area which Hood and Warren (1966 : 171) call 
«Tris Petres», where a post-Minoan settlement and burial area lie. These are near the 
waters of a spring «Renda», to the west of which is the area known locally as «Elli- 
nikon». About one hour south of Saktouria on a southward facing slope lies a Minoan 
settlement. This area is between the church at Aghios Ioannis and a steep gorge 125 m. 
west of it. Hood and Warren (1966 : 172) describe the Minoan pottery as MM II/III- 
LM I. This area is 0.5 km. from the sea. Continuing south to the sea one reaches the church 
of Aghios Markos. Some 50 m. to the east across the stream bed, and on the edge of a 
sea cliff appears to be an isolated Minoan house. The pottery at the house (Hood and 
Warren 1966 : 172) is similar to that of the Minoan settlement just to the north.

8. Sarakina Valley (AC)

This area is not noted by Pendlebury. Warren (1969 : 130) locates the deposits of 
the Sarakina Valley north of Myrtos, a site on the south shore on the coast road west 
of Hierapetra. Warren says that the Sarakina Valley has excellent deposits of steatite, 
first noted by Evans. Evans (1897 : 328) located the «beds of steatite in the valley of the 
Sarakina stream one-half hour below ancient Malla». Warren (pers. com.) locates these 
beds south of modern Malles (Mâlai) while ancient Mâlla is about 1.2 km. east by 
south. Evans description would suggest that ancient Mâlla was about 3 km. from these 
steatite beds.

9. Ardhaktos, Aghios Vasilios (B)

This area is not noted by Pendlebury. Warren (1969 : 139) locates the site far up 
the east branch of the Préveli Gorge, approximately 5 km. southeast of location 
No. 5 above. Warren says this area is south of Spili (see No. 12) «behind and to the 
west and north of Ardhaktos» (Hood and Warren 1966 : 166). M. Paul Faure visited 
Aghios Vasilios in the summer of 1965 and noted Minoan and other sites around Ardhaktos 
(Hood and Warren 1966 : 165). Hood and Warren (1966 : 175) saw extensive deposits 
of «serpentine» in the «mountainous country around Ardhaktos and below it as far as 
Vatos across the valley about five kilometers due south of Spili».

10. Gonies Lepria (B)

Warren (1965a : 129) found serpentine in the narrow valley called Lepria which 
opens directly off the south side of the main road to Anoyeia at a point 2.3 km. west of 
the village of Gonies (see No. 1 above). Gonies is in Malevizi Province, but the valley 
may be in Mylopotamos Province. All lie in the northern foothills of the Ida massif. 
Warren describes the eastern side of the narrow Lepria valley as formed by a serpentine 
hill with a flat top, on which the remains of a MM I to LM settlement were found. This 
hilltop site is called Stalona or Sta Alona (from Sta Alonia?). The period of occupation 
is noted by Warren as that during which serpentine was extensively used for vases.

Renz (et al. 1954) note a serpentine deposit ca. 2-3 km. East of Anoyeia. This could 
be either Gonies (No. 1) or Gonies Lepria (No. 10), for both are part of the same mass.



248 MARSHALL J. BECKER

Warren does not say how far south of the main road and into Lepria this Stalona (or 
Sta Alona) is located. If the Lepria Valley and Stalona cannot be located, a search 
should be made along the road and to the east of the road south of Sisarxa (Sisarcha), 
beginning 200 m. south of town and running to 1 km. south (Renz et al.).

11. Katharon (BC)

In the small Katharon Plain, which lies west of Kritsa west of the Bay of Mirabello 
(Pendlebury 1965 : 6, 10, 11, 365 : also Warren 1969 : 139), is a major talc deposit. Warren 
refers to Faure (1966 : 49) for the location of the Katharon site. Warren (1969 : 40) does 
not believe these deposits to have been used in Minoan times.

Faure (1966 : 49) locates the site 1% hours on foot west-southwest from Kritsa 
(Mirabello) on the border of the Katharon Plateau (elev. 1100 m.). Faure places this on 
the slope of Mount Skaphidara, and to the northeast and east of the Selakano basin. 
He believes the deposit of hard rock and serpentinite (pure magnesium silicate) to be 
located south of Katharon. However, the Selakano Basin may lie east of Mountain Ska- 
phidara, and the village of Katharon could not be reached in fewer than 4 hours on foot 
from Kritsa.

The supposed deposit of hard rock and serpentinite (described as pure magnesium 
silicate) is located south of Katharon, which is about 8 km. (by air) WSW. of Kritsa. The 
road winds over rough mountains and is more than twice that distance. The edge of the 
Katharon Plateau is over 16 km. above Kritsa. Kritsa stands almost astride the boundary, 
running E.-W., for a limestone - dolomite layer, being slightly north of this interface with 
a limestone - hornstone band (Renz et al. 1954). This band of limestone - hornstone can 
be clearly seen at the west end of the road between Kritsa and Aghios Nikolaos. The geo- 
logical boundary is fairly straight while the road winds torturously beyond Kritsa to Ka- 
tharon. Faure locates this deposit WSW. from Kritsa, along this boundary, which conti- 
nues WSW. in a slow rise.

Becker (Ms. C) located 2 quarries from which bright yellow limestone was being 
recovered, and at about 16 km. west of Kritsa found a green stone (chlorite?) in the 
road ballast. Snow prevented the discovery of the source, but a local resident of Kritsa- 
Katharon indicated that such stone came from the area around Katharon.

True steatite exists in this area, which was mined by a German concern for some 
time, as well as others interested in the local minerals.

12. Spili (B)

This area is not noted by Pendlebury. Warren (1969) places Spili 4 or 5 km. due 
east of the Préveli Gorge (see No. 5 above). The hill just west of Spili is said by Warren 
to be a mass of serpentine. Hood and Warren (1966 : 175-176) note an important 
Minoan settlement at this site, which they expected since Spili is the chief village in the 
valley of Aghios Vasilios. Spili, or more specifically the location of «Kefalia» (Hood 
and Warren 1966), is at the foot of high cliffs. A hill which projects south «from the 
mountain wall of Kedros» supports the ancient site. This lies beyond the western border 
of the modern village, above the main road and modern cemetery. Hood and Warren
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(1966 : 175) describe the hill as being «serpentine» (see also Ardhaktos, above). The hill 
had been leveled prior to 1965 to make a football field, a process which destroyed the 
large ancient settlement.

13. Tersa (Tértsa) (B)

This area is also noted by Evans as «Arvi», but is not noted by Pendlebury. Placed 
by Warren (1969 : 139) along the south coast some 10 km. (on foot) west of the Sarakina 
Valley, between Myrtos and Arvi. The location lies about 10 km. (direct) SSW. of the Sa- 
rakina Valley deposit (No. 8). The deposit is located «just west of the Hamlet of Tersa 
(or Terzi)» : (Warren 1969 : 139). Myrtos is a well known archaeological site.

Evans (1897 : 328) noted «equally prolific» deposits of «steatite» on the coast at 
the Kakon Oros, a little east of Arvi. This is the deposit which Warren specifically des- 
ignates. Warren also says that this stone is almost black in color, with lighter patches, 
and was not used for vases. Data on Priansos (No. 18) appears below.

Pashley (1970, I : 275) speaks of a cleft in the rock at Arvi, a location which might 
be investigated as a possible stone source.

14. Vorizia (B)

This area is not noted by Pendlebury. This «deposit» was located by Warren within 
two or three kilometers west of what he calls «Kamâres-Zaros» (see No. 2 above). Warren 
(1966 : 139) describes the serpentine here as «much chloritised!». In 1976 (2 January) 
Becker found a peculiar «hill» of chlorite about 100 m. east of the town of Vorizia, and 
at least three veins were located within the town along the main road which runs east- 
west. The entire zone is well laced with ultrabasic rock. About 1 km. west of Vorizia 
one can see the vast gorge which opens to the north into the mountain wall. The Ka- 
mâres cave site lies up that gorge.

From Vorizia one can go about 4 km. west to Kamâres, and take the south fork in 
Kamâres to Grigoriâ (No. 15).

15. Kamares - Grigoriâ (C, per Warren; A via Becker)

Warren (1969 : 140) placed this deposit, which he believes to be steatite, between 
Kamâres and Grigoriâ, and adds that it is on the southern slopes of Mountain Ida. 
However, all three areas (2, 14, 15) in this zone are along the southern slopes of 
Mountain Ida.

Renz et al. (1954) depict an ultrabasic outcropping of considerable extent southwest 
of Kamâres. This outcropping is an elongated oval 3 to 4 km. east-west and over 1 km. 
north-south, with the easternmost curve crossing the road so as to give an exposure of 
about 1 km. Although no steatite was found, I did not search this area with any care. 
The entire zone appears to be in high hills (750 to 775 m. elev.), and chlorites were most 
easily located along the stream valley north of Grigoriâ.

This deposit (No. 15) can also be reached by a good road from the south. Passing 
north of the archaeological site of Festos (Phaistos) to Mires (Moirai) and toward Tym-
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pâki on the west, one turns north before Tympaki toward Vôri. Take the road north 
of Vori, through Kalochorafitis and Grigoriä to the deposit.

16. Lenda (Leda) (C)

Lenda, the modern name for ancient Leben or Lebena (see Warren 1969 : 140; 
Pendlebury 1965 :11), is located on the south shore of Crete, south of the Messara, and 
south of Miamou via a trail to the coast (see No. 3 above). A temple of Asklepios is 
at Lenda.

Pendlebury (1965 : 11) calls ancient Lebena one of the harbors of Gortyna. Warren 
(1969 : Fig. 4) says the steatite deposits are immediately west of the village of Lenda 
(see also Faure 1966 : 52). Warren (1969 : 93) also refers to the excavations at Lebena.

17. Phodhele (C)

The birthplace of El Greco. Lies west of Heraklion off the north coast route, between 
Aghia Pelagia (ancient Dion) and Bali (ancient Astale) : (Pendlebury 1965 : 12). Warren 
(1969 : 140) believes Phodhele, like Katharon (No. 11), was not quarried for steatite in 
Minoan times.

Becker (Ms C) found large deposits of serpentine in this area, some with very thin 
veins of steatite, and others with larger layers. The entire route from Gazi to Phodhele 
along the coast is laced with massive serpentinite deposits, within which true steatite 
can be found.

18. Priansos (B)

Not to be confused with Arvi, Priansos is noted by Evans (see No. 13 above) in 
a very confusing description (Evans 1897: 328). Evans noted a deposit in the range which 
separates Ano and Kato Kastelliana on the north from Tsutsuro (Tsoutsouros) on the 
coast. This must be the Asterousian Range, with the deposit located in the northeastern 
portion of the range in the area of ancient Priansos. Warren (pers. com.) provided a 
clarification for Evans description of the location of this exposure. Evans had confused 
the location of outcroppings No. 13 and No. 18 in his published comments.

A road runs directly from Kato Kastelliana to Tsoutsouros, on the south coast, 
with the ancient site of Priansos situated about 1 km. south of Kato Kastelliana, on the 
east side of the road. Kato Kastelliana is located on the new road running between Skinias 
and Pyrgos.

19. West Pixikas

Renz (Renz et al. 1954) indicates an ultrabasic outcropping with an exposure of 
from 1 to 2 km. in diameter situated west of Pixikas. This area can be reached by 
taking the road north from Tympaki (Tympâkion) past Kôkkinos Pyrgos along the route 
to Rethymnon. Once through Apothofilou, 1-2 km. north of intersection with the road 
to Aghia Galene (past army depot on left), the road turns east. All rocks south of that 
point are mainly limestones. After the road turns east around a hill, which lies on the 
south side of the road at this point, a clear view can be seen of the valley to the north.
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This hill on the south side of the road appears altered ultrabasic rock, and similar ma- 
terial is plentiful further along the road as it winds toward the north.

20. Kalo Khorio

The town of Kalo Khorio, situated near the Gulf of Mirabello, lies directly astride 
a tiny outcrop of pretertiary acid intrusives (granite, syenite, diorite, etc.) surrounded 
by a vast field of tertiary deposits (mostly sand-clay-marl). The town is located about
9 km. southeast of Kritsa (see No. 11), and 9 km. west of Pacheia Ammos (Pachyammos), 
by straight line distance. No evidence of outcrops of ultrabasic deposits appear on the 
geological maps (eg. Renz et al.), but M. G. Diallinäs suggests serpentinite deposits in 
this area and possibly talc. Becker (Ms C) covered this area on a day marked by sleet 
and rain, and failed to locate any indications of serpentinites or related rocks. However, 
closer inspection is considered desirable before reaching a conclusion regarding local 
stone types.

21. Pervola - Xondros

South of Kato Yiannos and west of the two small towns of Pervola and Xondros 
is an ultrabasic outcrop which is indicated (Renz et al. 1954) as almost 1 km. in diameter. 
This lies on the north slope of Kephala Xôndrou (elev. 735 m.). Kato Viannos is about
10 km. by air west of Pevkos (No. 23).

22. Kératon

Southeast of Pervola and Xondros (No. 21) is a small outcropping on the mountain 
of Kératon (elev. 621 m.). This deposit lies east of the road leading to Keratokampos, 
on the south coast (Renz et al. 1954).

23. Pevkos (Viannou Province)

A large zone extending west from Pevkos, nearly to Ano Viannos. The southern 
margin includes the village of Amiras, and the northern edge extends well into the 
mountains (Renz et al. 1954).

24. Murniés (Mournies, Mourniai)

Northwest of Myrtos and southwest of the Sarakina Valley deposit (No. 8) is a 
large deposit of pretertiary basic intrusives. The northern limits are west of the village 
of Midoi (Midi) and the deposit has the village of Murniés near its center. The southern 
edge is crossed by the main east-west road. A talc mine (Renz et al. 1954) is noted as 
north of Murniés, but no one questioned in the area knew of such a mine in 1975. 
Samples were collected by Becker (Ms. C), but snow prevented access to the area north 
of Murniés.

On the road leading north from Myrtos at least 3 veins of chlorites are evident before 
reaching the Mourniés intersection.
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25. Sicologos Junction

A chlorite layer is evident on the north side of the road about 0.2 to 0.3 km. west 
of the junction of the road of Sicologos, just east of the turn to Kalamion. This lies be- 
tween areas 23 and 24 on the main east-west road along the south shore.

CONCLUSION

True steatite must exist in fairly thick deposits or layers to be of sufficient quantity 
to permit quarrying for raw stone to be made into artifacts. The composition of steatite 
permits large deposits to be quarried in such a fashion as to permit removal of blocks 
of the raw material which can easily be worked. Faults and other inclusions may prevent 
the use of individual blocks quarried by such techniques, but for the most part such stone 
has great potential for being worked.

Serpentinite outcrops tested on Crete were quite friable, and the chlorite deposits 
located even more friable, with the potential for recovering useful blocks being rather 
low. The various deposits tested by the author (Becker Ms C) represent approximately 
half of the known locations from which soft stone might be recovered, in no case was 
there available stone of sufficient quality to permit effective quarrying of raw material 
for bowls of serpentinite or chlorite. However, known deposits of these two stone types 
have been quarried elsewhere, and workable deposits on Crete may be located in areas 
not yet tested. The vast and varied serpentinite hills around Gonies and west toward 
Anoyeia (No. 1) were «mechanically presorted» by natural forces through water erosion. 
A small ravine through these hills was indicated as a potential source of «presorted» 
stones by M. G. Diallinâs of Heraklion. Upon investigation the erosion caused by this 
stream had eaten into the serpentinite hill and collapsed large quantities of the stone 
into the ravine the effect of rockslides on the stone was to fracture the weak stone into 
small pieces, with the exception of occasional nodules, which appear to be less friable 
and therefore more suitable to being worked by Minoan craftsmen. The survival of such 
«blocks» derived from the process of natural erosion, and their subsequent abrading 
and polishing by stream action, in effect served as a mechanism for presorting this ma- 
terial which would have been far more effective in providing new material than even 
a large scale mining operation.

These observations should provide a useful beginning to research relating to stone 
types used by the ancient Minoans. Knowledge of these sources will facilitate the location 
and study of the specific «quarries» used by the ancient population of Crete.

MARSHALL J. BECKER



ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΠΡΕΛΟΥΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ GEORGE WHITMORE

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

( Π ί ν. 104-110· Σ χ. 1 - 9· Ε ι κ. 1 - 5 )

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για να κατανοήσει κανένας σε βάθος το νεοκλασικισμό, το μεγάλο αυτό ευρωπαϊ- 
κό στυλ, που κυριάρχησε στην τέχνη της ηπείρου μας, καθώς και της Αμερικής, για 
ένα περίπου αιώνα, και να φθάσει στη δίκαιη εκτίμηση των επιτευγμάτων αλλά και των 
αποτυχιών του είναι ανάγκη, νομίζω, να προσπαθήσει να δει προσεχτικά τη γέννηση, 
ανάπτυξη, διάδοση και, τέλος, την παρακμή του, από πολλές και διαφορετικές πλευρές. 
Προπάντων όμως, είναι αναγκαίο ν҆  αντικρίσει κανένας το νεοκλασικισμό μέσα στο 
ευρύ ιστορικό, αλλά και το κοινωνικό του πλαίσιο και, μάλιστα, όπως αυτό εμφανίζε- 
ται, όχι μόνο στις χώρες όπου γεννήθηκε το καινούριο στυλ, γύρω στα μέσα του 18ου 
αι., αλλά και σ҆  εκείνες, όπου διαδόθηκε αργότερα φερμένο απέξω, όπως έγινε στην 
περίπτωση της Ελλάδας.

Οσον αφορά, ειδικότερα, τη νεοκλασική αρχιτεκτονική δεν υπάρχει αμφιβολία, 
ότι για την ανάπτυξή της στην Ευρώπη σπουδαιότατο ρόλο έπαιξαν οι αρχαιολογικές 
έρευνες στο Ercolano, την Πομπηία, το Σπαλάτο κ.ά.* 1, αλλά πάνω απ ҆ όλα—και ιδιαί-

* Η  μελέτη αυτή, που το δεύτερο μέρος της θα δημοσιευτεί σε επόμενο τόμο του ΑΔ, αποτελεί 
τμήμα μιας ευρύτερης εργασίας του υπογραφομένου στο Institute of Advanced Architectural Studies 
(I.A.A.S.) του Πανεπιστημίου της Υόρκης της Αγγλίας για τη χορήγηση του διπλώματος των Con- 
servation Studies, το 1975. Κριτές (examiners) της εργασίας αυτής υπήρξαν ο Δρ. Derek Linstrum, 
Radcliffe Lecturer in Conservation Studies, Διευθυντής του Conservation Course του I.A.A.S., ο αρχιτέ- 
κτονας κ. Bernard Feilden, αναστηλωτής του γοτθικού Minster του York και του St. Pauls Cathedral 
του Λονδίνου, καθώς και ο Δρ. Howard Colvin του St. Johns College της Οξφόρδης.

Η  παραπάνω εργασία εγκρίθηκε το καλοκαίρι του 1975. Η  συνταξή της απαιτούσε, μεταξύ άλ- 
λων, τη διεξαγωγή μιας έρευνας στην Κέρκυρα (Αρχεία Ι όνιας Γερουσίας) και το Λονδίνο (Public 
Record Office), που θα ήταν αδύνατο να γίνει χωρίς τη συμπαράσταση του κ. Derek Linstrum, του κ. 
Howard Colvin, του κ. John Harris (Διευθυντή της Drawings Collection του Royal Institute of British 
Architects —R.I.B.A.— του Λονδίνου), του κ. J. Ε. South (Corps Library, Royal Engineers, Chatham, 
Kent), του κ. D. K. Smurthwaite (Books and Archives, National Army Museum, Λονδίνο), του κ. Μ. 
Wright (Central Library, Royal Military Academy, Sandhurst, Camberley, Surrey), του κ. Κωνστ. Μού- 
χα, Προέδρου της Αναγνωστικής Εταιρείας της Κέρκυρας, του κ. I. Δόικα, Διευθυντή των Κρατικών 
Αρχείων της Κέρκυρας, του Κερκυραίου αρχιτέκτονα κ. Γ. Κόλλα και της δ. Πηνελ. Α γαλλοπούλου, 

Επιμελήτριας Κλασσικών Αρχαιοτήτων, προς τους οποίους είμαι ιδιαίτερα υποχρεωμένος.
1. Carlo Pietrangeli, Archaeological Excavations in Italy, 1750- 1850, Κατάλογος της Έκθεσης 

του 1972 (Λονδίνο) με θέμα «The Age of Neoclassicism», σ. XLVI κ.ε., Mario Praz, On Neoclassicism, 
έκδ. Thames and Hudson, 1972 (β έκδ. paperback), σ. 70 κ.ε. (The Antiquities of Herculaneum), 
Hugh Honour, Neo-Classicism, Harmondsworth 1973 (a έκδ. 1968), σ, 43 κ.ε. (The Vision of Anti- 
quity), Dora Wiebenson, Sources of Greek Revival Architecture, έκδ. Zwemmer, London 1969, σ. 
19 - 35 (Expeditions, Tourists, Patrons and Publications), σ. 36 - 61 (Reception of the Archaeologi- 
cal Publications) και σ. 62 - 74 (Archaeology and Architecture).
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τέρα για την περίοδο της λεγόμενης «Ελληνικής αναβίωσης» (Greek Revival) του νεο- 
κλασικισμού— η «ανακάλυψη» της Ελλάδας και των κλασικών της μνημείων, που εφο- 
δίασαν τους αρχιτέκτονες του νεοκλασικισμού με φρέσκες κι από πρώτο χέρι γνώσεις, 
γύρω από την ελληνική αρχιτεκτονική2. Και είναι, δίχως άλλο, οι γνώσεις αυτές που 
έδωσαν στους νεοκλασικούς αρχιτέκτονες της Ευρώπης και της Αμερικής ένα με-

Σχ. 1. Η  Κέρκυρα στη β δεκαετία του 19ου αι. Διακρίνεται καθαρά ο χώρος της Σπιανάδας, χωρισμένος 
με στενά δρομάκια σε δεντροφυτεμένα, ακανόνιστα κομμάτια. Ο  γαλλικός αυτός χάρτης της Κέρκυρας 
περιλαμβάνεται στον Nouvel Atlas pour servir Thistoire des îles Ioniennes (Paris 1823) και έχει συνταχτεί 
από έναν ancien officier supérieur en mission dans ces îles, revu par le colonel Bory de Saint-Vincent.

2. Dora Wiebenson, σ. 1 - 18 (External History of the «Antiquities of Athens») και 19-35 (Ex- 
peditions, Tourists, Patrons and Publications), και J. Mordaunt Crook, The Greek Revival, εκδ. John 
Murray, London 1972, σ. 1 -62  (The Rediscovery of Greece).
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γάλης ακρίβειας λεξιλόγιο κλασικών ρυθμών και εσωτερικάς διακόσμησης. Τέλος, 
ένας άλλος παράγοντας, που αναγνωρίζεται ως στοιχείο βασικής σημασίας στο ξεκίνη- 
μα της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, είναι μερικά εξέχοντα ονόματα σαν του Lodoli3 
και του Laugier4, που χάρισαν στο νέο στυλ ένα θεωρητικό υπόβαθρο και του έδωσαν 
μερικές θεμελιακές αρχές πρός την κατεύθυνση της σαφήνειας και καθαρότητας του 
σχεδίου και της λειτουργικότητας της κατόψεως.

Η  σχέση της Ελλάδας με τη νεοκλασική αρχιτεκτονική παρουσιάζει ξεχωριστή 
σημασία σε τρείς επί μέρους τομείς, που ενδιαφέρουν—περισσότερο η λιγότερο— το- 
σο την ιστορία του νεοκλασικισμού, γενικότερα, όσο και την ιστορία της νεώτερης 
αρχιτεκτονικής αυτού του τόπου.

Καταρχήν, είναι γνωστό, πώς τα ελληνικά μνημεία αντικατάστησαν τις ρωμαϊκές 
αρχαιότητες — παρ҆  όλες τις αντιρρήσεις του Sir William Chambers5 και την πολεμική

3. Ο  Φραγκισκανός μοναχός Carlo Lodoli, που καταγόταν από τη Βενετία, θεωρείται πατέρας 
της θεωρίας της «λειτουργικότητας» στη νεώτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Ο  ίδιος δεν άφησε κανένα 
κείμενο, αλλά οι ιδέες του, όπως είχαν παρουσιαστεί από τον ίδιο σε μία σχολή, όπου φοιτούσαν νεαροί 
Βενετοί αριστοκράτες, στα 1740- 1760, έχουν συγκεντρωθεί στο βιβλίο του Andrea Memmo, Element! 
di architettura Lodoliana, Ρώμη (1786), μετά το θάνατο του Lodoli (1760) και, κυρίως, στο Saggio 
sopra larchitettura (1756) και τις Lettere sopra larchitettura (1764) του Francesco Algaroti. Κατά το 
Lodoli, «niente ha da vedersi in una fabbrica, che non abbia il proprio suo ufficio, e non sia parte 
integrante della fabbrica stessa, che dal necessario ha da risultare onninamente lornato» (Algaroti, Sag- 
gio, σ. 61). Για το Lodoli και τις θεωρίες του βλ. Emil Kaufmann, Architecture in the Age of Rea- 
son, έκδ. Dover, New York 1968 (α έκδ. στα 1955), σ. 95 κ.ε., και σ. 242, σημ. 132 (όπου συγκεντρωμένη 
βιβλιογραφία), καθώς και Hugh Honour, ό.π., σ. 136.

4. Ο  Γάλλος αβάς Marc - Antoine Laugier, συγγραφέας του Essai sur LArchitecture (Παρίσι 
1753), παραβάλλεται —για το έργο του— με το Lodoli. Πίστευε πώς μονάχα η απλότητα και η φυσικό- 
τητα μπορούσε να σώσει την αρχιτεκτονική από την παρακμή. Ο  Laugier, βέβαια, είχε υπόψη του τις 
ακρότητες του Μπαρόκ και, κυρίως, του Ροκοκό, και οι ιδέες του, καθώς λέει ο Emil Kaufmann (ό.π., 
σ. 134), αποτελούσαν «the mentality of romanticism with its predilection for the irregular and for 
productions of the past with outspoken character, such as Egyptian and Gothic Works». Η  επιρροή του 
στη γενιά των Γάλλων αρχιτεκτόνων του τέλους του 18ου αι. υπήρξε πολύ αξιόλογη, ιδίως όσον ά- 
φορά την εισαγωγή στην αρχιτεκτονική των καθαρών γεωμετρικών σχημάτων (Boullée, Ledoux). Βλ. 
και Hugh Honour, ό.π., σ. 29, καθώς και Wend von Kalneim, Architecture in the Age of N eo-Clas- 
sicism, Κατάλογος Έκθεσης του 1972 για το Νεοκλασικισμό, ό.π., σ. LV.

5. Ο  σπουδασμένος στη Γαλλία και σύγχρονος του μεγάλου Σκωτσέζου αρχιτέκτονα Robert 
Adam, Sir William Chambers (1723 - 1796), σπουδαίος Άγγλος αρχιτέκτονας (και δημιουργός σχολής) 
του β' μισού του 18ου αι., υπήρξε ένας από τους πιο σφοδρούς πολέμιους του Greek Revival η μάλλον 
του «Grecian style», όπως λέγονταν τότε στην Αγγλία τα νεοκλασικά αρχιτεκτονικά ρεύματα που ξε- 
κινούσαν, κατά κύριο λόγο, από τις λαμπρές δημοσιεύσεις ελληνικών μνημείων από τη Society of Di- 
lettanti. Οταν στα 1769 τυπώθηκαν από την τελευταία οι Antiquities of Ionia, καρπός της Expedition 
του 1749 στην Γωνία και τα νησιά του Αιγαίου, την οποία είχαν χρηματοδοτήσει οι Dilettanti, ο Cham- 
bers έστειλε ένα γράμμα στον James 1st Earl of Charlemont, αρχηγό της Expedition, γράφοντας, μεταξύ 
άλλων, τα εξής: «Το ελεεινό αυτό βιβλίο που δημοσίευσαν οι Dilettanti αποτελείται από μερικά από τα 
χειρότερα παραδείγματα αρχιτεκτονικής, που έχω δεί ποτέ μου. Είναι καθαρή τρέλλα να στέλνουμε έξω 
ανθρώπους για να μας φέρουν πίσω τέτοιο υλικό. Μου είπαν πώς η περίεργη αυτή υπόθεση κόστισε στην 
Εταιρεία σχεδόν τρεις χιλιάδες λίρες. Έ να τέτοιο ποσό, αν είχε σωστά χρησιμοποιηθεί, θα μπορούσε 
να προσφέρει πολλές υπηρεσίες στην προαγωγή της τέχνης. Αλλά, το να ξοδέψει κανείς τόσο πολλά, 
για να εισαγάγει στη χώρα τέτοια κακογουστιά είναι καθαρή αηδία»!

Η  απλότητα και η σαφήνεια των «Grecian buildings» φαίνονταν στο δημιουργό του Somerset 
House του Λονδίνου, του μεγαλύτερου δημόσιου κτηρίου της Αγγλίας του 1775 (ο Sir John Summer-
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του Piranesi6— ως πηγή εμπνεύσεως στην ύστερη φάση της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, 
την περίοδο της «Greek Revival Architecture» της Ευρώπης και της Αμερικής7, στο

son — Architecture in Britain 1530- 1830, Harmondsworth 1970, σ. 420—το χαρακτηρίζει σαν ένα 
«extremely thoughtful and sensitive example of that eclecticism which we find in the early phases of the 
age of Neoclassicism»), κάτι το ταιριαστό μονάχα για την αρχαία ελληνική κοινωνία, την κοινωνία 
των αναρίθμητων ελληνικών κρατιδίων με τους ατελείωτους εμφύλιους πολέμους και τα πολύ περιο- 
ρισμένα οικονομικά μέσα. Στην γ έκδ. (1791) του βιβλίου του Treatise on Civil Architecture, πρόσθεσε 
ο Chambers παραπομπές, όπου δριμύτατα επιτίθεται εναντίον των «πρωτόγονων νεωτερισμών» της 
νέας γενιάς του αγγλικού νεοκλασικισμού: «In the Constructive Part of Architecture, the Ancients 
were no great Proficients. I believe many of the Deformities which we observe in the Grecian Buildings 
must be ascribed to their Ignorance in this Particular, such as their Gouty Columns, their narrow Inter- 
vals, their disproportionate Architraves, their Ipetral Temples, which they knew not how to cover»! Βλ. 
εκτενέστερα J. Mordaunt Crook, ό.π., σ. 86-90, και Sir John Summerson, ό.π., σ. 415 κ.ε.

6. Ο  Βενετός αρχιτέκτονας Giovanni Battista Piranesi (1720- 1778) έχει μείνει στην ιστορία της 
αρχιτεκτονικής ονομαστός, όχι τόσο για το ελάχιστο, εξάλλου, αρχιτεκτονικό του έργο (διαμόρφωση 
του πλατώματος των «Ιπποτών της Μάλτας», στην κορυφή του λόφου Aventino της Ρώμης— βλ. Ma- 
rio Praz, ό.π., σ. 92 - 93— και πρόσοψη της Santa Maria del Priorato, κοντά στο παραπάνω ύψωμα 
του Aventino), όσο για τα δημοσιεύματα του, που αρχίζουν από τα 1743 με την Prima parte di archi- 
tettura, όπου αποκαλύπτει κιόλας, καθώς σημειώνει ο Emil Kaufmann (ό.π., σ. 105), «την κλίση του 
για το μεγάλο και το επιβλητικό, για το παράξενο και τους ασυνήθιστους συνδυασμούς». Στα αμέσως 
επόμενα χρόνια, ο Piranesi παρουσίασε τα «Grotteschi» και τα «Capricci» πάνω στο θέμα, κυρίως, του 
μαυσωλείου και δημοσίευσε, στα 1745, τις λεγάμενες «Φυλακές» του, ένα σύνολο θολωτών χώρων τερά- 
στιων διαστάσεων, που έχουν βγεί από τους χορταριασμένους θόλους των θερμών του Διοκλητιανού και 
του Καρακάλα, και μολαταύτα δεν απεικονίζουν κανένα συγκεκριμένο ρωμαϊκό ερείπιο. Εμβλήματα 
και παλιά όπλα, αλυσίδες και σχοινιά, με δραματικές εναλλαγές φωτός και σκιάς, δίνουν στο σύνολο 
βάθος και υποβάλλουν στο θεατή, ανάμεικτα, το μεγαλειώδες και το τραγικό. Λίγο αργότερα, παρουσία- 
σε ο Piranesi (σε σειρά τόμων) τις Antichità Romane, όπου, ανάμεσα στα σχέδιά του με απόψεις γνωστών 
μνημείων η συνόλων της Ρώμης, η φαντασία του Βενετού αρχιτέκτονα είδε λεωφόρους θριάμβων, σπαρ- 
μένες με μη αρχιτεκτονικό. αντικείμενα, τρόπαια, όπλα κ.λπ.

Η  επιρροή των «Φυλακών» και των «Antichità» σε πολλούς αρχιτέκτονες της νεοκλασικής Γαλ- 
λίας (Ledoux), Αγγλίας (Sir John Soane) κι ακόμη της Αμερικής (Latrobe), υπήρξε ιδιαίτερα αξιόλογη, 
και, κατά τον Hugh Honour (ό.π., σ. 57), «σχεδόν σε κάθε χώρα, από τη Ρωσία μέχρι την Αμερική, 
υπήρξε μια ανταπόκριση στα μεγαλομανιακά και δραματικά αρχιτεκτονικό του οράματα».

Η  πρώτη επίθεση του Piranesi εναντίον της διαρκώς αυξανόμενης ελληνικής επιρροής στη νεο- 
κλασική αρχιτεκτονική εκδηλώθηκε στα 1761 με το έργο του Deila Magnificenza ed architettura de Ro- 
mani. «Δε θα μπορούσα, βέβαια», γράφει ο Piranesi (Della Magnificenza, έκδ. Firmin - Didot, Παρίσι 
1836, σ. 4), «ποτέ μου να φανταστώ ότι οι Ρωμαίοι θα ήταν δυνατό να κατηγορηθούν ως άνθρωποι με 
περιορισμένο πνευματικό ορίζοντα και ωμοί. Τα περισσότερα από τα κτήριά τους έχουν, ασφαλώς, κα- 
ταστραφεί από τους πολέμους και το χρόνο, αλλ ҆ οπουδήποτε κι αν βλέπω τα μεγαλόπρεπα μνημεία τους 
στη Ρώμη και σ ҆  ολόκληρη την Ιταλία, μένω κατάπληκτος από το γεγονός ότι κρίση τόσο άδικη ανήκει 
σ҆  ανθρώπους που έχουν κάποια παιδεία. Κι όμως, εκείνοι που αποδίδουν τα πάντα στους Έ λληνες 
έχουν αυτή τη γνώμη για τους Ρωμαίους. Και αφού αυτή η γνώμη απλώνεται όλο και περισσότερο ανά- 
μεσα στα ξένα έθνη, θεωρώ απόλυτα ταιριαστό στο επάγγελμά μου να εξετάσω το όλο θέμα σε βάθος, 
έτσι ώστε όταν όλα τα επιχειρήματα καλοζυγιστούν να είναι ευκολότερο για όσους σκέπτονται δίκαια 
ποια ακριβώς κρίση θα δεχτούν».

Η  καταδικασμένη σε αποτυχία πολεμική του Piranesi επαναλήφθηκε στα 1765 με ένα έργο σε 
μορφή διαλόγου, το Parère sullarchitettura, όπου επιτίθεται με δριμύτητα στην ιδέα της απλότητας, 
σαν μιας από τις αρχιτεκτονικές αρετές, ενώ κεραυνοβολεί τους νόμους του Βιτρούβιου. Βλ. J. Mor- 
daunt Crook, ό.π., σ. 86 και Académie de France à Rome, Piranèse et les Français 1740- 1790, Cata- 
logue, Paris 1976.

7. Για την Greek Revival Architecture της Αμερικής, μιά από τις πιό περιεκτικές μέχρι σήμερα
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19ο αιώνα. Κι αυτή η αλλαγή αποτέλεσε ένα αγγλικό, κατά κύριο λόγο, επίτευγμα8, 
που πέτυχαν οι Stuart και Revett—με τις θαυμαστές τους δημοσιεύσεις των Antiqui- 
ties of Athens — καθώς και οι εκδόσεις της Εταιρείας των Dilettanti9.

Από την άλλη πλευρά, η Αθήνα, η πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας και το 
σύμβολο του ύστερου νεοκλασικισμού, συγκέντρωσε τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα 
πολλών Ευρωπαίων αρχιτεκτόνων, από τα 1830 και ύστερα. Σχέδια νέων οικισμών, 
ανάκτορα για το βασιλιά Ο θωνα, δημόσια κτήρια και εκκλησίες για την ερειπωμένη 
χώρα, επαύλεις και ιδιωτικά μέγαρα για τους πελάτες της ανώτερης κοινωνικά και οι- 
κονομικά τάξης, προσελκύσανε το ενδιαφέρον ενός αξιόλογου αριθμού αρχιτεκτόνων, 
γερμανικής κυρίως, αλλά και γαλλικής, δανικής η και αγγλικής ακόμη καταγωγής, όπως 
ο Gärtner, ο Schinkel, ο Klenze, ο Schaubert, ο Ziller, ο Boulanger, ο Troumpe, ο C. 
Cockerell, οι δύο αδελφοί Theofil και Christian Hansen. Μερικούς απ ҆ αυτούς τους 
έστειλε στην Ελλάδα ο Λουδοβίκος της Βαυαρίας, θερμός φιλέλληνας και πατέρας 
του βασιλιά Όθωνα, ενώ άλλοι εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αθήνα. Αλλοι, πάλι, 
πήραν μέρος σε αρχαιολογικές ανασκαφές, αναστήλωσαν αρχαίους ναούς και έδειξαν 
ζωηρό ενδιαφέρον για τις υπέροχες κλασικές αρχαιότητες της χώρας.

Τέλος, υπάρχει ασφαλώς και μια τρίτη πλευρά σ҆  αυτή την πολυσήμαντη σύνδεση 
της Ελλάδας με το νεοκλασικισμό, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα αυτή. Πρόκειται 
για μια καθαρά ελληνική νεοκλασική αρχιτεκτονική, που ασκήθηκε από μια σειρά, λίγο 
η πολύ, λησμονημένων και παραγνωρισμένων σήμερα Ελλήνων αρχιτεκτόνων, όπως ο 
Κλεάνθης, ο Καυταντζόγλου, ο Κάλκος, ο Μεταξάς, ο Λαζαρίνος, ο Σκούταρης, ο Ζέζος 
κ.ά. Εκπαιδευμένοι στη Γερμανία, τη Γαλλία η την Ιταλία, διαθέτοντας πολύ συχνά ένα 
αξιοπρόσεχτο ταλέντο, εφάρμοσαν σε κάθε λογής κτήρια ένα νεοκλασικό λεξιλόγιο, 
όχι μόνο στην Αθήνα, την πρωτεύουσα του νεοσύστατου και μικροσκοπικού κράτους 
του Όθωνα και του Γεωργίου Α , αλλά και στην Πάτρα, τον Πειραιά, τη Σύρο, τον Πύρ- 
γο, τη Χαλκίδα, το Ναύπλιο κ.ά., καθώς και σε πόλεις έξω από τα σύνορα της ελληνικής 
επικράτειας10.

Ακόμη όμως παραπέρα, ο καινούριος ρυθμός, που είχε εισαχθεί από το εξωτερικό,

εργασίες είναι το βιβλίο του Talbot Hamlin, Greek Revival Architecture in America, που είδε το φώς της 
δημοσιότητας, για πρώτη φορά, στα 1944 από το Oxford University Press και ξανατυπώθηκε στα 1964 
από τις Dover Publications Inc.

8. Καθώς, πολύ σωστά, νομίζω, παρατηρεί ο J. Mordaunt Crooxffö.n., σ. 41), «The rediscovery 
of Greece in the early nineteenth century was predominantly a British affair».

9. Για τις Antiquities of Athens, την περίφημη σειρά των αφιερωμένων στα ελληνικά μνημεία 
βιβλίων, που ξεκίνησαν (στα 1762) οι James Stuart (ο γνωστός και ως Stuart the Athenian) και ο Ni- 
cholas Revett, καθώς και για τη Dilettanti Society, την Εταιρεία των Ά γγλων μυλόρδων, που ξεκίνησε, 
αρχικά, σαν ένας μικρός όμιλος Ά γγλων φιλάρχαιων γλεντζέδων, για να φτάσει στη χρηματοδότηση 
αποστολών στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και Μικρά Ασία, καθώς και στην έκδοση λαμπρών βι- 
βλίων για τα ελληνικά μνημεία, βλ. όσα σχετικά γράφει η Dora Wiebenson, ό.π., σ. 1-61 και ο J. 
Mordaunt Crook, ό.π., σ. 1 - 62 (όπου ιδιαίτερα κατατοπιστική αναφορά στη γένεση, την εξέλιξη και 
τη δραστηριότητα της Εταιρείας των Dilettanti).

10. Παρά την αξιόλογη συμβολή μερικών Ελλήνων και ξένων ερευνητών στη μελέτη της νεο- 
κλασικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα του 19ου και των αρχών του 20ου αι., η παραπάνω τόσο ση- 
μαντική περίοδος της αρχιτεκτονικής του νεώτερου Ελληνισμού απέχει πάρα πολύ από του να μπορεί 
να θεωρηθεί αρκετά διερευνημένη.
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Εικ. 1. Λονδίνο. Public Record Office. Δέσμη C. 0./136/12, φύλ. 9R. 
Γράμμα του Maitland πρός το Λόρδο Bathurst, με ημερομηνία 28.1.1819.
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όχι μόνο συνδέθηκε συμβολικά με την επανεμφάνιση του Έθνους στο παγκόσμιο πολι- 
τικό προσκήνιο, μετά από έναν εξαιρετικά μακροχρόνιο λήθαργο και αιχμαλωσία σ҆  έ- 
να κατώτερης πολιτιστικής στάθμης κατακτητή, αλλά και είχε εισδύσει σιγά - σιγά στην 
ανώνυμη αρχιτεκτονική των αστικών κέντρων και έκαμε αισθητή την παρουσία του 
στις προσόψεις και των πιο ταπεινών ακόμη ιδιωτικών σπιτιών των ελληνικών οικισμών.

Αρκετά παράδοξα, πάντως, ο άνθρωπος, που πρώτος ξεκίνησε τη νεοκλασική αρχι- 
τεκτονική σε ελληνικό έδαφος, δεν ήταν ούτε ένας από τους μεγάλους Γερμανούς δα- 
σκάλους της οθωνικής περιόδου ούτε κάποιος από τους Έ λληνες νεοκλασικούς. Πρώτ 
απ ҆ όλα, δεν ήταν κάν αρχιτέκτονας. Είχε εκπαιδευτεί ως αξιωματικός του αγγλικού 
στρατού. Μολαταύτα, μπορεί να θεωρηθεί ως ένας αξιόλογος ερασιτέχνης - αρχιτέκτο- 
νας και αρχαιολόγος. Έφυγε από την Αγγλία για να διακριθεί στην Ελλάδα στην αρχι- 
τεκτονική και την αρχαιολογία, αλλά, παρόλο το σημαντικότατο έργο που άφησε στην 
Κέρκυρα, έμεινε άγνωστος ως σήμερα ακόμη και στην ίδια του την πατρίδα. Πρόκειται 
για το συνταγματάρχη, κι αργότερα στρατηγό, του Βασιλικού Μηχανικού του αγγλι- 
κού στρατού Sir George Whitmore.

Ο SIR THOMAS MAITLAND ΚΑΙ O SIR FREDERICK ADAM ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΗ
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1810

Μετά από τέσσερεις αιώνες αδιάκοπης βενετικής κυριαρχίας, η Κέρκυρα γνώρισε, 
μαζί με τα αλλά Επτάνησα, μια δεκαοκτάχρονη περίοδο ξενικών κατοχών, που όλες 
τους αντιστοιχούν σε διάφορες φάσεις της Ναπολεόντειας περιπέτειας της Ευρώπης. 
Η καταρρέουσα Βενετία παράδωσε στα 1797, με τη συνθήκη του Campoformio, τα Ε - 

πτάνησα στους Γάλλους, αφίνοντας στην Κέρκυρα μια προνομιούχο τάξη ευγενών και 
γαιοκτημόνων, που κυριαρχούσαν στην οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού, 
αλλά και αξιόλογο πολιτιστικό επίπεδο, καθώς και πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά, 
φανερή στις οχυρώσεις της πρωτεύουσας του νησιού, στα δημόσια κτήρια, τις εκκλη- 
σίες, τα ιδιωτικά μέγαρα και τα σπίτια11. Δυό χρόνια αργότερα, τους δημοκρατικούς 
Γάλλους διαδέχτηκαν οι Ρώσοι και οι Τούρκοι, οι όποιοι, τον επόμενο κιόλας χρόνο, 
στα 1800, αναγνώρισαν τα Ι όνια νησιά ως ημιανεξάρτητο κράτος υπό την «προστασία» 
του Τσάρου και του Σουλτάνου. Τα «Ενωμένα Κράτη των νησιών του Ι ονίου» (Stati 
Uniti delle Isole Jonie), όπως ονομάστηκε το αδύναμο αυτό σύνολο της Ι όνιας Πολι- 
τείας, έζησε μόνο για εφτά χρόνια (1800- 1807), αλλά στο μεταξύ έδωσε την ευκαιρία 
στον Κόμη Ιωάννη Καποδίστρια (1776 - 1831), τον Κερκυραίο ευγενή, που έγινε αργό- 
τερα ο Κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας, ν҆  αρχίσει τη λαμπρή του σταδιοδρομία ως 
διπλωμάτης. Ο  Καποδίστριας διορίστηκε υπουργός των Εξωτερικών της Ι όνιας Πο- 
λιτείας, ενώ άλλοι Κερκυραίοι ευγενείς μοιράστηκαν μεταξύ τους τις θέσεις της Γερου- 
σίας και της διοικήσεως των νησιών.

Στα 1807, με τη συνθήκη του Tilsit, ο Τσάρος Αλέξανδρος παράδωσε τα Επτάνησα 
στο Ναπολέοντα, αυτοκράτορα τώρα των Γάλλων, κι έτσι η Κέρκυρα πέρασε για δεύτε- 11

11. Για την αρχιτεκτονική στην Κέρκυρα στο διάστημα της Βενετοκρατίας (1386 - 1797) βλ. 
Luigi Crema, I Monumenti Veneti di Corfu, Bollettino dellAssociazione Internazionale Studi Mediter- 
ranei, Anno VI, N. 1 - 6, 1935, σ. 29 - 39 και, κυρίως, τη διδακτορική διατριβή της Αφροδίτης Α γορο- 
πούλου - Μπιρμπίλη, Η  αρχιτεκτονική της πόλεως της Κερκύρας κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, 
Αθήναι 1976.
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E ικ . 2. Αρχείο Ι όνιας Γερουσίας. Απόφαση 422/30.11.1818, φύλ. IR.
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ΕΙκ. 3. Αρχείο Ι όνιας  Γερουσίας.  Α πόφαση 422/30.11.18.8,  φύ λ . ΙV.
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ρη φορά υπό το γαλλικό έλεγχο (1807 - 1814)12. Με τη λεγόμενη «Δεύτερη Ειρήνη» (Se- 
cond Peace) του Παρισιού, που υπογράφτηκε στις 20 Νοεμβρίου του 1815, μετά τις περι- 
πετειώδεις Εκατό Μέρες της επανόδου του Ναπολέοντα από την πρώτη του εξορία, τα 
Ι όνια νησιά αποτέλεσαν, τυπικά, ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος υπό την προστα- 
σία του αγγλικού στέμματος13. Η  προσωπική συμβολή του Καποδίστρια στην εγκαθί- 
δρυση αγγλικού Προτεκτοράτου στην Επτάνησο ήταν πραγματικά σημαντική. Τελείως 
αντίθετος στις επιδιώξεις του Metternich να επεκτείνει το απολυταρχικό καθεστώς της 
Αυστρίας στην ίδια του την πατρίδα, ο Καποδίστριας, υπουργός τώρα των Εξωτερικών 
στην τσαρική Ρωσία, «διαβεβαίωνε τον Ά γγλο πρεσβευτή πώς οι Ε πτανήσιοι θα προ- 
τιμούσαν την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας» και, όπως λέει ο Whittingham, συγ- 
γραφέας μιας ιστορίας της αγγλοκρατούμενης Ε πτανήσου, «τα διαβήματα του Κόμη 
είχαν μεγάλη βαρύτητα»14. Μολαταύτα, η ίδια η «Δεύτερη Ειρήνη» του Παρισιού άπο- 
τελεί ένα συγκεχυμένο και ασαφέστατο κείμενο, όσον αφορά την τύχη των εφτά νησιών 
του Ιονίου. Δίνει μεν στην Ι όνια Πολιτεία το δικαίωμα να ρυθμίσει ελεύθερα την εσω- 
τερική της οργάνωση, αλλά τονίζει πώς αυτό θα γίνει μόνο με την «έγκριση και επικύ- 
ρωση της Προστάτιδας Δύναμης». Εξουσιοδοτεί, επίσης, το βασιλιά της Μεγάλης 
Βρετανίας να ρυθμίσει «τους νόμους και τη γενική διοίκηση των νησιών», καθώς και|  
να διορίσει «ένα Λόρδο Ύπατο Αρμοστή» (Lord High Commissioner), ο οποίος θα 
έχει την εξουσία να κατευθύνει μια «Αντιπροσωπεία» (Assembly) από ντόπιους, που 
σκοπός της θα είναι η δημιουργία του «Καταστατικού χάρτη του νέου κράτους»15.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, παρ όλες τις κατοπινές διαμαρτυρίες για την ερμηνεία 
που έδινε η Βρετανία στο κείμενο των συμφωνιών αυτών, η τελευταία, όπως λέει ο 
Whittingham, «πρέπει να πίστευε πώς στην πράξη τα Επτάνησα είχαν καταστεί ολότελα 
κτήση της»16. Κι αυτή η αποικιακή πολιτική στην Κέρκυρα, το «κλειδί της Α δριατι-

12. Για τις δυό περιόδους της γαλλικής κατοχής της Κέρκυρας (1797 - 1799 και 1807 - 1814), κα- 
θώς και για τη σχετική βιβλιογραφία βλ. Raymond Matton, Corfou, εκδ. Collection de lInstitut Français 
dAthènes, Αθήνα 1960, σ. 138 - 144, 147 - 152 και 246 και, κυρίως, Jacques Baeyens, Les Français à 
Corfou, Αθήνα 1973, σ. 17- 52, 59 - 139 και 165 - 174.

13. The Great European Treaties of the Nineteenth Century, εκδ. των Augustus Oakes και R. B. 
Mowat, επανέκδ. 1970 (Oxford University Press), σ. 111 και 392.

Σύμφωνα με το 4ο άρθρο της συνθήκης μεταξύ της Μεγ. Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, 
από τη μια μεριά, και της Δανίας από την άλλη, για την άνοδο στον ελληνικό θρόνο του πρίγκιπα Γου- 
λιέλμου της Δανίας, που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου του 1863, «the limits of the Greek 
territory, determined by arrangement concluded at Constantinople between the Three Courts and the 
Ottoman Porte, on the 21st July 1832, shall receive an extension by the Union of the Ionian Islands to 
the Hellenic Kingdom». Βλ. ό.π., σ. 124.

14. F. Whittingham, Four Years in the Ionian Islands, τόμ. 1, London 1864, σ. 76 - 77. Το βιβλίο 
έκδόθηκε από τον Αγγλο υποκόμη Kirkwall. Πρβλ. και Ρ. Petridis, Die Ionische Frage auf dem wiener 
Kongress und den pariser Friedensverhandlungen in jahre 1815, Jus Gentium 14 (1972) σ. 23 κ.ε., κα- 
θώς και Ζαχαρία Τσιρπανλή, Υπομνήματα και Εκθέσεις του Ιωάννη Καποδίστρια, Δωδώνη (Επί- 
στημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ίωαννίνων), ΣΤ, 1977, σ. 115 και σημ. 3.

Κατά τον Whittingham (ό.π., σ. 78), «υπάρχει κάθε λόγος να πιστέψουμε, πώς, μολονότι η συν- 
θήκη υπογράφηκε από όλες τις κυριότερες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις (με την εξαίρεση της Γαλλίας), οι λε- 
πτομέρειες είχαν ρυθμιστεί κυρίως από τον υποκόμητα Castlereagh (πρωθυπουργό, τότε, της Μ. Βρετα- 
νίας) και τον Κόμη Καποδίστρια».

15. Whittingham, ό.π., σ. 80.
16. Whittingham, ό.π., σ. 83. Πρβλ. και Jacques Baeyens, ό.π., σ. 141. Για το διεθνές κάθε-
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κής», όπως την έλεγαν μερικοί εκείνη την εποχή17, επρόκειτο να γίνει πραγματικά σαφέ- 
στατη στη διάρκεια της αυταρχικής διοίκησης των δυο πρώτων Άγγλων Ύπατων Α ρ- 
μοστών των νησιών του Ι ονίου: του Sir Thomas Maitland και του Sir Frederick Adam.

Γεννημένος στα 1759, ο Thomas Maitland18, δεύτερος γιός του κόμη του Lander- 
dale, είχε μια πετυχημένη σταδιοδρομία στον αγγλικό στρατό. Υπηρέτησε στην Ινδία, 
στο St Domingo, στις Δυτικές Ινδίες και στάλθηκε με μυστική αποστολή στη Γαλλία, 
στα 1798. Από τα 1803 μέχρι τα 1805, ο Maitland διοικούσε ένα τάγμα και, αμέσως κα- 
τόπιν, μια ταξιαρχία στο Sussex. Στα 1806, διορίστηκε διοικητής (Commander - in - 
Chief) στην Κεϋλάνη, όπου έμεινε μέχρι τα 1811. Τότε, έγινε υποστράτηγος και διορί- 
στηκε κυβερνήτης της Μάλτας, όπου, καθώς έχουν πεί, «οι εκκεντρικότητες και η αύ- 
ταρχική διακυβέρνηση του βασιλιά Tom, όπως χαραχτηριστικά τον αποκαλούσαν, τον 
έκαναν πολύ μισητό στους υφισταμένους του»19. Το Δεκέμβριο του 1815, ο Sir Thomas 
έγινε Λόρδος Ύ πατος Αρμοστής των νησιών του Ι ονίου και διοικητής της Μεσογείου, 
με την εξαίρεση του Γιβραλτάρ, διατηρώντας παράλληλα και τη θέση του κυβερνήτη 
της Μάλτας. Κράτησε τις θέσεις αυτές μέχρι που πέθανε ξαφνικά στη Μάλτα στις 17 
Ι ανουαρίου του 1824.

στώς της Ι όνιας Πολιτείας κατά την περίοδο της αγγλικής κατοχής βλ. Στρ. Καλογερόπουλου, Το 
διεθνές καθεστώς των Ι ονίων Νήσων υπό αγγλικήν προστασίαν, Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας 
Κερκύρας, 10 (1973), σ. 44 - 64.

17. Κατά τον Ά γγλο συνταγματάρχη Charles James Napier (The Colonies: Treating of their val- 
ue generally of the Ionian Islands, εκδ. των Thomas και William Boone, London 1833, σ. 173), «Corfu 
is called the key of Adriatic, and it does, in some degree, guard the entrance into the sea». Α λλά ο 
ίδιος ο Napier, που είχε υπηρετήσει στα Επτάνησα στη διάρκεια της αρμοστείας του Maitland, και του 
διαδόχου του Sir Frederick Adam, σημειώνει (ό.π., σ. 174) ότι «The French possessed Corfu during 
the last war; the English ruled the sea but dared not attack Corfu; so invulnerable did we consider her for- 
tifications. She never prevented our entering the Adriatic, however, and we laughed at this key. Sir William 
Hostes squadron was the real ‘key of the Adriatic; but still while ranging the seas at our pleasure the sol- 
diers of Napoleon mocked us from behind the ramparts of Corfu»!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φιλελεύθερος στο φρόνημα συνταγματάρχης Napier, που υπήρξε κυ- 
βερνήτης της Κεφαλλονιάς στα χρόνια της αρμοστείας του Maitland, ήταν εκείνος που φιλοξένησε, το 
καλοκαίρι του 1823, το λόρδο Βύρωνα, όταν έφτασε στο νησί στις 3 Αύγουστου 1823 με προορισμό το 
Μεσολόγγι. Βλ. Κόμητος Πέτρου Γκάμπα, Ο  Βύρων εν Ε λλάδι, μετάφρ. Μπάμπη Άννινου, έκδ. Γα- 
λαξία, Αθήνα 1966, σ. 21 - 23.

18. Για τα βιογραφικά στοιχεία του Sir Thomas Maitland βλ. Dictionary of National Biography, 
Oxford University Press, τόμ. XII, σ. 818 - 820.

19. Dictionary, ό.π., σ. 819. Ο  Napier περιγράφει το Maitland ως «rough old despot», με «ταλέν- 
το μεν, αλλ ҆ όχι και πολύ σπουδαίο», στενοκέφαλο, που έβλεπε πάρα πολλά πράγματα «under false 
light» και περιβαλλόταν από «συκοφάντες που τον θεωρούσαν θεό, επειδή ήταν μόνο και μόνο έξυ- 
πνότερός τους». Και οι εξουσίες του Sir Thomas στην Κέρκυρα, καθώς και εκείνες του διαδόχου του 
Adam, ήταν απεριόριστες. «Ο  αυτοκράτορας της Ρωσίας», λέει ο Napier (ό.π., σ. 181), «δεν είναι πε- 
ρισσότερο αυταρχικός από το Λόρδο Αρμοστή». Α λλά και ο Whittingham (ό.π., σ. 85), μας έχει 
αφήσει μια παρόμοια εικόνα του πρώτου Άγγλου Αρμοστή στην Επτάνησο: «a man of great abili- 
ties and much respect», «a man of energy, resolution and soldier - like frankness», χαρακτηριστικά, που 
κατά τον ίδιο συγγραφέα που γνώρισε από κοντά τον Sir Thomas, «would have attracted more admi- 
ration, had they not been counterbalanced by an excessive coarness and roughness of language and manner, 
which made him many enemies. But even these could find no fault in his morals, excepting with regard to 
the extraordinary lengths to which he carried his hospitable conviviality. To a temperate race like the Greeks, 
this appeared very despicable; but it was undoubtedly the fault rather of the age than of the man»!
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Ο  Maitland έφτασε στην Κέρκυρα το Φεβρουάριο του 181620 και αμέσως άρχισε 
να οργανώνει τη διοίκηση των Ι όνιων νησιών και να καταστρώνει τον καταστατικό 
χάρτη της Ι όνιας Πολιτείας21. Μετά από λίγους μήνες, έφυγε για το Λονδίνο, όπου, 
πιθανότατα, είχε μερικές διαβουλεύσεις με την τότε αγγλική κυβέρνηση (Castlereagh, 
Bathurst κ.ά.) για το σύνταγμα, που θα μπορούσε να παραχωρηθεί στους κατοίκους της 
Ε πτανήσου22. Το τελευταίο, έχει θεωρηθεί από μερικούς ως το σπουδαιότερο επίτευγμα 
της αρμοστείας του Sir Thomas και, κατά το Dictionary of National Biography, «είναι 
θεμελιωμένο πάνω σε αρχές δικαιοσύνης και ορθής πολιτικής»23. Ο  καταστατικός χάρ- 
της του Maitland μπήκε σε εφαρμογή στα 1817 και στην πραγματικότητα αντικατο- 
πτρίζει την τότε αποικιακή πολιτική της Αγγλίας σ το  Ιόνιο.

Όπως και νάχει το πράγμα, τα «ικανοποιητικά» αποτελέσματα του ταξιδιού του 
Sir Thomas στο Λονδίνο διαφαίνονται καθαρά σ҆  ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στις 
16 Νοεμβρίου του 1816, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως των νησιών του Ι ονίου, 
τη γνωστή «Gazzetta Jonia» η, όπως ονομάστηκε αργότερα, «Gazzetta degli Stati 
Uniti delle Isole Jonie»24. Το κείμενο αναφέρεται στην απόφαση μιας ομάδας Κερκυραί- 
ων ευγενών να ύψώσουν προς τιμήν του Λόρδου Ύπατου Αρμοστή, «ένα μαρμάρινο 
μνημείο (monumento marmoreo), παρόμοιο μ αυτό που δείχνει το συνημμένο σχέδιο», 
με το σκοπό να μνημονεύεται έτσι για πάντα η αφοσίωσή τους προς τον Sir Thomas 
και να εκφραστούν εξ̓ ονόματος της Ι όνιας πολιτείας, η ευγνωμοσύνη και τα ειλικρινή 
αισθήματα θαυμασμού και ικανοποίησης για το γυρισμό του τελευταίου από τη Μεγά-

20. Whittingham, ό.π., σ. 86.
21. Κατά τον Whittingham, ό.π., σ. 86 - 87, μόλις ο Maitland έφτασε στην Κέρκυρα, διέλυσε 

τη Γερουσία, που την είχαν σεβαστεί, τουλάχιστο τυπικά, οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι. Επίσης, «υιο- 
θέτησε αμέσως τη γνώμη ότι ο λαός της Ε πτανήσου ήταν ολότελα ανώριμος για συνταγματική διακυ- 
βέρνηση, τουλάχιστο με την αγγλική έννοια του όρου». Έτσι, αποφάσισε ουσιαστικά να διατηρήσει 
«for the present, a dictatorship in his own hands».

22. Κατά τον Whittingham, ό.π., σ. 87, ο Maitland πήγε στην Αγγλία για να κάμει την αναφορά 
του και να πάρει οδηγίες, φαίνεται δε ότι εξουσιοδοτήθηκε να προχωρήσει σε ό τ ι σχεδίαζε να κάμει.

23. Dictionary, ό.π., σ. 819. Αντίθετα, ο Whittingham όχι μόνο μας δίνει μια σαφή εικόνα του 
αυταρχικού συντάγματος που έφτιαξε ο Maitland, αλλά σημειώνει, παράλληλα (ό.π., σ. 95), τα επα- 
νειλημμένα διαβήματα προς το Λονδίνο, που έκαμε ο Καποδίστριας, ως υπουργός Εξωτερικών της Ρω- 
σίας, διαμαρτυρόμενος «against the constitution of 1817 as directly contrary to the Treaty of Paris». Αλ- 
λά, καθώς παρατηρεί ο αντικειμενικός Whittingham (ό.π.), «his representations had no effect either 
with Sir Thomas Maitland or with the Ministers of England. He was looked upon as the strong partisan 
of Russia, in whose diplomatic service he had been so long emloyed».

24. Δεν είναι καθόλου περίεργο ότι η γλώσσα της «Gazzetta» ήταν τα ιταλικά και όχι τα ελληνικά. 
Εδώ, πρέπει κανένας νάχει υπόψη του τη μεγάλη επιρροή της Ιταλίας σ ҆  όλα τα Επτάνησα και ιδιαί- 
τερα στην Κέρκυρα με την αδιάπτωτη βενετική κατοχή των τετρακοσίων χρόνων, που μοιραία επηρέασε 
τον επτανησιακό πολιτισμό και πολύ περισσότερο τις ανώτερες τάξεις των ευγενών και γαιοκτημό- 
νων, που είχαν συνδεθεί ακόμη πιο στενά με το ξένο στοιχείο. Στην Ιταλία σπούδαζαν τα παιδιά των 
Κερκυραίων και Ζακυνθινών αριστοκρατών και εκεί είχε σπουδάσει και ο Διονύσιος Σολωμός, ο οποίος, 
όταν γύρισε στην πατρίδα του από την Ιταλία, δεν μπορούσε να εκφραστεί παρά μονάχα στα ιταλικά. 
Έτσι, μόνο στη διάρκεια της αρμοστείας του τρίτου στη σειρά Ύπατου Αρμοστή, δηλ. του George 
Grenville Nugent, η «Gazzetta» μπόρεσε να εμφανιστεί στα ελληνικά. Μια πλήρης σειρά της επίσημης 
αυτής Εφημερίδας της Ι όνιας Πολιτείας βρίσκεται στα Αρχεία της Κέρκυρας, μια άλλη στη Βιβλιοθή- 
κη της Βουλής, και τρίτη στο Public Record Office του Λονδίνου με τα στοιχεία: Reference C.O./136/ 
252 - C.O./136/288.
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Σχ. 2. Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου. Κάτοψη ισογείου.
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λη Βρετανία. Μια υποσημείωση, στο ίδιο κείμενο, επεξηγεί ότι το προτεινόμενο μνη- 
μείο θα είναι ιωνικού ρυθμού, ο οποίος όπως αναφέρεται, είναι «κομψός», καθώς και 
«όλο μεγαλοπρέπεια» για ένα τέτοιο σκοπό25.

Α λλά τι ακριβώς είχε προκαλέσει τη βαθιά αυτή ικανοποίηση —ειλικρινή η προσ- 
ποιητή— των Κερκυραίων αριστοκρατών μπορούμε να το πληροφορηθούμε από την 
ελληνική επιγραφή, που προοριζόταν, σύμφωνα με το ίδιο ψήφισμα, για την πρόσοψη 
του προτεινόμενου μνημείου. Πρόκειται για ένα μάλλον ρητορικό κείμενο, που η 
«Gazzetta Jonia» το δίνει τόσο στα ιταλικά, την επίσημη γλώσσα της κυβερνήσεως των 
Ι όνιων νησιών ως τις αρχές της τέταρτης δεκαετίας του 19ου αιώνα, όσο και στα έλ- 
ληνικά: «Εις ανάμνησην αισίου ημέρας της εκ Μεγάλης Βρεταννίας επανόδου Θωμά 
Μαιτλανδίου Λόρδ Α ρμοστού Ύπερτέρου της Α.Μ. του προστάτου βασιλέως παρά 
ταις Ι ονικαίς ήνωμέναις νήσοις, ευθυντήρος του πολιτικού καταστήματος Κερκυραιοι 
πολίται υπόμνημα τόδε ανέστησαν της σφών αυτών και κοινής χαρμοσύνης τοις έπιγε- 
νομένοις τεκμήριον τη ΚΕ Οκτωβρίου/ΣΤ Νοεμβρίου ΑΩΙΣΤ» (1816). Στο ίδιο φύλλο 
της «Gazzetta Jonia», δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο που να δείχνει τη μορφή του 
προτεινόμενου μνημείου —πέρα απ ҆ όσα λέει η υποσημείωση που προαναφέρθηκε για 
τον ιωνικό ρυθμό του οικοδομήματος αυτού— και στην πραγματικότητα το τελευταίο 
δε χτίστηκε παρά στα 1821, δηλαδή πέντε χρόνια αργότερα. Μολαταύτα, με την ελληνική 
επιγραφή του μνημείου Maitland, όπως αυτό υψώθηκε, αργότερα, στη Σπιανάδα της Κέρ- 
κυρας, τη χρονιά που στη γειτονική ηπειρωτική Ελλάδα είχε κιόλας ξεσπάσει η μεγά- 
λη Ελληνική επανάσταση, γίνεται, καθώς θα δούμε, ένας ακόμη σαφέστερος υπαινιγμός 
για τη συμβολή του Maitland στον καταστατικό χάρτη του 1817, απ ҆ όσο αφήνει να εννοη- 
θεί το παραπάνω κείμενο στην περικοπή «εύθυντήρος του πολιτικού καταστήματος». 
Δεν υπάρχει, πάντως, αμφιβολία πώς η αριστοκρατία της Κέρκυρας σκόπευε μ αυτή 
την ενέργειά της να κολακεύσει προσωπικά τον Maitland26. Το ψήφισμα υπογράφεται 
από 46 συνολικά ευγενείς, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Αντώνιος 
Μαρία Καποδίστριας, πατέρας του Ιωάννη Καποδίστρια.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πώς η αριστοκρατία της Κέρκυρας είχε κάμει, όπως

25. Δεν είναι απίθανο η élite των Κερκυραίων ευγενών να κάνει εδώ κάποια σύγχυση της κατα- 
γωγής του ονόματος του ιωνικού ρυθμού (ordine Jonio στο ιταλικό κείμενο) με εκείνο των νησιών του 
Ι ονίου (isole Jonie, αντίστοιχα), σαν να υπήρχε τάχα κάποια σχέση ανάμεσα στα τελευταία και τον ιω- 
νικό ρυθμό.

26. Βέβαια, η διάθεση αυτή των Κερκυραίων ευγενών να κολακεύσουν τον ισχυρό της στιγμής 
δεν ήταν κάτι το καινούριο για τα μέλη της κερκυραϊκής αριστοκρατίας. Πραγματικά, μας είναι γνω- 
στο ότι, το Φεβρουάριο του 1810, τα μέλη της Ι όνιας Γερουσίας έστειλαν με κρατικά έξοδα στη Ρώμη 
τον Παύλο Προσαλέντη (1784- 1837), τον Κερκυραΐο νεοκλασικό γλύπτη, που είχε μαθητεύσει κοντά 
στον περίφημο Ιταλό δάσκαλο της Νεοκλασικής γλυπτικής Antonio Canova (1757 - 1822), να δεί τον 
τελευταίο και να διαπραγματευτεί, εξ ονόματος της γαλλοκρατούμενης Ι όνιας Πολιτείας, τη φιλοτέχνη- 
ση ενός ανδριάντα του Ναπολέοντα, που τον προόριζαν για την αίθουσα των συνεδριάσεων της Γερου- 
σίας. Α φού έμεινε επτά μήνες στη Ρώμη, ο Προσαλέντης γύρισε στην Κέρκυρα φέρνοντας μαζί του 
ένα χάλκινο μπούστο του Βοναπάρτη, έργο του Canova, για το οποίο ο τελευταίος πήρε αμοιβή 200 τα- 
λιρα, ποσό που αντιπροσώπευε, σύμφωνα με ένα γράμμα του ίδιου του Canova προς την Ι όνια Γερου- 
σία, με ήμερομηνία 28 Απριλίου 1810, μονάχα την αξία των υλικών. Στα 1864, το μπούστο του Ναπολέ- 
οντα μεταφέρθηκε στην Αγγλία και, καθώς λέγεται, ανήκει σήμερα στη συλλογή του Δούκα του De- 
vonshire. Βλ. Σπ. Θεοτόκη, Προτομή του Μεγάλου Ναπολέοντος εκ χαλκού εν Κερκύρα, έργον Αντω- 
νίου Κανόβα, Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας 10 (1973), σ. 5-15.
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διαφαίνεται από το ίδιο αυτό κείμενο της «Gazzetta Jonia», την έκλογή του χώρου, όπου 
θα ανεγειρόταν το προτεινόμενο μνημείο: το οικόπεδο είχε βρεθεί πάνω στον πελώριο 
ανοιχτό χώρο της Σπιανάδας, που είχε αφεθεί ακάλυπτη από τους Βενετούς, για ευνοη- 
τούς αμυντικούς λόγους, μπροστά στην οχυρωμένη Fortezza Vecchia (Π ί ν. 104α), που 
χώριζε την οχυρή αυτή ακρόπολη από την τειχισμένη με προμαχώνες και τάφρο πόλη 
της Κέρκυρας. Από ένα γαλλικό χάρτη (Σ χ. 1), που ανάγεται στη δεύτερη περίοδο της 
γαλλικής κατοχής (1807 - 1814), γίνεται φανερή όχι μόνο η κατάσταση της Σπιανάδας 
στα 1816, αλλ ҆ επίσης και η καλή εκλογή οικοπέδου που είχαν κάμει οι ντόπιοι αριστο- 
κράτες, μια και είναι αμφίβολο, αν θα μπορούσε να βρεθεί άλλος τέτοιος μεγάλος και 
ελεύθερος χώρος μέσα στην οχυρωμένη περίμετρο της Κέρκυρας των αρχών του 19ου 
αιώνα.

Η  απάντηση του Maitland στην τιμητική προσφορά των Κερκυραίων δημοσιεύεται 
στη δεύτερη σελίδα της ίδιας έκδοσης της «Gazzetta Jonia». Ο  Sir Thomas εκφράζει 
τις ευχαριστίες του και διαβεβαιώνει το τοπικό αρχοντολόι, πώς σκοπεύει να φέρει σε 
«αίσιο πέρας» την αποστολή του στα Επτάνησα, ώστε «να καθοδηγήσει τους κοινούς 
κόπους σ҆  ένα εύτυχισμένο τέλος» («per guidare le comuni fatiche ad un esito favore- 
vole»).

Δεν είναι γνωστό τι ακριβώς οδήγησε στην αναβολή της ανέγερσης του μνημείου 
στα 1816 η στα αμέσως επόμενα χρόνια. Μπορούμε, πάντως, να υποθέσουμε πώς η κα- 
θυστέρηση αυτή συνδεόταν, πιθανότατα, με μερικά σχέδια, που είχε στο μυαλό του ο 
πρώτος Λόρδος Αρμοστής, σχετικά με το κτήριο που του πρόσφερε κατάλυμα κατά τη 
διάρκεια της διαμονής του στην πρωτεύουσα της Ε πτανήσου.

Πραγματικά, φαίνεται πώς στην Κέρκυρα του 1816 δεν υπήρχε κανένα δημόσιο 
κτήριο για να στεγάσει τον Lord High Commissioner, εκτός από ένα παλιό κτήριο, που 
βρισκόταν μέσα στην οχυρωμένη περίμετρο του Παλιού Φρουρίου, όπου έμεναν, παλιό- 
τερα, οι Βενετοί Γενικοί Προνοητές της Κέρκυρας. Και τώρα, κάτω από την ίδια ακριβώς 
στέγη, μπορούσε κανένας να βρει το υπνοδωμάτιο του Sir Thomas, καθώς και μικρό 
αριθμό άλλων δωματίων για τους υπηρέτες του, αλλά επίσης και την αίθουσα της Γε- 
ρουσίας, εκείνη του Νομοθετικού Σώματος κλπ.27. Το σαλόνι του, παραπονιόταν ο 
Maitland στον Bathurst, στέγαζε το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, ενώ το Νομοθετικό 
Σώμα «συνεδρίαζε στο χώλ της εισόδου» και ο ίδιος δεν είχε «που να βάλει το πιάτο 
του»28!

Θα ήταν, βέβαια, δυνατό να θεωρήσει κανείς όλα αυτά υπερβολές, αλλά, οπωσδή- 
ποτε, δείχνουν τις προθέσεις του «βασιλιά Τόμ»: ήθελε ν҆  αποκτήσει μια αξιοπρεπή για 
τη θέση και το αξίωμά του κατοικία. Το μεγάλο ερωτηματικό για την Εξοχότητά του 
ήταν τώρα πώς να παρουσιάσει το πρόβλημά του τόσο στο Λονδίνο, όσο και στην Ι ό-

27. Κατά το Napier (ό.π., σ. 211), στην Κέρκυρα του 1816 μπορούσε κανένας να δεί «το παλιό 
ανάκτορο των Βενετών, ένα κρατικό κτήριο που βρισκόταν μέσα στην οχυρωμένη ακρόπολη και δεν 
ήταν αρχιτεκτονικά ωραίο, πρέπει να παραδεχθώ, αλλά ήταν όμως τόσο μεγαλόπρεπο όσο ήταν επί- 
τρεπτό να ανεχθεί ένας κυβερνήτης, που διοικεί ένα κράτος με προϋπολογισμό μόνον εκατό σαράντα 
χιλιάδες λίρες το χρόνο».

28. Tim Clarke, Britain in the Adriatic. English Regency Architecture in Corfu, Country Life, 
τεύχ. 10.9.1938, σ. 255. Για το μέγαρο του Γενικού Προνοητού της Κέρκυρας βλ. Α φρ. Α γοροπούλου - 
Μπιρμπίλη, ό.π., σ. 87.
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via Γερουσία. Χρειαζόταν να βρεί μερικά γερά επιχειρήματα και δικαιολογίες, αφού 
η Γερουσία έπρεπε να εξασφαλίσει τη χρηματική δαπάνη, ενώ η αγγλική κυβέρνηση 
ήταν ανάγκη να πεισθεί για την αναγκαιότητα της οικοδόμησης ενός τέτοιου κτηρίου, 
που ασφαλώς θα στοίχιζε αρκετά στον ασθενικό προϋπολογισμό της Ι όνιας Πολι- 
τείας.

Η  μεγάλη ευκαιρία για την πραγματοποίηση των σχεδίων του Maitland παρουσιά- 
στηκε στα 1818, όταν ο τελευταίος κατάφερε τελικά να πείσει το Λονδίνο να ιδρύσει 
ένα καινούριο τάγμα Ιπποτών της αυτοκρατορίας, το Τάγμα των Αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου, που τα διάσημά του, μολονότι αργότερα άπονέμονταν, γενικά, στους κατοί- 
κους των βρετανικών αποικιών, αρχικά προορίζονταν μονάχα για τους νησιώτες της 
Μάλτας και της Ε πτανήσου. Ένα ανώνυμο και αδημοσίευτο ακόμη έντυπο των Κρατι- 
κών Αρχείων (Public Record Office) του Λονδίνου, με χρονολογία 16 Αύγουστου 1887 
και τίτλο «History and Constitution of the most distinguished order of Saint Michael 
and Saint George», διασαφηνίζει ότι ο Sir Thomas, «became strongly impressed with 
the advantages of rewarding the merits and encouraging the loyalty of the natives of 
those islands by the grant of some rank of the royal favour»29. Έτσι, ο Ά γγλος αντιβα- 
σιλιάς «αποδέχτηκε την εισήγηση να δημιουργήσει ένα νέο Ιπποτικό Τάγμα γι҆  αυτό το 
σκοπό»30. Το Τάγμα των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1818 
και στις 12 Αύγουστου του ίδιου χρόνου, τέλειωσε όλη η σχετική νομοθετική διαδικα- 
σία. Σύμφωνα με το καταστατικό, ο βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας ορίστηκε αρχηγός 
του Τάγματος, ενώ ο εκάστοτε Λόρδος Ύπατος Αρμοστής της Ε πτανήσου η άλλος 
διακεκριμένος ανώτατος αξιωματικός του αγγλικού στρατού η του πολεμικού ναυτικού 
μπορούσε να γίνει ο Grand Master του Τάγματος31.

Μόλις λίγους μήνες αργότερα, στις 28 Ιανουαρίου του 1819, ο Maitland γνωστοποι- 
ούσε από την Κέρκυρα, με τρόπο, τα σχέδιά του στο Λόρδο Bathurst, σ҆ ένα γράμμα του 
πρός τον τελευταίο, που περιλαμβάνεται στη δέσμη C.O. /136/12 των Κρατικών Αρχείων 
του Λονδίνου (Ε ικ . 1). Ο  Sir Thomas, αφού σκόπιμα αναφέρεται αρχικά στην εκ μέρους 
του απόρριψη της προσφοράς της Ι όνιας Γερουσίας να του απονείμει, τώρα που είχε διο-

29. Βλ. History and Constitution of the most Distinguished Order of Saint Michael and Saint 
George, 16th August 1887, London, printed for Her Majestys Stationary Office. Λονδίνο, Public Re- 
cord Office, C.O./136/405, σ. 3. Πρβλ. και τη σειρά του P.R.O.: Commissioners Papers, Courts Mar- 
tial Order of St. Michael and St. George.

30. History and Constitution, ό.π., σ. 3. Ο  ανώνυμος συντάκτης του ίδιου εντύπου (σ. 3) μας 
εξηγεί γιατί το νέο αυτό Τάγμα συνδέθηκε με τους Αγίους Γεώργιο και Μιχαήλ: «Προφανώς, η επί- 
θυμία ήταν να συνδεθεί ονομαστικά το Τάγμα με τη χώρα στην οποία ανήκε. Γι αυτό ακριβώς, υιοθετή- 
θηκε το όνομα του Αγίου Γεωργίου. Αλλά, καθώς ο τελευταίος (δηλ. ο Ά γιος Γεώργιος, που είναι ο «Ά - 
γιος» των Άγγλων) αποτελούσε τον προστάτη Ά γιο  του «Τάγματος της Περικνημίδος» (Order of the 
Garter), αποφασίστηκε να προηγηθεί (στο όνομα του νέου Τάγματος) το όνομα του Αγίου Μιχαήλ, που 
είναι ένας στρατιωτικός Ά γιος, ο οποίος τιμάται το ίδιο α π  όλους τους Χριστιανούς είτε είναι προτε- 
στάντες, είτε ρωμαιοκαθολικοί η ελληνορθόδοξοι». Ύστερα από αυτά, καταλαβαίνει κανένας γιατί 
το Τάγμα ονομάστηκε «Τάγμα του Αγίου Μιχαήλ και του Αγίου Γεωργίου».

31. Ο.π., σ. 4. Εκτός από το «Μεγάλο Μάγιστρο» (Grand Master), που ταυτιζόταν με τον εκάστοτε 
 Λόρδο Υπατο Αρμοστή της Ε πτανήσου, το Τάγμα περιλάμβανε (και περιλαμβάνει μέχρι και 

σήμερα) οχτώ Ιππότες του «Μεγάλου Σταυρού» (Grand Cross), δώδεκα «επικεφαλής» Ιππότες (Knights 
Commanders) και είκοσι τέσσερεις Ιππότες (Knights).
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ριστεί Grand Master του νέου Τάγματος, τα διάσημα του αξιώματός του στη μορφή ενός 
αστεριού, φτιαγμένου από διαμάντια, αξίας 10.000 λιρών, που φυσικά θα προέρχονταν 
από το φτωχό κρατικό προϋπολογισμό της Επτάνησου, έρχεται στο θέμα που τον άπα- 
σχολούσε από καιρό: «η κατάσταση των δημοσίων κτηρίων εδώ είναι τέτοια που πραγμα-

Σχ. 3. Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου. Κάτοψη όρόψου.

τικά αποτελεί ντροπή (disgrace) για την κυβέρνηση». Γι҆ αυτό, ανάμεσα στα αλλά προ- 
βλήματα που αντιμετωπίζονται από τις Αρχές τούτη τη στιγμή, είναι και «κάποιο θέμα, 
για το οποίο δεν έχω ακόμη αποφασίσει τίποτε το οριστικό. Τούτο σχετίζεται, πάντως, 
με την ανέγερση ενός «hall - or rather a house», που να προορίζεται για το Τάγμα αύ-
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το, για το οποίο μίλησα πρωτύτερα32. Και η αιτία που δεν έχω αποφασίσει τίποτε 
πάνω σ҆  αυτό το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχω αρκετά σχετικά στοιχεία στη δια- 
θεσή μου». Πάντως, «άν η δαπάνη δεν είναι υπερβολική, είναι σωστό να ενθαρρύνει 
κανείς τους κατοίκους της Ε πτανήσου σε κάθε τομέα, όπου διαπιστώνεται πώς υπάρχει 
ιδιαίτερο και αμοιβαίο ενδιαφέρον, τόσο για την προστάτιδα, όσο και την προστατευό- 
μενη Δύναμη» (Ε ι κ. 1).

Και όμως, ότι λέει ο Sir Thomas στο Λόρδο Bathurst φαίνεται να μην ανταποκρί- 
νεται προς την αλήθεια. Πραγματικά, υπάρχουν πολλά στοιχεία, που πείθουν πώς η ανέ- 
γερση ενός ανακτόρου στην Κέρκυρα αποτελούσε από νωρίς έμμονη ιδέα του Mait- 
land. Γιατί, όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα στοιχεία της Βιβλιοθήκης του βα- 
σιλικού Μηχανικού, στο Chatham της Κομητείας Kent, «στις 4Μαΐου του 1818, μια ομάδα 
από πενήντα άνδρες του Σώματος των Βασιλικών Σκαπανέων και Υ πονομευτών (Royal 
Sappers and Miners), που πριν από το 1813 ήταν γνωστό ως Σώμα των Βασιλικών Τε- 
χνιτών, ξεκίνησε με καράβι από το Portsmouth και έφτασε στην Κέρκυρα τον Αύγου- 
στο του 1818, αφού σταμάτησε για λίγο καιρό στη Μάλτα. Οι πενήντα Άγγλοι τεχνίτες 
προορίζονταν, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, «για δουλειά στο ανάκτορο που σκόπευε 
να κτίσει για τον εαυτό του ο Λόρδος Ύ πατος Αρμοστής»33.

Από την άλλη πλευρά, ένα πολύτιμο έγγραφο του Αρχείου της Τόνιας Γερουσίας, 
στην Κέρκυρα, ρίχνει και πάλι φως στις προθέσεις του Maitland. Το ίδιο αυτό ντοκου- 
μέντο, αν εξεταστεί σε συνδυασμό με όσα έχουμε πεί μέχρι τώρα, δείχνει τον πραγματικά 
πανούργο τρόπο, με τον οποίο χειρίστηκε ο Maitland το θέμα του ανακτόρου της Κέρκυ- 
ρας. Πρόκειται για απόφαση της Τόνιας Γερουσίας, με αριθμό 422 και ημερομηνία 30

32. Πρβλ. και όσα σχετικά γράφει για την παραπάνω περικοπή της επιστολής αυτής του Mait- 
land ο Στ. Χουρμούζιος στο άρθρο του για το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου (Stelio Hour- 
mouzios, An English Palace in Corfu, Country Life, τεϋχ. 26.4.1962, σ. 959).

Κατά το Napier όμως (ό.π., σ. 211), μεταξύ των επιχειρημάτων που πρόβαλε ο Maitland για 
την ανέγερση του ανακτόρου ήταν και το να «εξοικονομήσει κανένας τα χρήματα που χρειάζονταν για 
το νοίκιασμα κτηρίων», που ήταν αναγκαία για τις διάφορες υπηρεσίες, αφού το ανάκτορο προορι- 
ζόταν, ακόμη, και για την εγκατάσταση διάφορων κρατικών υπηρεσιών. Οσον αφορά το «διαμαντένιο 
άστρο», που δε δέχθηκε ο Maitland, αξίζει να σημειωθεί, συμπληρωματικά, ότι ο Napier (ό.π., σ. 211) 
κατηγορεί το δεύτερο Λόρδο Αρμοστή στα Επτάνησα, το Sir Frederick Adam, ότι είχε αποδεχτεί 
παρόμοιο δώρο από τη Γερουσία, την πληρωμή δηλαδή δύο χιλιάδων λιρών για ένα διαμαντένιο άστρο, 
που φαίνεται πώς αποτελούσε το διάσημο του μεγάλου μαγίστρου του Τάγματος των Αγίων Μιχαήλ 
και Γεωργίου. Τούτο οφειλόταν, κατά το Napier, στο γεγονός ότι ο Adam «ήταν απόλυτα κύριος της 
Γερουσίας, κι αυτή η Γερουσία αποφάσισε με ψηφοφορία να του στήσει άγαλμα (το οποίο σώζεται 
ακόμη μπροστά στην είσοδο του ανακτόρου, έργο του Π. Προσάλεντη), καθώς και δυο χιλιάδες λίρες 
από το πάμπτωχο θησαυροφυλάκιο της Ε πτανήσου»! «Α φίνω», συμπληρώνει ο Napier, «τον αναγνώ- 
στη να σχηματίσει μόνος του γνώμη για την εντιμότητα αυτής της συναλλαγής».

Ό πως όμως διηγείται ο Whittingham (ό.π., σ. 114 σημ. 2), που είχε διαβάσει το βιβλίο του Na- 
pier, ο φιλελεύθερος διοικητής της Κεφαλλονιάς (δηλ. ο Napier) είχε προσωπικούς λόγους για να μη 
συμπαθεί καθόλου τον Adam, γιατί ο τελευταίος τον είχε διατάξει, όταν έγινε Αρμοστής μετά το θάνατο 
του Maitland, να ξυρίσει το μουστάκι του «μια και δεν επιτρεπόταν στους αξιωματικούς του πεζικού 
να διατηρούν μουστάκι»!

33. Τα παραπάνω στοιχεία μου χορηγήθηκαν από το Διευθυντή της Royal Engineers Corps Li- 
brary, κ. J. E. South, και βασίζονται σε στρατιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στο Institution of Royal 
Engineers (Chatham, Kent).
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Νοεμβρίου 1818, (Ε ί κ. 2-3). Στην αρχή το κείμενο αυτό αναφέρεται στην απόφαση της 
εκτελεστικής εξουσίας «να χτίσει ένα δημόσιο ανάκτορο (Palazzo Pubblico), προορισμέ- 
νο ν҆  αποτελέσει την κατοικία του Grand Master του Τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου». Η  απόφαση της Ι όνιας Γερουσίας, την οποία καθοδηγούσε, χωρίς αμφι- 
βολία, ο βαρώνος Θεοτόκης34, αφοσιωμένος φίλος του Maitland, περιλαμβάνει μονάχα 
δύο άρθρα. Με το πρώτο δίνεται η εντολή στο Δημόσιο Ταμείο να δώσει στο συνταγμα- 
τάρχη Robinson 10.000 τάλιρα. Ο  τελευταίος έπρεπε, «το συντομώτερο δυνατό», να 
προχωρήσει στη συλλογή «του αναγκαίου οικοδομικού υλικού» (Ε ι κ. 3). Τέλος, το 
δεύτερο άρθρο, αναφέρει πώς η απόφαση αυτή της Γερουσίας θα κοινοποιηθεί στο συν- 
ταγματάρχη Robinson, καθώς επίσης και στο Γενικό Θησαυροφύλακα (Tesoriero Ge- 
nerale). Τουλάχιστον ο Maitland είχε τη διακριτικότητα να αποφύγει να εγκρίνει με την 
υπογραφή του το απαγορευμένο αυτό κείμενο. Αυτό το καθήκον μπορούσε όμως να άφε- 
θεί από τον Λόρδο Ύπατο Αρμοστή στον Sir Frederick Adam, τον αναπληρωτή του, 
που η υπογραφή του εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της δεύτερης σελίδας: «Ap- 
proved, Frederick Adam»35 (Ε ι κ. 3).

Γεννημένος στα 1781 ο Frederick, ήταν ο τέταρτος γιος του διακεκριμένου ρήτορα, 
Σκωτσέζου δικαστή και μέλους του Αγγλικού Κοινοβουλίου William Adam, από το 
Blair Adam του Fifeshire της Σκωτίας36. Ο  Frederick άρχισε τη στρατιωτική του στα- 
διοδρομία στα 1796, σε ηλικία μόλις 15 ετών. Εκπαιδεύτηκε στη Στρατιωτική Ακαδημία 
του Woolwich και έγινε λοχαγός στα 1799. Οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι έδωσαν στον 
Frederick την ευκαιρία να διακριθεί σε πολλές επιχειρήσεις. Υπηρέτησε στην Αίγυ- 
πτο, τη Σικελία και την Ισπανία. Στο Βατερλώ, ο Frederick Adam διοικούσε μια τα- 
ξιαρχία και έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο στη μάχη, γιατί εμπόδισε, στην πιο κρίσιμη

34. Για τον Εμμανουήλ Θεοτόκη (1777 - 1837), Πρόεδρο της Γερουσίας για χρόνια και μέλος 
της Επιτροπής των ευγενών, που είχε συγκροτήσει ο Maitland για την κατάρτιση του κάθε άλλο παρά 
φιλελεύθερου συντάγματος του 1817, ο Whittingham (ό.π., σ. 90) παρατηρεί: «This Ionian, an amiable 
man, and a pleasing author, has been the object of much obloquy for the manner in which he 
supported the English Protectorate in the Islands. Certainly this zeal was well rewarded».

35. Στην ίδια σελίδα, πιο κάτω από την υπογραφή του Adam, υπάρχει και η υπογραφή του Sid- 
ney G. Osborne και, λίγο πιο κάτω απ҆  αυτήν, αναφέρονται τα εξής (στο δεξιό κάτω άκρο της σελίδας), 
στα αγγλικά:

«By Command of His Excellency 
Sidney G. Osborne 

Acting Private Secretary 
to the L.H.C.»

Δηλαδή: «Εντολή της Αυτού Έξοχότητος
Σίντνεϋ Τζ. Όσμπορν 

Αναπληρωτής Ιδιαίτερος Γραμματεύς 
Παρά τω Λόρδω Υπάτω Αρμοστή».

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Osborne ήταν φίλος και συγγενής του Λόρδου Βύρωνα και, καθώς ανα- 
φέρει ο κόμης Πέτρος Γκάμπα (ό.π., σ. 39), τον Οκτώβριο του 1823, όταν ο μεγάλος Άγγλος ποιητής, 
ο οποίος δε συμπαθούσε καθόλου τον Maitland για τη στάση που κρατούσε απέναντι στην Ελληνική 
Επανάσταση (ό.π., σ. 22), βρισκόταν ακόμη στην Κεφαλλονιά, ο Osborne «ήλθεν εκ Κερκύρας διά 

να τον επισκεφθή και διέτριψε μαζί του επί τινας ημέρας».
36. Για τα βιογραφικά στοιχεία του Sir Frederick Adam βλ. Dictionary of National Biography, 

Oxford University Press, τόμ. 1, σ. 85 - 86.
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στιγμή, την παλιά φρουρά του Ναπολέοντα ν҆  ανασυνταχτεί, εξασφαλίζοντας μ̓  αυτό 
τον τρόπο, τη νίκη στους συμμάχους. Για ό τι έκαμε εκείνη την ημέρα, ο Adam ανακη- 
ρύχτηκε Ιππότης της Βρετανικής Αύτοκρατορίας, του Τάγματος της Μαρίας Θηρε- 
σίας της Αυστρίας και του Αγ. Ανδρέα της Ρωσίας37. Από τα 1817 μέχρι τα 1822, ο 
Sir Frederick είχε τη διοίκηση μιας μεραρχίας που στάθμευε στη Μάλτα και, μετά το 
θάνατο του Maitland, στα 1824, πήρε τη θέση του Λόρδου Ύπατου Αρμοστή στα Επτά- 
νησα, που την κράτησε ως τα 1831. Τότε, γύρισε για λίγο στην Αγγλία και τον επόμενο 
χρόνο έφυγε για τις Ινδίες, όπου διορίστηκε κυβερνήτης του Madras (1832 - 1837). Πέ- 
θανε ξαφνικά στο Λονδίνο, στις 17 Αύγουστου του 1853.

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς γνώρισε ο Adam τον Maitland. Αυτό μπορεί να έγινε 
στα 1817, όταν ο πρώτος έφθασε στη Μάλτα, η στα 1818, όταν ο Adam επισκέφτηκε την

Σχ. 4. Κάτοψη και όψη του Admiralty Screen στο Whitehall του Λονδίνου. Σχέδιο
του Robert Adam (1760).

Κέρκυρα και έβαλε την υπογραφή του στην απόφαση 422 της Ι όνιας Γερουσίας, παρεμ- 
βάλλοντας έτσι το όνομά του στο θέμα της ανέγερσης του ανακτόρου των Αγίων Μι- 
χαήλ και Γεωργίου38. Στις 22 Μαρτίου του 1821, ο Maitland ανακήρυξε τον Adam ανα- 
πληρωτή Λόρδο Ύπατο Αρμοστή της Έπτανήσου κατά τα διαστήματα, που εκείνος 
τύχαινε να απουσιάζει από την Κέρκυρα39 και μολονότι, βέβαια, αυτό δε θα μπορούσε 
να είχε γίνει χωρίς τη συγκατάθεση του Λονδίνου, είναι, πάντως, φανερό πώς ο Mait- 
land πίστευε πώς ο Adam ήταν άνθρωπος στον οποίο μπορούσε νάχει εμπιστοσύνη.

Πέρα απ ҆ αυτούς τους λόγους όμως, είναι πολύ πιθανό πώς η ενέργεια αυτή ύπα-

37. Ο.π., σ. 86.
38. Καθώς σημειώνει ο Whittingham, ό.π., σ. 111, ο Sir Frederick «had been for some years se- 

cond in command of the troops and in the occasional absence of his chief at his government at Malta Sir 
Frederick had had temporary charge of the civil government of the islands».

39. Η  σχετική απόφαση δημοσιεύεται στο φύλλο 169 του Σαββάτου 12/24 Μαρτίου 1821 της 
Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie και, όπως αναφέρεται στο προοίμιό της, η αναπλήρωση του 
Maitland βασίζεται στην παράγραφο 7α του Άρθρου 9 του Καταστατικού Χάρτη (Carta Costituzio- 
nale) του 1817.
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γορεύτηκε κι από τήν επιθυμία του Adam να μένει στην πρωτεύουσα της Ι όνιας Πο- 
λιτείας όπου, εξάλλου, μπορούσε να περνάει πολύ πιο ευχάριστα, απ ҆ όσο στο πιο από- 
μονωμένο και μικρότερο νησί της Μάλτας40. Παντρεμένος με την Κερκυραία Νίνα 
Παλατιανού, ο Sir Frederick Adam ήταν αναμφίβολα πιο δημοφιλής από τον προκάτοχό 
του, που η εξαιρετικά εχθρική στάση του απέναντι στη μεγάλη Ελληνική Επανάσταση 
του 1821 τον έκαμε μισητό στο λαό της Ε πτανήσου41.

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανάμεσα στα πλήθη των Ελλήνων και ξένων περιηγητών που ξεχύνονται τα κα- 
λοκαιριάτικα πρωινά στη Σπιανάδα της Κέρκυρας, φαντάζομαι, πώς είναι λίγοι εκείνοι 
που γνωρίζουν ότι το πελώριο στις διαστάσεις του κτήριο που υψώνεται στο βόρειο άκρο 
αυτής της τεράστιας πλατείας (Π ί ν. 104β), αγκαλιάζοντας την με τις κυκλικές του κιο- 
νοστοιχίες, είναι το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου42. Κι όμως, το κτήριο 
αυτό έχει παρουσιαστεί αρκετές φορές τόσο από Ελληνες όσο και Γάλλους και Ά γ- 
γλους συγγραφείς σχετικών άρθρων43, που το έχουν περιγράφει σαν ένα κτήριο με «bel

40. Κατά τον Whittingham (ό.π., σ. 111), ο Sir Frederick «είχε συνδεθεί με στενές, προσωπικές 
σχέσεις με τους μορφωμένους και ευχάριστους στην παρέα τους ευγενείς της Κέρκυρας. Καθώς λένε, 
αυτό το γεγονός επηρέασε τη συμπεριφορά και τη διακυβέρνηση του Λόρδου Υπατου Αρμοστή και 
τον έριξε στα χέρια των φεουδαρχών». Κατά συνέπεια, όπως παρατηρεί ο ίδιος συγγραφέας (ό.π., σ. 
112), «είναι βέβαιο πώς ο δεύτερος Λόρδος Ύ πατος Αρμοστής ευνοούσε την αριστοκρατία, η οποία, 
με τη σειρά της, τον έχει από τότε θεωρήσει ως τον καλύτερο και πιο δημοφιλή από τους Άγγλους 
Κυβερνήτες». Πρβλ. και Μαρίας Α σπιώτη, Ο  Λόρδος Νιούτζεντ στην Κέρκυρα, Δελτίον Αναγνω- 
στικής Εταιρείας Κερκύρας 11 (1974), σ. 95 - 97.

41. Για τη στάση της Αγγλίας και του Maitland απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση και τα 
αντίστοιχα αισθήματα του λαού της Επτάνησου βλ. Whittingham ό.π., σ. 103, 105, Christian Müller, 
Voyage en Grèce et dans les îles Ioniennes, γαλλ. μετάφραση του γερμανικού κειμένου, Paris 1822, σ. 
108, R. Matton, ό.π., σ. 155, Jacques Baeyens, ό.π., σ. 141, Δίον. Κόκκινου, Η  Ελληνική Ε πανά- 
στασις, τόμ. 2, Αθήναι 1932, σ. 137- 141, τόμ. 3, Αθήναι 1932, σ. 354 - 368, Σπυρίδωνος Τρικού- 
πη, Ιστορία της Ελληνικής Ε παναστάσεως, επανέκδ. ΝΕΒ (1971), τόμ. 1, σ. 291 -294, «Ελληνικά 
Χρονικά», Μεσολόγγι, φύλλο της 24.12.1823, όπου ανθελληνική προκήρυξη του Maitland και σχόλια 
των «Ελληνικών Χρονικών» (Ο  Τυπος στον Αγώνα, έκδ. Νέας Ε λλ. Βιβλιοθήκης, με επιμέλεια Α. 
Κουμαριανού, τόμ. Β , σ. 12-16), Ε λευθ. Πρεβελάκη, Η  Επανάσταση του 1821 και η Βρετανική Πο- 
λιτική, Αφιέρωμα εις τα 150 χρόνια από της Ε παναστάσεως του 1821, Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μα- 
κεδονικών Σπουδών, τόμ. 31, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 205 -218, Τάκη Σταματόπουλου, Ο  εσωτερικός 
αγώνας πριν και κατά την επανάσταση του 1821, έκδ. Κάλβου, τόμ. Β , Αθήνα 1972 (β΄ έκδ.), σ. 
438 - 458, 466 - 472, όπου ιδιαίτερο κεφάλαιο με τίτλο «Ο  μισελληνισμός του Μαίτλαντ», και, τέ- 
λος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΒ (Η  Ελληνική Επανάσταση), Αθήνα 1975, σ. 193 - 
194 και 243.

42. Το ανάκτορο στεγάζει τώρα το Μουσείο Σινοϊαπωνικής τέχνης, τα Γραφεία της τοπικής Ε - 
φορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων, το Αρχείο της Ι όνιας Γερουσίας, τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Κέρ- 
κυρας και τα γραφεία της Τροχαίας.

43. Στα τελευταία σαράντα, περίπου, χρόνια έχουν εμφανιστεί τέσσερα κείμενα στα αγγλικά κι έ- 
να στα ελληνικά, που είναι όλα αφιερωμένα στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου. Α π ҆  
αυτά, το άρθρο του Στέλιου Χουρμούζιου στο Country Life, τεύχ. 26.4.1962, σ. 958 - 960, με τον τι- 
τλο An English Palace in Corfu, και το βιβλιαράκι της Μαρίας Α σπιώτη, Το Α νάκτορο των Αγίων 
Μιχαήλ και Γεωργίου, η βασιλική έπαυλις Mon Repos, Κέρκυρα, 1964, περιέχουν αξιόλογα στοιχεία 
γύρω από την ανέγερση του κτηρίου και τον αρχιτέκτονα του. Ο  Nigel Nicolson έχει γράψει ένα άρθρο
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effet»44, «magnificent»45, «sobre et elegant»46, «remarkably dignified»47 (Π ί v. 105 α-β), 
ενώ άλλοι πάλι έχουν πει πώς «ανάμεσα σε όλα τα ανάκτορα της Ευρώπης, αυτό εδώ 
φαίνεται να είναι το πιο ταιριαστό πρός το άμεσο περιβάλλον του και το πιο σεμνό στον 
τονισμό της επιβολής και της κυριαρχίας του πάνω στα γύρω κτήρια»!48 (Π ί ν. 106α) 

Το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου είναι, βασικά, ένα κτήριο απλό 
στο σχέδιο, και με σαφήνεια δοσμένης λειτουργίας (Σ χ. 2), ολοφάνερα σχεδιασμένο 
πάνω σ҆  έναν άξονα συμμετρίας, παράλληλο πρός τη νοτιοανατολική και τη νοτιοδυ- 
τική πλευρά της Σπιανάδας, που κατηφορίζει από το νότο προς την κατεύθυνση του 
βορρά. Πάντως, εφόσον το κτήριο υψώνεται στο βόρειο αυτό και χαμηλότερο άκρο της 
κερκυραϊκής πλατείας, ο αρχικός σκοπός της τελευταίας, που ήταν η ύπαρξη ενός με- 
γάλου ελεύθερου χώρου μπροστά στα κανόνια του βενετσιάνικου φρουρίου της For- 
tezza Yecchia, δεν αλλοιώνεται καθόλου49. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση αυτή επιτρέπει 
τη χρησιμοποίηση του πελώριου χώρου της πλατείας για στρατιωτικές παρελάσεις, επί-

με τον τίτλο Corfu, the Palace erected in Honour of St Michael and St George, στο βιβλίο που έχουν 
εκδόσει στο Λονδίνο, στα 1964, οι Weidenfeld και Nicolson με τίτλο Great Palaces (σ. 274-281). Ο  
Nicolson παίρνει τις πιο σημαντικές πληροφορίες του από το άρθρο του Στ. Χουρμούζιου.

Το άρθρο του Tim Clarke στο Country Life, τεύχ. 10.9.1938, σ. 252 - 256, με τίτλο Britain in 
the Adriatic. English Regency Architecture in Corfu, είναι το παλιότερο αγγλικό κείμενο για το ανάκτορο 
της Κέρκυρας, αλλά, ταυτόχρονα, το πιο λαθεμένο από όλα, όσον αφορά την ταυτότητα του αρχιτέκτονα 
του κτηρίου. Τέλος, στο λεύκωμα που τύπωσε στην Αθήνα (στα αγγλικά), στα 1959, η Α γγλοελληνική 
Επιτροπή που είχε φροντίσει για την εκτέλεση στερεωτικών και άλλων αναστηλωτικών εργασιών στο 
κτήριο (ανάμεσα στο Μάιο του 1954 και το Νοέμβριο του 1956), με την επίβλεψη του Κερκυραίου αρχι- 
τέκτονα Γιάννη Κόλλα, υπάρχει ένα εισαγωγικό σημείωμα σχετικό με το ανάκτορο γραμμένο από τον 
A. Lambert, ο οποίος υπηρετούσε τότε στην βρετανική πρεσβεία της Αθήνας. Ό πως όμως γράφει ο 
Lambert, όσα λέγονται εκεί για την αρχιτεκτονική του κτηρίου αποτελούν συμβολή του Γ. Κόλλα. 
Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πώς οι συσχετίσεις του κτηρίου με συγκεκριμένα παραδείγματα του αγ- 

γλικού νεοκλασικισμού αντιγράφονται με ακρίβεια από το Στ. Χουρμούζιο στο άρθρο του τελευταίου 
που προαναφέρθηκε.

44. Alexandre Buchon, Voyage dans lEubée, les îles Ioniennes et les Cyclades en 1841, Paris 1911, 
σ. 121.

45. Napier, ό.π., σ. 211.
46. Raymond Matton, ό.π., σ. 160.
47. Tim Clarke, ό.π., σ. 255.
48. Nigel Nicolson, ό.π., σ. 278. Πρβλ. και το παραπάνω εισαγωγικό σημείωμα του A. Lam- 

bert στο λεύκωμα The Restoration of the Palace of Saint Michael and Saint George at Corfu, Athens 
1959, τελευταία σελίδα, και Map. Α σπιώτη, ό.π., σ. 7.

49. Σε χάρτη (Pianta) της πόλης της Κέρκυρας και των οχυρώσεων της, της εποχής της Βενετο- 
κρατίας (πιστεύω πώς ανήκει, οπωσδήποτε, στο 18ο αι.), τον οποίο έχει πρόσφατα δημοσιεύσει η 
Ά φρ. Άγοροπούλου - Μπιρμπίλη (ό.π., εικ. 17), στο βορειότερο άκρο της Σπιανάδας εμφανίζονται δύο 
κτήρια. Εκείνο που είναι στο βόρειο μυχό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 33. Στο υπόμνημα του χάρτη, 
στον αντίστοιχο αριθμό (που τον ξαναβρίσκουμε, τον ίδιο, και σ ҆  ένα άλλο κτήριο που σχεδιάζεται, 
τούτη τη φορά, στη Fortezza Vecchia), διαβάζουμε: «33, Due Ospedali, una in città per li stradioti, laltro 
in Fortezza vecchia per li condannati». Είναι, λοιπόν, φανερό πώς στην άκρη αυτή της Σπιανάδας ύπήρ- 
χε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, που δεν υπάρχει πια σήμερα, γιατί κατεδαφίστηκε, προφανώς, από τον 
Maitland, όταν κτιζόταν το ανάκτορό του. Αλλά, στον ίδιο χάρτη βλέπουμε κι ένα άλλο στενόμακρο 
κτήριο, στο ίδιο βόρειο άκρο της Σπιανάδας, που είναι τοποθετημένο με τον αξονά του παράλληλο, πε- 
ρίπου, με τον κατά μήκος άξονα της Σπιανάδας. Το κτήριο φέρει τον αριθμό 45 και στο υπόμνημα δια- 
βάζουμε : «45, Monte di Pietà». Είναι φανερό πώς πρόκειται για το οίκημα κάποιου φιλανθρωπικού
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σημες τελετές και καθημερινές συγκεντρώσεις του κερκυραϊκού λαού μέχρι σήμερα. Εί- 
ναι, γι αυτό, πολύ φυσικό που η πρόσοψη του ανακτόρου είναι στραμμένη προς την 
πλευρά της μοναδικής αυτής Esplanade (Π ί ν. 104β, 105α-β).

Το ίδιο το κτήριο παρουσιάζεται στη μορφή ενός συμπαγούς όγκου σχήματος Π, 
που εκτείνεται κατά μήκος των τριών πλευρών μιας ορθογωνικής εσωτερικής αυλής, που

Εικ. 4. Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου. Όψη προς τη Σπιανάδα. Δυτική ναϊδιόσχημη 
πτέρυγα. Λεπτομέρεια από το αέτωμα και το θριγκό.

βρίσκεται στο πίσω μέρος του ανακτόρου (Σ χ. 2 - 3). Περιλαμβάνει τέσσερα επί- 
πεδα: υπόγειο, ισόγειο, πρώτον όροφο κι ένα υπερώο, κάτω ακριβώς από τη στέγη. Στον 
κύριο αυτό κορμό του κτηρίου έρχεται να προστεθεί μια ισόγεια κιονοστοιχία, που 
συνάπτεται προς την επίπεδη πρόσοψη του ανακτόρου (Πίν. 105α· Σχ. 2). Η  στοά συνο- 
δεύεται κι από τα δυό της άκρα από δύο ψηλές, θολωτές πύλες, που προβάλλουν ελαφρά 
πιο έξω από τη στοά, επιτρέποντας την επικοινωνία μεταξύ της Σπιανάδας και των πίσω 
από το ανάκτορο χώρων (Π ί ν. 106β, 107α· Σ χ. 2). Και οι δύο πύλες συνδέονται κατόπιν

ιδρύματος της βενετοκρατούμενης Κέρκυρας. Το κτήριο αυτά ξέφυγε, τελικά, την κατεδάφιση και άπο- 
τέλεσε, όπως θα δούμε πιο κάτω, ένα τμήμα των βοηθητικών διαμερισμάτων του ανακτόρου των Αγίων 
Μιχαήλ και Γεωργίου.
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με κιονοστοιχίες τεταρτοκυκλικής χάραξης, που άπολήγουν σε ορθογωνικής κάτοψης 
πτέρυγες, στη μορφή δωρικού ναού εν παραστάσι (Π ί ν. 106α· Σ χ. 2). Οι πύλες εδράζον- 
ται πάνω σε τέσσερεις πεσσούς η καθεμιά (Σ χ. 2) και φέρουν πάνω από το τόξο ελληνι- 
κές επιγραφές, που τις ταυτίζουν, τη μιά με την πύλη του Αγίου Γεωργίου (Π ί ν. 
106β) και την άλλη με την πύλη του Ά ρχαγγέλλου Μιχαήλ (Π ί ν. 107α).

Τέλος, μια στενόμακρη μονάδα, που συνεχίζει προς το βορρά την πορεία της δυτι- 
κής πτέρυγας, ανήκει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της βενετοκρατούμενης Κέρκυρας (ενε- 
χυροδανειστήριο), που χτίστηκε η ιδρύθηκε στα 1769, σύμφωνα με σχετική λατινική 
επιγραφή50 (Σ χ. 2).

Από τις όψεις του ανακτόρου, η πιο ενδιαφέρουσα είναι εκείνη που στρέφεται προς 
τη Σπιανάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις δυό πλάγιες πτέρυγες με τις αετωματικές προ- 
σόψεις.

Για το εσωτερικό του κτηρίου και τον προορισμό των πολυάριθμων διαμερισμάτων 
του, των βοηθητικών χώρων, των διαδρόμων, των κλιμακοστασίων κλπ. υπάρχει ακρι- 
βέστατη και λεπτομερειακή περιγραφή της εποχής, στη μορφή ενός ανυπόγραφου άρ- 
θρου, στο οποίο έστρεψε πρώτη την προσοχή μας η Μαρία Ά σπιώτη51.

Το άρθρο αρχίζει μ̓  ένα εισαγωγικό σημείωμα, που έχει πιθανότατα γραφεί από 
τον εκδότη της εφημερίδας. Αυτός δίνει με ακρίβεια και την ημερομηνία της θεμελίωσης

50. Στο σημείο E του σχεδίου της κάτοψης του ισογείου του ανακτόρου (Σχ. 2) δείχνω τη θέση της 
ορθογωνικής πλάκας της λατινικής αυτής επιγραφής, που είναι πολύ καλά διατηρημένη μέχρι σήμερα, 
πάνω στον εξωτερικό τοίχο προς την εσωτερική αυλή του στενόμακρου αυτού κτηρίου της Βενετο- 
κρατίας.Η  ενσωμάτωσή του στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου έγινε γιατί, προφανώς, 
όχι μόνο σωζόταν σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά προσφερόταν με το στενόμακρο σχήμα του και, πι- 
θανόν, την εσωτερική του διάταξη, για την εξοικονόμηση μερικών βοηθητικών χώρων του ανακτόρου. 
Η  επιγραφή λέει τα εξής:

D.O.M.
ANDREAE DONATO PROC.

QUOD
HOC PERENNI SUBSIDIO 

PIE
E G E N I S

P R O S P E X E R I T
C O R C Y R A
M D C C L X I X

Δηλαδή: «Εις τον Α νδρέαν Δονάτον, Ανθύπατον (=  Γενικόν Προνοητήν), επειδή τούτο (ένν. το έργο) 
εις διαρκή βοήθειαν ευσεβώς χάριν των ενδεών επεμελήθη, εν Κερκύρα, 1769».

Είναι, λοιπόν, φανερό πώς στα 1769, όταν ο Andrea Donato ήταν Provveditore Generale da Mar 
της Γαληνοτάτης στην Κέρκυρα ίβλ. Σπ. Θεοτόκη, Αναμνηστικόν τεύχος της Πανιονίου Αναδρομικής 
Εκθέσεως, μέρος Α , Ενετοκρατία, Κέρκυρα 1914, σ. 25, όπου κατάλογος των Γενικών Προβλεπτών 
της Κέρκυρας, παρμένος από τα Chroniques Gréco - Romaines του Καρόλου Hopf), έγινε ένα ίδρυμα, 
που ονομαζόταν Monte di Pietà, ήταν δηλαδή ένα ενεχυροδανειστήριο. Ανάλογο (φιλανθρωπικό) 
ίδρυμα υπήρχε και στη Βενετία στο οποίο, μάλιστα, απαγορευόταν η είσοδος στους Εβραίους και στους 
ξένους. Είχε κοινωνικό χαραχτήρα και όχι εμπορικό. Βλ. Ρ. Molmenti, La storia di Venezia nella vita 
privata, τόμ. 3, επανέκδ. 1973, σ. 32 - 73 και 286.

51. Map. Α σπιώτη, ό.π., σ. 12-13. Το άρθρο δημοσιεύεται στη δεύτερη και την τρίτη σελίδα 
της επίσημης εφημερίδας της Ι όνιας Πολιτείας, της γνωστής μας «Gazzetta degli stati Uniti delle Isole 
Jonie» του Σαββάτου, 24 Φεβρουάριου/8 Μαρτίου 1823.
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του ανακτόρου: 23 Απριλίου του 1819, ήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή 
πέντε περίπου μήνες μετά την απόφαση της Ι όνιας Γερουσίας, στην οποία έχουμε κιόλας 
αναφερθεί, και εννέα περίπου μήνες αφότου μια ομάδα 50 ανδρών του σώματος των 
Royal Sappers and Miners έφτασε στην Κέρκυρα. Τούτο σίγουρα σημαίνει πώς, πολύ 
νωρίτερα από τον Απρίλιο του 1819, όλα η τουλάχιστο τα κυριότερα η τα γενικά αρ- 
χιτεκτονικά σχέδια του ανακτόρου ήταν κιόλας έτοιμα και, φυσικά, είχαν εγκριθεί από 
τον Sir Thomas Maitland52. Τώρα, αν ο τελευταίος είχε πάρει τη γνώμη και του Sir 
Frederick Adam πάνω στα σχέδια αυτά η όχι, είναι ένα ερώτημα, στο οποίο μπορούμε 
να δώσουμε μια μάλλον θετική απάντηση. Πάντως, όπως και νάχει το πράγμα, ο έκδοτης 
της «Gazzetta» πληροφορεί τους αναγνώστες του, ότι οι εργασίες για την ανέγερση του 
ανακτόρου βρίσκονται προς το τέλος τους («quasi al suo termine»), αλλ ҆ οπωσδήποτε

Σχ. 5. Tο Kedleston Hall στο Derbyshire, όπως συμπληρώθηκε από τον Robert Adam στα 1765 
(αρχικό σχέδιο του James Paine). Κάτοψη υπερυψωμένου ισογείου.

52. Α πό στοιχεία που συγκέντρωσε ο J. Ε. South από τη R. Ε. Corps Library, προκύπτει ότι η 
ομάδα των πενήντα Royal Sappers and Miners, που, καθώς είδαμε, έφτασαν στην Κέρκυρα τον Αύγου- 
στο του 1818, «ασχολήθηκε, στην αρχή, με εκβραχισμούς και κατεδαφίσεις που γίνονταν με ανατίναξη, 
με τη χρήση εκρηκτικών, για τη θεμελίωση του ανακτόρου. Ό ταν τέλειωσε αυτή η αποστολή, 34 άν- 
δρες από τους 50 της ομάδας έφυγε για την Αγγλία με το πλοίο Christian, στις 14 Νοεμβρίου 1819». 
Η  πληροφορία δείχνει πώς, πιθανότατα, την άνοιξη η ακόμη νωρίτερα, ο Sir Thomas είχε δεί και εγκρί- 
νει τα σχέδια για το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου. Είναι, επίσης, βέβαιο πώς έργο της 
ομάδας αυτής των 50 Sappers and Miners ήταν, πέρα από τους εκβραχισμούς για την εκσκαφή των υπο- 
γείων χώρων, καθώς και των θεμελίων του κτηρίου, και η κατεδάφιση του βενετσιάνικου στρατιωτικού 
νοσοκομείου, που υπήρχε μέχρι τότε στη βορειότερη γωνιά της Σπιανάδας, στο οποίο αναφερθήκαμε 
νωρίτερα.
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«χρειάζονται ακόμη πολλά να γίνουν για την εσωτερική του διακόσμηση»53.
Κατόπιν, μετά από ένα σύντομο εγκώμιο, που αναφέρεται στην κομψότητα, τη με- 

γαλοπρέπεια κλπ. του κτηρίου και αφού υπομνηστεί στους Κερκυραίους πώς το όνομα 
του ανακτόρου αυτού συνδέεται με το όνομα του ένδοξου Τάγματος των Αγίων Μιχαήλ 
και Γεωργίου, ακολουθεί ένα μακρύ κείμενο κάτω από τον υπότιτλο: «Τα επόμενα απο- 
τελούν μια σύντομη περιγραφή του παραπάνω ανακτόρου». Ο  ανώνυμος συγγραφέας 
της περιγραφής αυτής φαίνεται να έχει πάρει τις πληροφορίες του από πρώτο χέρι. 
Γιατί, όχι μόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του στο εσωτερικό, καθώς και στο εξωτε- 
ρικό του κτηρίου, που φαίνεται να το ξέρει πολύ καλά, αλλά μας δίνει και πολλές από 
τις βασικές διαστάσεις του ανακτόρου, μετρημένες όλες σε εγγλέζικα πόδια. Αρχίζει 
με την πρόσοψη, που έχει μήκος 325 πόδια (σ ҆ αυτά περιλαμβάνονται και οι δυο πλάγιες 
πτέρυγες) και η οποία υψώνεται πάνω σ҆  ένα περιφραγμένο με στηθαίο επίπεδο, που έχει 
πλάτος 65 πόδια. Ο  κορμός του κτηρίου είναι 145 X 150 πόδια και είναι ενωμένος με 
έναν «ξυστό», δηλαδή, όπως επεξηγείται στο ιταλικό κείμενο, «μιά συνεχή στοά από 
32 ραβδωτές κολόνες δωρικού ρυθμού, κατά το πρότυπο των κιόνων του Παρθενώνα»

53. Στην πρώτη και τη δεύτερη σελίδα του ίδιου φύλλου της «Gazzetta» (αριθμ. 271, Σάββατο, 
24 Φεβρουαρίου/8 Μαρτίου 1823) υπάρχει μια είδηση, γραμμένη, πιθανότατα, από τον εκδότη, η 
οποία αναφέρεται σε μια δεξίωση που «δόθηκε την περασμένη Πέμπτη από τις Αγγλικές πολιτικές Αρ- 
χές και τους αξιωματικούς της φρουράς της Κέρκυρας πρός τιμή του βαρώνου Θεοτόκη και η οποία μπο- 
ρεί να θεωρηθεί σαν η πιο λαμπρή α π ҆  όσες έχουμε δει ποτέ σ ҆  αυτό το Κράτος».

Η  δεξίωση έγινε στο καινούριο ανάκτορο: «είχαν προσκληθεί εξακόσια πρόσωπα. Το πρώτο 
πάτωμα του ανακτόρου των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου είχε κατάλληλα διευθετηθεί όσο, βέβαια, το 
επέτρεπε η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, γιατί πρέπει να έχει κανείς υπόψη του ότι δεν έχει ολό- 
τελα τελειώσει».

Τρεις μήνες αργότερα, το ανάκτορο εγκαινιάστηκε και τυπικά με μεγάλες γιορτές. Στην πρώτη 
σελίδα της «Gazzetta» της 28 Απριλίου / 10 Μαΐου 1823 εμφανίζεται ένα σημείωμα που πληροφορεί 
τον αναγνώστη ότι «Τη Δευτέρα, πέμπτη μέρα αυτού του μήνα, γιορτάστηκαν τα γενέθλια της Α.Μ. του 
Βασιλιά Γεωργίου 5ου, του Προστάτη Μονάρχη μας. Οι γιορτές αναγγέλθηκαν νωρίς το πρωί με ένα 
βασιλικό χαιρετισμό από τα κανόνια του Φρουρίου και τα πολεμικά καράβια που βρίσκονταν στο λι- 
μάνι. Στις 11 η ώρα π.μ. η Α.Ε. ο Αντιστράτηγος Σέρ Φρέντερικ Άνταμ, Αναπληρωτής του Λόρδου 
Υπατου Αρμοστή αυτού του Κράτους εγκαινίασε (terme Levée nel Nuovo Palazzo di S.M. e S.G.) 

το καινούριο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, που ήταν ασφυκτικά γεμάτο με στρατιωτι- 
κούς και πολίτες, καθώς επίσης και από το σύνολο των ευγενών (αριστοκρατών) αυτής της χώρας».

Α πό την άλλη πλευρά, ο Ά γγλος στρατιώτης William Wheeler, ο οποίος υπηρετούσε στη φρου- 
ρά της Κέρκυρας την άνοιξη του 1823 και υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των εορτών αυτών, θυμάται, σ ҆  
ένα γράμμα του γραμμένο στην Κέρκυρα στις 2 Μαΐου 1823 (βλ. The Letters of Private Wheeler 1809 - 
1828, έκδ. B. H. Liddel Hart, Bath 1971, σ. 217), και περιγράφει κατά τρόπο εναργή και γραφικό τους 
αθλητικούς αγώνες, που γίνονταν στις 23 Απριλίου (νέο ημερολόγιο) του 1823 στη Σπιανάδα, όπου είχε 
συγκεντρωθεί πολύς κόσμος: «Έ λληνες ντυμένοι με την τοπική ενδυμασία των νησιών του Ι ονίου, 
από τα οποία προέρχονταν, Αλβανοί, στρατιώτες, ναύτες κ.ά., όλοι ανακατεμένοι σ ҆  ένα (πολύχρωμο) 
σύνολο, που έπαιρναν μέρος, προσπαθώντας να είναι οι νικητές, στους διάφορους αγώνες» (πήδημα, 
τρέξιμο, πάλη). «Είναι εκπληκτικό», συνεχίζει ο Wheeler, «πόσο καλά τα κατάφεραν οι Έλληνες, που 
είναι μια καλή, ζωηρή και γεροδεμένη ράτσα»! Τελικά, «τη νύχτα, έγινε φωταψία και το ανάκτορο ο- 
λάκερο ήταν σαν νάχε πάρει φωτιά, ενώ μεγάλος χορός δόθηκε στο παλάτι από τον προσωρινό Λόρδο 
Υπατο Αρμοστή» (προφανώς τον Adam). Ο  χορός «συνεχίστηκε μέχρι τις 5 το πρωί, που συνοδέψαμε 

το Βαρώνο Θεοτόκη στο σπίτι του με τη συνοδεία της φιλαρμονικής του στρατού και τις σημαίες των 
διαφόρων συνταγμάτων της φρουράς, ξυπνώντας τον καημένο τον κόσμο από τον ύπνο του και, κατόπιν 
βαδίσαμε προς τους στρατώνες μας».
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(Π ί ν. 105α-β, 107β· Σ χ. 2). Η  πρόσοψη του ανακτόρου «κορυφώνεται», όπως λέει το ϊ- 
διοκείμενο, «με τα εμβλήματα των επτά νησιών του Ι ονίου, τα οποία επιστέφονται με α- 
γάλματα μεγέθους μεγαλύτερου από το φυσικό, που παριστάνουν τη Μεγάλη Βρετανία 
με το λιοντάρι της, καθώς και αλλά σύμβολα που υποδηλώνουν την προστάτιδα Δύνα- 
μη»54 (Π ί ν . 108α).

Δημιουργοί των γλυπτών αυτών καθώς και των επτά ανάγλυφων πλακών, που κο- 
σμούν ακόμη την πρόσοψη του κτηρίου, θεωρούνται πώς είναι ο Παύλος Προσαλέντης 
και ο Μαλτέζος γλύπτης Dimech. Το άγαλμα της Αγγλίας, στη μορφή μιας γυναικείας 
μορφής, τοποθετημένο στο ακρόπρωρο ενός καραβιού, αφαιρέθηκε στα 1864 από τους 
Άγγλους και μεταφέρθηκε, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, στη Μάλτα. Από την 
άλλη όμως πλευρά, ο Γερμανός περιηγητής Christian Müller, που επισκέφθηκε την 
Κέρκυρα το καλοκαίρι του 1821, μας πληροφορεί πώς, καθώς είχε ακούσει, και οι δυό 
τοξωτές πύλες των πλαγίων πτερύγων του ανακτόρου θα επιστέφονταν με αγάλματα, 
που θα παρουσίαζαν τέθριππα άρματα και άλλες φιγούρες, οι οποίες όμως δεν κατα- 
σκευάστηκαν ποτέ. Οι πληροφορίες αυτές είναι πιθανό ν҆  ανταποκρίνονται πρός την 
αλήθεια, δεδομένου ότι είναι βέβαιο ότι ο Προσαλέντης είναι ο καλλιτέχνης που μας 
άφησε το χάλκινο ανδριάντα του Adam, ο οποίος υψώνεται ακόμη μπροστά στη δωρική 
στοά του κτηρίου, καθώς επίσης και των μπούστων του Adam και του Maitland, 
που βρίσκονται μέσα στο ίδιο ανάκτορο.

Συνεχίζοντας την περιγραφή του ανακτόρου, το παραπάνω ανυπόγραφο άρθρο, ανα- 
φέρεται κατόπιν στη «διπλή σκάλα που οδηγεί από το δωρικό προστώο στο χώλ του 
ισογείου» (Σ χ. 2). Το τελευταίο περιλαμβάνει και το μνημειακό κλιμακοστάσιο

54. Ο  Κερκυραίος νεοκλασικός γλύπτης Παύλος Προσαλέντης, στον οποίο αναφερθήκαμε 
κιόλας, είχε σπουδάσει γλυπτική στη Ρώμη, όπου είχε την τύχη να γίνει μαθητής του μεγάλου Canova. 
Μετά το τέλος των σπουδών του, ο Προσαλέντης γύρισε στην Κέρκυρα και ίδρυσε μια ιδιωτική σχολή 
Καλών Τεχνών, στις άρχές της δεκαετίας του 1810.

Πιστεύεται ότι στα 1822, όταν χτιζόταν ακόμη το ανάκτορο, ανατέθηκε (είτε από το Maitland 
είτε από τον Adam) στον Προσαλέντη και στο Μαλτέζο γλύπτη Dimech η εκτέλεση ενός μεγάλου μαρ- 
μάρινου γλυπτού, που παρίστανε, στον τύπο μιας γυναικείας μορφής, τη Μεγάλη Βρετανία με το πα- 
τροπαράδοτο σύμβολο της τελευταίας, δηλαδή ένα λιοντάρι. Είναι φανερό πώς η περικοπή αυτή του 
ανυπόγραφου άρθρου της «Gazzetta» αναφέρεται στην παραπάνω σύνθεση, που στα 1864, με την προο- 
πτική της αμετάκλητης αποχώρησης των Ά γγλων από τα Επτάνησα, αφαιρέθηκε από τη θέση του και 
μεταφέρθηκε στη Μάλτα. Το μόνο κομμάτι της σύνθεσης, που μένει στη θέση του ακόμη, είναι το ακρό- 
πρωρο ενός καραβιού, σύμβολο της θαλασσοκράτειρας (τότε) Αλβιόνας.

Στη θέση τους επίσης παραμένουν οι επτά πώρινες ανάγλυφες πλάκες του στηθαίου του κεντρικού 
(μεσαίου) μέρους της πρόσοψης του κτηρίου, που είχαν σχεδιαστεί, πιθανότατα, από τον ίδιο γλύπτη. 
Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι ο Γερμανός περιηγητής Christian Müller, που επισκέφθηκε την Κέρ- 

κυρα το καλοκαίρι του 1821, λέει ότι και οι δυο τοξωτές πύλες του ανακτόρου θα επιστέφονταν με γλυ- 
πτές μορφές στον τύπο του τεθρίππου άρματος κ.λπ. πράγμα όμως που ποτέ δεν έγινε. Βλ. Μαρ. Ασπιώ- 
τη, ό.π., σ. 12.

Πάντως, ο Προσαλέντης έφτιαξε, οπωσδήποτε, την μπρούτζινη και τη μαρμάρινη προτομή του 
Maitland και του Adam, αντίστοιχα. Και οι δυο προτομές προορίζονταν για την αίθουσα της Γερουσίας, 
στο ισόγειο του κτηρίου, όπου και βρίσκονται ακόμη. Εκτος όμως από τις παραπάνω παραγγελίες, ο 
Προσαλέντης πήρε και την ανάθεση για τον μπρούτζινο ανδριάντα του Adam, που υψώνεται ακόμη 
μπροστά στην πρόσοψη του ανακτόρου. Για τον Προσαλέντη και τα παραπάνω νεοκλασικά του έργα, 
βλ. Αγγέλου Προκοπίου, Ιστορία της τέχνης, 1750- 1950, τόμ. 1 (Νεοκλασσικισμός), Αθήνα 1967, 
σ. 375 κ.ε., και εικόνες 202α - 208β.
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προς τον όροφο και έχει διαστάσεις 84x34 πόδια (Π ί ν. 108β· Σ χ. 2). Η  οροφή του 
υποβαστάζεται από 14 ιωνικές κολόνες, που, όπως γράφει η «Gazzetta», «έχουν αντι- 
γραφεί με ακρίβεια από τις κολόνες του ερειπωμένου ναού της Πολιάδος Αθήνας στην 
Πριήνη της Μικράς Ασίας». Από το χώλ της εισόδου, μπαίνει κανείς σε δυό επίσημες 
αίθουσες, που προορίζονται για την Ι όνια Γερουσία και το Νομοθετικό Σώμα, με δια- 
στάσεις 38 X 25 και 20 x 25 πόδια, αντίστοιχα (Σ χ. 2). Κατόπιν, το κλιμακοστάσιο

Εικ. 5. Το Kedleston Hall στο Derbyshire. Η  βόρεια όψη, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
από τον Robert Adam στα 1761.

πρός τον όροφο, βγάζει σε μια μεγάλη υπόστυλη αίθουσα (Σ χ. 3). με 8 κορινθιακές 
κολόνες, «αντιγραμμένες από τις κολόνες του Μνημείου του Λυσικράτους», όπως λέει 
το κείμενο.

Από κεί, επτά συνολικά πόρτες από μαόνι οδηγούν στα βασικά διαμερίσματα του 
ορόφου, ενώ ολόκληρη η όψη του ανακτόρου προς την πλατεία, περιλαμβάνει μόνο τις 
τρείς επίσημες αίθουσες του ορόφου: «στο κέντρο», όπως γράφει η «Gazzetta», «υπάρ- 
χει μια κυκλική θολωτή αίθουσα με διάμετρο 37 πόδια, στολισμένη με καθρέφτες στους 
τοίχους, καθώς και με επιχρυσωμένους ρόδακες, τοποθετημένους χωριστά τον καθένα 
μέσα στα φατνώματα του θόλου» (Π ί ν. 109, 110α- Σχ. 3). Το ύψος της είναι 34 πόδια, ενώ 
οι δυό πλάγιες αίθουσες είναι 50 X 34 πόδια και έχουν ύψος 27 πόδια. Οι δυό αυτές 
αίθουσες έχουν διακοσμηθεί με κορνιζώματα και επιστέψεις που απομιμούνται ελληνικά 
υποδείγματα και περιλαμβάνουν μαρμάρινα τζάκια, ενώ οι πλευρικοί τοίχοι έχουν 
επικαλυφθεί με δαμασκηνά μεταξωτά, φερμένα από τη Λυών. Από τις αίθουσες αυτές, 
η μιά προορίζεται για το επίσημο σαλόνι, όπου αργότερα τοποθετήθηκε και ένας θρό- 
νος, και η άλλη για την επίσημη τραπεζαρία (Σ χ. 3). Από την υπόστυλη κεντρική
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αίθουσα μπορεί κανείς να κατευθυνθεί στις δυό πτέρυγες του ορόφου, που περικλείουν 
από τις δυό πλευρές την εσωτερική αυλή. Κάθε πτέρυγα περιλαμβάνει 5 συνολικά χώ- 
ρους, που προορίζονταν για τη στέγαση των ιδιαίτερων διαμερισμάτων του Λόρδου 
Ύπατου Αρμοστή των Επτανήσων (Σ χ. 3).

Τέλος, το αττικόν (attic storey), δηλαδή ο κάτω από την κεραμοσκέπαστη στέγη 
χαμηλός χώρος, προοριζόταν για το υπηρετικό προσωπικό. Μερικά βοηθητικά δωμά- 
τια βρίσκονται εκεί, ωστόσο, τα πιό πολλά έχουν αφεθεί στο υπόγειο του κτηρίου. 
Οι δυό πλάγιες πτέρυγες του ισογείου προορίζονταν για τη φρουρά και το σταύλο (Σ χ. 2).

Η  περιγραφή του ανακτόρου από τον ανώνυμο ορθογράφο της «Gazzetta» τελειώ- 
νει με μερικές γραμμές αφιερωμένες στον αρχιτέκτονα και στα κτήρια που άφησε ο 
τελευταίος στην Κέρκυρα. Πρός το παρόν, θα περιοριστούμε μονάχα στις πρώτες σειρές 
αυτής της αναφοράς, για να επανέλθουμε αργότερα και στις υπόλοιπες γραμμές. Πρό- 
κειται για μια μόνο παράγραφο όπου κατά λέξη, σε μετάφραση από τα ιταλικά, αναφέρε- 
ται: «Δεν είναι δυνατό να τελειώσουμε αυτό το άρθρο χωρίς να απευθύνουμε τον οφειλό- 
μενο έπαινο στο διακεκριμένο συνταγματάρχη Whitmore, που είναι ο πρώτος και μονα- 
δικός αρχιτέκτονας αυτού του ανακτόρου και επέβλεψε τις εργασίες που έγιναν για την 
κατασκευή και τη διακόσμησή του». Το χωρίο δεν αφήνει αμφιβολία για την ταυτό- 
τητα του αρχιτέκτονα και είναι έξω από κάθε πραγματικότητα όσα έχει γράψει ο Tim 
Clarke αποδίδοντας λαθεμένα το ανάκτορο στον αρχιτέκτονα Daniel Aster Alexander55. 
Τέλος, δεν πρέπει ν҆  αμφιβάλλουμε πώς, η ο ίδιος ο Whitmore έδωσε προφορικά στον 
εκδότη της «Gazzetta» τις λεπτομερειακές αυτές πληροφορίες για το κτήριο, ή έγραψε 
ο ίδιος την περιγραφή του ανακτόρου, που μεταφράστηκε κατόπιν στα ιταλικά. Πραγμα- 
κά, το ύφος και μερικοί αρχιτεκτονικοί όροι του άρθρου αυτού μπορούν να οδηγήσουν 
στη δεύτερη μάλλον εκδοχή.

Αλλά ποιος ήταν ο Whitmore; Φοβάμαι πώς για τη ζωή του ξέρουμε λίγα πράγμα- 
τα56. Πιο συγκεκριμένα, μας είναι άγνωστο πότε ακριβώς γεννήθηκε, ποιοί ήταν οι 
γονείς του και, τέλος, πότε παντρεύτηκε. Από τα αρχεία όμως της Royal Engineers 
Corps Library στο Chatham του Kent, προέρχεται η πληροφορία, πώς ο George Whit- 
more έγινε δεκτός στη Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία (Royal Military Academy), 
στο Woolwich, την 1 η Σεπτεμβρίου του 1789. Ηταν στην τύχη του Whitmore να γίνει κά- 
ποτε υποδιοικητής του ονομαστού αυτού ιδρύματος, που και σήμερα ακόμη εκπαιδεύει 
αξιωματικούς του αγγλικού στρατού. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1793, ο Whitmore, που 
προφανώς μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές του στο Woolwich, έγινε δεκτός στο Royal 
Artillery (το Πυροβολικό), ως Second Lieutenant R. A. δηλαδή ανθυπολοχαγός Β, και 
την 1η Ι ανουαρίου του 1794 έγινε η μετάταξή του στο Βασιλικό Μηχανικό. Από τα ίδια

55. Ο  Tim Clarke (ο . π σ .  255 - 256) αποδίδει το ανάκτορο στον Daniel Aster Alexander (1768 - 
1846), ο οποίος έχτισε, μεταξύ άλλων, μια σειρά φάρων στην Αγγλία. Ο  Στέλιος Χουρμούζιος ήταν ο 
πρώτος που απόδωσε, πολύ σωστά, το μεγάλο αυτό κτήριο στον Whitmore (ό.π., σ. 958 - 59) και το ίδιο 
έκαμαν, αργότερα, η Μαρ. Α σπιώτη (ό.π., σ. 9) και ο Nigel Nicolson (ό.π., σ. 278). Α πό τους δυό 
τελευταίους, η Μαρ. Α σπιώτη βασίζει τα (σωστά) αυτά συμπεράσματά της στις πληροφορίες της «Gaz- 
zetta», καθώς επίσης και στο άρθρο του Στ. Χουρμούζιου, ενώ ο N. Nicolson στηρίζεται αποκλειστικά 
στο άρθρο του Στ. Χουρμούζιου.

56. Δεν υπάρχει τίποτε στο Dictionary of National Biography για τον George Whitmore. Αντί- 
θετα, υπάρχει ένα λήμμα για τον Sir George Whitmore, Λόρδο Δήμαρχο του Λονδίνου ( |  1654).
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αρχεία, καθώς και από τον Κατάλογο των Harts Army Lists του 1860 μαθαίνουμε τις 
επόμενες ημερομηνίες προαγωγών του Whitmore: 5 Φεβρουάριου 1796: ανθυπολοχα- 
γός Α , 28 Φεβρουάριου 1801: υπολοχαγός, 4 Ιουνίου 1813: ταγματάρχης, 21 Ιουλίου 
1813: αντισυνταγματάρχης, 23 Μαίου 1825: συνταγματάρχης, 1η Απριλίου 1836: ταξίαρ- 
χος, 10 Ιανουάριου 1837: υποστράτηγος, 9 Νοεμβρίου 1846: αντιστράτηγος και, τέλος, 
20 Ιουνίου 1854: στρατηγός57. Από τα ίδια αρχεία παίρνουμε την πληροφορία, πώς από 
το Φεβρουάριο του 1794 μέχρι το Μάρτιο του 1800 υπηρέτησε με το Μηχανικό στο 
Γιβραλτάρ. Από το Μάρτιο του 1803 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1811 βρισκόταν σε υπη- 
ρεσία στα νησιά της Καραϊβικής. Από τον Οκτώβριο του 1811 μέχρι το Νοέμβριο του 
1829 ο Whitmore ήταν επικεφαλής του Μηχανικού στη Μάλτα και ασφαλώς είναι αυτή 
η περίοδος της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Από τον 
Ιανουάριο του 1835 μέχρι τον Ιούλιο του 1837 ο Whitmore ήταν επικεφαλής του Μη- 
χανικού στην περιοχή του Plymouth, στην Αγγλία, και από τον Απρίλιο του 1840 μέχρι 
τον Απρίλιο του 1846 υπήρξε υποδιοικητής της Royal Military Academy του Wool- 
wich. Πέθανε στο Charlton του Kent στις 2 Απριλίου του 1862.

Από την άλλη πλευρά, από τα έγγραφα της R. Ε. Corps Library πηγάζει η πληροφορία 
ότι στις 8 Μαρτίου του 1816, ενώ ο Whitmore βρισκόταν στη Μάλτα, πήρε διαταγή από 
τον Sir Thomas Maitland να κάμει επιθεώρηση στα νησιά του Ι ονίου και να ετοιμάσει 
κατόπιν σχέδια για την ενίσχυση της αμυνάς τους. Τα σχέδια έπρεπε να υποβληθούν 
για έγκριση στο Board of Ordnance, ενός επιτελικού οργάνου των βρετανικών κυβερ- 
νήσεων για θέματα εθνικής άμυνας, που βρισκόταν τότε κάτω από την ηγεσία του Δούκα 
του Wellington, του νικητή του Waterloo. Δεν υπάρχει, βέβαια, αμφιβολία πώς ο Whit- 
more δε θα μπορούσε να μην υπακούσει στις διαταγές αυτές του «Βασιλιά Τόμ». Αλλά, 
μολαταύτα, τέτοια σχέδια δε φαίνεται, από τις έρευνές μας στο Λονδίνο, να υπάρχουν στις 
συλλογές του War Office του Public Record Office και το μόνο πρόγραμμα αμυντικών 
έργων (στην Κέρκυρα), στο οποίο πήρε ενεργό μέρος ο Whitmore χρονολογείται στις 
αρχές του 1820 και σ҆ αυτό θ҆  αναφερθούμε αργότερα. Έτσι, αμφιβάλλει κανείς, αν σκό- 
πευε ποτέ ο Maitland να πάρει στα χέρια του μια αναφορά του Whitmore για τις οχυρώ- 
σεις της Ε πτανήσου. Τούτο οδηγεί στο συμπέρασμα πώς ο πρώτος Λόρδος Αρμοστής 
επίτηδες μηχανεύτηκε μια δικαιολογία, για να αποσπάσει τον Whitmore από τη Μάλτα 
στην Κέρκυρα με το σκοπό να συζητήσει μαζί του τα σχέδιά του να χτίσει ένα ανάκτορο 
για τον εαυτό του. Οπως και νάχει, πάντως, το πράγμα οι δυο άνδρες θα πρέπει να είχαν 
πρωτογνωριστεί στη Μάλτα, στην οποία διορίστηκε κυβερνήτης ο Maitland στα 1813 
ενώ ο Whitmore βρισκόταν κιόλας εκεί από το φθινόπωρο του 1811.

Αυτές οι λιγοστές, αλλά αξιόλογες ειδήσεις δείχνουν, ίσως, πώς δεν υπάρχουν αλλά 
επίσημα έγγραφα που να αναφέρουν τον Whitmore ως τον αρχιτέκτονα του ανακτόρου 
των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου. Αλλά πάνω από όλα προέχει το γεγονός, πώς τα σχέ- 
δια του Whitmore δεν έχουν διασωθεί η τουλάχιστο δε βρίσκονται στο War η Colonial 
Office των Αρχείων του Λονδίνου ούτε στη R. Ε. Corps Library, το R. Ε. Museum, το

57. Harts Army List του 1860, σ. 399. Τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες πήρα από τον κ. Μ. Wright, Α- 
ναπληρωτή Διευθυντή της Κεντρικής βιβλιοθήκης της Royal Military Academy (Sandhurst, Camberley, 
Surrey). Η  μόνη πρόσθετη πληροφορία ήταν ότι ο G. Whitmore είχε ανακηρυχθεί Knight Commander 
του Royal Hanoverian Guelphic Order.
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National Army Museum, την Κεντρική Βιβλιοθήκη της Royal Military Academy του 
Sandhurst και τη Ministry of Defence Library (Central and Army). Και απ҆  ότι φαίνεται, 
τα σχέδια αυτά είναι απίθανο να βρίσκονται στην Κέρκυρα08.  Άν, πάντως, δε βρεθούν 
κάποτε ούτε στη Μάλτα, σημαίνει πώς μάλλον έχουν χαθεί για πάντα.

Σχ. 6. Το αρχικό σχέδιο του Robert Adam για αλλαγές στο εσωτερικό και την ολοκλήρωση του
Syon House στο Middlessex (1762).

Εκτος όμως από την παραπάνω περιγραφή του ανακτόρου από τη «Gazzetta», για 
το ίδιο κτήριο υπάρχει κι ένα άλλο παλιό κείμενο, το οποίο, αν κρίνει κανείς από μερικά 
αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν από το Στέλιο Χουρμούζιο, φαίνεται να είναι εξίσου 
λεπτομερειακό για το κτήριο που μας ενδιαφέρει.

58. Δεν αποκλείεται όμως καθόλου να υπάρχει κάτι στα υπόγεια του ανακτόρου, όπου ακόμη φυ- 
λάσσονται σωροί επισήμων εγγράφων της παραπάνω περιόδου.
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Πρόκειται για ένα τμήμα των αδημοσίευτων ακόμη απομνημονευμάτων του Whit- 
more, που βρίσκονται τώρα στα χέρια της κυρίας Ρ. Whitmore, χήρας του δισέγγονου 
του George Whitmore59.

Από τα δημοσιευμένα αποσπάσματα των απομνημονευμάτων αυτών προκύπτει 
πώς τουλάχιστο για το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου ο συγγραφέας 
τους είχε παράπονα για τρία διαφορετικά θέματα. Το πρώτο αναφέρεται στην «ελάχι- 
στη βοήθεια», που του έγινε από τους διάφορους τεχνίτες που χρησιμοποιήθηκαν στο κτί- 
σιμο του ανακτόρου60. «Είχα», λέει, «ένα λοχία του Σώματος των Σκαπανέων για ξυλουρ- 
γό, ένα δεκανέα από το ίδιο Σώμα για επιστάτη των εργασιών, κι έναν αρχιτεχνίτη από 
τη Μάλτα, που δεν καταλάβαινε τίποτα από σχέδια61. Έτσι, αναγκάστηκα να κάνω μο- 
ντέλα για κάθε τμήμα της οικοδομής και νομίζω πώς στο γιαπί μπορούσε καθένας ν҆  άκού- 
σει όχι λιγότερες από οκτώ διαφορετικές γλώσσες που μιλούσαν οι εργάτες, οι όποιοι 
μάλιστα σπάνια ήξεραν και καμμιά άλλη αλφαβήτα εκτός από τη δική τους62. Πώς τώρα 
μπόρεσε κάποτε να τελειώσει αυτός ο Πύργος της Βαβέλ, μου φαίνεται κι έμένα ακόμη 
ακατανόητο»63.

Το δεύτερο παράπονο του Whitmore αναφέρεται στην επιμονή του Maitland να 
επενδυθεί εξωτερικά το κτήριο με πωρόλιθο από τη Μάλτα64. Ο  Tim Clarke έχει βέβαια 
υποστηρίξει την άποψη πώς η χρήση της μαλτέζικης αυτής πέτρας οφειλόταν στο γε- 
γονός, πώς στην Κέρκυρα των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα ήταν αδύνατη η προμή- 
θεια μεγάλων κομματιών ντόπιας πέτρας από τα λατομεία του νησιού65. Παρ҆  όλα αυτά,

59. Είμαι υποχρεωμένος στον αρχιτέκτονα και πολύ αξιόλογο Άγγλο ερευνητή κ. John Harris, 
της R.I.B.A. Drawings Collection, που έκαμε τον κόπο να με φέρει σε επαφή με την κ. Ρ. Whitmore, 
χήρα του δισέγγονου του George Whitmore, επαφή που δεν κατέληξε όμως στο θετικό εκείνο αποτέλε- 
σμα που περίμενα. Η  κ. Whitmore δεν έχει σχέδια του Whitmore. Κατέχει όμως ένα μπλοκ με σκίτσα 
τοπίων που έκαμε ο αρχιτέκτονας του κερκυραϊκού ανακτόρου από τους διάφορους τόπους όπου υπη- 
ρέτησε, τα οποία, μάλιστα, όπως με πληροφόρησε, δεν είναι «very good ones». Πάντως, η χήρα του 
δισέγγονου του Whitmore σκοπεύει να εκδώσει τα παραπάνω απομνημονεύματα.

60. Στ. Χουρμούζιου, ό.π., σ. 958 - 959.
61. Ο . π. Από τις πληροφορίες που πήρα από τον κ. J. Ε. South (Royal Engineers Corps Library) 

προκύπτει ότι από τους 34 άνδρες των Royal Sappers and Miners, που έμειναν τελικά στην Κέρκυρα μετά 
την αποπεράτωση των κατεδαφίσεων και των εκσκαφών, μερικοί χρησιμοποιήθηκαν ως τεχνίτες η και 
επικεφαλής των διάφορων συνεργείων, ανάλογα με την ειδικότητά τους. Ο  λοχίας John Hall π.χ. ήταν 
αρχιτεχνίτης ξυλουργός για τέσσερα χρόνια και ο δεκανέας Andrew Lawson, ένας άνθρωπος με αξιό- 
λογο ταλέντο, επιστάτης οικοδόμος, που καθοδηγούσε τους χτίστες λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών, 
ενώ ο Gamaliel Ashton, ένας χτίστης οπτοπλινθοδομών, σκοτώθηκε πέφτοντας από μια σκαλωσιά.

62. Όσο υπερβολική κι αν μας φαίνεται η περικοπή αυτή από τα απομνημονεύματα του Whit- 
more, μπορούμε να υποθέσουμε πώς στο εργατοτεχνικό προσωπικό του ανακτόρου περιλαμβάνονταν 
Έ λληνες, Εγγλέζοι, Αλβανοί, Ιταλοί, Μαλτέζοι και, ίσως, και άλλοι ακόμη. Το ίδιο απόσπασμα δεί- 
χνει ότι οι Μαλτέζοι οικοδόμοι και αλλά «practical persons» από την αγγλική φρουρά της Κέρκυρας 
(και, ίσως, της Μάλτας) είχαν χρησιμοποιηθεί στην οικοδομή, προφανώς μετά από σχετική έντολή του 
πανίσχυρου Maitland. Οι απόγονοι, μάλιστα, των Μαλτέζων αυτών τεχνιτών, που ήταν, καθώς φαίνεται, 
πολύ επιδέξιοι λιθοξόοι, συγκροτούν ακόμη και σήμερα μια ομοιογενή Κοινότητα στην Κέρκυρα.

Για την αξιόλογη αρχιτεκτονική της Μάλτας και την επιδεξιότητα των τεχνιτών της στις λαξευ- 
τές, ιδίως, λιθοδομές, βλ. J. Quentin Hughes, The Building of Malta, έκδ. Alec Tiranti, London 1956.

63. Στ. Χουρμούζιου, ό.π.,, σ. 958.
64. Στ. Χουρμούζιου, ό.π.
65. Tim Clarke, ό.π., σ. 255.
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η άποψη του Clarke φαίνεται αστήρικτη και έτσι δε διαφωτίζονται ικανοποιητικά οι 
λόγοι που οδήγησαν τον Maitland σ҆  αυτή την απόφαση66 67 66 67 68.

Το τρίτο θέμα που θίγει στις Recollections ο Whitmore αναφέρεται στις αδιάκοπες 
επεμβάσεις του ίδιου του Maitland. Γιατί, καθώς λέει ο Whitmore, «μετά την έγκριση 
των σχεδίων μου και ακόμη πολύ μετά την έναρξη των εργασιών, μου είπαν πώς η αι- 
θουσα των συνεδριάσεων του νομοθετικού σώματος πρέπει να στεγαστεί στο ίδιο κτή- 
ριο». Αυτό σήμαινε πώς οι αίθουσες του ισογείου έπρεπε να χτιστούν πολύ μεγαλύτερες 
απ ҆ όσο είχαν αρχικά σχεδιαστεί. Τούτο αποτελούσε μια τροποποίηση που, κατά τον 
Whitmore, άλλαξε στο τέλος την πρόσοψη του κτηρίου, όπως την είχε συλλάβει στα σχέ- 
διά του67. Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία, πώς ο Whitmore αναφέρεται στο ύψος του ισο- 
γείου, που είχε σχεδιαστεί αρκετά πιο χαμηλό απ ҆ όσο χτίστηκε τελικά. Έτσι, οι κολόνες 
της δωρικής του στοάς, που φαίνεται πώς είχαν κιόλας κοπεί στο ύψος που προβλεπό- 
ταν στα σχέδια, αναγκαστικά τοποθετήθηκαν είτε πάνω σ҆  ένα συμπαγές στηθαίο είτε 
πάνω σε τετραγωνικής κάτοψης απέριττες βάσεις (Π ί ν. 105α, 106β και 107β· Σ χ. 2).

Αυτό αποτελεί, πραγματικά, ένα σημαντικό συμπέρασμα. Γιατί φανερώνει πόσα α- 
λήθεια οφείλει ο Whitmore σε μιά από τις πιό σημαντικές πηγές της αρχιτεκτονικής του, 
που όμως δεν αναφέρεται ούτε στα απομνημονεύματά του αλλ ҆ ούτε και στη «Gazzetta». 
Κι αυτή η πηγή είναι το λεγόμενο Admiralty Screen, στο Whitehall, την κατά παράδοση 
περιοχή των κρατικών υπηρεσιών της βρετανικής πρωτεύουσας (Σ χ. 4). Αρχιτέκτο- 
νας της νεοκλασικής αυτής κιονοστοιχίας ήταν ο διάσημος Robert Adam (1728 - 1792), 
που καταγόταν από το Kirkcaldy του Fifeshire της Σκωτίας68, δηλαδή ακριβώς από την 
ίδια κομητεία, από την οποία προερχόταν ο αναπληρωτής του Maitland, κι αργότερα 
δεύτερος στη σειρά Λόρδος Αρμοστής Sir Frederick Adam. Βέβαια, η χρονική περίοδος 
που έζησε ο πρώτος δεν ταιριάζει μ εκείνη του δεύτερου. Ταιριάζει όμως εκείνη του πα- 
τέρα του Sir Frederick Adam με εκείνη του ονομαστού αυτού Βρετανού αρχιτέκτονα του 
νεοκλασικισμού. Κατά συνέπεια, είναι πάρα πολύ πιθανό, πώς ο Sir Frederick ήταν εκεί- 
νος που εισήγαγε τον Whitmore, έναν ερασιτέχνη αρχιτέκτονα, στην αρχιτεκτονική του 
μεγάλου συγγενή του, που ασφαλώς συνδεόταν και προσωπικά με τον πατέρα του, έναν 
ονομαστό Σκώτο δικαστικό και μέλος του Αγγλικού Κοινοβουλίου. Στην αντίθετη 
περίπτωση, ο Whitmore μόνος του μπορεί να αποφάσισε να υιοθετήσει το σχέδιο του 
Adam για το Admiralty Screen, προσαρμόζοντάς το στις τεταρτοκυκλικές στοές των δυο 
πλάγιων πτερύγων της πρόσοψης του ανακτόρου (Π ί ν. 106α· Σ χ. 2), όχι μόνο γιατί πί- 
στευε, πώς ήταν μια απόλυτα ταιριαστή λύση για τις προθέσεις του, από καθαρά αρχι- 
τεκτονική σκοπιά, αλλά και επειδή μπορεί να είχε θελήσει να κολακεύσει και τιμήσει 
μ̓  αυτό τον τρόπο το δεύτερο ισχυρό άνδρα στην αγγλοκρατούμενη Επτάνησο, τον

66. Το γεγονός, πάντως, είναι ότι Γάλλοι, ιδίως, συγγραφείς έχουν ασκήσει έντονη κριτική γι ҆ 
αυτό το θέμα. «Οn importa», γράφει ο Jacques Baeyens για τους Ά γγλους (ό.π., σ. 142), «même de 
Malte les pierres destinées à construire le palais des gouverneurs qui devint par la suite palais royal 
grec. Pourtant les Vénitiens avaient montré ce que lon  pouvait faire avec les moellons du pays. Cest peut- 
être pour cela que lédifice construit avec le concours des «Royal Sappers» est dans un tel état de délabre- 
ment. La pierre étrangère n a  pas résisté au climat corfiote». Πρβλ. και Στ. Χουρμούζιου, ό.π., σ. 958.

67. Στ. Χουρμούζιου, ό.π., σ. 958.
68. Howard Μ. Colvin, A Biographical Dictionary of English Architects 1660- 1840, εκδ. John 

Murray, 1954, σ. 28.
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αναπληρωτή του Maitland, κι οπωσδήποτε αρκετά καλλιεργημένο, Sir Frederick Adam, 
συνδέοντας μ̓  αυτό τόν τρόπο το όνομα και την σκωτσέζικη καταγωγή του τελευταίου 
μ҆  ένα μεγάλο αρχιτέκτονα, που, όπως λέει ο Sir Nikolaus Persner, μπορεί να θεωρηθεί 
ως «διεθνώς γνωστός πατέρας της Greek Revival»69, της φάσης δηλαδή της «ελληνικής 
αναβίωσης» της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στη Βρετανία70.

Σχ. 7. Πριήνη. Ναός Πολιάδος Αθήνας. Σχέδιο Ιωνικής κολόνας από τις Ionian Antiquities, έκδ. 
της Dilettanti Society, τόμ. I, London 1769, Κεφ. II, πίν. II.

Τόσο η κάτοψη όσο και η όψη του Admiralty Screen δημοσιεύτηκαν στα 1773 στον 
πρώτο τόμο των «Works in Architecture», ένα δίτομο αρχιτεκτονικό βιβλίο που τύπωσε

69. Sir Nikolaus Persner, An Outline of European Architecture, Penguin Books, επανέκδ. 1968, 
σ. 353.

70. Ο  κ. Howard M. Colvin, βαθύς ερευνητής και βιογράφος των παλαιότερων Βρετανών αρχι- 
τεκτόνων (βλ. σημ, 68) και ένας από τους examiners τούτης της εργασίας, κατόρθωσε να βρεί πώς 
ο πατέρας του Sir Frederick και ο Robert Adam ήταν ξαδέρφια. Η  διαπίστωση αυτή έγινε μετά την 
υποβολή της εργασίας αυτής στο Πανεπιστήμιο της York και, έτσι, επιβεβαιώνονται όσα είχα υποθέσει 
πώς κρύβονταν πίσω από τη σχέση των κιονοστοιχιών του κερκυραϊκού ανακτόρου και του Admi- 
ralty Screen του μεγάλου Σκωτσέζου νεοκλασικού δασκάλου.
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ο ίδιος ο Robert Adam, καθώς επίσης και στο βιβλίο του Jean François de Neufforge 
«Recueil élémentaire dArchitecture», (Παρίσι, 1757 - 1780). Στην πραγματικότητα όμως, 
τα σχέδια του Adam για το Admiralty Screen ήταν ακόμη νωρίτερα γνωστά, γιατί ο ίδιος 
πάντα αρχιτέκτονας τα τύπωσε σ҆  έναν αυτοτελή πίνακα, στις 20 Φεβρουαρίου 1761, 
με την επεξήγηση «Robert Adam, Architect, Invt, Delin. 1760», δηλαδή «ο (αρχιτέ- 
κτονας) Robert Adam έκανε τη σύνθεση αυτή και ο ίδιος τη σχεδίασε στα 1760». Το 
τυπωμένο σχέδιο του Adam πουλιόταν τον καιρό εκείνο στη Strand του Λονδίνου 2 
σελίνια και 6 πένες71. Όπως μάλιστα γράφει ο Emil Kaufmann, «είναι, ίσως, σημαδια- 
κό πώς ο Adam ήταν προορισμένος να χτίσει το Admiralty Screen στην αρχή της στα- 
διοδρομίας του, στα 1760. Γιατί, ήταν πεπρωμένο του να ξαναφέρει στη ζωή τον τύπο 
της Μπαρόκ σύνθεσης, ταυτόχρονα όμως και να αναιρέσει απ ҆ αυτή κάθε αλαζονεία και 
πληθωρικότητα»72. Και είναι, ασφαλώς, πολυσύνθετο το στυλ του Robert Adam: Αγ- 
γλικός Παλλαδιανισμός του πρώτου μισού του 18ου αιώνα, προσανατολισμένος πρός 
την κατεύθυνση του κύκλου του Λόρδου Burlington και του Kent, με ιδιαίτερη, μάλιστα, 
έμφαση στην «κίνηση» των μαζών, όπως έλεγε ο ίδιος ο Adam, γαλλικές επιρροές, κα- 
τεξοχήν αισθητές στα περίτεχνα σιδερένια κιγκλιδώματα των κλιμακοστασίων, καθώς 
και στα αναρίθμητα σχέδια ξύλινων νεοκλασικών επίπλων του ίδιου Σκωτσέζου αρχι- 
τέκτονα, μεγάλοι Δάσκαλοι της Ιταλικής Αναγέννησης του Cinquecento και, φυσικά, 
αρχαιολογικές επιρροές φερμένες κατευθείαν από την πρώτο - ανασκαπτόμενη Πομ- 
πηία, το Μπααλμπέκ της ρωμαϊκής Συρίας, την κλασική Αθήνα και το ανάκτορο του 
Διοκλητιανού στο Σπαλάτο της Δαλματίας, το οποίο μάλιστα ο ίδιος ο Adam είχε πρώ- 
τος μελετήσει και δημοσιεύσει73.

Στην περίπτωσή μας, το μνημειακό Admiralty Screen αποτελεί την πηγή, από την 
οποία άντλησε ο Whitmore την ορθή προβολή, καθώς και επιμέρους λεπτομέρειες από 
την κάτοψη των δυο αντιμετρικών, τεταρτοκυκλικής μορφής στοών, που αγκαλιάζουν 
την κερκυραϊκή Σπιανάδα. Ιδιαίτερα μάλιστα πρέπει κανείς να προσέξει το «δέσιμο» 
των δυο θριαμβευτικών τόξων με τις εκατέρωθεν δωρικές κιονοστοιχίες και ως όψη 
και ως κάτοψη (Π ί ν. 106α, 106β, 107α- Σ χ. 2).

Είναι, ακόμη, χαρακτηριστική και η διαμόρφωση του πίσω από τα δυο τόξα τοίχου 
τόσο στον Adam, όσο και στον Whitmore: και οι δυό φροντίζουν για την άνετη διακίνη- 
ση του κόσμου και των τροχοφόρων από τη μια πρός την άλλη κατεύθυνση (Σ χ. 2 
και 4). Επίσης, εξαιρετικά αξιόλογη είναι η αντιστοιχία των δυο ακρινών ναϊδιόσχη- 
μων — στον τύπο εν παραστάσι ναού (Π ί ν. 106α· Σ χ. 2· Ε ι κ. 4) — πτερύγων επάνω 
στο συμπαγή τοίχο, των οποίων ο μεν Adam διανοίγει τρείς συνολικά από τις τόσο 
αγαπητές στον Palladio ημικυκλικές κόγχες (Σ χ. 4), ενώ ο Whitmore επαναλαμβάνει 
τις δυό ακραίες, βάζοντας ανάμεσά τους μιά πόρτα.

71. Κατά τον Arthur Bolton, συγγραφέα του δίτομου και μνημειακού έργου The Architecture 
of Robert and James Adam, τόμ. 1, London 1932, σ. 37.

72. Emil Kaufmann, Architecture in the Age Reason. Baroque and Post-Baroque in England, Ita- 
ly, France, Dover Publications Inc., New York, σ. 36.

73. Sir John Summerson, Architecture in Britain 1530 - 1830, Pelican Paperback edition, 1970, 
σ. 425 - 426. Πρβλ. και Sir Nikolaus Persner, ό.π., σ. 356, Peter Kidson, Peter Murray and Paul 
Thompson, A History of English Architecture, Penguin Books, 1969, σ. 238, και J. Mordaunt Crook, 
ό.π., σ. 72 - 73.
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Μολαταύτα, το Admiralty Screen δεν αποτελεί τη μοναδική επιρροή της αρχιτε- 
κτονικής του Robert Adam, που βρίσκει κανείς στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου. Πραγματικά, το πρώτο μεγάλο νεοκλασικό κτήριο, που βρίσκει κανείς ση- 
μερα σε ελληνικό έδαφος, έχει συνδεθεί με δυό ονομαστά έργα του Adam, δηλαδή το 
Kedleston Hall (Σ χ. 5· Ε ι κ. 5), στο Derbyshire, που συμπληρώθηκε από τον Adam στα 
1761 - 1765, και το Syon House (Σ χ. 6), στο Middlessex, μια Ελισαβετιανή εξοχική 
κατοικία, που ανακαινίστηκε και τροποποιήθηκε ευρύτατα από τον Adam στα 176274.

Τέλος, για την πλούσια διακόσμηση του εσωτερικού του ανακτόρου από τον Whit- 
more, θέμα στο οποίο αναφέρεται ο Nicolson75, μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς, τόσο 
η ροτόντα, όσο και οι δυό πλάγιες αίθουσες του πρώτου ορόφου, παρουσιάζουν ένα μείγ- 
μα από περισσότερα στυλ: οι διακοσμήσεις από stucco στους τοίχους και τα ταβάνια, κα- 
θώς και οι καθρέφτες (Π ί ν. 109) θυμίζουν την inner decoration του άλλου μεγάλου Άγ- 
γλου νεοκλασικού, του James Wyatt76, ενώ η αγάπη για τις κλειστές κυκλικές φόρμες, 
και κυρίως οι ημικυκλικές κόγχες που ανοίγονται στους τοίχους της ροτόντας, με το 
ρωμαϊκό - παλλαδιανό τους παρελθόν, φέρνουν στο νού τον Robert Adam, τον «Ro- 
man Bob», όπως αποκαλούσαν το μεγάλο Σκωτσέζο νεοκλασικό μερικοί συνάδελφοι 
και φίλοι του τελευταίου.

Από την άλλη πλευρά, ο Whitmore θα μπορούσε νάχε δεί τα αρχικά σχέδια του 
Syon House77, που περιλάμβαναν και μια ροτόντα η οποία όμως ποτέ δεν έγινε (Σ χ. 
6). Πάντως, το σχέδιο δημοσιεύτηκε από τον ίδιο τον Robert Adam στα «Works» που 
προαναφέραμε, και θα μπορούσε από κεί νάχε γίνει γνωστό στον Whitmore, είτε μέσω 
λόγου χάρη του Sir Frederick Adam, που μπορεί να είχε στην κατοχή του τα «Works» 
στην Κέρκυρα, είτε και να ήταν και στην ιδιοκτησία του ίδιου του Whitmore78. Ο πωσ-

74. Η  μορφολογική σύνδεση του ανακτόρου με τα δυο παραπάνω έργα του Robert Adam έχει 
γίνει στο εισαγωγικό σημείωμα του A. Lambert στο λεύκωμα, το οποίο τυπώθηκε για τις αναστηλω- 
τικές εργασίες του 1954 - 1956, που αναφέρθηκε κιόλας, κι όπου γίνεται η παρατήρηση, πώς όσα λέγον- 
ται εκεί για την αρχιτεκτονική του ανακτόρου αποτελούν συμβολή του Κερκυραίου αρχιτέκτονα Γιάννη 
Κόλλα. «Architecturally, αναφέρεται στην τελευταία σελίδα του παραπάνω λευκώματος, the palace at 
Corfu contains no innovations, and there are features in it which obviously derive from earlier examples 
of the English neo-classical style such as Kedleston and SyonHouse».H περικοπή αυτή αντιγράφεται 
με απόλυτη ακρίβεια στο άρθρο του Στ. Χουρμούζιου (ό.π., σ. 960).

75. Κατά το Nicolson (ό.π., σ. 278) : «The triglyph frieze and guttae above the frontal portico, 
and the cornices of the high wings at the back, prepare the visitor for the Adam-like care with which the 
ornamentation of the main rooms was executed».

76. Για τον James Wyatt και το σπουδαίο αρχιτεκτονικό του έργο βλ. Sir John Summerson, Ar- 
chitecture in Britain 1530 - 1830, Pelican History of Art, Paperback edition, Harmondsworth 1970, σ. 
458 κ.ε., J. Mordaunt Crook, ό.π., σ. 75 κ έ. και εικόνες 63 (κυκλικό Drawing Room στο Castle Coole 
με καθρέφτες στους γύρω τοίχους), 65 - 69.

77. Για το Syon House βλ. Arthur Bolton, ό.π., σ. 246 κ.ε. και εικόνα σ. 248 (το σχέδιο του 
Syon House, που δημοσίευσε ο ίδιος ο Adam στα Works). Πρβλ. Sir John Summerson, ό.π., σ. 
429-432 και εικόνα 340, P. Kidson, Ρ. Murray και P. Tnompson, ό.π., σ. 239-240 και J. Mordaunt 
Crook, ό.π., σ. 72.

78. Στα αρχικά σχέδια του Robert Adam για το Syon House περιλαμβανόταν και μιά ροτόντα, στο 
εσωτερικό του κτηρίου, παρόμοια μ҆  αυτήν του ορόφου του ανακτόρου της Κέρκυρας. Βλ. Σχετικά Sir 
John Summerson, ό.π., σ. 429. Το αρχικό αυτό σχέδιο είχε δημοσιευθεί στα Works του Adam (τεϋχ. 1, 
London 1773, πίν. V). Βλ. Σ χ. 6.
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δήποτε όμως, πέρα από την απλή αυτή αναφορά, δε θα μπορούσε κανείς να προχωρήσει 
σε άλλες συσχετίσεις. Αντίθετα όμως, πιστεύω πώς μερικά στοιχεία της νότιας προ- 
σοψης του Kedleston Hall79, όπως λόγου χάρη τα παράθυρα του Attic Storey (Ε ι κ. 5), 
στα οποία ο Summerson βρίσκει ένα παράδειγμα του μικτού στυλ του Adam με συγκε- 
κριμένη τώρα πηγή τους Ιταλούς δασκάλους του Cinquecento80, θα μπορούσαν νάχουν 
αποτελέσει ένα προηγούμενο για τον τρόπο, με τον οποίο χειρίστηκε ο Whitmore τα 
παράθυρα του τελευταίου ορόφου του ανακτόρου των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου

Σχ. 8. Κάτοψη και πρόσοψη της εξοχικής κατοικίας του John Waller στο Beaconsfield του Bucking- 
hamshire (σχέδιο Τ. Miller).

(Π ί ν. 105β, 108α). Ακόμη κι ο περιορισμένων διαστάσεων τοίχος του στηθαίου, που κο- 
ρυφώνει την πρόσοψη του ανακτόρου και τονίζει τον κατακόρυφο άξονα συμμετρίας, 
φέρνει και πάλι στο νού το Kedleston Hall και το θριαμβικό τόξο του Κωνσταντίνου 
στη Ρώμη, απ҆  όπου ο «Roman Bob» είχε δανειστεί, με μια Μπαρόκ πλαστικότητα, ολό- 
κληρο το Frontspiece του κτηρίου81 (Ε ι κ. 5).

Τώρα, από όσα τόσο ξεκάθαρα λέγονται στο άρθρο της «Gazzetta Jonia», και τα ο-

79. Για τη δουλειά του Robert Adam στο Kedleston Hall βλ. A. Bolton, ό.π., σ. 229 κ.ε. και ει- 
κόνα 230 (κάτοψη). Πρβλ. Sir John Summerson, ό.π., σ. 369 και 432. Βλ. Σ χ. 5 και Ε ΐ κ. 5.

80. Sir John Summerson, ό.π., σ. 432.
81. Καθώς παρατηρεί ο J. Mordaunt Crook (ό. π., σ. 73): The Roman triumphal arch motif 

(the arch of Constantine) is boldly manipulated in pursuit of a variety and plasticity of that Baroque ‘ma- 
nifestation touristique, the Fontana Trevi in Rome (finished 1762). And it is here—as much in Adam s 
compositional theory as in his handling of decorative motifs— that the classic - romantic ambivalence of 
the Adam style is clearest.
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Σχ. 9. Λονδίνο. Public Record Office, W.O./78/1591. (Reference: MPHH 154).
Σχέδιο του George Whitmore για την «Accommodation of the Artillery establishement at Colchester».
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ποια δε φαίνονται να επαναλαμβάνονται στα απομνημο νεύματα του Whitmore, γίνεται ο- 
λοφάνερο πώς άλλες «ελασσόνες» πηγές στο νεοκλασικό λεξιλόγιο του αρχιτέκτονα του 
κερκυραϊκού ανακτόρου ήταν τα αρχαιολογικά δημοσιεύματα της εποχής. Και είναι 
και σ҆  αυτό το σημείο συνειδητά νεοκλασικός ο Whitmore, αφού διαλέγει εκούσια 
στους κλασικούς ρυθμούς της αρχιτεκτονικής γλώσσας, κάνοντας μια επιλογή α- 
νάμεσα στους 8 συνολικά ρυθμούς που είχαν πια στη διάθεσή τους οι νεοκλασικοί: 
τους πέντε ρωμαϊκούς, που είχε καθιερώσει πριν αιώνες ο Serlio, και τους τρείς ελληνι- 
κούς, που μπορούσε κανείς να βρεί ξεφυλλίζοντας τους Stuart και Revett82. Και είναι 
σωστό το συμπέρασμα του J.Mordaunt Crook, ότι η ουσιαστική σημασία του μνημεια- 
κού έργου των δυο αυτών Άγγλων αρχιτεκτόνων δεν ήταν τόσο η αξία του έργου τους 
από αρχαιολογικής πλευράς, όσο η παρακίνηση που δέχτηκαν οι νεοκλασικοί της Α γ- 
γλίας και της Ευρώπης για μια αρχιτεκτονική επανάσταση, «κερδίζοντας ζηλευτά βά- 
θρα για τους εαυτούς τους μέσα στο Πάνθεο του Νεοκλασικισμού»83. Αλλά ποια ακρι- 
βώς αρχαιολογικά βιβλία της εποχής είχε η γνώριζε ο Whitmore; Τουλάχιστο δυο: 
(1) Τις «Αρχαιότητες της Αθήνας» (The Antiquities of Athens), συγκεκριμένα τον πρώτο 
τόμο (1762), όπου το Χορηγικό Μνημείο του Λυσικράτους, και το δεύτερο τόμο (1787), 
όπου ο Παρθενώνας, και (2) Τις «Αρχαιότητες της Τονίας» (Ionian Antiquities), τον 
πρώτο τόμο (1769), όπου ο ναός της Πολιάδος Αθηνάς στην Πριήνη της Μικράς 
Ασίας, έργο που τυπώθηκε από την περίφημη Εταιρεία των Dilettanti84.

Γεγονός, πάντως, είναι ότι ο ναός της Πολιάδος Αθηνάς της Πριήνης έδωσε στον 
Whitmore ένα αλλόκοτο, στην πρώτη ματιά, παράδειγμα ιωνικής βάσης, που αντιγρά- 
φηκε με ακρίβεια στις 14 αρράβδωτες κολόνες της ισόγειας αίθουσας. Πραγματικά, ο επί- 
σκέπτης του Μουσείου Σινικής Τέχνης, που στεγάζεται σήμερα στο ισόγειο του ανακτό- 
ρου, παραξενεύεται μ̓  ένα, φαινομενικά, χτυπητό αρχιτεκτονικό λάθος, βλέποντας πώς 
οι κολόνες του χώλ της εισόδου πατούν επάνω σε ανεστραμμένες βάσεις (Π ί ν. 108β, 
1 ΙΟβ). Ο  ναός είχε χτιστεί στα πρώτα χρόνια της τέταρτης δεκαετίας του 4ου π.Χ. αι., 
σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Πύθιου, συγγραφέα και ενός δοκιμίου περί αρχι- 
τεκτονικής που δεν έχει διασωθεί. Ο  Richard Chandler, που ήταν επικεφαλής της ομά- 
δας που έστειλε στην Ιωνία η Εταιρεία των Dilettanti85, γράφει σχετικά με τις βάσεις 
τα εξής: «The upper scotia is inverted, which diversifies and gives to the profile a great- 
er beauty than is in the vitruvian base, in which the scotiae are placed one over the other 
uninverted»86. Και το συμπέρασμα αυτό του Chandler ήταν απόλυτα σωστό87 (Σ χ. 7).

82. Sir John Summerson, The Classical Language of Architecture, έκδ. Methuen, London 1964, 
σ. 39. Πρβλ. και Dora Wiebenson, ό.π., σ. 66 - 67.

83. «Βάζοντας έτσι», συμπληρώνει ο Mordaunt Crook (ό.π., σ. 71), «και οι δυό τους μαζί (δη- 
λαδή ο Stuart και ο Revett), τα θεμέλια για μια αρχιτεκτονική επανάσταση».

84. Για το ξεκίνημα της Εταιρείας των Dilettanti, που δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί (ένας από 
τους αρχικούς όρους για την εγγραφή κάποιου ως μέλους της Εταιρείας ήταν να έχει κάμει ο τελευταίος 
το «grand tour» της Ιταλίας), την πρώτη της συγκρότηση από σαράντα έως πενήντα Ά γγλους ευγε- 
νείς η γιούς ευγενών βλ., κυρίως, J. Mordaunt Crook, ό.π., σ. 6 - 62.

85. Για την αποστολή του Richard Chandler στη δυτική Μικρά Ασία και τον πρώτο τόμο των 
Ionian Antiquities (1769) βλ. J. Mordaunt Crook, ό.π., σ. 20-21.

86. Ionian Antiquities, τόμ. 1, 1769, The Temple of Minerva Polias at Priene, σ. 17, σημείωση 
για τον πίνακα 1.

87. A.W. Lawrence, Greek Architecture, Pelican History of Art, Harmondsworth, 1957, σ. 193. Ο
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Ένα τελευταίο θέμα σχετικά με την αρχιτεκτονική και τον αρχιτέκτονα του ανα- 
κτόρου των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου είναι το τεταρτοκυκλικό σχήμα των κιονο- 
στοιχιών της πρόσοψης, αφού μόνο του το Admiralty Screen του Adam δε μπορεί να 
εξηγήσει το παραπάνω καμπυλωτό σχήμα. Βέβαια, στη δυτική αρχιτεκτονική, γενικά οι 
στρογγυλεμένες στοές, που πλαισιώνουν κι από τα δυό πλάγια της πρόσοψης το κυρίως 
κτήριο, έχουν ένα παρελθόν. Πρώτος ο Andrea Palladio εισάγει την ιδέα αυτή σε εξοχι- 
κές βίλλες που χτίζει στην περιοχή του Brenta για εύπορους αστούς και αριστοκράτες 
της βενετσιάνικης ενδοχώρας. Τέτοια λόγου χάρη είναι η περίπτωση της βίλλας Ba- 
doer, ενώ στις ξυλογραφίες των Quattro libri dellarchitettura (Βενετία 1570) ο ίδιος 
αρχιτέκτονας θ҆  αφήσει κι αλλά σχετικά παραδείγματα. Με την άνθηση του Αγγλικού 
Παλλαδιανισμού, στο πρώτο μισό του 18ου αι., οι κυκλοτερείς στοές του Palladio 
ευδοκίμησαν στα καταπράσινα λειβάδια της νότιας και κεντρικής Αγγλίας, ενώνοντας 
τον κεντρικό κορμό των Country Houses και Halls της εξοχής, όπου προτιμούν να ε- 
δρεύουν πολλοί Αγγλοι αριστοκράτες, με πλάγιες πτέρυγες βοηθητικών διαμερισμά- 
των, με τη μορφή καμπυλωτών διαδρόμων η στοών. Και τέτοια ακριβώς είναι η περί- 
πτωση του Kedleston Hall, που είδαμε πρίν88 ( Σ χ. 5 ). Αλλά και στον «Vitruvius 
Britannicus», τη μνημειακή έκδοση του Campbell, εμφανίζονται αρκετά ανάλογα παρα- 
δείγματα από την αγγλική adaptation του Palladio, όπως λόγου χάρη η κατεστραμμένη 
στα 1812 από πυρκαγιά εξοχική κατοικία του John Waller (Σ χ. 8), γνωστή ως «Gre- 
gories», στο Beaconsfield του Buckinghamshire, έργο του αρχιτέκτονα Τ. Miller, στις 
αρχές του 18ου αιώνα89. Ανάλογα παραδείγματα μπορεί κανείς να δει στο Ditchley του 
Oxon, από τον James Gibbs (1720-22), και στο λεγόμενο γοτθικό ανάκτορο του 
James Wyatt στο Kew, που κατεδαφίστηκε στα 182790.

Αλλά η ίδια ιδέα των κυκλοτερών αυτών κοινοστοιχιών εισέδυσε στο γνωστό τύπο 
των Cour dhonneur, και μάλιστα στην περίοδο της ακμής του αγγλικού νεοκλασι- 
κισμού. Έτσι, ο Benzamin Dean Wyatt, γιος του James Wyatt, σχεδίασε, μετά την ήττα 
του Ναπολέοντα στο Βατερλώ, ένα πελώριο ανακτορικό συγκρότημα για το νικητή, 
το Δούκα του Wellington. Τα μεγαλεπήβολα σχέδια του νεαρού Wyatt ποτέ δεν πραγμα- 
τοποιήθηκαν, αλλά έχουν πάντως διασωθεί και δείχνουν μια πελώρια ορθογωνική πλα- 
τεία, που εκτείνεται μπροστά στο ανάκτορο, στη μορφή της Cour dhonneur. Οι δυό 
μακρές πλευρές καταλαμβάνονται από κτήρια που θα στέγαζαν τους επιτελείς του Δού- 
κα, ενώ η τέταρτη πλευρά, απέναντι στην πρόσοψη, παίρνει τη μορφή ενός μνημειώδους 
Screen. Οι τέσσερεις αυτές κτηριακές μονάδες συνδέονται μεταξύ τους με τεταρτοκυ- 
κλικές γωνιές με κολόνες, κι ολόκληρη η αυλή προσφέρεται για παρελάσεις και στρατιω- 
τικές τελετές91.

εξάστυλος αυτός ιωνικός ναός είχε χτιστεί μεταξύ του 340 και του 334 π.Χ., σε σχέδια του αρχιτέκτονα 
Πυθίου και είχε εγκαινιαστεί από τον ίδιο το Μεγάλο Αλέξανδρο.

Για τη μίμηση .των αρχαιοελληνικών αρχιτεκτονικών μορφών στη νεοκλασική η μάλλον τη 
Greek Revival Architecture της Αγγλίας βλ. J. Mordaunt Crook, ό.π., σ. 91. Βλ. ακόμη, τι λέει, γενικά, 
για τη μίμηση στη νεοκλασική τέχνη ο Hugh Honour, ό.π., σ. 111.

88. Sir John Summerson, Architecture in Britain κλπ., ό.π., σ. 432.
89. Vitruvius Britannicus, τόμ. 2, 1717, πίνακας 47.
90. Sir John Summerson, ό.π., σ. 349 - 350.
91. Derek Linstrum, The Waterloo Palace, The Architectural Review, τόμ. CLV, αριθ. 926, Α- 

πρίλιος 1974, σ. 217- 223.
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Ξαναγυρίζοντας τώρα στον George Whitmore και το ανάκτορο της Κέρκυρας, μπο- 
ρούμε να διαπιστώσουμε πώς ο ανώτερος αυτός αξιωματικός του Μηχανικού και ερα- 
σιτέχνης αρχιτέκτονας ήταν οικείος και πρός τις Cours dhonneur και πρός τις τεταρ- 
τοκυκλικές τους γωνίες, γιατί φαίνεται πώς ήταν σε χρήση στον αγγλικό στρατό της 
εποχής, ακριβώς εξαιτίας του σχήματός τους, τόσο ταιριαστού εξάλλου για παρελάσεις 
και αθλητικούς αγώνες. Πραγματικά, τα παραπάνω μπορούν να αποδειχτούν εύκολα 
από ένα σχέδιο που προοριζόταν για τις «Εγκαταστάσεις του Πυροβολικού στο Col- 
chester» (Σ χ. 9).

Το σχέδιο ανήκει στις συλλογές του War Office του Public Record Office του Λον- 
δίνου και φέρνει, εκτός από την ημερομηνία (6 Απριλίου 1806), και την υπογραφή και 
το βαθμό του George Whitmore. Η  ίδια η αυλή (610 x 510 πόδια) φέρεται ως Para- 
de και περιβάλλεται από διάφορα κτήρια, συμμετρικά τοποθετημένα και συνδεόμενα 
μεταξύ τους με τοίχους, στη μορφή τεταρτοκυκλικών γωνιών92. Το σχέδιο αυτό του 
Whitmore ασφαλώς δεν είναι αξιόλογο, αλλά μπορεί ίσως να εξηγήσει πώς, μετά από 
όσα είπαμε, ο ταλαντούχος και μορφωμένος αυτός συνταγματάρχης οδηγήθηκε, ύστερα 
από δώδεκα περίπου χρόνια, στην αρχιτεκτονική σύλληψη ενός συμπαγούς πυρήνα 
συνοδευμένου από ισόγειες, καμπυλωτές και νεοκλασικής μορφής στοές, που ανοίγον- 
ταν με τους δύο πελώριους βραχίονές τους πρός την κατεύθυνση της κερκυραϊκής Σπια- 
νάδας αγκαλιάζοντας λαό και στρατό σε μέρα γιορτής και παρελάσεων.

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ε. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

92. Για το ίδιο κτηριακό συγκρότημα, στην ίδια σειρά σχεδίων του W. Ο. των Public Record Of- 
fice του Λονδίνου, υπάρχουν, επίσης, όψεις των κτηρίων, που περικλείουν τη μεγάλη αυλή (Parade). 
Η  ημερομηνία που έχουν κι αυτά τα σχέδια του George Whitmore είναι η ίδια: 6 Απριλίου 1806.
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ*

(Πίν. 111-124)

Είναι ήδη γνωστό ότι, στα πλαίσια μιας πανηγυρικής ιστορικής αναφοράς των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και των πολιτικών αγώνων για την Ανεξαρτησία, οι ηρωι- 
κές πράξεις και οι θυσίες των Αγωνιστών στάθηκαν πηγή πλούσιας έμπνευσης για την 
ποίηση, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες* 1.

Παράλληλα με την εικονολογική ιστόρηση των μεγάλων προγραμματισμένων 
κύκλων που αφορούν την ελληνική Επανάσταση του 1821 —όπως οι γνωστές σειρές 
του V. Gajassi (1833), του Peter von Hess (1836 - 1844), του Π. Ζωγράφου - Ι . Μακρυ- 
γιάννη (1836 - 1839), του Ά. Η σαΐα (1839) και πολλών άλλων ακόμη2—, αναπτύσσεται 
και επαναλαμβάνεται με μια συγκινησιακή εικαστική φόρτιση η επί μέρους απεικόνιση 
ορισμένων ιστορικών και ηρωικών γεγονότων. Η  «Φυγή της Πάργας», ο «Χορός του 
Ζαλόγγου», ο «Όρκος της Αγίας Λαύρας», η «Πυρπόληση του Κανάρη», ο «Θάνατος 
του Μάρκου Μπότσαρη», η «Έξοδος του Μεσολογγίου» είναι μερικά από τα βασικά 
θέματα μιας φιλολογικής και καλλιτεχνικής παραγωγής, θέματα που εμπνέουν επίσης 
ένα Φιλελληνισμό, που η δράση και τα ιδεολογικά και πολιτικά αιτιά του είναι μόνο 
ως ένα σημείο γνωστά και μελετημένα. Στα θέματα αυτά, που γίνηκαν «μύθος», η ευρω- 
παϊκή λογοτεχνία αφιερώνει ποιητικές σελίδες, έργα θεατρικά και μουσικά, ενώ ταυτό- 
χρονα εμφανίζεται μια πολύμορφη σειρά από πίνακες, χαρακτικά, καθώς και —στις

* Για την εύγενή και πρόθυμη πάντα βοήθεια τους, όπως και την άδεια φωτογράφησης του υλικού, 
ευχαριστώ θερμά τον κ. Δ. Παπαστάμο, Διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης Αθηνών και τη συνερ- 
γάτιδά του κ. Νέλλη Μισιρλή, τον κ. Άγγ. Δεληβορριά, Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, την κ. Μ. 
Μινώτου και τη διεύθυνση του Ιστορικού Μουσείου Αθηνών, τον Dr G. Montenero και τον συνεργά- 
τη του B. Ferigutti, την δ. Ό λγα  Κατσιαρδή και τον κ. Γ. Ραγιά, διευθυντή των εκδόσεων «Μέλισσα». 
Ευχαριστώ επίσης τους κκ. Μ. Σκιαδαρέση, Δ. Χλιβερό και A. R. Pozzar. Ευχαριστώ επίσης την δ. 
Καίτη Φτυαρά, Ε πιμελήτρια Δημοσιευμάτων της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων, για την πολύμορφη συμ- 
παράστασή της στην εκτύπωση αυτής της μελέτης.

1. Βλ. τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση της L. Droulia, Philhellénisme, ouvrages inspirés par la 
guerre de lIndépendence grecque 1821 - 1833, Athènes 1974. Για μια πρώτη γνωριμία του εικονογραφικού 
υλικού, εκτός από τις διάφορες εικονογραφημένες ιστορίες της Επανάστασης του 21, πολύ χρήσιμο 
είναι το Ιστορικό Λεύκωμα της Ελληνικής Επαναστάσεως, I, II, εκδ. Μέλισσα, Αθήναι 1970.

2. V. Gajassi, Storia della Grecia moderna dal 1803 al 1832, Roma 1833. (Βλ. επίσης διάφορες 
αναπαραστάσεις αυτής της σειράς στην Ιστορία του Ε λλ. Έθνους, τόμ. ΙΑ , Αθήνα 1975, σ. 407, 415- 
ΙΒ, Αθήνα 1975, σ. 60 - 61, 131). Ρ. von Hess, Griechenlands Befreiung in 39 Bildern (λιθογρ. H. Kohler), 
München 1852 (βλ. Στ. Λυδάκη, Ιστορία της Νεοελ. Ζωγραφικής, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1976, σ. 67, 
460-61, και Ιστορ. Λεύκωμα, ό.π., passim). Ι . Μακρυγιάννη - Π. Ζωγράφου, Histoire picturale de la 
guerre de lIndépendence Hellénique par le général Makryiannis, Notice historique de J. Gennadius, 
Paris 1926. (Βλ. τελευταία, Έλληνες Ζωγράφοι, εκδ. Μέλισσα, I, Αθήνα 1974, σ. 12 κ.ε., 35 κ.ε. και 
Γ. Πετρή, Μακρυγιάννης και Παν. Ζωγράφος, Αθήνα 1975). Για τον Η σαΐα, βλ. τελευταία Γ. Πετρή, 
Ο  Μακρυγιάννης και η εικονογραφία του Η σαΐα, «Αντί» 20/3/76, σ. 28 κ.ε. Για άλλους εικονογραφι- 
κούς κύκλους βλ. π.χ. Institut Français dAthènes, Images du Philhellénisme Français (1820 - 1840). 
Exposition. Athènes 1971, passim.
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λεγόμενες «εφαρμοσμένες τέχνες»— διάφορα αντικείμενα, όπως πιάτα, ορειχάλκινα 
αγαλματίδια, ρολόγια, χαρτιά ταπετσαρίας κλπ. Στις εικαστικές τέχνες μάλιστα γίνε- 
ται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα —και από την καθαρά μορφολογική και από την πολίτικο - 
ιδεολογική άποψη—, η επανάληψη της εικονογραφίας ενός θέματος, που ξεκινάει από 
μια δημιουργική δέσμευση, όπως είναι ένας πίνακας, για να περάσει σε μια φάση μηχα- 
νικής αναπαραγωγής και επομένως πλατιάς διάδοσης, όπως είναι τα κάθε είδους χαρα- 
κτικά η ακόμη τα αντικείμενα κοινής χρήσης, όπως ιστορημένα πιάτα αναμνηστικού 
τύπου. Το φαινόμενο αυτό, που παίρνει διαστάσεις κυρίως στην περίοδο της Επανάστα- 
σης του 21, θα συνεχιστεί και στα μετέπειτα δύσκολα χρόνια της νεοελληνικής ιστο- 
ρίας, όπως π.χ. στην Κρητική Επανάσταση του 1866 - 69, χάρη στην οποία μάλιστα 
σημειώνεται, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, μια δεύτερη φάση ενός 
ένθερμου φιλελληνισμού3.

Το «κρητικό ζήτημα», όπως συνθετικά εκθέτει στη μελέτη του ο Ελευθέριος Πρε- 
βελάκης4, «δεν ήταν υπόθεση μόνο κρητική, αλλά φυσικά, και ελληνική και βαλκανική 
και τουρκική και ευρωπαϊκή», και αποτελούσε μια από τις σημαντικές φάσεις του επί- 
μαχου Ανατολικού ζητήματος. Έχουμε λοιπόν και δω, στην περίπτωση της Κρήτης, 
ένα ηρωικό επεισόδιο, που αποκτά τη συμβολική σήμανση ενός ολόκληρου αγώνα.

Στις 8 του Νοέμβρη 1866, οι τουρκικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά, 15 χιλιάδες 
περίπου άνδρες με 30 κανόνια, περιζώνουν το Α ρκάδι, έδρα της επαναστατικής επιτρο- 
πής Ρεθύμνου. Στο μοναστήρι, όπου έχουν καταφύγει γύρω στα 600 γυναικόπαιδα και 
300 οπλοφόροι αγωνιστές, δεσπόζουν οι δύο ηγετικές μορφές που οργανώνουν και συν- 
τονίζουν την άμυνα: ο ανθυπολοχαγός Ιωάννης Δημακόπουλος, φρούραρχος της Μο- 
νής, και ο ηγούμενος Γαβριήλ, ψυχή των πολιορκημένων. Ο  αγώνας είναι άνισος και 
δραματικός. Υστερα από τη μάταιη προσπάθεια και αναμονή των στρατιωτικών ενι- 
σχύσεων του συνταγματάρχη εθελοντή Πάνου Κορωναίου, του οπλαρχηγού Μιχαήλ 
Κόρακα και του Ιωάννη Ζυμπρακάκη —γενικών αρχηγών της Επανάστασης—, στην 
έγκλειστη φρουρά του Α ρκαδίου δεν απόμενε άλλο παρά η ηρωική απόφαση «ελευθερία 
η θάνατος». Πραγματικά, την άλλη μέρα το πρωί, στις 9 του Νοέμβρη, η άμυνα έφτασε 
στην πιο κρίσιμη και μοιραία της ώρα: οι βολές της τουρκικής «μπουμπάρδας» γκρεμί- 
ζουν τη δυτική Πύλη του μοναστηριού και ανοίγουν το δρόμο στους εξαγριωμένους 
Τούρκους. Ο  ηγούμενος είναι ήδη νεκρός. Ο  αγώνας είναι πια καταδικασμένος. Η  τε- 
λευταία πράξη θα κλείσει με την ηρωική στάση της θυσίας που ξαναζεί τις αντίστοιχες 
αποφάσεις ενός Σαμουήλ, ενός Ολύμπιου, ενός Καψάλη: ανατίναξη και ολοκαύτωμα, 
παρά τον εξευτελισμό μιας παράδοσης και υποταγής. Ο  Γιαμπουδάκης, ή, όπως λέει 
το δημοτικό τραγούδι, ο ανωγειανός δάσκαλος Σκουλάς βάζει φωτιά στην πυριτιδα- 
ποθήκη της Μονής. Κάτω από τα ερείπια της ανατίναξης θα βρούν το θάνατο όχι μόνο 
οι τραγικοί πολιορκημένοι, αλλά και μεγάλος αριθμός Τούρκων, που στο μεταξύ είχαν 
μπει στο μοναστήρι και είχαν αρχίσει το έργο της σφαγής5.

3. Ε λ. Πρεβελάκη, Η  μεγάλη Κρητική Επανάσταση 1866- 69, Αθήνα 1966, σ. 31, σημ. 1 (βι- 
βλιογραφία).

4. Πρεβελάκη, ό.π., σ. 11.
5. Τ. Βενέρη, Το Α ρκάδι δια των αιώνων, Αθήναι 1938, σ. 209-421.
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«Το Αρκάδι έγινε ιδέα, από τις ιδέες έκεινες που γονιμοποιοϋν την Ιστορία και 
στην άμεση πραγματικότητα και στη μνήμη των λαών»6.

«Αρκάδι» θα είναι και το όνομα του καταδρομικού, προσφοράς των φιλελληνικών 
επιτροπών που υποστηρίζουν την επανάσταση με αποστολές χρημάτων, εθελοντών, με 
δημοσιεύματα στις εφημερίδες κ.λπ. Το «Αρκάδι», μαζί με τ҆  αλλά καράβια (όπως η 
«Ύδρα», το «Πανελλήνιον», η «Ευνομία», η «Ένωση», η «Κρήτη»), θα παρασταθούν 
στον Αγώνα που συνεχίζεται και μετά την καταστροφή του μοναστηριού, βοηθώντας 
τον ανεφοδιασμό των αποκλεισμένων από τον Τουρκικό στόλο Επαναστατών7.

Το ολοκαύτωμα του ιστορικού Α ρκαδίου, συγκινεί τη διεθνή κοινή γνώμη και πέ- 
ρα από το σοβαρό αντίχτυπο στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα και τα σχόλια στον 
ελληνικό και ξένο τυπο8, εμπνέει μια σειρά φιλολογικών9 και καλλιτεχνικών εκδηλώσε- 
ων. Έναν οπωσδήποτε σπουδαίο ρόλο στην υπόθεση της Κρήτης και γενικότερα της 
Ελλάδας έπαιξαν τα μεγάλα εικονογραφημένα περιοδικά της εποχής εκείνης, όπως το 
Illustrated London News, το Illustration του Παρισιού, το Illustrierte Zeitung της Λει- 
ψίας —που είχαν σχετικά σημαντική κυκλοφορία— προπαντός με την αποστολή ειδι- 
κών ανταποκριτών, όπως η Madame Dora dTstria, ο σκιτσογράφος Montaud η ακόμη 
με τη συνεργασία Ελλήνων καλλιτεχνών που έστελναν άρθρα, φωτογραφίες, σχέδια 
χαρακτικά, στα πλαίσια ενός δημοσιογραφικού reportage10.

Τα εικονογραφημένα επεισόδια από τον Αγώνα της Κρήτης είναι πάρα πολλά, 
καθώς και οι ναυτικές σκηνές που εξαιρούν κυρίως το σημαντικό ρόλο του εμπορικού 
βοηθητικού στόλου, ο οποίος είχε σαν αφετηρία του τη βάση της Σύρας, κέντρο ανεφο- 
διασμού των Κρητών ανταρτών11. Αλλά το θέμα του Α ρκαδίου μένει πάντα στο κέντρο 
ενός συγκινησιακού κοινωνικού ενδιαφέροντος με μια πλατύτερη απήχηση. Εκτός 
από τις εφημερίδες και τα περιοδικά, κυκλοφορούν και διάφορα χαρακτικά σε ελεύθερα 
φύλλα, όπως η «Θυσία του Α ρκαδίου», τυπωμένη στο Βουκουρέστι «Υπέρ των Κρη- 
των», με τη φροντίδα του Ε . Φραγκούδη12, που δημοσιεύει —πάντα στο Βουκουρέστι—-

6. Πρεβελάκη, ό.π., σ. 22.
7. Μ.Ε.Ε., Συμπλ. Ά , σ. 704. Μ.Ε.Ε., Ε 1928, σ. 528. Μ.Ε.Ε. ΙΘ 1932, σ. 515 κ.ε.
8. Βενέρη, ό.π., σ. 422 κ.ε. Ε. Zambettakis, Influence de lholocauste dArkadi sur lopinion 

mondiale, Κρητικά Χρονικά 8 (1954), σ. 413 -427.
9. X. Γ. Σακελλαριάδη, Το Αρκάδι στην ποίησή μας, Ε λλην. Δημιουργία 6 (1950), σ. 87 κ.ε.

10. Illustr. London News, 1867, 19 Jan., σ. 69, 26 Jan., σ. 81 (from a sketch by a Greek artist). L 
Illustration, 1867, σ. 5 κ.ε., (5/1/1867), σ. 8, σ. 53 (26/1/1867), σ. 156 (9/3/1867), σ. 220 (6/4/1867), 
σ. 232 (13/4/1867), σ. 276 (4/5/1867), σ. 116 (24/8/1867). Illustrierte Zeitung, Leipzig 1867, σ. 25, 33, 
60, 112, 11.3.

11. Μ.Ε.Ε. KB (1933), σ. 629. Μ.Ε.Ε., Συμπλ. Α.Ο., A 1 σ. 704. Βλ. δυο πίνακες του Τ. Α λταμού- 
ρα της συλλογής Κουτλίδη. (Σπ. Μαρκεζίνη, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, II, Αθήναι 
1966, σ. 333, 340) και ένα πίνακα του Ρώσου ζωγράφου W. Choudiakoff με τον τίτλο «Οι Καντιώτες πε- 
ριμένουν το καράβι «Αρκάδι»· βλ. Thieme - Becker, VI, 1912, σ. 552.

12. Μουσείο Μπενάκη. Φάκ. 13, 849 (0.57 χ  0.46): Η  εν Α ρκαδίω ιερωτάτη ολοκαύτωσις τη 
Ε λευθερίη 10 Νοεμβρίου 1866. Λιθογρ. I. Ουσνεβέργου εν Βουκουρεστίοις—αριστερά— και Ε παμ. 
I. Φραγκούδης —δεξιά. Πρβλ. ένα αντίτυπο έργο του Στ. Χρηστίδη (Λυδάκη, Αεξικό, έκδ. Μέλισσα, 
Αθήνα 1976, σ. 486) στο Λεύκωμα της Ε λλ. Ιστορίας 1828 - 1922, έκδ. Φυτράκη, Αθήναι 1976, εικ. 
σ. 107.
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το 1867 και ένα δίγλωσσο επιτάφιο λόγο εις μνήμην των πεσόντων13. Το ηρωικό ολο- 
καύτωμα του Α ρκαδίου θα γίνει επίσης και το βασικό θέμα στην εικαστική αναπαρά- 
σταση έργων με μεγαλύτερη καλλιτεχνική υπευθυνότητα και δέσμευση. Ο  γέρος πια 
και σχεδόν τυφλός Βρυζάκης ζωγραφίζει στο Μόναχο ένα «Αρκάδι», που ανήκει στα 
τελευταία έργα της σταδιοδρομίας του ως ιστορικού ζωγράφου14: ο πίνακας —που πέ- 
ρασε κληρονομικά μαζί με αλλά του έργα πρώτα στη συλλογή του Πανεπιστημίου και 
αργότερα στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, όπου βρίσκεται σήμερα— παρουσιά- 
ζει εμφανέστατα τα σημάδια μιας παλιάς και κακής επέμβασης για τη συντήρηση του 
έργου.

Ένα άλλο «Αρκάδι» θα ζωγραφίσει ο Κερκυραίος Χαράλαμπος Παχής. Ο  πίνακας 
αυτός του Παχή έγινε τελευταία θέμα μιας μελέτης του Ηλία Μυκονιάτη, σχετικά με 
ό τι αφορά το έργο και τα πιθανά πρότυπά του,— σχέση συναλλαγής και δανείου— η 
θα λέγαμε το πρόβλημα της ένταξης του έργου σε μια ακριβή εικονογραφική παρά- 
δοση15.

Στη μελέτη αυτή —την οποία εκτιμούμε σαν μια πρώτη και ενδιαφέρουσα προσπά- 
θεια ανάλυσης των ενδεχόμενων σχέσεων που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα σε έργα δια- 
φορετικής φύσης— παραπέμπουμε τον αναγνώστη για μια καλύτερη ενημέρωση βιβλιο- 
γραφική. Δεν μας είναι όμως δυνατό να δεχτούμε τις θέσεις και τις απόψεις του συγ- 
γραφέα για λόγους μιάς κάποιας μεθοδολογικής τάξης και έρευνας, όπως θα εκθέσουμε 
παρακάτω. Ά ς  μας επιτραπεί λοιπόν να επανέλθουμε στο ίδιο θέμα τόσο σύντομα μετά 
τη δημοσίευση της μελέτης.

Τρία είναι τα έργα γύρω από τα οποία κινείται η μελέτη του Μυκονιάτη. Αφορμή 
και αφετηρία του είναι ο πίνακας του Χαράλαμπου Παχή, σήμερα στη συλλογή Ε . 
Κουτλίδη16. Το δεύτερο ντοκουμέντο, εικονογραφικά δεμένο με το ζωγραφικό έργο, 
είναι «μια μικρή λιθογραφία με το ίδιο θέμα της ολοκαύτωσης του Α ρκαδίου, έργο 
του Ιταλού ζωγράφου και χαράκτη ιστορικών θεμάτων G. L. Gatteri», που υπάρχει 
—κατά τον Μυκονιάτη— στο Μουσείο Μπενάκη17. Τέλος, «μια τρίτη παραλλαγή του 
ίδιου θέματος εικονίζεται στο εσωτερικό ενός αναμνηστικού πιάτου», της γνωστής σει- 
ράς πιάτων της Σύρας, παραγγελμένο και κατασκευασμένο στην Αγγλία18.

Και στα τρία αυτά έργα, τα οποία αναλύει διεξοδικό ο μελετητής, παρατηρείται 
πραγματικά η ύπαρξη πολλών κοινών στοιχείων, που μαρτυρούν, χωρίς αμφιβολία, μια 
σχέση συναλλαγής και δανείου- σε κανένα όμως από τα τρία έργα δεν επαναλαμβάνεται 
ακριβώς, με την έννοια της αντιγραφής, η ίδια σύνθεση. Διαπιστώνεται ακόμη μια κά- 
ποια στενότερη σχέση ανάμεσα στην παράσταση του πιάτου και στο λάδι του Παχή,

13. Ε παμ. Φραγκούδη, Λόγος εις το ιερόν και δημοτελές μνημόσυνον των εν Κρήτη ύπέρ Πίστεως 
και Πατρίδος πεσόντων...........Bucarest 1867.

14. Δ. Παπαστάμου, Εθνική Πινακοθήκη, Ελληνική Ζωγραφική από το 1640, Αθήνα 1976, σ. 34, 
Αρ. 835. Πρβλ. επίσης, Λυδάκη, Ε λλ. Ζωγράφοι, I, Αθήνα 1974, σ. 82, σημ. 32.

15. Η λία  Μυκονιάτη, Το «Αρκάδι» του Χαράλαμπου Παχή. Πιθανά πρότυπα, Ελληνικά 28 
(1975), 2, σ. 401 -408. Βλ. επίσης Φ. Γιοφύλλη, Ιστορία της νεοελ. τέχνης, I, Αθήνα 1962, σ. 212 κ.ε. 
Lydakis, Geschichte der griech. Malerei des 19 Jahrh., München 1972, σ. 141, κυρίως, όμως 256.

16. Μυκονιάτη, ό.π., πίν. 2, σ. 401 κ.ε. Λάδι σε καμβά (0.82 X 1.10).
17. Μυκονιάτη, ό.π., πίν. 3, σ. 401 κ.ε.
18. Μυκονιάτη, ό.π., πίν. 1, σ. 401 κ.ε.
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όπως επίσης και το γεγονός ότι στο εσωτερικό του πιάτου υπάρχουν λεπτομέρειες, που 
δε συναντώνται στον πίνακα του Παχή. Η  αποδοχή των παρατηρήσεων αυτών προϋ- 
ποθέτει μιαν ανεξάρτητη προέλευση των δύο έργων από ένα κοινό πρότυπο19.

Βάση όμως για μιαν ακριβή ανάλυση και διαπίστωση μιας τέτοιας προέλευσης και 
εξάρτησης είναι φυσικά ο προσδιορισμός της χρονολογικής σχέσης ανάμεσα στα τρία 
έργα, που ο μελετητής θέτει υπόψη μας.

Αλλά «για κανένα από τα τρία έργα» —πάντοτε κατά τον Μυκονιάτη— «δεν έχου- 
με σίγουρη χρονολόγηση»20. Έτσι, ο μελετητής προχωρεί «σε ορισμένα συμπεράσμα- 
τα, χάρη στην ύπαρξη μερικών ενδείξεων» και προτείνει —υποθετικά επομένως— την 
ακόλουθη διαδοχή :

(1) Η  ҅҅' 'λ ιθογραφία'' του Μουσείου Μπενάκη

Μια σημείωση γραμμένη με πένα στο πίσω μέρος της λιθογραφίας, με το όνομα 
του καλλιτέχνη, κι από κάτω «Triest περιόδου 1870», θα ήταν ενδεικτική για τον τόπο 
της κατασκευής, καθώς και για τη χρονολογία. Ως προς τη χρονολόγηση μάλιστα, ο 
συγγραφέας θεωρεί ότι το έργο θα έπρεπε νάχει γίνει δυό - τρία χρόνια νωρίτερα, δηλα- 
δή πιο κοντά η καλύτερα ενώ διαρκούσε ακόμη η Κρητική επανάσταση, στην οποία 
ο ελληνικός τύπος της Τεργέστης —«Ημέρα» και «Κλειώ»— αφιερώνει μιαν έντονη 
και συγκινητική ορθογραφία. «Εδώ λοιπόν, και κατά παραγγελία πατριωτών της ακ- 
μάζουσας ελληνικής παροικίας, σχεδιάστηκε, τυπώθηκε και κυκλοφόρησε το χαρακτι- 
κό αυτό»21.

(2) Η  ελαιογραφία του Παχή
Ο  συγγραφέας πολύ σωστά αντιτίθεται στη σχετική νεοελληνική βιβλιογραφία 

που, συνδέοντας τη γένεση του πίνακα με το ποίημα του Γ. Μαρκορά «Ο  όρκος» (1875), 
χρονολογεί το έργο του Παχή μετά το 1875, και μάλιστα στα τελευταία χρόνια της καλ- 
λιτεχνικής του δραστηριότητας. Ε νώ για τον Μυκονιάτη «το έργο πιο σωστά ίσως θα 
πρέπει να χρονολογηθεί στα δυό πρώτα χρόνια μετά την επιστροφή του στην Κέρκυρα, 
το 1870»22.

(3) Αναμνηστικό πιάτο
«Η  κατασκευή του», κατά τον μελετητή, «ίσως θα πρέπει να τοποθετηθεί στο τε- 

λευταίο τέταρτο του 19ου . . . .  η στις άρχές του 20ου αιώνα»23.
Ο  Μυκονιάτης, όπως ήδη αναφέραμε, σημειώνει την ύπαρξη μιας στενής εικονο- 

γραφικής σχέσης ανάμεσα στην παράσταση του πιάτου και στο λάδι του Παχή. Στην 
παράσταση όμως του πιάτου η παρουσία μορφών και λεπτομερειών, που δεν υπάρχουν 
στον πίνακα του Παχή, αποκλείει οπωσδήποτε την εικονογραφική εξάρτηση του πρώ-

19. Μυκονιάτη, δ.π., σ. 407.
20. Μυκονιάτη, δ.π., σ. 404.
21. Μυκονιάτη, δ.π., σ. 404 κ.ε.
22. Μυκονιάτη, δ.π., σ. 405 κ.ε.
23. Μυκονιάτη, δ.π., σ. 406 κ.ε., και σημ. 5.
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του από το δεύτερο. Αποκλείεται επίσης και μια ανεξάρτητη προέλευση των δύο έργων 
από τη «λιθογραφία» του Gatteri του Μουσείου Μπενάκη, γιατί παρόλο που αρκετές λε- 
πτομέρειες είναι κοινές και στα δυό έργα, εντούτοις η παράσταση διαφέρει και στην 
τάξη της δομής και στο αρχιτεκτονικό σκηνικό πλαίσιο. Ο  Μυκονιάτης, λοιπόν, πε- 
ριορίζοντας το θέμα, βασικά στη διευκρίνιση των σχέσεων μεταξύ της παράστασης του 
πιάτου και του έργου του Παχή, πιστεύει ότι η ερευνά «σ ένα μόνο συμπέρασμα μπο- 
ρεί να οδηγήσει, τούτο: το πρότυπο των δυό έργων ήταν επίσης ένα χαρακτικό και ο 
τεχνίτης του δεν μπορεί να βρίσκεται μακριά από τον Gatteri. Ίσως να ήταν ένας από 
τους μαθητές του . . . .»24.

Μια όμως συνετώτερη και προσεκτικότερη ανάγνωση των τριών έργων που εξετά- 
ζουμε και προπαντός η γνώση δύο τουλάχιστον ακόμη στοιχείων —βασικών— σ αυτή 
την έρευνα, που αγνοεί ο Μυκονιάτης, θα είχαν οδηγήσει σ ένα τελείως άλλο συμπέρα- 
σμα, πιο έγκυρο μεθοδολογικά και φιλολογικά και σημαντικότερο ιστορικά.

Η  πρώτη παραδρομή, που εξασθενίζει τη βάση του συλλογισμού του, αφορά το 
ντοκουμέντο του Μουσείου Μπενάκη. Δεν πρόκειται για λιθογραφία «ασπρόμαυρη, 
τυπωμένη σε σκληρό χαρτί, το οποίο με τα χρόνια κιτρίνισε και το μελάνι πήρε μια 
απόχρωση καφετιά»25! Πρόκειται απλούστατα για μια φωτογραφία, ασπρόμαυρη, που 
χάρισε —μαζί με άλλο υλικό— το 1937 ο Περικλής Σταυρόπουλος, μέλος ελληνικής 
οικογένειας, εγκατεστημένης στην Τεργέστη, και πολύ γνωστής στους πνευματικούς 
και καλλιτεχνικούς κύκλους της πόλης, χάρη στη δωρεά μιας σημαντικής συλλογής 
έργων τέχνης26.

Η  φωτογραφία αναπαριστάνει μια θαυμάσια ακουαρέλλα (Π ί ν. 111), που βρίσκεται 
στο Μουσείο Revoltella της Τεργέστης, μαζί με πολλά αλλά έργα του Gatteri —επίτρο- 
που τότε του Μουσείου—, έργα τα οποία άφησε με τη διαθήκη της, στη συλλογή του 
Μουσείου, η αδελφή του ζωγράφου Matilde Weber Gatteri, τον Ο χτώβρη του 190427.

Το έργο, ανέκδοτο28, γνωστό με τον τίτλο «Επίθεση στο μοναστήρι του Α ρκαδίου», 
προέρχεται από το σπίτι του ζωγράφου, επομένως από την προσωπική παρακαταθήκη 
του ατελιέ του. Δεν πρόκειται λοιπόν για παραγγελία, γιατί τότε θα είχε φτάσει στο 
συγκεκριμένο της προορισμό. Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται για μια μελέτη του καλλι- 
τέχνη, μια πρώτη έκδοση, θα λέγαμε, του θέματος που τον ενδιαφέρει, της οποίας μά- 
λιστα υπάρχει ένα επί μέρους προσχέδιο (Π ί ν. 112)29. Το έργο λοιπόν αυτό μένει έξω 
από το πρόβλημα της προέλευσης-μετάδοσης μιας εικονογραφίας, όπως λογαριάζει

24. Μυκονιάτη, ό.π., σ. 407.
25. Μυκονιάτη, ό.π., σ. 401, σημ. 3.
26. Η  συλλογή του Σταυρόπουλου βρίσκεται στην Τεργέστη, via Imbriani 5. Ο  Περικλής Σταυ- 

ρόπουλος ήταν αδελφός του Σωκράτη Σταυρόπουλου, δωρητή της συλλογής στην πόλη της Τεργέστης, 
που πέθανε στη Ζυρίχη στις 25/10/1960. (Βλ. Διαθήκη notaio avv. Glauco Modugno, Trieste, registr. 
22/2/1961 No 4036, τόμ. 121. Στο Μουσείο Revoltella υπάρχει ένα αντίγραφο).

27. Civico Museo Revoltella, Trieste: Galleria darte  moderna, Catalogo, Trieste 1967, σ. 5.
28. Τεργέστη, Μουσείο Revoltella, Α ριθ. Ευρ. 187. Α κουαρέλλα (0.55 x 0.73). Πήρε μέρος στις 

τιμητικές εκθέσεις έργων του Gatteri στην Τεργέστη το 1954 και το 1964. Η  φωτογραφία που δημοσιεύ- 
ουμε είναι της Giornalfoto της Τεργέστης.

29. Τεργέστη, Μουσείο Revoltella, Άριθ. Ευρ. Gatteri 204 (0.20 χ 0.25). Σχέδιο με μολύβι και 
μελάνι. Στο πίσω μέρος με μολύβι είναι το σχέδιο του Π ί ν. 114, για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω.
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ο Μυκονιάτης, μια και είναι σίγουρο πώς ως το 1904 κανείς δε γνώριζε την ύπαρξή του.
Το ότι θεωρούμε την ακουαρέλλα της Τεργέστης σαν μια πρώτη ιδέα, μια πρώτη 

σύνθεση για ένα πίνακα που τον επεξεργάζεται με μεγαλύτερη επιμέλεια, και ως πρός το 
βασικό θέμα και ως πρός τις λεπτομέρειες, επιβεβαιώνεται από δύο προμελέτες, που σα- 
φώς προέρχονται από την ακουαρέλλα αυτή, μα που οδηγούν στην πραγμάτωση ενός 
δεύτερου έργου του Gatteri. Ένα σκίτσο με μολύβι και μελάνι (Π ί ν. 113)30 αναποδογυ- 
ρίζει πράγματι, ως προς την αρχική ακουαρέλλα, τη σκηνοθετική διάταξη και την αρχι- 
τεκτονική σκηνογραφία, μεταθέτοντας στ αριστερά την αιματηρή σύγκρουση των αγω- 
νιστών με τους Τούρκους. Αλλά, σ αυτή την καινούργια διάταξη, παρατηρούμε και 
μια σειρά νέων στοιχείων, που αφορούν τις λεπτομέρειες, όπως π.χ. η ομάδα των μαχό- 
μενων γυναικών γύρω από το σημαιοφόρο - μοναχό, που ο Gatteri ιδιαίτερα θα μελετή- 
σει σ ένα δεύτερο γραμμικό σχεδίασμα με μολύβι (Π ί ν. 114)31.

Αποτέλεσμα αυτής της πολλαπλής γραφικής διεργασίας είναι μια ελαιογραφία που 
βρίσκεται σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών (Π ί ν. 115 και 122)32, δωρεά του 
Γεωργίου Αφεντούλη από τό 1961. Το έργο δεν μπορεί να πεί κανείς ότι είναι άγνωστο, 
από τη στιγμή που για αρκετό καιρό έμεινε στη διαρκή Έκθεση της Πινακοθήκης και 
είναι δημοσιευμένο στην «Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος» του Δ. Κόκκινου33, έκδοση 
πλατιάς κυκλοφορίας που βγήκε και σε εβδομαδιαία φυλλάδια. Και είναι κρίμα που διέ- 
φυγε από την έρευνα του Μυκονιάτη, γιατί αυτό ακριβώς το έργο, όπως είναι εύκολο να 
αντιληφθεί κανείς μ ένα προσεχτικό έλεγχο, αντιπροσωπεύει το πρότυπο από το οποίο 
προέρχεται, με μεγαλύτερη εικονογραφική πιστότητα, η παράσταση του πιάτου, όπως 
επίσης, με μια κάποια επιλογή των βασικών στοιχείων, και ο πίνακας του Παχή.

Η  ελαιογραφία του Gatteri δε μας προσφέρει μόνο τη λύση σ ένα πρόβλημα που 
είχε μείνει ως τώρα στα πλαίσια μιας υπόθεσης, αλλά μας επιτρέπει και την ανασύνθεση 
μιάς σημαντικής σελίδας του Φιλελληνισμού σε μια περίοδο ιδιαίτερα δραματική της 
εθνικής μας ιστορίας.

Το έργο, που δωρήθηκε, όπως ήδη αναφέραμε, από τον Γεώργιο Αφεντούλη, έγινε 
στην Τεργέστη με ιδιαίτερη επιμέλεια, όπως φαίνεται και από την επεξεργασία των 
μορφολογικών στοιχείων με τα προκαταρκτικά σχέδια, και από το γεγονός ότι είχε προ- 
ηγηθεί μια πρώτη έκδοση με τη γρήγορη τεχνική της ακουαρέλλας. Ό λα αυτά, και κυ- 
ρίως η προέλευση του έργου, προϋποθέτουν παραγγελία ενός υψηλού επιπέδου και μιάς 
κάποιας υπευθυνότητας.

Ο  Γεώργιος Αφεντούλης είναι απόγονος μιάς από τις πλέον λαμπρές και δραστή-

30. Τεργέστη, Μουσείο Revoltella, Άριθ. Ευρ. Gatteri 214 (0.33 X 0.208). Το σχέδιο είναι με μο- 
λύβι και μελάνι γκρίζο. Στο πίσω μέρος του φύλλου υπάρχουν τρία σκίτσα για τη βάση μιας προτομής 
με την επιγραφή «Tu duca, tu maestro, tu signore. MDCCCLXVI», και τη χρονολογία «8 Novembre 
1866». Έ να στοιχείο που έχει οπωσδήποτε σχέση με την παράσταση της ορθής όψης, το ολοκαύτωμα 
του Α ρκαδίου.

31. Τεργέστη, Μουσείο Revoltella, Άριθ. Ευρ. Gatteri 204 (πρβλ. σημ. 29). Το σκίτσο αυτό με 
απλό μολύβι είναι στο πίσω μέρος του πρώτου σχεδίου για το «Αρκάδι», που πραγματώνεται στην ακου- 
αρέλλα του Μουσείου Revoltella (Π ί ν. 111). Στοιχείο που φανερώνει μια ιδιαίτερη επεξεργασία του θέ- 
ματος στα χρονικά όρια της ίδιας περιόδου.

32. Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, Α ριθ. Ευρ. 2427. Λάδι σε καμβά (0.70 X 1.04).
33. Δ. Α . Κόκκινου, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, έγχρωμη εικ. σ. 632 - 633.
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ριες οικογένειες της ελληνικής Κοινότητας της Τεργέστης34. Εδώ, στην Τεργέστη, που 
ήταν τότε ένα από τα πιο σπουδαία λιμάνια της Α δριατικής, ο Ιωάννης Α φεντούλης 
ιδρύει πρώτος έναν εμπορικό Οίκο και αργότερα, το 1842, συνεταιρίζεται με τον αδελφό 
του Γεώργιο. Ο  τρίτος αδελφός, ο Θεόδωρος, ακολουθεί επιστημονική σταδιοδρομία 
και γίνεται καθηγητής της Φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με σημαντι- 
κή συμβολή στην επιστήμη, αλλά και στα γράμματα, ως ποιητής και μεταφραστής του 
Lessing και του Schiller35. Με την έκρηξη της Κρητικής Επανάστασης, συνθέτει μια 
σειρά ποιημάτων, που ξεχωρίζουν όχι τόσο για την ποιότητα του λογοτεχνικού ύφους, 
όσο για το πάθος μιας πολιτικής και ανθρώπινης δέσμευσης. Η  συλλογή, με τίτλο «Τα 
Κρητικά», δημοσιεύεται για πρώτη φορά το 1867 και ξαναδημοσιεύεται στα «Φιλολογικά 
Πάρεργά» του το 188 136. Στην Τεργέστη, πάντα, ο Γεώργιος Αφεντούλης, ανεξάρτητος 
πλέον οικονομικά από τον αδελφό του, ιδρύει το 1854 μιαν άλλη εμπορική επιχείρηση 
και με την προσωπική του δραστηριότητα αναπτύσσει μεγάλο και σημαντικό κύκλο 
εργασιών. Στην επιχείρηση αυτή, το 1856, προσλαμβάνεται ως λογιστής ο νεαρός Κων- 
σταντίνος Βολανάκης, γόνος Κρητικής οικογένειας, που με την Επανάσταση είχε κα- 
ταφύγει στη Σύρα. Ο  νεαρός λογιστής, όμως, γρήγορα θα εγκαταλείψει τα λογιστικά 
βιβλία για το σχέδιο, και με την ενθαρρυντική συμπαράσταση του Αφεντούλη —που 
εκτός από τις εμπορικές του ικανότητες ήταν ένθερμος πατριώτης και φιλότεχνος— αφι- 
ερώνεται αποκλειστικά στη ζωγραφική37.

Ο  Γεώργιος Α φεντούλης ήταν λοιπόν ο αρχικός ιδιοκτήτης και πιθανότατα εκεί- 
νος που παράγγειλε το έργο, που μέσω του γιου του Αλέξανδρου και του ανιψιού του 
Γεώργιου, έφτασε στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών.

Ό πως αναφέραμε ήδη, το ενδιαφέρον του ελληνικού τύπου της Τεργέστης για το 
δράμα της Κρήτης ήταν πολύ μεγάλο και έντονο την εποχή εκείνη. Η  Ημέρα και η 
Κλειώ κυρίως, περισσότερο από κάθε άλλη εφημερίδα η περιοδικό ελληνικό και ξέ- 
νο, παρακολουθούσαν βήμα προς βήμα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νησί, όπως 
και τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις38. Η  Τεργέστη, με την οικονομική δύναμη της 
ακμάζουσας ελληνικής Κοινότητας, γίνεται το κέντρο συλλογής και παροχής βοήθειας 
για την ανεξαρτησία του νησιού39, και χάρη στην εμπορική και ναυτική της δραστη- 
ριότητα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη Σύρα, βασική αφετηρία ανεφοδιασμού και 
ενισχύσεων του Κρητικού αγώνα40.

34. Για την οικογένεια Αφεντούλη της Τεργέστης τελευταία: Μ. Βλάχου, Ο  ζωγράφος Κωνστ. 
Βολανάκης, Αθήνα 1974, σ. 36 σημ. 4. Πρβλ. επίσης τη νεκρολογία για τον Γ. Αφεντούλη στη Νέα 
Ημέρα της Τεργέστης 14/26 Ιουνίου 1909, φ. 1802/2779.

35. Μ.Ε.Ε., λ. Θ. Α φεντούλης.
36. Θ. Α φεντούλη, Τα Κρητικά, Αθήναι 1867. Του ίδιου, Φιλολογικά Πάρεργα (Τα Κρητικά, ωδαί 

Α λκαϊκαί, Σύμμικτα), Αθήναι 1881.
37. Βλάχου, ό.π., σ. 36 κ.ε.
38. Πρβλ. Zambettakis, ό.π., σ. 418, 426. Και βλ. π.χ, Κλειώ 11/23 Νοεμβρίου 1866, Ημέρα 5 Νο- 

εμβρίου 1866, 29 Νοεμβρίου 1866, 20 Μαρτίου 1868, 23 Σεπτεμβρίου 1869, 27 Οκτωβρίου 1869.
39. Zambettakis, ό.π., σ. 418 (La Renaissance 12 Dec. 1866).
40. Μεταξύ Τεργέστης και Σύρας υπήρχε ατμοπλοϊκή συγκοινωνία δυο φορές την εβδομάδα με τις 

γραμμές του Lloyd Adriatico. Για τη σημασία και το ρόλο της Σύρας στη διάρκεια της Κρητικής Επα- 
νάστασης, Μ.Ε.Ε. ΚΒ (1933), σ. 629. Πρεβελάκη, ό.π., σ. 28.
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Με τις προϋποθέσεις αυτές, καταλαβαίνει κανείς, πώς και γιατί γεννήθηκε και ανα- 
τέθηκε η παραγγελία του πίνακα σ έναν από τους πιο όνομαστούς ζωγράφους ιστορι- 
κών θεμάτων της Τεργέστης, όπως ήταν ο Giuseppe Lorenzo Gatteri, που είχε πολεμήσει 
κι ο ίδιος στα προχώματα της Μαργκέρας το 1848 για την ανεξαρτησία της Βενετίας, 
και που, όπως γράφει ο Caprin, «όταν επρόκειτο να ζωγραφίσει θέματα προσωπικής 
του εκλογής, η καρδιά του και η σκέψη του ήταν πάντα στους αγώνες της Ελλάδας, της 
Πολωνίας η στις κατατρεγμένες οικογένειες των εξόριστων . . ,»41.

Ο  ίδιος συγγραφέας σε συνέχεια, αναφέρει ότι: «στο Α ρκάδι  μαζεύει έξω από 
το μοναστήρι, γύρω από τον Επίσκοπο που υψώνει το Σταυρό, τους γέρους αρχηγούς 
των πατριαρχικών οικογενειών, τις μανάδες, τις νιόπαντρες, τα παιδιά, τους έφηβους, 
αποφασισμένους να μπουν στο θρησκευτικό καταφύγιο και να επικοινωνήσουν με το 
Θεό, πριν να ταφούν μαζί με τ άγια και τις εικόνες κάτω από τα ερείπια . . .».

Και θ αντιληφθεί κανείς τη μεγάλη ιστορική σημασία που παίρνει το έργο, διαπι- 
στώνοντας τις σχέσεις που το συνδέουν με αλλά ντοκουμέντα, τα οποία παρουσιάζουμε 
και τα οποία πιστεύουμε ότι αποτελούν ένα καθοριστικό παράγοντα στην «κάπως περί- 
πλοκη σχέση πρότυπου και αντιγράφου»42.

Και πρώτα απ όλα, μια τρίτη έκδοση του «Α ρκαδίου» (Π ί ν. 116)43, που ο Gatteri 
ζωγράφισε έχοντας για πρότυπο τη δομή της αρχικής του ακουαρέλλας. Ο  νεωτερισμός, 
σ αυτή την τρίτη έκδοση, είναι η προοπτική διάταξη του κτηρίου με το βαρύ πλαστικό 
γείσο, το οποίο δανείζεται από την ελαιογραφία του, που βρίσκεται σήμερα στην Εθνι- 
κή Πινακοθήκη Αθηνών. Το έργο παρουσιάζεται στη μεγάλη Έκθεση της Τεργέστης 
του 1871 και, όπως αναφέρεται στον κατάλογο, ήταν ιδιοκτησία της γνωστής ελληνικής 
οικογένειας του Κωνστ. Ρουχπάνη. Η  συμμετοχή του πίνακα στην Έκθεση είναι τι- 
μητική, έκτος διαγωνισμού, επειδή ο Gatteri ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής. Φαί- 
νεται λοιπόν, ότι, με την ευκαιρία αυτή, έγινε και η φωτογραφία που παρουσιάζουμε, 
και που μας προσφέρει δυο σημαντικά στοιχεία που λείπουν από τα σχετικά τεκμήρια 
που αναφέρουμε: την ένδειξη της υπογραφής του καλλιτέχνη και προ παντός της χρονο- 
λογίας που διαβάζουμε σαφώς κάτω δεξιά: «G. L. Gatteri 1870».

Η  ελαιογραφία του Gatteri της Εθνικής Πινακοθήκης Αθηνών δεν έχει ούτε 
υπογραφή ούτε χρονολογία. Τη δυνατότητα ωστόσο μιας χρονολογικής εντόπισης του 
έργου, οπωσδήποτε προγενέστερης του πίνακα που παίρνει μέρος στην έκθεση του 
1871, μας την προσφέρει το ίδιο το πιάτο (Π ί ν. 117), του οποίου την έρευνα δεν εξ- 
αντλεί στη μελέτη του ο Μυκονιάτης.

Η  παράσταση του αναμνηστικού πιάτου ανήκει σε μια σειρά σερβίτσιων με πιατέ-

41. G. Caprin, Tempi Andati, Τεργέστη 1891, σ. 177 κ.ε. Για τον Gatteri, εκτός από τον Thieme - 
Becker XIII, 1920, σ. 249, βλ. και Μ. Malabotta, στο Archeografo Triestino, 1929- 30, σ. 353 κ.ε., 393. 
A. Berlam, στο «Archeografo Triestino» 1946, σ. 369 κ.ε.

42. Μυκονιάτη, ό.π., σ, 402.
43. Πρβλ. Atti della esposizione agricola industriale e di belle arti a Trieste nel Settembre 1871, Τερ- 

γέστη 1872, σ. 116, No 35: Gatteri G. L., II monastero di Arcadion (Sollevazione di Candia nel 1866). 
Proprietà del Sign. Constantino G. Ruchpani. Ο  Κωνσταντίνος I. Ρουχπάνης (βλ. Βιβλίο Καταχωρήσεως 
Θανάτων, III, σ. 90, στα αρχεία της Ελληνικής Κοινότητας της Τεργέστης) πεθαίνει 79 χρόνων στις 
19/6/1899. Η  φωτογραφία που παρουσιάζουμε (Π ί ν. 116) είναι από την εποχή της Έκθεσης και φυ- 
λάσσεται στο αρχείο Gatteri του Μουσεου Revoltella.
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λες οβάλ, πιάτα ρηχά και βαθιά από φαγεντιανή, σε ελαφρούς χρωματικούς τόνους του 
γκρίζου η του ανοιχτού πράσινου. Τα πιάτα αυτά, γνωστά ως «Συριανά», έγιναν στην 
Αγγλία, όπως αποδεικνύει ο τύπος της ρομβοειδούς σήμανσης (patent mark) στο πίσω 
μέρος, κατά παραγγελία του συριανού εμπόρου Δ.Χ. Α ργυρόπουλου. (Π ί ν. 124).

Είναι περίεργο πώς ο Μυκονιάτης εκφράζει τόση αβεβαιότητα για το χρόνο της 
κατασκευής τους: «οι γνώσεις μας», γράφει, «σχετικά με τη χρονολόγηση, είναι ακόμη 
πιο περιορισμένες. Η  εξάρτηση ωστόσο της παράστασης από ιταλικό πρότυπο και η 
κατασκευή του πιάτου στην Αγγλία κατά παραγγελία συριανού εμπόρου, προϋποθέ- 
τουν αρκετά πλατιά χρονικά όρια»44.

Αντιθέτως, πρέπει αμέσως να διευκρινίσουμε ότι η χρονολογική απόσταση από 
το πρότυπο είναι πάρα πολύ μικρή, όπως άλλωστε μας πληροφορούν δυο σίγουρα και 
βασικά στοιχεία. Πρώτα, η ανάγνωση της ρομβοειδούς σήμανσης (του patent mark). 
Το σήμα στο κέντρο (Rd =  Registered) μας εξηγεί ακριβώς ότι έχουμε μπροστά μας 
τη σφραγίδα της κατάθεσης του σχεδίου του πιάτου στο αρμόδιο γραφείο (British Pa- 
tent Office), το οποίο έτσι διασφάλιζε στον Οίκο την αποκλειστικότητα της παραγωγής 
για τρία τουλάχιστον χρόνια45. Ο  λατινικός αριθμός IV, στο πάνω μέρος του ρομβοει- 
δούς τετράπλευρου, σημειώνει την τάξη του έργου και είναι ενδεικτικό των κεραμεικών 
και των προϊόντων από γυαλί. Ο  αριθμός 4, στο εσωτερικό της αριστερής γωνίας, είναι 
ο αύξων αριθμός της καταγραφής και τα υπόλοιπα στοιχεία, 16, W, X, δηλώνουν τη χρο- 
νολογία:

16 (πάνω) = η ήμερομηνία 
W (κάτω) =  ο μήνας Μάρτης 
X (δεξιά) =  ο χρόνος 1868

Η  κατάθεση του σχεδίου του πιάτου στο British Patent Office του Λονδίνου, στις 16 
Μαρτίου 1868, αποτελεί φυσικά, το terminus ante quem για τη χρονολόγηση της ελαιο- 
γραφίας και της ακουαρέλλας του Gatteri.

Ενα δεύτερο στοιχείο σημαντικό, που πρέπει νάχουμε υπόψη μας, γιατί μας εισά- 
γει στα μυστικά της εικονογραφίας του αναμνηστικού πιάτου, είναι η θεώρηση του 
συνόλου και όχι μόνο η εξέταση της κεντρικής παράστασης. Στο πλαίσιο του πιάτου 
εναλλάσσονται τα πορτραίτα μερικών πρωταγωνιστών του Κρητικού Αγώνα46 και οι 
αναπαραστάσεις, σε οβάλ κορνίζα, της Μονής και των πλοίων «Αρκάδι» και «Πανελ- 
λήνιον». Το πανηγυρικό πρόγραμμα της σύνθεσης δε χρειάζεται σχόλια- αποτελεί μέρος 
μιας ανάλογης πρωτοβουλίας και κίνησης που είχε χαραχτήρα φιλολογικό, αλλά πάντα 
με τη σημασία της συμπαράστασης, που δημιουργήθηκε τότε σε διάφορα μέρη του κό- 
σμου και ιδιαίτερα στη Σύρα. Αναφέρουμε ενδεικτικά το δράμα «οι Μάρτυρες του Α ρ-

44. Μυκονιάτη, ό.π., σ. 406.
45. Geoffrey A. Godden, British Porcelain, London 1974, σ. 26 - 27. J. P. Cushion, Pocket Book of 

British Ceramic Marks including Index to Registered Designs 1842 - 1883, London 1976, σ. 12, 285 κ.ε.
46. Υπάρχουν τα πορτραίτα των η ρωικών υπερασπιστών του Α ρκαδίου: ηγούμενου Γαβριήλ και 

I. Δημακόπουλου- του αξιωματικού Πραΐδη και των εθελοντών Έσλεν, Βαφειάδη και Βαρνάβα, που έπε- 
σαν στη μάχη του Βαφέ Α ποκορώνου, στις 12 Οκτωβρίου 1866- του αξιωματικού Βασιλείου και του 
δημοσιογράφου - πατριώτη Μ. Α ναγνωστόπουλου, που ήταν αρχηγός της «Φιλανθρωπικής Αποστο- 
λής προς περίθαλψιν των Κρητικών προσφύγων» (Μ.Ε.Ε. Δ (1928), σ. 479).
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καδίου»του Τιμ. Α μπελά, τυπωμένο σιή Σύρα το 1867 και «Η  Κρήτη και η Ευρώπη», 
τυπωμένο επίσης στη Σύρα το 1868, με την ακριβή μάλιστα ένδειξη στην τελευταία σε- 
λίδα : «πωλείται υπέρ των εν Σύρω κρητικών οικογενειών»47.

Άλλα θα θέλαμε να επιστήσουμε τη προσοχή και σ ένα άλλο γεγονός. Ολο το 
εικονογραφικό υλικό του πλαισίου του πιάτου είναι παρμένο (με μικρές φυσικά παραλ- 
λαγές, που οφείλονται στη μετάφραση του θέματος από το πρωτότυπο στη φαγεντιανή), 
από το γνωστό «Εθνικόν Ημερολόγιον» του Μαρίνου Βρεττού του 186848 (Π ί ν. 118 - 
119α-β, 120β). Είναι εύκολο επομένως να προσδιορίσει κανείς την εικονογραφική κα- 
ταγωγή του πιάτου, όπως και τη στιγμή της σύλληψής του, που κυμαίνεται ανάμεσα στο 
τέλος του 1867 —περίοδο μεγάλης κυκλοφορίας του «Ημερολογίου» στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη— και στη χρονολογία της κατάθεσης του σχεδίου του πιάτου στην Αγ- 
γλία (χρονολογία της σήμανσης - patent mark): 16 Μαρτίου 1868.

Από το «Ημερολόγιον» του Βρεττού λείπει μόνο το πορτραίτο του Α ναγνωστό- 
πουλου και η κεντρική παράσταση του πιάτου, που αντιγράφει το έργο του Gatteri. 
Επειδή όμως μέχρι σήμερα, παρ όλες τις έρευνές μας στις πιο πλούσιες ιταλικές και 

ελληνικές συλλογές, δε στάθηκε δυνατό να εντοπίσουμε καμιά λιθογραφία - αναπαρά- 
σταση της ελαιογραφίας του Gatteri, που θα έλυνε πράγματι το πρόβλημα της εικονο- 
γραφικής μετάδοσης, πρέπει να υποθέσουμε ότι, μαζί με τις εικόνες από το «Η μερο- 
λόγιον» του Βρεττού, στάλθηκαν στην Αγγλία, μια φωτογραφία του Αναγνωστόπουλου 
και μια φωτογραφία του έργου του Gatteri.

Ακριβώς, μια από αυτές τις φωτογραφίες κυκλοφόρησε τότε, κολλημένη πάνω σε 
ένα κομψό χαρτόνι, και σύμφωνα με την παράδοση της τυπολογίας των λιθογραφιών 
έχει στο κάτω μέρος του πλαισίου τυπωμένες τις εξής ενδείξεις: Αριστερά: «G. L. 
Gatteri inv. e dip.»· δεξιά: «Foto di G. Malovich, Trieste» στο κέντρο: «diritto di ripro- 
duzione riservato» και πιο κάτω, με μεγαλύτερα γράμματα, το δίγλωσσο τίτλο του έρ- 
γου —αριστερά— «Η  Μονή του Α ρκαδίου» —δεξιά— «Il monastero di Arcadio»49. 
Η  φωτογραφία αυτή λοιπόν και όχι μια λιθογραφία βρίσκεται στη βάση της αντιγρα- 
φικής διαδικασίας του αγγλικού κεραμεικού εργαστηρίου.

Άλλωστε, όπως ήδη σημειώσαμε, οι στενές, γενικά, σχέσεις μεταξύ Τεργέστης 
και Σύρας, και ειδικά οι δεσμοί του Τριεστίνου μεγαλέμπορου Γεώργιου Α φεντούλη με 
το νησί, χάρη στους Βολανάκηδες50 —που ήταν κρητικής καταγωγής—, όπως και τα 
αισθήματα μιας πατριωτικής και πολιτικής ευαισθησίας όλων των μελών της οικογέ-

47. Γ. A. Ναύτη, Η  Κρήτη και η Ευρώπη, επιστολή του πρώην βουλευτού Σύρου, Ε ρμούπολις
1868.

48. Εθνικόν Ημερολόγιον του Μ. Βρεττού, 1868 τυπογρ. φυλ. ε (Το Α ρκάδιον, το Πανελλή- 
νιον), σ. 160 (Αρκάδι, μοναστήριον), σ. 144, (πορτραίτα Έσλεν, Βαφειάδη, Πραΐδη, Βασιλείου), σ. 128 
(Γαβριήλ, Δημακόπουλου), σ. 321 (Βαρνάβα).

49. Μαζί μ αυτή τη φωτογραφία (0.24 χ 0.17, πάνω σε χαρτόνι διαστάσεων 0.41 x 0.31) υπάρχουν 
στο αρχείο Gatteri του Μουσείου Revoltella δυο άλλες ακόμη φωτογραφίες, του ίδιου έργου, αλλά σε 
μικρότερες διαστάσεις: (α) 0.31 x 0.20, σε χαρτόνι διαστ. 0.38 x 0.28, με την αυτόγραφη σημείωση του 
Gatteri «Arcadion 1866», και (β) 0.10 X 0.06. Και οι δυο αυτές φωτογραφίες προέρχονται από το φωτο- 
γραφικό εργαστήρι του G. Malovich, via del Torrente 16, Trieste.

50. Η  οικογένεια Βολανάκη θα μεταφερθεί στον Πειραιά πολύ αργότερα. (Μ. Βλάχου, ό.π., σ. 
37, σημ. 1).
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νειάς του για το θέμα της Κρήτης μπορούν να εξηγήσουν μια τέτοια ενέργεια της οποίας 
την ακριβή τεκμηρίωση ελπίζουμε να ανακαλύψουμε με τον καιρό.

Εξάλλου, η ιστορία του πιάτου της Σύρας δεν είναι το μοναδικό ενδεικτικό στοι- 
χείο για την τύχη η καλύτερα την εικονογραφική επιτυχία του έργου του Gatteri στα 
πλαίσια των πατριωτικών υπέρ της Κρήτης ενεργειών.

Στη βιτρίνα του Ιστορικού Μουσείου Αθηνών, όπου φυλάσσονται αρκετά κειμή- 
λια του Κρητικού Αγώνα 1866 - 1869, δίπλα σ ένα πιάτο της σειράς που αναφέραμε, 
είναι εκτεθειμένο ένα αναμνηστικό μετάλλιο. Το χάλκινο αυτό μετάλλιο51 (Π ί ν. 120α), 
διαμέτρου 6 έκατ., αναπαριστά στην όρθια όψη την κεντρική παράσταση της ελαιο- 
γραφίας του Gatteri, με τη λεζάντα «Κρητικός Αγών 1866 - 67 - 68» και στο πίσω μέρος, 
το σύμβολο του Φοίνικα με τη γραφή «αναγεννώμαι εκ της τέφρας μου». Μαζί με το 
αναμνηστικό μετάλλιο σώζεται —εκτεθειμένη επίσης στην ίδια βιτρίνα— και η πρωτό- 
τυπη προκήρυξη της προεγγραφής για την «εγχάραξιν αυτού» (Π ί ν. 121). Άς μας επί- 
τραπεί να παραθέσουμε το κείμενο με την υπογραφή του Γ. Γιάμαρη52, γιατί πιστεύουμε 
ότι έτσι αποκτά και μια καινούργια σημασία η πρωτοβουλία της Τεργέστης, στενά δε- 
μένη με κείνον τον πίνακα του Gatteri, που στο χώρο της ελληνικής Κοινότητας πρέπει 
να είχε πάρει την αξία ενός συμβόλου.

Το φύλλο της προκήρυξης με το προκαταρκτικό σχέδιο του μεταλλίου (ελάχιστα 
αλλαγμένου στην κατοπινή πραγμάτωσή του) γράφει τα εξής: «Το προκείμενον μετά- 
λιον μέλλει να καταστήση αείμνηστον τον Κρητικόν αγώνα. Παρακαλούνται λοιπόν οι 
Φιλογενείς και Φιλέλληνες να συνδράμωσιν εις την εγχάραξιν αυτού, αφ ου μάλιστα 
τα συλλεγησόμενα χρήματα προσδιορίζονται ως μικρός έρανος εις την ναυπήγησιν ελ- 
ληνικού στόλου.

Συνδρομή ενός μεταλίου χαλκού δέκα...................φράγκα 10
» » » αργυρού εικοσιπέντε » 25

Αι συνδρομαί προκαταβάλλονται παρά ταις επιστασίαις της «Ημέρας» και της «Κλει- 
ους» και παρά τοις επιτετραμμένοις υπό του λαβόντος την πρωτοβουλίαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΜΑΡΗ
ΤΕΡΓΕΣΤΗ, κατά μάϊον 1869».

Σ αυτή την αλληλένδετη και διαδοχική σειρά των τεκμηρίων που αναφέραμε, το 
«Αρκάδι» του Χαράλαμπου Παχή, της συλλογής Κουτλίδη (Π ί ν. 123), φαίνεται ξένο 
και απομονωμένο. Βέβαια, τώρα, η διαπίστωση της ύπαρξης των φωτογραφιών θα μπο- 
ρούσε να δικαιολογήσει μια μεγάλη διάδοση της εικονογραφίας του Gatteri έξω από τα 
σύνορα της Τεργέστης και επομένως τη δυνατότητα που θα είχε ο Παχής να ζωγραφίσει 
τον πινακά του στην Κέρκυρα, μετά την επιστροφή του από την Ιταλία53.

Πιο πιθανή μας φαίνεται η υπόθεση ότι η σύλληψη και η προμελέτη, —αν όχι το 
ίδιο το έργο, τόσο στενά δεμένο με την ελαιογραφία της Τεργέστης— έγινε στην Ι τα-

51. Αθήνα, Ιστορικό Μουσείο, Α ριθ. Ευρ. 2082. Το χάλκινο μετάλλιο είναι δωρεά του συμβο- 
λαιογράφου Δημ. Κισσόπουλου από το Αργος. Μια εικόνα του μεταλλίου στου Βενέρη, ό.π., σ. 332.

52. Για τον Γ. Γιάμαρη, Ημέρα 19/31 Οκτωβρίου 1863, φ. 424. Ημέρα 18/2/1878 —νεκρο- 
λογία.

53. Μυκονιάτη, ό.π., σ. 405.
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λία. Πράγματι, ο Παχής, υστέρα από παραμονή και εντατική μελέτη δυο χρόνων στη 
Νεάπολη και στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά της Ρώμης (1868 - 69), πραγματοποιεί 
ένα μεγάλο ταξίδι καλλιτεχνικής ενημέρωσης στην Ιταλία και στην Ευρώπη μέχρι 
το 1870 που γυρίζει στην Κέρκυρα54. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού (η ίσως και 
πριν ακόμη, τον καιρό της μαθητείας του) θα πρέπει να πέρασε από την Τεργέστη και 
να ήρθε σε άμεση επαφή με το έργο. Από τον πίνακα του Gatte ri αντιγράφει, —με μια 
έκλεκτική αφαίρεση και μερικές παραλλαγές στα χρώματα— τη δομή της δικής του 
σύνθεσης, που δηλώνει οπωσδήποτε μια δεξιοτεχνία και μια κάποια δύναμη συνθετική. 
Όταν ο Παχής, μετά τις σπουδές του, γυρίζει στην Κέρκυρα, το έργο που αποτελούσε 
μέρος του καλλιτεχνικού του dossier, πρέπει να έκαμε εντύπωση και να έπαιξε ένα ρόλο 
στην πνευματική ζωή του τόπου, στην οποία συμμετέχει ενεργά σαν ζωγράφος και σαν 
δάσκαλος στη σχολή του Καποδίστρια κι αργότερα στο δικό του ανεξάρτητο εργαστήρι.

Ίσως μάλιστα θάπρεπε ν αναρωτηθεί κανείς, μήπως η μέχρι τώρα δεκτή άποψη, 
για τη σχέση ανάμεσα στον «Όρκο» του Κερκυραίου ποιητή Γ. Μαρκορά και στο έρ- 
γο του Παχή, είναι αντίστροφη. Μήπως δηλαδή το έργο του ζωγράφου στάθηκε το ιδανι- 
κό προοίμιο για τη Μούσα του ποιητή, που τραγουδάει το δράμα του ηρωικού μοναστη- 
ριού μερικά χρόνια ύστερα από το ιστορικό γεγονός που συγκλόνισε τη διεθνή κοινή 
γνώμη55.

Τελειώνοντας, μπορούμε, νομίζω, να εκθέσουμε συμπερασματικά το διάγραμμα της 
ενδιαφέρουσας αυτής διαδοχής πραγμάτων και γεγονότων, που αφορούν τις σχέσεις 
προτύπου και αντιγράφων.

Στο φιλελληνικό κλίμα της Τεργέστης (όπως και στο Βουκουρέστι και στο Μόνα- 
χο), το ολοκαύτωμα του Α ρκαδίου γίνεται το σύμβολο της Κρητικής Επανάστασης του 
1866 - 69. Τα σχόλια και η ορθογραφία στις τοπικές ελληνικές εφημερίδες και οι 
«φιλανθρωπικές» πατριωτικές πρωτοβουλίες της ακμάζουσας ελληνικής Κοινότητας 
αποτελούν τις πνευματικές και πολιτικές προϋποθέσεις του έργου του G. L. Gatteri.

Ο  Γεώργιος Αφεντούλης, από τους πιο δυναμικούς αντιπροσώπους της Κοινότητας, 
που είχε στενές εμπορικές σχέσεις με τη Σύρα —κέντρο ανεφοδιασμού και γέφυρα για 
την παροχή βοήθειας στους αποκλεισμένους αγωνιστές της Κρήτης—, είναι εκείνος που 
ενέπνευσε και παράγγειλε το έργο σ έναν από τους πιο σημαντικούς ζωγράφους ιστο- 
ρικών θεμάτων της βενετσιάνικης σχολής του 19ου αιώνα, τον Giuseppe Lorenzo Gat- 
teri.

Ο  ζωγράφος ήταν γνωστός, κυρίως από τη σειρά των 150 χαλκογραφιών στην Ει- 
κονογραφημένη Ιστορία της Βενετίας του Francesco Zanotto, από τη συμμετοχή του 
σε ιταλικές και διεθνείς εκθέσεις (Μιλάνο 1842, Βενετία 1866, Βιέννη 1860 και 1882, 
Δρέσδη 1883) και από τις ιδιωτικές και κρατικές παραγγελίες, όπως οι περίφημες τέσ- 
σερεις ακουαρέλλες για τους γάμους του πρίγκιπα - διαδόχου Umberto το 186756.

Στον ίδιο χρόνο—1867— ανήκει και η πρώτη έκδοση του «Α ρκαδίου», που τη 
χαρακτηρίζει η αμεσότητα ενός ζωντανού σχεδίου και η γρήγορη τεχνική της ακουα-

54. Πρβλ. Γιοφύλλη, ό.π., σ. 212. Lydakis, Geschichte, σ. 140 κ.ε., 256. Του ίδιου, Ιστορία, 
σ. 48, 58.

55. Πρβλ. X. Γ. Σακελλαριάδη, ό.π., σ. 2 κ.ε., και Μυκονιάτη, ό.π., σ. 405.
56. Thieme - Becker, ό.π. λ. Gatteri.
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ρέλλας. Στο φόντο κυριαρχεί η αρχιτεκτονική σκηνογραφία με τη λοξή προοπτική της 
διάταξη· αριστερά, η πυριτιδαποθήκη με το μεγάλο τοξωτό πρόθυρο στον άξονα του 
πίνακα, ανάμεσα στους καπνούς της μάχης, η εκκλησία και δεξιά ο γκρεμισμένος περί- 
βολος του μοναστηριού με τους πολεμιστές που προσπαθούν απεγνωσμένα ν αντικρού- 
σουν την εισβολή των Τούρκων. Σκηνοθετικά, η οργάνωση των μαζών ορίζεται και κι- 
νείται σε δυο ομάδες: αριστερά τα γυναικόπαιδα και οι γέροι πλαισιώνουν τον ηγούμενο 
Γαβριήλ με το σταυρό στο ένα χέρι και το δαυλό στο άλλο, έτοιμο ν ανάψει τη φωτιά 
στην πυριτιδαποθήκη, και δεξιά, προς το κέντρο οι αγωνιστές σε μια εικόνα ολέθρου και 
απελπισίας. Το σύνολο της παράστασης εντάσσεται σ ένα ενιαίο σχήμα πυραμίδας που 
το στεφανώνουν οι ηρωικές μορφές του γενναίου φρούραρχου της Μονής Ιωάννη Δημα- 
κόπουλου με υψωμένο το ξίφος, του καλόγερου - σημαιοφόρου και μιας νεαρής γυναί- 
κας, που αμύνεται εκσφενδονίζοντας τα γκρεμισμένα αγκωνάρια και τις πέτρες του πε- 
ριβόλου. Η  συνθετική αυτή λύση πρέπει να ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στον ζωγράφο, 
γιατί θα την επαναλάβει το 1870 σ έναν άλλο πίνακα με το Ιδιο θέμα, παραγγελία της 
οικογένειας Κωνστ. Ρουχπάνη της Τεργέστης. Η  εκρηκτική ατμόσφαιρα της καταστρο- 
φής, η εναλλαγή μιας διαφάνειας χρωματικής με τη δυναμική προβολή των σκούρων 
κηλίδων του κόκκινου, του μαύρου και του πράσινου, η ένταση του μπαρόκ συμπλέγ- 
ματος σωμάτων και ερειπίων και η αμεσότητα της γραφής του καλλιτέχνη, μας μιλούν 
για ένα ύφος, μια τεχνοτροπία, που είναι περισσότερο κοντά στις εμπειρίες της βενετσιά- 
νικης ζωγραφικής του Που και του 18ου αιώνα, παρά στις νεοκλασικές και ακαδημαϊ- 
κές προοπτικές της εποχής του.

Λίγο αργότερα, ο ζωγράφος επεξεργάζεται την τελειωτική μορφή του θέματος με 
την τεχνική της ελαιογραφίας. Από τον πίνακα όμως λείπει εκείνη η συγκίνηση και ο 
παλμός της πρώτης γέννας και, παρ όλη τη χρωματική διάθεση της λαμπρής βενετσιά- 
νικης παλέτας του, κινείται μέσα στα πλαίσια ενός χώρου θαυμάσια οργανωμένου αλλά 
ακαδημαϊκού.

Το ενιαίο πυραμιδοειδές σχήμα της ακουαρέλλας διαχωρίζεται εδώ με μια ισορροπία 
δυνάμεων σε δυο ομάδες: δεξιά και προς τον άξονα του πίνακα, στέκει τώρα ο ηγούμενος 
με το μικρό τρομοκρατημένο πλήθος των γυναικών, τα παιδιά και τους γέρους· αριστερά, 
οι πολεμιστές, στην έξαρση της ύστατης προσπάθειας, η γκρεμισμένη πύλη και οι χιλιά- 
δες των Τούρκων μέσα στους καπνούς της άνισης μάχης. Η  διχοτόμηση αυτή δημιουρ- 
γεί μιαν αλλαγή στη δομή της αρχιτεκτονικής σκηνογραφίας, που δεν έχει πια τη λοξή 
προοπτική διάταξη, αλλά μια μετωπική και ανάστροφη σε σχέση μέ την ακουαρέλλα. 
Οι μορφές στις ομάδες επαναλαμβάνονται, αλλά οργανωμένες σε μια καινούργια σύνθε- 
ση και σύνταξη. Η  ελαιογραφία αυτή του Gatteri, μέσω μιας φωτογραφίας, στάθηκε 
το πρότυπο για το δημιουργό του γνωστού τύπου της σειράς των αναμνηστικών πιάτων 
που κατασκευάστηκαν στην Αγγλία στις 16 Μαρτίου 1868, όπως υποδεικνύει η ανά- 
γνωση της ρομβοειδούς σήμανσης (patent mark). Τα πιάτα αυτά είχαν μεγάλη διάδοση 
στο εμπόριο της Σύρας και ανήκουν στον κύκλο των πρωτοβουλιών της Φιλοκρητικής 
κίνησης, που είχε κέντρο το νησί. Η  παράσταση στο κέντρο του πιάτου —αποκορύφωμα

57. Πρβλ. την κριτική του F. Bellonzi, La pittura di storia dellOttocento italiano, Milano 1967 
σ. 22, πίν. XXV· επίσης, όσα αναφέρει ο Μ. Brion, The Art of the Romantic Era, London 1966, σ. 219.
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μιας εποποιίας— πλαισιώνεται με τα πορτραίτα και τα σύμβολα του Κρητικού Αγώνα, 
που εικονογραφικά προέρχονται από το «Εθνικόν Ημερολόγιον» του Βρεττού του 1868.

Το Μάη του 1869, το κεντρικό θέμα της ελαιογραφίας του Gatteri θα περάσει στο 
αναμνηστικό μετάλλιο της θυσίας των Κρητών, που έγινε με σκοπό να πουληθεί και 
να διατεθούν τα χρήματα για τη ναυπήγηση στόλου. Μια συγκινητική χειρονομία του 
απόδημου Ελληνισμού, που έφτασε όμως πολύ αργά για την Επανάσταση και για τα 
θύματα.

Τέλος, ο Κερκυραίος ζωγράφος Χαράλαμπος Παχής, που εκείνα τα δύσκολα και 
πικρά χρόνια του Κρητικού Αγώνα βρισκόταν στην Ιταλία, πρέπει να αισθάνθηκε βα- 
θύτερα την πολιτική και καλλιτεχνική γοητεία του έργου του Gatteri, γιατί, πρώτος αυ- 
τός, μ ένα απλοποιημένο αντίγραφό του, θα φέρει το μήνυμα στην πατρίδα του, την Κέρ- 
κυρα, που μόλις είχε απελευθερωθεί και ενωθεί με την Ελλάδα, σαν ευχή για το ποθητό 
τέλος των αγώνων και την ένωση της παντέρμης Κρήτης.

Ρώμη, Μάης 1977 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ-BESCHI



UNO S CA VO DEL 1819 NEL DEMO DI AIXONE (GLYPH AD A)
NUOVE INDIVIDUAZIONI

(T a v v . 125 - 133; F i g g. 1-2)

Ritrovamenti sporadic!, vecchi e nuovi, scavi occasional!, editi e inediti, debbono 
contribute a ricomporre il quadro storico-archeologico, soprattutto di quei demi che, 
situati nei pressi di Atene e in aree di recente sviluppo, sono divenuti campo di un rapi- 
dissimo e intenso sfruttamento edilizio. Poichè in tali condizioni i margini per nuove sco- 
perte si sono notevolmente ridotti, ogni documento di interventi, a carattere piii o meno 
scientifico, eseguiti nel passato sul terreno, acquista un particolare valore.

È il caso del demo di Aixone, situato nell area dell attuale Glyphada, sulla strada 
che collega Atene a Capo Sunio1. Qui, già nel novembre del 1805, tra la piccola chiesa 
tardobizantina di Hagios Nikolaos Prinari, unica costruzione nella zona, e la penisoletta 
di Capo Punta, il Dodwell aveva registrato varie antichità affioranti dal terreno2. Proprio 
queste emergenze archeologiche dovettero guidare, nella primavera del 1819 e su un lungo 
tratto, le operazioni congiunte di due antiquari ateniesi del tempo, il vice-console francese 
L. S. Fauvel e il console austriaco G. Gropius, affiancati dal generale olandese B. E. Rot- 
tiers3. Nel 1864 uno scavo, ancora a fini di collezionismo, vi fu condotto dall ambascia- 
tore russo in Grecia, conte Blourdorff4. Nuovo interesse suscito la scoperta casuale, 
presso Capo Punta, di alcune tombe micenee e geometriche nel 1880. Le uniche iniziative 
scientifiche sono del nostro secolo : una serie di esplorazioni e scavi del Keramopoullos 
nel 1919, del Kyparissis e dellOrlandos (ehe vi scavo una basilica paleocristiana) nel 1927, 
del Papadimitriou che dal 1954 scavo nella vicina Youla una serie di tombe tardomicenee, 
fino al recente studio del Themelis sui resti di una grande struttura, probabilmente fu- 
neraria5.

Una visione panoramica e critica dei risultati di queste indagini saltuarie nel demo 
di Aixone è già presente nell ampio studio che C. W. Eliot ha dedicato ai demi costieri

1. Sui problemi topografici del demo e sui principali reperti della sua area, cfr. recentemente : C. 
W. Eliot, Coastal Demes of Attica (Phoenix Suppl. V), Toronto 1962, p. 6 ss. : P. Themelis, AD 25 (1970) : 
Χρονικά, p. 123 ss.; M. Petropoulakou - E. Pentazos,Αττική, Atene 1976, pp. 101, 110 e s. Per il cortese 
permesso di pubblicazione e per la concessione di fotografie ringrazio le Direzioni del Museo dell Acro- 
poli, di Leida e degli Scavi dell Agorà ateniese, dei Dipartimenti di Antichità greche e romane del Louvre 
e del British Museum, della Bibliothèque Nationale di Parigi e degli Archivi Generali di Stato di Atene. 
I disegni sono della Signorina Aspasia Dringopoulou.

2. E. Dodwell, A classical and topographical Tour through Greece, London 1819, I, p. 525.
3. Eliot, o.c., p. 10 ss. ; Themelis, o.c., p. 126. Sulle figure dei tre scavatori cfr. Ph. E. Legrand, RA 

1897, I, pp. 41 ss., 185 ss., 385 ss. (a p. 393 è ricordato lo scavo in questione); II, pp. 94 ss., 185 ss.; E. 
Protopsaltis, Ο  Γεώργιος X. Gropius, Atene 1947 (a p. 82, lo scavo in questione); Eliot, o.c., p. 13 ss.

4. A. Rousopoulos, Scavi attici di Aixone, 1864. Tra gli scavi del 1819 e del 1864, altre ricerche nel- 
larea furono eseguite dal Pittakis; cfr. AE 1842, p. 519.

5. Cfr. bibl. in Eliot, o.c., p. 17; Themelis, o.c., p. 126; Petropoulakou - Pentazos, o.c., pp. 101 (loc. 
9), 110 (locc. 38-40), 111 (loc. 41).
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dell Attica6. L obiettivo principale dell autore è naturalmente la definizione dei problemi 
topografici del demo e a tal fine è esemplare il puntuale accertamento del luogo di pro- 
venienza di ben nove decreti del demo, argomento fondamentale per fissarne il centro 
politico. Ma all esame delle iscrizioni, provenienti per lo più dall area della chiesetta di 
H. Nikolaos Prinari — a mezza strada tra il villaggio di Trachones (antico demo di Euony- 
mon) e di Vari (antico demo di Anagyrous) — si intreccia opportunamente, in rapporto 
ai due decreti IG, II2, 1199e 2492, un esame di un più largo contesto archeologico.

I due decreti provengono infatti dagli scavi già citati del 1819; il secondo, col testo 
della sua prima riga (κατάδε έμίσθωσαν Αίξωνεις την Φελλείδα), dovette anzi fornire 
agli scavatori il nome del demo (Aixone) e della campagna rocciosa (Φελληίς=0^ιπρ8 
phelléens) entro la quale essi stavano operando. Una rapida relazione dei risultati di 
quegli scavi è contenuta in un passo di una lettera dell 11 aprile 1819 del Fauvel, ehe 
Γ Eliot pubblica e commenta7. Nuovi document! consentono ora di integrare il commento 
dell Eliot e di ricomporre quindi, con le vicende di uno scavo, anche un gruppo di mo- 
numenti, finalmente di accertata provenienza.

II citato passo del Fauvel rappresenta ancora il documento fondamentale; è quindi 
necessario impostare un commento sulla sua ossatura, riportandone per esteso il testo :

«Je viens de faire des fouilles entre Alace et Exone dans les champs felléens a 2 lieus 
dAthènes; imaginez vous une plaine de roches couverte de quelques pouces de terre, 
de plus de 2 lieus détendue, de 3 /4 lieu de large de pied de lhimette à la mer, couverte 
dune multitude de tumulus qui la plus part sont des amas de pierailles qui couvrent des 
sarcophages, des urnes de cuivre, ou bronze, des cipes brizés, des bas reliefs renversés, 
beaucoup de vases, des disques dont se servoient les athlètes, un cipe de 12 pieds avec 
un beau fleuron peint port le nom de Θέρονος, nom que ja i lu aussi sur un casque qui 
avoit été trouvé a Olympie, on y a trouvé des médailles des athéniens, des empereurs 
romains, de Gordien, de Maxime, de Constantin et plus bas — un lion, une lione que je 
crois représenter Leana maîtresse dArmodius — un boeuf grand comme nature. Jai eu 
pour ma part un bas relief conservé de 4 figures du bon temps, denviron deux pieds, re- 
présentant laffranchissement dun esclave, une urne dun pied de haut et dun pied et 
demi de large, en cuivre encore doré et poli en certains endroits; elle contenoit des os a 
demi brûlés, des vases, des coupes, dans une des pommes très reconnaissables, des tablettes 
encore enduites de cire ou ja i lu les caractères qui donnent lepoque qui est celle des mo- 
numents dAthènes de Periclès. Dans cette urne, pardessus les os brûlés et les vases, il y 
avoit une pièce de toile fine de lin de 4 pieds de large et de huit de long, roulée, fort serrée 
de manière à occuper le vide que lassoient les os et les vases; cette toile a pu être déroulée, 
et cest devenue verte par le voisinage du cuivre, les anses de lurne sont garnis détoffe. 
On a trouvé des inscriptions dont des donations de terreins par les habitants dExone... 
la plus part de ces urnes sont renfermées dans des marbres, ou de gros vases de terre. 
Il est difficile de les avoir entières. Quand il se fera quelques decouvertes, mon ami, je 
vous en ferai part et vous au public, si vous la jugez à propos».

6. Eliot, o.c., soprattutto a pp. 17-20.
7. Eliot, o.c., p. 11 s. (Paris, Bibl. Nat., mss. franç. 22871, f. 28). Nella citazione di questo e dei se- 

guenti passi non si è voluto intenzionalmente rispettare una riproduzione paleografiea del testo per faci- 
litarne la lettura.
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Fig. 1. Pianta schematica dello scavo 1819 nel demo di Aixone.
A) Area dello scavo Fauvel, B) Area dello scavo Gropius,
C) Area dello scavo Rottiers, D) Recinto funerario, c.d. steccato di Proclos.
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La breve relazione inizia con alcune indicazioni topografiche (v. F i g. 1). L area 
dello scavo del Fauvel a due leghe da Atene, quindi a circa 9 Km. dalle mura della città, 
si estendeva «entre Alace et Exone dans les champs felléens» : i due ultimi toponimi hanno 
origine, come s è visto, da un testo epigrafico (IG, II2, 2492), ehe il Fauvel stesso ricorda 
più avanti (inscriptions dont des donations des terreins par les habitants dExone), mentre 
il primo (Alace) va letto «Alaee», ad indicare il demo di Halai Aixonides presso Capo 
Punta. Nella piana rocciosa ehe si stende dall Imetto al mare, e precisamente nell area 
corrispondente oggi al quartiere abitato di Glyphada, il Fauvel registra genericamente 
tumuli (molti dei quali forse non di carattere funerario), sérié di materiali archeologici, 
non precisati per poter procedere ad individuazioni. Solo in direzione inversa, nel caso 
cioè di oggetti di accertata provenienza, possono esser stabiliti dei nessi : tre loutrophoroi 
a figure nere, oggi a Berlino ma provenienti dallo scavo in questione tramite il Gropius 
che ne fu Γ originario possessore, sono ricordate dall Eliot sotto F esponente generico 
«beaucoup de vases»8. La provenienza dalla collezione del Gropius non deve sorprendere 
se si tengono presenti i termini giuridici della collaborazione dei tre antiquari - scavatori, 
operanti in settori diversi ma nel contesto di una iniziativa unitaria ehe vede alla fine dei 
lavori operazioni di scambio e di commercio dei materiali ritrovati9.

Dopo una premessa generica, il Fauvel enumera singoli reperti. Il primo è la stele 
di Theron, troppo nota e commentata per doverci nuovamente diffondere su di essa10. 
Entrô nella collezione del Fauvel dove la vide, fresca di scavo nell aprile del 1819, il pit- 
tore francese L. Dupré, ehe la delineô in un angolo del cortile della sua casa ateniese in 
una ormai célébré litografia (T a v v. 125-126a). Tra le macerie della stessa casa, distrutta nel 
1825, essa dovette subire vari danni al punto ehe un suo largo settore comprendente il 
nome di Theron, fu reimpiegato come soglia, in una casa ehe sorse nello stesso luogo alla 
fine del conflitto greco - turco (T a v. 126b)11. L aspetto della stele ci è noto anche da una 
descrizione del Vuilliamy e da un suo disegno del capitello a palmetta postillato da misure : 
la sua documentazione sembra avéré la garanzia dell autopsia, trovandosi Γ autore in 
Grecia e in Italia dal 1818 al 1821. Lo stesso non puô dirsi della riproduzione dello Stackel- 
berg il quale dovette esserne informato indirettamente, trovandosi in quegli anni a Roma. 8 9 10 11

8. Eliot, o.c., p. 21 s. (e relat. bibl.).
9. Eliot, p. 14 nota 34, p. 15.

10. Cfr., più recentemente, G. M. A. Richter, The archaic Gravestones of Attica, London 1961, 
p. 43 n. 60 figg. 148-150; Eliot, o.c., p. 11 ss., p. 22 ss. ; E. Harrison, Ath. Agorà XI (Archaic and archaistic 
Sculpture), 1965, p. 43 ss. tav. 20; O. Harl, AAA IV (1971), p. 417 ss.; E. Vanderpool, AAA V (1972), 
p. 248 ss.

11. Sulle vicende della casa, già situata sull angolo SE dell Odeion di Agrippa presso la Stoà di 
Attalo, e della collezione antiquaria del Fauvel è di prossima pubblicazione una mia specifica ricerca. 
Cfr., per ora, A. Kokkou, Η  μέριμνα για τις Αρχαιότητες στην Ελλάδα, Atene 1977, ρ. 20 s., figg. 
12-13, dove si pubblica, per mia concessions, una ricostruzione plastica della casa di Fauvel, effettuata 
da J. Travlos su documenti inediti da me segnalati. La stele di Theron ha subito, nel suo reimpiego, 
una notevole consunzione che ne ha parzialmente cancellato Γ iscrizione rétrograda e parzialmente ri- 
dotto lo spessore : alia base del frammento lo spessore è di 15 cm. a sin.,e 13 cm. a destra; sulla som- 
mità del frammento lo spessore è di 13 cm. a sin., e di cm. 11, 2 a destra.
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Fig. 2. Disegno ricostruttivo della stele arcaica di Theron (prospetto e profilo).
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Ugualmente derivato, probabilmente dal Vuilliamy, il disegno del Kinnard12. Da questa 
documentazione, criticamente valutata con particolare riguardo ai dati più concreti del 
Vuilliamy, si puô dedurre ehe Γ altezza complessiva del monumento fosse di 12 piedi, 
dei quali 2 piedi e 2 1 \2 pollici erano occupati dal capitello : la misura generale di 12 piedi 
(data anche dal Fauvel) impiega quindi probabilmente Γ unità inglese, cioè il piede di 
m. 0,305. Su questa base metrica ci sembra possibile tentare una ricostruzione grafica 
della stele, basata anche sul frammento riscoperto negli scavi americani dell Agorà ate- 
niese (F i g. 2). Del singolare capitello a palmetta non si ebbe più notizia; ma un frammento 
di palmetta anfiglifa, originariamente a 9 petali (T a v. 127), degli stessi rapporti metrici e 
dello stesso disegno di quella della stele di Theron, potrebbe esserle pertinente, anche per 
la sua provenienza dai livelli ottocenteschi della vicina area della Stoà di Attalo13.

Dopo un ricordo generico di monete varie, e una indicazione topografica (plus bas) 
ehe sposta più a Sud (o più verso la costa) un nuovo nucleo di ricerca e di reperti, Fauvel 
ricorda il ritrovamento di tre animali funerari. Su di essi si amplierà il nostro commento 
più avanti.

Ricorda quindi un bassorilievo con quattro figure, rappresentante Γ «affranchissement 
d u n  esclave». Poiché è possibile ehe la caratterizzazione del Fauvel nasca da una esegesi 
scorretta, V identificazione è oggi particolarmente ardua. Senz altro da escludere è un 
rilievo oggi a Mariemont, ricordato ma escluso anche dalf Eliot, perché il rilievo era 
in collezione romana almeno fino dal XVI secolo14. Non vi sono argomenti sufficienti 
per una séria considerazione di un altro rilievo raffigurante la liberazione di uno schiavo15. 
Non si esclude, dato il contesto «funerario» degli altri ritrovamenti, ehe il rilievo potesse 
essere semplicemente una stele funeraria o un frammento di sarcofago, interpretato fan- 
tasticamente dal Fauvel, che lo ottenne in proprietà per la sua partecipazione allô scavo. 
Ugualmente del Fauvel fu Γ urna cineraria di rame dorato con il suo contenuto detta- 
gliatamente descritto. Mentre i frammenti di stoffa furono inviati al Lebrun e passarono 
successivamente nel Museo del Louvre16, Γ urna fu da lui ^venduta, tramite il Famin, 
sul mercato antiquario francese, ma non ci è stato possibile ancora rintracciarne le sorti 
successive17.

12. Per la documentazione grafica della stele, sfruttata dal Conze, Att. Grabreliefs, I, n. 23, tav. XIV : 
L. Vuilliamy, Examples of ornamental Sculpture in Architecture, drawn from the Originals in Greece, 
Asia Minor and Italy in the Years 1818-1821, London 1824-26, tav. 20, 4; Kinnard, in Stuart - Revett, 
Antiquities of Athens, IV Suppl., p. 13 ss. fig. 3; Ο. M. v. Stackeiberg, Gräber der Elellenen, 1837, p. 41, 
tav. VI, 2-5.

13. Atene, Agorà SI386 dal settore ΣΑ, n. 324 : Richter, o.c., p. 41 n. 56 figg. 142-43; Harrison, o.c., 
n. 106. La stele di Theron è ricordata dal Fauvel anche in Paris, Bibl. Nat., mss. franç., 22877, 1, f. 38.

14. Eliot, o.c., p. 24 (Antiquités du Musée de Mariemont, tav. 19). Ma cfr. già in G. B. De Cavalle- 
riis, Antiquarum statuarum urbis Romae, 1585-1594.

15. Cfr. Museo Archeologico Nazionale di Chieti, inv. 782 (di ignota provenienza, già ail Aquila): 
Museo Archeologico Nazionale di Chieti, Schede, IV Serie, tav. s.n.

16. Cfr. E. Michon, in Mém. Soc. Antiq. 58 (1899), p. 42 nota 2. Cfr. anche A. Kaloyeropoulou, 
AD 24 (1969) : Μελέται, p. 224 nota 60 (dove il reperto, con altri, è visto nel problema generale del- 
lofferta rituale di stoffe ai defunti).

17. Cfr. Paris, Bibl. Nat., mss. franç. 22877, 2, f. 14 v. : «Le 5 juillet 1822 ja i  embarqué 3 caisses 
contenant des vases et autres objets curieux. Le n. 3 est une caisse carée denviron 1 pied 8 pouces dans
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La relazione si conclude, infine, con il ricordo dei decreti, attentamente riconsiderati 
dair Eliot18.

Le informazioni fornite dal Fauvel nel passo citato (estratto da una lettera!) non 
sono ovviamente una registrazione esauriente di come si svolsero i lavori e di quanto fu 
trovato in quel marzo del 1819. Ne è prova quanto già Γ Eliot è riuscito a ricomporre nel 
suo studio sulla base di altre informazioni e ne sono conferma i documenti ehe riferiremo 
tra breve. Non va dimenticato, per esempio, quanto scrive il Rottiers a proposito del suo 
ritrovamento principale, il rilievo funerario di Archestrate oggi nel Museo di Leida (T a v. 
128): «11 fut trouvé dans le courant de mars 1819 aux fouilles des tombeaux près de lendroit 
où était anciennement le bourg dExones à trois lieus ou 9 milles dAthènes sur lancienne 
route à Sounion»19. Altri passi ancora testimoniano ehe la sua iniziativa era contempo- 
ranea e coordinata a quella del Gropius e del Fauvel20; ma le tre leghe sopra indicate 
indicano un area lontana da quella delle operazioni del Fauvel, oltre H. Nikolaos Prinari, 
nell area quindi dell attuale Voula, ormai in direzione di Capo Zoster. Dalla stessa area 
proviene un secondo rilievo funerario, la stele di Demostrate, venduta dal Rottiers al 
Museo di Leida (T a v. 129)21. Non va ugualmente dimenticato ehe nello stesso periodo 
fu scavato «near Cape Zoster», e probabilmente nel contesto di queste ricerche, anche 
il noto e fine rilievo di Aristomache : già in possesso di Lady Ruthwen, pittrice allora 
opérante ad Atene, resto a lungo a Winton Castle, ed ora si trova nel Museo di Edinburgo 
in Scozia22.

Tra la zona delle ricerche del Fauvel, a 2 leghe da Atene, e quella del Rottiers, ormai 
a 3 leghe, doveva operare il Gropius : Γ epicentro doveva essere, corne ha attentamente 
definito Γ Eliot, la chiesetta di H. Nikolaos (F i g. 1). I risultati dei tre cantieri si intrec- 
ciano e talvolta si complicano per la documentazione disarticolata e per le sorti ehe i 
singoli reperti ebbero a scavi compiuti. Ce lo dimostra il caso della sérié dei tre animali
funerari ehe il Fauvel ricorda nel brano sopra citato : «un lion, une lio n e ............. , et
un boeuf grand comme nature».

(1) Un lion

Già il Michon nel 189923, giustificando alcune discordanze della tradizione scritta

la quelle est une urne de cuivre doré, des vases..........J a i  embarqué les caisses sur la f. te Rose Cap. ne
Cortet; je les ai recommandées à M. Famin. Il m en a accusé la réception». Cfr. ancora, Paris, Bibl. 
Nat., mss. franç., 22874, f. 150 ss. (lettera di Famin, 10.8.1824 : .. .Ja i toujours les deux caisses e tc .. .). 
Con lettera del 25.9.1828, il Famin informa il Fauvel ehe i suoi vasi sono stati venduti a Parigi. (Paris, 
Bibl. Nat., mss. franç., 22874, f. 152 ss.).

18. Eliot, o.c., p. 9 ss., nn. 4 e 8.
19. IG, II2, 7423; Conze, o.c., I, 66-67, n. 297 e Conze, o.c., IV, p. 114 (Nachträge) n. 297. Cfr. recent. 

Album «Artefact», Leyden 1968, p. 47 tav. 87. Il testo cit. è da Eliot, o.c., p. 14.
20. Eliot, o.c., p. 14.
21. Conze, o.c., I, n. 123 tav. 42. H. W. Pleket, The Greek Inscriptions in the «Rijksmuseum van 

Oudheden» at Leyden, 1958, η. 72 p. 92, tav. XVI.
22. Cfr. A. Michaelis, Ancient Marbles in Great Britain, 1882, p. 721; JHS 6 (1885), p. 16 tav. B; 

JHS 36 (1916), p. 286; Möbius, Ornamente gr. Gräbst., p. 30 tav. 15b.
23. E. Michon, Mém. Soc. Antiq. 58 (1899), p. 32 ss. fig. 1; M. Collignon, Les Statues funéraires 

dans la r t grec, Paris 1911, p. 229 fig. 19.
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relativa, aveva precisato la provenienza di un leone del Museo del Louvre (donato 
neir ottobre del 1824 dall Ammiraglio Halgan a Carlo X) (T a v. 130a-b) dagli scavi 
negli «environs du Cap Zostèr dans les Champs Phelléens». Il leone, giunto in Francia 
da Atene nel 1822, sarebbe quindi stato trovato negli scavi congiunti del Gropius e del 
Fauvel nella primavera del 181924. Mancava tuttavia al Michon la notizia più précisa, 
implicita nella lettera sopra citata che ha permesso all Eliot un discorso più articolato 
sulla sua esatta provenienza. Ai suoi accertamenti aggiungiamo ora una notizia inedita 
ehe conferma Γ originaria appartenenza del pezzo al Fauvel e ne spiega il primo momento 
della sua storia collezionistica da inquadrare nelle alterne vicende della biografia del 
Fauvel nei primi tempi della rivoluzione greca del 1821. Il vice - console francese era, 
com è noto, filoturco e quindi, dopo un primo momento di attesa di fronte allô svolgi- 
mento dei fatti, egli aveva opportunamente lasciato Atene, allorché i Greci insorti ave- 
vano occupato la piazzaforte dell Acropoli. Ad Atene egli aveva lasciato tutta la sua 
collezione (e quindi anche i risultati dei suoi Ultimi scavi!) nella sua maison - musée il 
giorno in cui una palla di cannone, forse non del tutto casuale, era piombata sulla sua 
casa, davanti ai suoi piedi25. Convinto ehe il successo greco sarebbe stato momentaneo, 
risultato di un coraggioso ed eroico entusiasmo ma senza rivoluzionarie conseguenze 
politiche, egli si era ritirato provvisoriamente a Kea. Ma non appena i Turchi riconqui- 
starono ad Atene le posizioni perdute, Fauvel ritorna nella sua casa ateniese (ancora per 
breve tempo prima della sua partenza definitiva per Smirne). In occasione appunto di 
quel suo rientro egli donô il leone in questione ail ammiraglio Halgan, per ricompensa 
di un trasbordo dall isola di Kea aile coste dell Attica.

Il passo relativo del Fauvel26, presente in un «relevé des notes éparses dans un jour- 
nal», mérita di esser riportato per esteso, anche perché, corne documento da affiancare 
alla lettera citata dall Eliot, costituirà un preciso tramite per la considerazione del caso 
della «lione».

«Jai découvert à 3 heures dAthènes, assez près du Cap Zostèr, au pied dun grand 
tumulus, une lione en marbre dun très beau travail dont le pied de devant paroit avoir 
été torturé, ce qui m a fait présumer quil avoit été posé sur ce tumulus qui pourrait bien 
être la sepolture de la courtisane Léèna, maîtresse dArmodius, qu Hippias fit mettre à 
la torture pour connaître les complices dArmodius et qui se coupa la langue pour être 
dans limpossibilité de rien révéler. Pausanias dit quon avoit placé dans la citadelle une 
lione en bronze sans langue, à coté dune statue de Venus faite par Calamis. La lione dont 
je viens de parler a la patte disloquée; je navoit pu massurer si elle avoit été sans langue, 
le nez et le mâchoire étant mutilé. Mais vu qui est rare de voire sculpté des liones, que 
celle cy ornait un tumulus, que Pausanias ne dit pas où Léèna fut inhumée, ma conjecture 
nest point dessous de vraisemblance. Dans les environs de tumulus, il y en a quantité 
dautres. Jy  ai trouvé des lions, dont ja i fait present dun très beau à M. lAmiral Halgan,

24. Eliot, o.c., p. 24. Il Michon, o.c., p. 49 ss. ricorda anche il ritrovamento della «lione», di cui più 
avanti.

25. Cfr. Legrand, o.c., II, p. 203 ss.
26. Paris, Bibl. Nat., mss. franç., 22871, f. 157.



UNO SCAVO DEL 1819 NEL DEMO DI AIXONE 317

lorsquil me reconduit de Céa à Athènes après que les Turcs furent rendus maîtres, ayant 
été secourus par le Pacha de Negropont».

Il leone Halgan non era quindi il solo animale funerario nell area dei «Champs 
Phelléens», e neppure il reperto al quale il Fauvel attribuisse maggiore importanza.

(2) Une «lione»
Già il Michon ed ora Γ Eliot, collegando una notizia del Dodwell con una del 
Prokesch von Osten27, identificano il pezzo con una scultura situata ail ingresso del- 
Γ Acropoli ateniese, presso la porta Beulé. A dire il vero Γ Eliot resta sorpreso di fronte 
alle diverse lunghezze riferite (Dodwell : 4 feet, 9 inches; Prokesch von Osten : nicht 
über 4 Fuss lang), ma cerca di giustificarne lo scarto, cosi corne di spiegarne F errata 
indicazione del ritrovamento sulla sommità di un tumulo. Il nuovo documento del Fauvel 
è esplicito al riguardo e dimostra, con altri documenti, ehe la connessione stabilita dai 
due studiosi non é corretta.

Il passo del Fauvel, a prescindere dalla «pittoresca» identificazione della Leaina dei 
Tirannicidi28 (non senza interesse corne caso di ermeneutica astorica!), aggiunge infatti, 
a quanto già noto, le condizioni del ritrovamento ai piedi di un grande tumulo, e alcune 
note descrittive del pezzo, corne la frattura sul lato frontale del muso. Un altro passo, 
pur ripetendo le già note considerazioni, précisa ulteriormente i fatti29 :

«Dans un voyage que javais de faire à Cap Zostèr pour en avoir le plan au détail, 
près dun autre Cap éloigné dune lieu de celui vers Athènes, ja i découvert au pied dun 
tumulus de 20 pieds de haut, et qui a été fouillé, une lione en marbre de 5 pieds de long, 
couchée. Le mufle est cassé, elle paroit avoir la patte de devant disloquée, ce qui me ferait 
croire que ce tombeau a pu être celui de Léèna maîtresse dAristogiton a la quelle les 
Athéniens firent ériger une statue sous la figure dune lione.. . .  Dans ce meme voyage 
ja i  vu la palestre de Proclus à une demi heure plus près dAthènes, indiqué par Strabon — 
traduction italienne — lo steccato di Proclo. Cest un mur de très grand pierres, fort beam 
formant environs les trois cotés dun carré de 60 pieds sur 15 de haut....... ».

Il testo offre quindi alcuni punti fondamentali di un contesto topografico. Il Capo 
Zoster è il punto più lontano; ad una lega da esso, in direzione di Atene, il promontorio 
di Capo Punta, presso il quale si effettuano gli scavi del 1819. Ancora oltre, a circa una 
mezz ora di cammino verso Atene, una costruzione detta palestra di Proclos ehe va iden- 
tificata con una struttura rimasta sempre in evidenza e spostata recentemente ai bordi 
dell areoporto ateniese30 : un recinto funerario in tecnica isodomica, dalle misure cor- 
rispondenti a quelle riferite dal Fauvel, il quale ricorda anche, sul bordo d una moda- 
natura, i resti di un demotico Ααμπτρ[, non ricordato altrove.

27. Dodwell, 1. c. ; A. Prokesch von Osten, Denkwürdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient, 
II, p. 394. Cfr. Eliot, o.c., p. 15 nota 37; Michon, o.c., p. 49 ss.

28. V  esegesi si basa, com è noto, su Paus., I, 23, 2.
29. Paris, Bibl. Nat., mss. franç., 22877, 1, f. 39.
30. Cfr. W. Wrede, Att. Mauern, Athen 1933, p. 23 ss. (m. 19,50x8,40); AD 17(1961-62): Χρονικά, 

p. 30 ss. (con altra bibl.); Petropoulakou - Pentazos, o.c., p. 100 (loc. 7). La strana denominazione del 
Fauvel nasce dal passo ο Πατρόκλου χάραξ (in alcuni mss. ο Πρόκλου χάραξ) : cfr. Strab., Geograph., 
Berlin 1847, II, p. 227 A 611.
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Ma torniamo alla nostra scultura trovata ai piedi d u n  tumulo, alto 20 piedi : essa 
puo esserela stessa ehe già nel 1805 ricorda il Dodwell, abbandonata tra i cespugli presso 
Capo Punta : «Among the bushes I discovered a marble lion, admirably sculptured in 
the style of those at Mycenae; it is in a recumbent posture; its lenght is four feet nine 
inches; but its head is mutilated»31. I cinque piedi di lunghezza dati dal Fauvel coinci- 
dono all incirca con la misura del Dodwell, mentre suscitano il dubbio ehe la scultura 
ricordata dal Prokesch von Osten all ingresso dell Acropoli, lunga non piii di quattro 
piedi, non corrisponda assolutamente all esemplare in questione.

La prova definitiva ehe guiderà la nostra identificazione, escludendo le precedenti 
ipotesi, ci viene ancora dalle carte del Fauvel, ehe evidentemente attribuiva alia scoperta 
un particolare valore motivato dalla sua esegesi. Due disegni a matita ci forniscono ormai 
Γ aspetto della scultura.

Di fronte al primo (T a v. 131a)32 è la scritta : «Lione qui a orné un tumulus près du 
Cap Zostèr à trois heures de marche dAthènes. Il est à présumer quelle étoit sur le tom- 
beau de la courtisane Léèna maîtresse dArmodius quIppias fit mettre à la torture pour 
découvrir les complices de son amant et qui se coupât la langue pour ne pouvoir rien 
révéler : cette courageuse femme mourut dans les tourments. Il est à remarquer que ce 
appui ma conjecture est que cette lione a la patte disloquée. Si le mufle nétoit pas cassé 
on verrait, je pense, la langue coupée. Il y avoit une lione semblable en bronze dans la 
citadelle dAthènes à coté dune statue de Venus. Elle étoit sans langue».

Di fronte al secondo schizzo (T a v. 131b)33, ehe replica la scultura da un altro punto 
di vista, è scritto : «La courtisane Léèna maîtresse dArmodius étoit représentée en bronze 
dans la citadelle dAthènes. Son tombeau étoit, je pense, près du Cap Zostèr, près du vil- 
lage nommé Tragones. Ja i vu une lione sur un tumulus, cest à dire quelle y avoit été, 
elle etoit au pied. A trois heures dAthènes du coté du Cap Zostèr.. . .  Il est à remarquer 
que cette lione a la patte disloquée, ce qui fait allusion à la torture qua subi la maîtresse 
dArmodius. Il est probable que si le mufle nétoit pas cassé on verrait la langue coupée».

I due schizzi permettono finalmente di identificare la «lione» di Fauvel in una scul- 
tura esposta nel cortile semicircolare ad Ovest dell Hephaisteion (T a v. 132)34. Proba- 
bilmente essa si trova in zona fin dai primi anni della Grecia indipendente, a poca di- 
stanza dalla casa del Fauvel, dove essa doveva essere originariamente conservata, e nei 
pressi défi Hephaisteion, funzionante allora corne Museo ateniese35.

(3) Un boeuf grand comme nature
Non ne è mai stata tentata una identificazione, anche se la relativa rarità del tema 
poteva essere invitante. Esso va riconosciuto, a nostro avviso, in un esemplare ben noto, 
ma del quale si ignora tutt ora la précisa provenienza di scavo : un toro sdraiato del

31. Dodwell, o.c., I, P· 525.
32. Paris, Bibl. Nat., mss. franç., 22870, f. 88 v. (disegno), f. 89 r. (testo).
33. Paris, Bibl. Nat., mss. franç., 22870, f. 89 v. (disegno), f. 90 r. (testo).
34. La scultura, in marmo pentelico, ha subito danni rispetto alio stato registrato dai disegni del 

Fauvel; misura cm. 75 di altezza, cm. 122 di lunghezza mass., e cm. 40 di larghezza.
35. Kokkou, o.c., p. 154 ss. La nostra scultura è registrata in AJA 72 (1968), p. 101.
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Museo Britannico di Londra (Tav. 133a-b)36. Esso avrebbe raggiunto F Inghilterra 
dalla Grecia, con un singolare naufragio finale nel Tamigi, circa sessant anni prima 
della redazione degli «Ancient Marbles» del Michaelis nel 1882, quindi attorno al 182237. 
II destinatario era il célébré architetto Cockerell, scavatore di Egina e Basse, ehe non 
ritirô la scultura presso gli uffici doganali britannici, dopo il suo costoso recupero. Fu 
quindi acquistata da Mr. J. Bandinel, e dopo un lungo soggiorno nel parco di Mr. Mills 
a Hillingdon Court, passo al Museo Britannico.

La prova che il toro londinese proviene dallo scavo del marzo 1819 nella necropoli 
del demo di Aixone, in accordo con le sue dimension! naturali e con fepoca dell acquisto, 
ci viene ora da una lettera inedita del Gropius, conservata negli Archivi di Stato di Atene38. 
II console austriaco scrive infatti a G. Waddington in Inghilterra il seguente post-scriptum, 
in margine alla sua lettera del 31 maggio 1824 :

«En cas que vous voyez Cockerell, veuillez le saluer de ma part, et le prier de me 
donner nouvelle de mon taureau, celui que lui fut envoyé par Mr. Fischer de Smyrne 
il y a trois ans. Je nai point de nouvelles de lacquisition que vous avez faite a Égine».

La notizia del Gropius, nel contesto di una lettera ehe informa sui fatti drammatici 
della rivoluzione greca, offre due interessanti notizie. La seconda précisa la fonte di un 
acquisto del Waddington, noto viaggiatore inglese dei primi decenni dell Ottocento39. 
La prima spiega anche il silenzio del Cockerell nei confronti dell operazione antiquaria 
del Gropius, il quale, negli anni turbolenti dello scoppio della rivoluzione greca nel corso 
del 1821, gli aveva inoltrato il «suo toro», tramite la via più sicura di Smirne. Il «suo 
toro», data la partecipazione del Gropius agli scavi di Aixone nel 1819, deve quindi esser 
identificato con il «boeuf», ricordato dal Fauvel, e inserito nel contesto degli animali 
funerari testé commentati. Risulta in tal modo corretta anche la pubblicazione del toro 
londinese nel quadro dello «Statues funéraires» del Collignon, il quale ne aveva intuito, 
più ehe dimostrato, la pertinenza alla classe, già nel 191140.

Col recupero della realtà monumentale dei tre animali ricordati dal Fauvel (i primi 
due di sua propriété, il terzo di Gropius), manca purtroppo la possibilité di portare avanti 
il discorso dai termini di una storia del collezionismo ad una loro collocazione in un 
preciso contesto topografico - archeologico, e quindi storico. Manca purtroppo, fino ad 
oggi, una piantina dettagliata dello scavo. Tuttavia i vari accenni topografici presenti 
qua e lé nei documenti citati, e una piantina abbozzata dell Attica, opera del Fauvel 
e ancora inedita, con F indicazione del tumulo con la «Lione de Léèna» a Nord-Est di 
Capo Punta e di alcuni tumuli a Sud della stessa41, ci consentono di indicare approssi-

36. A. H. Smith, A Catalogue of Sculpture, Brit. Mus. I, 1892, p. 324 n. 680; cfr. anche AJA 59 
(1955), p. 136. In marmo pentelico, la scultura misura m. 1,52 di lunghezza, m. 0,92 di altezza.

37. Michaelis, o.c., p. 301; Id., JHS 6 (1885), p. 32 tav. C.
38. Atene, Archivi Generali dello Stato, inv. 000.022 (Archivio Gropius, K 44).
39. G. Waddington, A Visit to Greece in 1823 a. 1824, London 1825, p. 96.
40. Collignon, o.c., p. 238 fig. 156. II toro londinese, come la «lione» dell Hephaisteion, ha il lato 

posteriore non rifinito.
41. Paris, Bibl. Nat., Dept. Cartes et Plans, Reg. C. 2238 f. 23. Utile un confronto con la tav. VIII 

di Curtius - Kaupert, Karten v. Attika, dove si registra la stessa densité di tumuli nell area indicata dal 
Fauvel, e dalla quale si puô ricavare un corretto schema della viabilité antica nella zona. Cfr. anche Pe- 
tropoulakou - Pentazos, o.c.. pianta nr. 9.
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mativamente F area dei ritrovamenti (F i g. 1). II Fauvel dovette scavare a 2 leghe da 
Atene, tra Trachones e Prinari; il ritrovamento più settentrionale fu quello della stele 
di Theron; «plus bas», nell area dell attuale Glyphada, egli dovette trovare i tre animali, 
nonchè il bassorilievo con quattro figure e Γ urna di rame dorato. Presso H. Nikolaos, 
per le considerazioni dell Eliot, furono trovate le iscrizioni pubbliche del demo : Γ area 
era controllata dal Gropius. Più a Sud ancora, a 3 leghe da Atene, tra Glyphada e Voula, 
i ritrovamenti del Rottiers. Procedere oltre queste considerazioni approssimative non ci 
sembra oggi possibile. II ritrovamento recente dei probabili resti di un grande tumulo 
funerario42 a 500 m. da H. Nikolaos non consente una sicura individuazione, dati i nu- 
merosi tumuli ricordati nella zona; neppure con il grande tumulo della «Leaina», che 
doveva trovarsi notevolmente più a Nord.

Resta quindi da esaminare, astratto da un contesto archeologico e come risultato 
di uno scavo prescientifico, teso al collezionismo e solo vagamente alia definizione di 
problemi topografici (come la individuazione — già allora conseguita — del demo di Ai- 
xone), un campionario di materiali di varia datazione.

La stele di Theron è il documento più antico e fu trovato nelle buone condizioni 
dei monumenti funerari arcaici provenienti dai demi. La distruzione persiana, cost pesante 
nella necropoli ateniese, non poteva ovviamente estendersi capillarmente nelle ampie 
necropoli dei demi. La datazione al 530 circa puô, a nostro avviso, esser riconfermata 
anche dal frammento di palmetta ehe le va probabilmente riferito.

Segue la stele di Aristomache, uno degli esemplari più impegnati e rappresentativi 
della scultura funeraria attica dei primi decenni del IV secolo.

La stele di Archestrate figlia di Alexo del demo del Sunion, intéressa oltre ehe per 
le sue qualità formali ehe la datano ai primi decenni della seconda metà del IV secolo, 
anche per il probabile rapporto familiäre con Alexo Sunieus, titolare del grande e pro- 
fondo naïskos di poco posteriore e di altra provenienza43 : documenti di rieche famiglie 
distribuite a distanza dal demo di appartenenza. Dello stesso periodo, ma molto più 
semplice, il rilievo di Demostrate.

I tre animali funerari, tutti nei termini cronologici degli Ultimi decenni di fioritura 
delle necropoli attiche prima del decreto contro il lusso di Demetrio Falereo, documen- 
tano, corne più raramente ad Atene, F estensione e la conformazione monumentale delle 
aree tombali nei demi. Il leone poteva, secondo casi analoghi44, affrontarsi ad un altro 
simile, simmetricamente esposto sulla fronte di un recinto funerario familiäre; o forse, 
come nei caso degli altri due animali, poteva essere collocato sulla sommità di un tumulo. 
Le grosse fondazioni rettangolari spesso presenti nell area centrale dei recinti circolari 
dei tumuli, potevano forse esser destinate a reggere le figure dominanti delF animale, 
custode della tomba. La «lione» del Fauvel raffigura in realtà una pantera, ingrandita 
oltre le dimension! naturali forse per la collocazione sulla sommità di un grosso tumulo.

42. Themelis, o.c., p. 123 ss. dis. 2 e 3.
43. Cfr. Conze, o.c., IV (Nachträge), p. 114 n. 297; S. Karouzou.EOv. Ά ρχ. Μουσείον, Συλλογή 

Γλυπτών, Atene 1967, p. 121 n. 2574 (e anche, Guide du Musée National dAthènes, Atene 1927, p. 165).
44. Cfr. Karouzou, o.c., p. 125 nn. 803-804 (dalla tomba di Dionysios Kollyteus al Ceramico). Cfr. 

anche AJ A 72 (1968), p. 99 ss. e AJA 76 (1972), p. 49 ss.
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I confronti in tal senso non mancano, anche tra quelle sculture collocate presso la porta 
Beulé, tra le quali essa era fino ad oggi indicata45. Certamente isolata doveva essere la 
figura del toro recumbente, rara iconograficamente rispetto alla più consueta figura del 
toro stante e talvolta minaccioso46.

La qualité dei singoli pezzi è tale da non giustificare un discorso su una produzione 
locale, esclusa anche dalla notevole vicinanza del demo di Aixone ad Atene. Ma la stessa 
qualité e la variété di monumenti, in assenza di più concreti nessi archeologici e topo- 
grafici, aprono uno spiraglio non trascurabile sulla natura dei monumenti stessi e sulle 
disponibilité economiche dei committenti, memori dei loro scomparsi e implicitamente 
interessati ad una celebrazione familiäre lungo la via principale che collegava la capitale 
agli important! demi della Paralia fino al Capo Sunio.

LUIGI BESCH I

45. Cfr. AJA 72 (1968), p. 101 ed Eliot, o.c., p. 15. AJA 76 (1972), p. 58.
46. AJA 76 (1972), p. 56 s. Cfr. rec. JHS Arch. Rep. 1968-69, fig. 7.



ΛΑΞΕΥΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Όταν η μελέτη μας για τη λαξευτή ιχθυοδεξαμενή στα Φέρμα Ιεραπέτρας που πε- 
ριλαμβάνεται στον παρόντα τόμο (σ. 149) είχε πια προχωρήσει για τύπωμα, έφθασε 
στα χέρια μας μία μελέτη που είχε μόλις κυκλοφορήσει και που εδημοσίευσε ένα συγ- 
κρότημα ιχθυοδεξαμενών εντοπισμένο στην Κύπρο, στην παραλία της Λαπίθου1. Ο  
A. Flinder στη μελέτη αυτή προαναγγέλλει τη δημοσίευση ενός άλλου συγκροτήματος 
εντοπισμένου στην Caesarea Maritima2. To συγκρότημα της Λαπίθου δεν έχει ειδικές 
τεχνικές ομοιότητες με τη μνημειώδη ιχθυοδεξαμενή της Ιεραπέτρας. Περισσότερο 
θυμίζει — σε διαστάσεις και γενική διαρρύθμιση — το συγκρότημα ιχθυοδεξαμενών 
της Σητείας3 που αναφέραμε και πιο πάνω.

Οι ρωμαϊκές ιχθυοδεξαμενές (piscinae) που είναι λαξευμένες στο βράχο είναι πραγ- 
ματικά πολύ σπάνιες, όπως αναφέρει και ο Colunella (VIII, 17, 1) : Id autem stagnum 
vel exciditur in Petra, cuius parissima est occasio, vel in litore construitur opere signiro. 
Έτσι, είναι χρήσιμο να συλλέγονται όλα τα παράλληλα του Μεσογειακού χώρου : 
ας αναφέρουμε μία ιχθυοδεξαμενή στη Φοινίκη4, ένα μεγάλο συγκρότημα στην Απολ- 
λωνία5, τέλος δε αρκετές ιχθυοδεξαμενές πιο κοντά στο κέντρο του ρωμαϊκού κόσμου, 
στην Ιταλία6.

ΚΩΣΤΗΣ ΑΑΒΑΡΑΣ

1. K. Nicolaou και A. Flinder, Ancient fish-tanks at Lapithos, Cyprus, Nautical Archaeology 5, 
1976, 133-42 εικ. 1-12. To συγκρότημα αυτό μνηνονεύεται ήδη με συντομία στο BCH 84, 1960, 
299 εικ. 78.

2. Σε ένα προσεχή τόμο του Israel Corporation Journal.
3. C. Davaras, BSA 69 (1974). σ. 87 κ.ε.
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HELIOS UND DIE HALIEIA
(Abb. 1 - 9 ;  T a f .  1 - 2 )

Tm vorliegenden Aufsatz werden die Fragmente von drei schwarzfigurigen Gefässen, 
wahrscheinlich Amphoren, im Museum von Rhodos, aus rhodischen Werkstätten der 
zweiten Hälfte des 4. und des beginnenden 3. Jh. v. Chr. behandelt. Ihre Darstellungen, 
das frontale Helios - Viergespann auf der einen Seite und der Wettkampf auf der anderen 
(hier, einmal, der Fackellauf), beweisen dass Gefässe der Art der Panathenäischen Vasen 
als Preise an die Sieger der bei dem berühmten rhodischen Heliosfest, die Halieia, ab- 
gehaltenen Spiele verteilt wurden. Diese Tatsache, ausser ihrer Bedeutung für die Orga- 
nisation des Festes selbst, liefert ein neues Argument für den Einfluss Athen bei der Insti- 
tutionsreform des rhodischen Staates.

Anderseits, durch eine beschriftete Bronze-Hydria, eine Preisvase, im deutschen 
Privatbesitz, werden die Halieia schon in die letzten Jahren des 5. Jh. sicher belegt; ihre 
politische Bedeutung für die Gründung des neuen Staates lässt sich nicht mehr bestreiten. 
Schliesslich bei der Übersicht der rhodischen Heliosdarstellungen werden die Theorien 
über den Koloss des Chares gesprochen, der trotz einer reichen — allerdings späteren —- 
schriftlichen Überlieferung immer noch ein unbekanntes Bildwerk bleibt.

EOS A. ZERVOUDAKI



GRAVE STELE FROM IN DION PIERIA
(Pis. 16-17)

The fragmentary stele from Dion in Pieria (PL 16, 17a) is one of the few sculptures 
of the 5th century B.C. from Macedonia known to us to date. Judging from what remains 
of its finial we can assume that it is a pedimental stele with a fat listel at the side, which 
can be compared to the one from Athens in the National Musem acc. no. 3254 (PI. 17b).

On the slab was represented only one figure, a young girl in profile to the left, wearing 
a chiton with an overfold and «ψευδοχειρίδες» and holding probably an object in her 
right hand. The relation of this figure to the whole of the architectural frame does not al- 
low us to accept the existence of a second figure on the missing left of the slab.

This grave stele, so far as the type of the monument and representation are con- 
cerned, is closely related to those of the islands. Its style however, bearing provincial 
traits and the sort of marble used, allow us to consider that the stele was localy curved 
by an artist of ionian origin. The most advanced features of the relief point to a date within 
the first decade of the second half of the 5th century.

Thessaloniki 1976 THEODOSIA STEFA NIDOU-TIVERIO U



EARLY, MIDDLE AND LATE HELLADIC FINDS
FROM A RESCUE EXCAVATION IN THEBES

( Pi s .  18-39;  F i g s .  1 - 9 )

In the summer of 1973 during a rescue excavation on the property of Panagioto- 
poulos and Papageorgiou in Thebes, a small area of EH, MH and LH settlements was 
revealed. The property, on Pindarou and Dirkis street, is in the SE part of the Kadmeia 
where earlier excavations in nearby plots have already given evidence of Early and Middle 
Helladic occupation (F i g. 1). Because of the continuous habitation of the site stratifi- 
cation was very disturbed.

Two building periods were distinguished in the EH deposit, which was found di- 
rectly on the bedrock at 2.70 - 2.90 m. below the modern road. Of the first building phase 
no architectural remains survived, but cuttings on the rock and several shallow cavities 
probably served for wooden post-hole huts. Eight storage pits, used as rubbish pits in 
the following building phase were also uncovered. The level representing the first building 
phase consisted mostly of burnt debris suggesting destruction of the huts or houses by 
fire (accidental?).

To the second building phase belong small fragments of two walls (walls α, δ in 
F i g. 2), a small clay pit, probably for cooking and a badly preserved grave (F i g. 
2 : T) with two skeletons. The grave was rectangular, built of large stones. No cover 
slabs survived (PI. 19a).

There were no signs of destruction in this building phase. A thin layer of mixed EH 
and MH sherds separated the EH from the MH deposit. Two phases of MH habitation 
were observed. To the first phase are assigned parts of two rooms, one with an apsidal 
end (rooms I and II in F i g. 2), a childs burial in a pithos below the floor of room I, 
a badly preserved clay oval structure, probably an oven, and two cist graves (F i g. 
2:1,2). Both graves were large rectangular cists made of upright slabs and had large 
slab covers (F i g. 3). Grave 1 was found intact and contained three burials, two adults 
and a baby, two pots (PI. 31 β, στ), two small bronze bracelets, a bronze ring (PI. 
37 γ) and a clay spool (P 1. 38 β : η).

The second MH level was rich in pottery but lacked architectural remains, because 
of building activities of later periods. Only a pithos burial with part of a childs skeleton 
and beads of amethyst and faience was discovered.

The LH deposit was much disturbed by Roman and modern buildings. Three My- 
cenaean walls were uncovered, two of which belong to the same room (walls θ, ι, k, in 
F ig . 2).

POTTERY

Early Helladic

A considerable quantity of EH sherds and two almost complete vases were found. 
Because of the disturbance of the stratification, the classification was based principally
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but not exclusively on stylistic criteria. Almost all typical EH II and III wares occur but 
no EH I has been identified.

Most of the pottery is handmade although there are a few sherds from wheel-made 
pots of the light-on-dark style. The fabric is on the whole good. The clay is usually fine 
and its colour is buff, pale brown, pale red and grey. The firing is even. The following 
groups have been recognised :

Slipped and polished. The commonest ware. Thick slip usually red or black. Often 
scribble burnished. A few show mottled colours. Most sherds belong to bowls with in- 
curving rims or large rather coarse bowls or plates with T-rim. Solid horizontal lugs 
at or near the rim appear on both shapes (Fig. 6 : 7-22, 7 : 9-13, 21, 22; PI. 24δ, 25β). 
Other shapes are: askoid jugs (P1. 23 β ; F ig. 5 : 3), a few sauceboats (P1. 24 ε: 
β-γ, ζ, 26α: 5; F ig. 7:8), cups, pyxides, jars and jugs.

Urfirnis. Black or red glaze usually thin and dull. The wholly glazed class includes 
askoi (PI. 27 β : α-γ, ε), a few T-rim bowls, one-handled (Trojan cups) (PI. 23 a ; F ig. 
5 : 2), sauceboats, jugs and jars. Characteristic shapes of the partly glazed class are big 
rounded jars with flaring necks and cups with a painted band around the outturned rim 
(PI. 27 5 : β-δ, 28 β, 28 γ : β, ε, 28 δ). There are also a few sherds which seem to 
belong to the «smear ware» (P 1. 26 β : a).

Patterned. Almost all examples are in the light-on-dark (Agia Marina) technique. 
Common shapes are tankards and cups with outturned rims (PI. 29 α-β). Only two pie- 
ces of the dark-on-light style occur.

Coarse. The commonest shape is the big amphora or jar with narrow flaring neck 
and loop handles (PI. 29 γ; F ig. 5:4). Some sherds have a scored surface (PI. 30 a). 
Other shapes are : pithoi, some decorated with a plastic band or knobs, small jars, a 
scoop and a pyxis.

Middle Helladic

A great number of MH sherds and three complete pots were found. All the typical 
wares of the MH period are present.

Grey Minyan. The most prevalent ware. Almost all examples are of excellent quality, 
well polished and silver grey in colour. The principal shape is the goblet with either tall, 
ringed pedestal or low plain base (PI. 31 γ, 33η; F ig. 9:4-7). Most of the goblets 
have an angular profile, although some have well-rounded bodies and strap handles on the 
shoulder or high swung above the rim. Rims are frequently everted and rarely collar- 
like. The distinctive «hawks beak» rim also occurs. Some of the goblets have a deco- 
ration of parallel grooves on the shoulder. A rather common shape is the carinated or 
hemispherical kantharos with collar-like rim and high swung strap or roll handles. Some 
pieces have grooved decoration on the shoulder (P1. 32 β : β, 32 γ : γ, 32 δ : α; F ig. 8 : 5). 
Other open shapes are bowls with flat base (PI. 32α : β-γ ; F ig. 9:3) and Vapheio cups 
(P1. 33 δ : α-γ; F i g. 9: 1). Some closed vessels also occur : a complete small jar found 
in cist grave 1 and sherds from big jars.

Black Minyan. Very few pieces of the typical bowl of this ware; one with incised 
decoration (PI. 33α : α-β).
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Yellow Minyan. Only one sherd of the true yellow Minyan ware was identified, pos- 
sibly an import from the Argolid (P1. 33 γ : γ).

Red Minyan. Many sherds of this ware, which is typical of Boeotia, were found. 
Most come from big pedestal goblets, but bowls with flat bases and some closed vases 
also occur. Two sherds preserve bands of white slip (P 1. 33 στ : α-β, 34 δ : γ, στ : α-δ).

Monochrome. Under this heading we include sherds from pots which have Minyan 
shapes but are covered with a light-coloured (pale brown, pale red, brownish grey) highly 
polished slip. This ware is often referred to as yellow Minyan. Most sherds belong to 
goblets with «hawks beak» rims and splaying base (P 1. 33 ζ, 33ε : a). The second complete 
vase from cist grave 1 can be assigned to this ware. It is a semiglobular jar with grooved 
decoration on the shoulder, clearly an imitation of Minyan ware (P 1. 31 ß ; F ig . 4 :2).

Mattpainted. A large amount of Mattpainted pottery was found. All three groups 
of this ware are represented, coarse, fine and polychrome (bichrome).

Coarse ware. Almost all the classes described by R. Buck are represented : Buff 
green (or Aigina) ware, white slipped ware, red ware and one sherd of the light-on-dark 
ware. The commonest shape is the large pithos but bowls, basins and jars also occur. 
Motifs are chiefly rectilinear (PI. 34 β, γ, ε, 35 α).

Fine ware. This group, which is small, includes the green yellow (P 1. 35 δ : γ, ζ, η, 
36 δ : δ) and the yellow Minyan (with mattpainted decoration) wares (PI. 35 δ: α-β). 
Shapes recognised are bowls and a Vapheio cup.

Polychrome ware. Some sherds are rather coarse and others of fine quality. Both 
categories are wheel made. Patterns are painted in dark brown or black and purple. 
Motifs are simple, usually rectilinear and rarely curvilinear (PI. 35 β-γ). Most sherds 
belong to closed vases (jars and jugs). Craters and bowls also appear.

Incised (Adriatic) ware. Only a few coarse sherds with incised herringbone pattern 
were found (PI. 33 β : β, ε, ζ, 0).

Coarse ware. Much coarse household pottery has been discovered. The clay is 
gritty, red, brown or grey and the surface is often slightly polished. The interiors are 
sometimes black. The commonest shape is the pithos with everted rim and plastic knobs 
on the shoulder. Handles are crescent, tongue-shaped or horse-shoe-shaped (P 1. 24 β : ζ, 
31α, 35 ε, 36 στ, 36ε:α, ζ). Jars and small cooking pots occur, too.

Late Heiladic

Not much Mycenaean pottery was found. Sherds from almost all the main LH 
phases occur, but LH I is absent. Five sherds are dated to LH IIA-B (PI. 36 δ : α-γ, ε). 
Three are from goblets and one from a Vapheio cup. There is also a disc from a palace 
style stirrup jar. Sherds of LH I1IA2 were identified, mostly from kylikes with octopus 
and whorl-shell decoration (PI. 36γ : ε, η, δ : ζ, ). Most sherds belong to LH IIIB1. The 
shapes are typical of the period : Decorated : deep bowls of group A (PI. 36 γ : γ, ζ) 
and storage stirrup jars. Undecorated : kylikes (conical or carinated), cups, jugs and a 
ladle. Three sherds from deep bowls with a medium band around the rim and coated 
inside can be assigned to the early phase of LH IIIC.
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MISCELLANEOUS OBJECTS

The small objects are not listed in chronological order but according to their ma- 
terial. As some of the levels were mixed it is sometimes difficult to assign an object to 
a particular period (EH or MH). When, however, the date is certain it is indicated in 
the text.

Among the objects found were : a bronze ring and two small bronze bracelets dis- 
covered in MH cist grave 1, terracotta spindle whorls and other loom weights made of 
potsherds (PI. 37 a, 37 β : ε, ζ, ι, 38 a), two spools, one of them found in MH cist grave 1, 
three small clay spherical objects (P 1. 37 β : β-δ) of MH date, obsidian and flint blades and 
chips, stone pounders and axes (PI. 39a), bone punches and awls of the EH and MH 
periods (P 1. 37 ε : α, γ-ι, v), a bone pin (P1. 37 ε : β), a bone conical object (PI. 37 β : η), 
an antler fragment, some pieces of mother of pearl and beads of amethyst and faience 
(P 1. 39 δ) from a MH pithos burial. The only figurine discovered is a Mycenaean quad- 
ruped with linear decoration dated to LH IIIB.

Of special interest are two ivory objects. One, found in an undisturbed EH level, 
is probably a pommel of a dagger or sceptre (P 1. 37 ε : μ). The other is a rectangular 
plaque with incised decoration of lozenges (P 1. 37 δ). It was found on the floor of MH 
room II and is probably part of the panelling of a wooden box.

CHRONOLOGY AND CONCLUSIONS

Occupation of the site begins with a late phase of the EH II period and continues 
almost uninterrupted throughout the EH III and the whole MH and LH periods.

To the EH II period must be assigned the sherds from askoid jugs, the few frag- 
ments of sauceboats, the glazed one-handled cup, the two examples of mottled ware 
and the sherds from coarse pithoi with plastic ornaments. The thin and dull glaze of the 
Urfirnis ware, characteristic of the late phase of EH II, the scarcity of the two typical 
shapes of the EH II period, the sauceboat and the small bowl or saucer with incurving 
rim and ring base, support the dating of the EH II pottery to a late stage of the period.

The large bowls with flat bottoms and incurving rims or T-rims, found in great 
abundance in the excavation, are almost identical with bowls from Orchomenos, Thessaly, 
Macedonia and Lefkandi I. Those from Orchomenos, Thessaly and Macedonia are dated 
to late phases of the EH period. The bowls and plates from Lefkandi I belong, according 
to the excavators, to a stage following EH II on Euboea and contemporary with the 
end of EH II elsewhere. This stage, which has also been identified in Kea, has been termed 
Early Cycladic III by R. Howell. Besides these bowls, there are other similarities between 
our EH pottery and that from Lefkandi I : red and black polished slip, often scribble 
burnished, one-handled (Trojan) cups and scored ware. However, the existence of this 
particular phase (Lefkandi I or EC III) in Thebes is problematic because much of the ma- 
terial from earlier excavations is as yet unpublished. For the present we can only suggest 
that Thebes and perhaps Boeotia in general had direct contacts with Euboea at the end 
of the EH II period.

The EH III period is well represented. There are many sherds of the light-on-dark 
patterned ware, characteristic of Boeotia and Phocis, and only two pieces of the dark- 
on-light technique. To the EH III period belong also the partially glazed big jars and
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small bowls with outturned rims as well as the few examples of the «smear ware». A few 
sherds of grey Minyan ware were found in the EH levels, but because of the disturbance 
of the stratification it is not certain that they can be dated to the EH III period, like those 
found at Lerna and Lefkandi.

MH pottery is plentiful and covers all phases of the period. Among the sherds of 
grey Minyan ware there are some belonging to the ΜΗ I period, i.e. deep bowls with 
everted rims and strap high swung handles. Sherds assignable to the ΜΗ II period come 
from carinated goblets on high ringed or plain pedestals and carinated kantharoi on 
low ring bases. Grey Minyan ware of the final phase of the period includes deep rounded 
bowls with high swung handles and thin, collar-like rims or heavy «hawks beak» rims 
and Vapheio cups.

Much of the red Minyan ware must be dated to a late stage of the MH period be- 
cause of its angular shapes and tall pedestals. All sherds of light-coloured monochrome 
goblets with «hawks beak» rims can be assigned to the end of the MH period. The coarse 
mattpainted ware belongs mainly to the first and second phases of the period as is shown 
by the mostly rectilinear decoration. The fine mattpainted sherds are few and among 
them one of definite MH III date comes from a Vapheio cup. Polychrome ware is of 
course dated to the final phase of the period. The coarse incised sherds of Adriatic ware 
come from the deepest MH levels of the excavation and accordingly must be dated to 
the beginning of the period.

The MH rooms I and II can be assigned to the second phase of the period as in- 
dicated by the pottery found on the floor of room II and by the fact that room I is on 
the same level as room II. The structure of the two cist graves l and 2 and the finds from 
grave 1 show that they were constructed in a late phase of the period, possibly at the 
end of ΜΗ II. They are evidently contemporary with rooms I and II as they are parallel 
to the walls of room I.

As indicated by the Mycenaean pottery found, the site was inhabited almost through- 
out the LH period. Architectural remains are, however, scanty, apparently destroyed by 
the building activities of later periods.

K. DEMAKOPOULOU- D.KONSOLAS



LOCTOGONE DE THESSALONIQUE
NOUVEL ESSAI DE RESTITUTION
( P l a n c h e s  40-52· P l a n s  1-  20)

Cette étude a pour objet les problèmes architecturaux de loctogone de Thessalonique 
(Macédoine - Grèce) et de son vestibule (vestibulum). Nous lavons présentée au mois 
de février 1975 à lÉcole dArchitecture de Rome en vue dobtenir le diplôme de «Spé- 
cialiste de la restitution des monuments antiques».

Elle comprend des dessins de loctogone et du vestibule — état actuel —, des pro- 
positions pour leur restitution et lexposé des recherches que nous avons effectuées dans 
le vestibule, en collaboration avec lÉphorie des Antiquités Classiques, vers la lin de 1973.

Ces recherches nous ont permis de déterminer, pour la première fois, la largeur 
exacte de la niche orientale (13.65 m.) et de fixer la nature de la cloison (1.70 m. de large), 
faite de pierre et de mortier qui a fermé lentrée Sud vers la pièce octogonale quand le 
vestibule a été transformé en bassin. Nous avons en outre retrouvé, dans la niche orien- 
tale, lescalier curviligne que Ch. Macaronas avait déjà mentionné en 1955.

Le bâtiment comporte donc trois phases successives — la phase romaine, la phase 
paléochrétienne et la phase byzantine tardive — auxquelles on ajoutera les deux phases 
du palais de Galère (voir P l a n s  14, 16), la première avant la construction de locto- 
gone, la seconde après celle-ci.

Le palais de Galère ne suit pas la division quadripartite du palais royal de Spalato 
mais des axes non apparents et perpendiculaires entre eux. Il comporte plusieurs secteurs 
— qui existent toujours — dont deux cours, lune au Nord et lautre au Sud, cette dernière 
recouverte par la rue dIssavron, à lendroit où lon a découvert larc décoratif avec une 
représentation de Galère.

Dans la première phase il y avait, à la place de loctogone, une grande salle rectan- 
gulaire dont une partie des fondations est encore en cours de fouille. Dans la seconde 
phase du palais royal on a construit loctogone et son vestibule, vers le Sud et à la place 
de la grande salle, tandis que les murs au Nord et à lOuest du palais sont restés tels quels; 
la jonction entre lentrée du vestibule et la cour antérieure se fait au Sud, à 150 m. environ 
du port impérial. Un grand espace a été laissé libre à lOuest.

Au cours de nos recherches dans la sixième niche nous avons retrouvé à une hauteur 
de 5.85 m. les restes de larc frontal dont la clef était à 8.45 m. de haut.

Pour la pièce octogonale nous donnons trois restitutions possibles — dont seule la 
première a été esquissée — qui ne diffèrent que par la forme des fenêtres; dans la seconde 
solution les fenêtres sont hautes (Tempio della Tosse), alors que la troisième reprend la 
forme des fenêtres de la Rotonde de Thessalonique.

Comme couverture de lespace rectangulaire nous proposons une grande voûte darête 
comme celle du caldarium des Thermes de Tiers. Enfin, nous décrivons les transforma- 
tions survenues sur le pourtour de loctogone à lépoque moderne.
Octobre, 1976 JEAN KNITHAKIS



ATTIC INSCRIPTIONS : NOTES

A number of inscriptions are treated fully or partially in this study and they can be 
conveniently located in the Index above (pp. 120- 139), which includes in addition names 
and words of significance to the study. The asterisk before each inscription, name or 
word indicates some treatment.

ELIAS KAPETANOPOULOS



HEILIGTUM DER DORPOFOROI
NOTIZEN AUS PAROS

( T a f .  53 - 58 )

Eine bisher unbekannte Inschrift, die an der Mauer einer alten Ölpresse in Paroikia 
von Paros eingebaut ist, deutet auf einen Kult hin, von dem uns keine Auskunft weder 
aus Paros selbst noch aus den übrigen Gebieten Griechenlands bisher überliefert ist.

Die Inschrift lautet : ΔΟΡΠΟΦΟΡΩΝ ΙΕΡΟΝ (Heiligtum der Opfergabenträgerinnen). 
Der Name Dorpoforos ist nur ein einziges Mal bei einer anderen schon längst bekannten 
Inschrift belegt, die gleichfalls aus Paros kommt. Verschiedene Fachgelehrte haben dem 
Namen «Dorpoforos» jeweils unterschiedlichen Sinn zugeschrieben, da sein eigentlicher 
Inhalt unbekannt und die Inschrift selbst stark fragmentiert war. So hat man den Namen 
als Adjektiv gedeutet und ihn auf den Altar oder die Nymphen bezogen, die in der In- 
schrift erwähnt werden.

Die neuentdeckte Inschrift von Paros macht es nun möglich, den alten Fund doch 
mit ausreichender Genauigkeit zu ergänzen. Dadurch werden auch die metrischen Di- 
vergenzen beseitigt, die in allen früheren Lesungsversuchen enthalten sind und manchmal 
sogar zu Abweichungen vom eigentlichen Text der Inschrift geführt haben. Wir schlagen 
also folgende Lesung und Ergänzung der alten Inschrift vor :

Βωμόv Δορποφό[ροις και 
Νύμφαισιν μ άνέθη[κεν 
ηνίκα Παπιανός κτ[ίσσατο 

Μυρσινέας

Inhaltsgemäß ist also zu erschließen, daß die Dorpoforoi auch in dieser Inschrift 
Gottheiten darstellen. Die Inschriftplatte ist am Türpfosten eines Hauses in Psychopiana 
(Petaloudes) von Paros eingemauert, und ihre Form sowie einige technische Merkmale 
sprechen für ihre ursprüngliche Zugehörigkeit zu einem kleinen Altar. Anhand dieser 
erhaltenen Hinweise haben wir einen Rekonstruktionsversuch des Altars gemacht, zu 
dem noch eine Platte gehört, die in dem Türpfosten gegenüber eingemauert ist.

Es fehlt uns völlig an Zeugnissen über den Kult der Dorpoforoi abgesehen von dem, 
was sich aus ihrem Namen erschließen lässt. Demnach ist zu vermuten, daß den so be- 
nannten Gottheiten abends kultische Opfer «Dorpia», d.h. zum Abend gespeiste Gaben, 
dargebracht wurden. Da nun der parische Altar zugleich den Nymphen gewidmet war, 
dürfte man annehmen, daß die Dorpoforoi jenen ähnliche Wesen darstellen. Aus Athen 
ist uns das Fest «Deipnoforia» (Abendmahlzug) belegt, das zu Ehre der Kekropidae 
Aglauros, Herse und Pandrosos gefeiert wurde, die gleichfalls Nymphen waren. Man scheint 
daher durchaus annehmen zu können, daß ein entsprechendes, Dorpoforia genanntes 
Fest auch in Paros stattfand. Da also den Dorpoforoi Speisen als Opfergaben geschenkt 
wurden, und sie zudem den Nymphen verwandte Gottheiten waren, muß ihr Kult in 
Beziehung mit der Fruchtbarkeit und der Vegetation gestanden haben, was auch für den 
athenischen Kult der Kekropidae am ehesten wahrscheinlich ist.
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Die neue parische Inschrift, die ins 4. Jh. datiert wird, dürfte als «Horos» in einem 
Heiligtum der Dorpoforoi gedient haben.

Zu diesem Anla(3 wird hier noch eine Inschrift aus Paros veröffentlicht : Es handelt 
sich um die Basis einer Grabstele, die mit dem Namen Erasifron beschriftet ist und wohl 
dem 3. Jh. v. Chr. angehören wird. Der Name ist bisher in Paros sonst nicht belegt.

MICHALIS TIVERIOS



A ROCK-CUT FISH-TANK NEAR HIERAPETRA
( P i s .  59 -66; P l a n  1 )

A strange relic of the Roman era in Crete are some rare rock-cut fish-tanks near the 
sea. Two groups of them — at Chersonesos and Mochlos — have been published by 
Sinclair Hood and John L. Leatham (note 1) in a fundamental study about this subject. 
Recently the author published another tank of monumental size at Siteia (note 2). Traces 
of several other tanks show that here was the largest enterprise in Crete for storing fish 
alive.

A new fish-tank was recently found on the southern coast of Crete, on the Libyan 
Sea, eight kms to the east of Hierapetra, in the area known as Sta Ferma. This impressive 
monument is well hidden in the high cliffs of the shore, cut in the living rock. It is almost 
5 m. high. A staircase with ten high steps was hewn along its north side. In the opposite 
side are two trapezoidal entrances for the sea-water, each corresponding to a compart- 
ment of the tank. The entrance to the right has been enlarged probably by sea-action. 
Above each entrance is a pair of square cuttings to which was fastened a system of bronze 
grilles or gratings to prevent the fish from escaping while permitting the free circulation 
of fresh sea-water.

Along each side of the tank is a ledge, a kind of side-walk necessary for the per- 
sonnel to reach at various parts of the tank in order to clean it, and especially to catch 
fish by using long implements like harpoons. The tank is divided into two compartments 
by means of a partition-wall hewn out of the living rock. There is a similar arrangement 
in the Mochlos tank. Above this partition-wall a light fence was perhaps fastened along 
a cutting, in order to allow the waves to pass over into the next compartment, but not 
the fish. It seems that the tank was especially well made, because there is always fresh 
sea-water rushing from both entrances to the inside of the tank even by calm weather. 
So channels like those we see in other tanks were not necessary here and neither was any 
kind of roofing to keep the water always cool, because of the exceptional depth of this 
tank.

A considerable part of the west compartment is today hidden beneath a huge rock 
fallen from above, evidently during some strong seismic shock.

In the publication of the Siteia tank we have discussed at some length the problem 
of the rise in sea-level since ancient times. The Hierapetra tank brings some new data 
which confirm the general conclusions made there, that the soil has also risen but in a 
much smaller degree, this time not above the rise of the sea-level but below it.

SUPPLEMENTARY NOTE

While the publication of the fish-tank near Hierapetra was already in press in the 
present volume of the A Delt. (see p. 155), a new publication reached us concerning a
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complex of fish-tanks at Lapithos, Cyprus (note 1). Here the publication of yet another 
fish-tank is announced (note 2).

Rock-cut Roman piscinae are indeed very rare (cf. Colunella VIII, 17, 1) : therefore 
everyknown example is of importance for their study cf. notes 4-6 (the last two books 
an ot available in Athens).

COSTIS DAVARAS



NEW WALL-PAINTINGS OF THE LATE ANTIQUITY
( P l a t e s  67-69; P l a n s  1 - 4 )

In December 1974 architectural remains, probably of secular buildings, dating from 
Late Antiquity were found by chance not far from Saint Georges Rotunda, in corner 
buildings lot, 2 Philippou Dragoumi and Konstantinou Palaiologou Street, Thessaloniki. 
They belong to two periods, the earlier being more important, while second antedates 
in only slightly and is of less interest.

The earlier building presents us with some partially preserved wall decoration, di- 
vided into rectangular panels between upright narrow pilasters, both framed by bordering 
bands, in imitation of coloured marble slabs («Inkrustationsstil»).

The painting of Late Antiquity is not yet completely known. So it is difficult to date 
the painted decoration only on the basis of thematic and stylistic criteria. On the contrary 
excavational data give a safer chronology.

Below the destruction level many coins were found, dating from 330-350 A.D. On 
the basis of these coins, as well as ceramics, the building of the earlier period as well as 
its painted decoration is dated after the middle of the 3rd century but definitely not later 
than the middle of the 4th century. So these wall-paintings by their certain dating can 
considerably help the study of the Late Antiquity painting.

THEOCHARIS PAZ ARAS



«ΜΕΤΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑ»
(P I a t e s 70 - 71 ; P l a n s  1-10)

Work was recently (1974-76) undertaken in ancient Pella to repair and restore the 
large house in block 5 (excavation section I). This made it possible for the writer to open 
trial trenches both in the earth substructure in the interior of the northern rooms of the 
complex with the mosaic floors of the stag hunt, the rape of Helen and the fragmentary 
remains of the «anthemia» mosaic, and also in the interior of the room in the house 
with the mosaic of the lion hunt in block 1 of the same section.

The basic purpose of the excavation was to collect archaeological evidence in order 
to establish with greater accuracy the date of the construction and installation of these 
floors, and consequently of the buildings in excavation section I. A second aim was to 
investigate and record the materials and the techniques used by the ancient mosaic - 
workers both in preparing the ground and in the composition and laying of the mortar.

The results may be summarised as follows :
(a) In all the floors investigated, without exception, the method of mixing and laying 

the materials used in the mortar base was the same. As was the basic composition and 
arrangement of the strata in the earth substructure; this suggests that both, the construc- 
tion of the buildings and the floor decorations were contemporary.

(b) In no instance can the small finds and, in particular, the sherds be dated much 
later than 325 B.C. This leads to the conclusion that the building activity (at least that 
attested in the part of ancient Pella covered by excavation section I) should undoubtedly 
be assigned to the last quarter of the 4th century B.C., and most probably to the first 
years of the rule of Cassander — certainly from 316 B.C. onwards.

The building activity was part of a grandiose unified city plan which bore the hall- 
marks of the period of the Epigonoi, enriched by their participation in Alexanders wars 
in the east.

Véroia - Pella - Athens, 1976 J. TOURATSOGLOU



IKONOGRAPHIE II

A. EIN PORTRÄT DES ANTONINUS PIUS IM NATIONALMUSEUM ZU ATHEN

( T a f .  72—77)

Der Kopf des reifen, bärtigen Mannes unter Inv. Nr. 5241, der sich im Magazin 
des Nationalmuseums befindet, stellt den Kaiser Antoninus Pius dar.

B. SEVERISCHE PORTRÄTS IM NATIONALMUSEUM ZU ATHEN

[Taf .  78 -96]

Die drei unpublizierten Frauenköpfe unter Inv. Nr. 551, 509, und 571 die sich auch 
im Nationalmuseum befinden gehören der Severischen Zeit an.

ALKMINI DATSULIS - STA VRIDIS



NEW PREHISTORIC SITES IN EASTERN MACEDONIA
(PI .  97; P l a n s  1 - 7 )

This article reports the location of new prehistoric sites in Eastern Macedonia, apart 
from those 27 cited in Theocharis 1971. The catalogue has now grown to 48. This number 
includes: A. sites already known from the literature, B. sites known from surface finds, 
C. sites found during surveys, and finally D. sites located by the excavators of the prehi- 
storic settlement of Sitagroi.

The presentation follows the model of French 1967: topographical information, des- 
cription of the site, description of surface finds (old or recent). The list does not include 
sites for which a complete topographical description is available, as well as those that have 
been excavated. This list aims at: (a) stating the existing topographical problems in the hope 
that this will pave the way for a future comprehensive study of the area, which —as- 
suming of course, that some further excavation work will have taken place— will make 
possible the reconstruction of the environment of a certain period, (b) facilitating the task 
of charting the distribution of pottery types.

Next the surface pottery and the various finds from the prehistoric settlements of 
Doxât - Tepé and Podohori are discussed in the light of the new evidence from the exca- 
vations at Dikili - Tash and Sitagroi. Preference has been given to the sites of Doxât - 
Tepé and Podohori in view of their geographical location and their richness in finds.

The paper ends with a discussion of the problem—stated recently in French 1970— 
concerning the determination of zones of pottery distribution on the basis of ecological 
and economic factors rather than geographical.

DIM IT RIOS GRAMMENOS



UNE BAGUE EN BRONZE DE SCILLONTE
( P l a n c h e s  98 - 103; P l a n  1)

I. Provenance et description

En octobre 1973, on a remis au Musée dOlympie une bague en bronze qui avait 
été trouvée fortuitement à Scillonte, au lieu dit «Louzi».

La bague (M 842, PI. 98 α-γ; P l a n  1), dont il manque la plus grande partie 
de lanneau anguleux a un «chaton» elliptique (diam. min. 0.012, max. 0.02 m.). Sur 
le chaton est gravée une représentation : une femme affligée assise sur un objet ovoïde 
dont la forme rappelle un vase. Le visage du personnage est triste, le regard volontai- 
rement fixé sur le sol. La tête penchée. La chevelure abondante, simplement coiffée, est 
tirée en arrière et nouée presque à mi-longueur.

Le bras gauche est plié à partir du coude et soutient le front du bout des doigts. 
Le droit est également plié, mais perpendiculairement à laxe vertical du personnage, 
et il est posé sur les cuisses. Les jambes croisées. La pointe des pieds touche très légère- 
ment le sol, et le talon gauche semble épouser le contour du siège en forme de vase. Elle 
porte un long chiton et un himation qui est replié sur la hanche droite et la partie infé- 
rieure du dos, et semble remonter vers lépaule gauche quon ne voit pas. Les nombreux 
plis du vêtement sont rendus par de fines incisions. Le personnage est assis sur un objet 
en forme de vase dont le dessin rappelle tout à fait celui de vases bien connus, comme 
les pithoi-lébès ou encore lhydrie à col court. Nous identifions donc lobjet avec un vase 
dont nous interprétons plus bas la fonction. Sous le vase qui sert de siège au personnage, 
deux cannelures inégales ont été incisées; la plus grande, quon retrouve sur dautres 
bagues de même type, représente le sol.

II. Datation

Le sujet de la représentation et le type de la bague, comparés avec ceux dautres 
bagues datées, nous amènent au dernier quart du Ve siècle av. J.-C. Cette conclusion se 
trouve confirmée si nous rapprochons notre bague de celle de Boardman (no 687, 425- 
400 av. J.-C., type 111) qui présente beaucoup de traits communs avec la nôtre.

III. Essai dinterprétation de la représentation

Lattitude du personnage, jusque dans ses moindres détails, est bien connue, cest 
lune de celles que les anciens utilisaient pour exprimer laffliction profonde ou le deuil; 
dans lart, elle commence à apparaître au cours du 2e quart du Ve siècle av. J.-C. Mal- 
heureusement, lartiste inconnu ne nous a pas laissé le nom du personnage quil a repré- 
senté. On pourrait cependant le rechercher, en partant du deuil dans lequel est plongée 
la jeune femme, dans les tragédies antiques où les scènes de ce genre abondent, et dans 
les représentations qui nous sont parvenues et leur sont étroitement apparentées.
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Dans les Choéphores dEschyle on a une scène analogue à la nôtre, celle où Electre 
se lamente sur Agamemnon, son père injustement tué.

Au IVe siècle, cest un thème essentiel de la décoration des vases en Italie du Sud 
(Pis.  99, 101 a). On le trouve avant encore, sur un relief mélien (PI. 100 ß). Si lon 
compare le personnage de notre représentation, en ce qui concerne son expression et 
son attitude, avec lÉlectre des exemples ci-dessus, on saperçoit quil y a beaucoup de 
traits communs. Nous identifions donc le personnage avec Electre. Mais il existe un pro- 
blème avec le vase qui lui sert de siège et qui, pensons-nous, joue un rôle important dans 
son chagrin. Cest dans lÉlectre de Sophocle quon découvre un rapport étroit entre 
lhéroïne et le vase : alors quelle pleure la mort de son père, on vient linformer de la 
perte de son frère Oreste, exilé tout bébé par Égisthe. Ce triste message lui est commu- 
niqué par Oreste lui-même et son ami Pylade qui feignent dêtre des voyageurs inconnus 
venus de Phocide; pour quelle ajoute foi à leurs dires, ils lui ont montré le vase con- 
tenant les cendres dOreste quils avaient apporté avec eux. Electre le demande et lem- 
brasse pour mieux pleurer son frère.

Cette scène de Sophocle est représentée sur nombre dœuvres dart antiques dont 
les plus caractéristiques sont celles des Pis.  100a, 102a.

IV. Lartiste

Lartiste de la bague nous est également inconnu. Il ne fait toutefois pas de doute 
quil appartient à un atelier provincial influencé par les plus grands centres artistiques 
de son époque. Cest du moins ce qui apparaît de la manière avec laquelle il a représenté 
le personnage : les plis et la transparence du vêtement, la courbure des membres et de 
la tête, et les pieds délicatement posés sont, indépendamment des imperfections de détails, 
caractéristiques des œuvres de grands artistes du style riche, comme par exemple lAthéna 
assise sur la cuirasse de Niké et les représentations des stèles funéraires attiques des années 
430-400 av. J.-C.

L. KOLONAS



NEOCLASSICAL PRELUDES IN GREECE
(P i s .  104 - 110 ; P l a n s  1 - 9 ;  F i g s .  1- 5)

Neoclassical architecture was not really introduced in Greece (that source of inspira- 
tion to architects of the last phase of European Neoclassicism in the first decades of the 
19th century) after the independent Greek State was established, i.e. during the time 
of Capodistrias and Otto of Wittelsbach, but shortly before the great Greek revolution 
broke out in 1821.

This happened on Korkyra, the capital of the Stati Uniti delle Isole Jonie, for fifty 
years (1815-1864) following Waterloo a British protectorate essentially governed by a 
Lord High Commissioner sent to the Eptanissa from London.

Neoclassical architecture was first created on Greek soil by George Whitmore, a 
Colonel in the Corps of Royal Engineers. He was an educated man with an avid interest 
in architecture and archaeology, and he served on Malta and Korkyra from 1811 to 1829.

From the overall activity of Whitmore, this study examines only the Ss. Michael 
and George Palace, this great neoclassical edifice rising at the southern end of the enormous 
Spianada (Esplanade), in front of the impressive Fortezza Vecchia of the Venetian- 
ruled Korkyra (PI. 104a; P l a n  1). This work was the idea and ambition of Sir 
Thomas Maitland, the first Lord High Commissioner on Korkyra (1815-1824), with 
the active participation of his deputy and successor, Sir Frederick Adam (1824-1831), 
whose father was related to the famous British neoclassical architect Robert Adam 
(1728-1792).

First of all, Maitland convinced London in 1818 that a new Order of Knights of 
the British Empire should be established (the Order Ss. Michael and George) and then 
an official public building should be erected supposedly for the ceremony of bestowing 
the insignia of the Order. That building was to be constructed with money from the lean 
budget of the United States of Ionian Islands whose Senato was forced by Maitland to 
take a favourable decision on the matter (Figs.  2 - 4).

Maitland called in from England a team of fifty Royal Sappers and Miners, who 
arrived on Korkyra in August 1818 and started tearing down an old Venetian military 
hospital occupying the site of the future palace. The building of a charity foundation 
which had been established in 1769 by Andrea Donato, the Provveditore Generale of Kor- 
kyra, was also finally incorporated in the long and narrow western wing of the building 
(P l an  2).

It is surmised that at about the same time Maitland assigned to Whitmore the de- 
signs and construction of the building. The foundations of the palace were laid on 23 
April 1819, and Adam made the official opening on 23 April 1823. Whitmore designed 
a central two-storied building in a U shape flanked by two temple-like wings facing the 
Spianada with the help of depressed (four-centred) Doric stoas (Pis. 105 α - ß, 106a; 
P l a n s  5-6) and two arched gates of the stilted arch type (Pis. 106 β - 107 α).
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In the 8 March 1823 issue of the Gazzetta Jonia, the official Korkyra newspaper, 
Whitmore himself published an unsigned article giving a detailed description of the main 
halls of the ground floor and the upper floor, as well as of those Greek sources from 
which he had borrowed many morphological elements of the building : the Parthenon 
for the Doric columns of the ground floor stoa (P 1 s. 107 β - 108 a), the Temple of Pallas 
Athena at Priini for the Ionic colonnades of the main hall of the ground floor (P Is. 108 β, 
110 β; P l a n  7) etc. It is plainly obvious that Whitmore used the Stuart and Revett edi- 
tions about Athens, as well as those of the Dilettanti on the monuments of Ionia (P l an  7). 
On the contrary, this controversial military man and amateur architect makes no 
mention of the influences he has had from great English neoclassicists, as in the case of 
the Admiralty Screen designed by Robert Adam in the beginning of his career ( P l an  9) 
and which led Whitmore to the temple-like wings and the stilted arches of the ground 
floor or the mixed style of decoration of James Wyatt and Robert Adam in the vaulted 
circular hall of the upper floor with the panelled ceiling, the niches and the surrounding 
mirrors (Pis. 109-110a).

I. E. DEMACOPOULOS



((LOLOCAUSTO DI ARCADI»
RAPPORTI TRA ORIGINALE E COPIE

Scopo della presente ricerca è di chiarire i rapporti tra originale e copie, nel quadro 
della diffusione di una iconografia: problema fondamentale per le arti figurative dall 
antichità classica fino alletà moderna. È scelto un esempio di pittura «storica» del secolo 
scorso, già argomento di un recente saggio (H. Mykoniatis, in Hellenikà, 28 (1975) 2, pp. 
401 - 408, taw. 1 - 4) ehe non aveva esaurito lo studio degli aspetti formali e storici del 
problema.

Nel clima filellenico ehe si sviluppa attorno allinsurrezione cretese del 1866 - 69, 
l«01ocausto» del Monastero di Arcadi, presso Retimno, diventa un simbolo: esempio 
militare e politico di lotta e ispirazione di poesia ed arte. A Trieste, nellambito della co- 
munità ellenica e per interessamento di G. Afendulis e di C. Ruchpanis, il pittore storico 
G. L. Gatteri compone sul tema una sérié di studi (T a v ο 1 e 111 - 116), aquarelle, e una 
tela ad olio, oggi nella Pinacoteca Nazionale di Atene. Il quadro ad olio, del 1867, rappre- 
senta larchetipo per alcuni documenti ehe ne derivano, tramite riproduzioni fotografiche 
ehe sostituiscono, ormai, il vecchio sistema di trasmissione di una iconografia tramite le 
stampe o incisioni.

Il primo documento, fondamentale anche per la datazione del quadro ad olio del 
Gatteri, è un piatto commemorativo, fatto in Inghilterra (patent-mark del 16 marzo 1868) 
per il mercato di Syra, centro fondamentale di ogni attività filocretese in quel periodo 
(T a v ο 1 e 117, 124). Attorno al tema centrale deU«01ocausto di Arcadi», lorlo del piatto 
è decorato con i ritratti dei protagonisti dellAgone cretese e con le immagini delferoico 
monastero e delle navi ausiliarie Arkadion e Panhellinion (T a v ο 1 e 118, 119α - ß, 120ß), 
secondo liconografia desunta in prestito dalle tavole dellEthnikon Himerologion, 1868, 
di M. Vrettos.

Nel maggio del 1869, il settore centrale del quadro del Gatteri diventa tema decora- 
tivo di una medaglia celebrativa dellAgone cretese ( T a v o l e  120a e 121), coniata a Tri- 
este, anche allô scopo di raccogliere, con le sottoscrizioni e la vendita, un contributo 
per la ricomposizione di una flotta, dopo il triste tramonto della sfortunata ed eroica 
insurrezione.

Negli stessi anni, il pittore Ch. Pachys di Corfù, allora residente per i suoi studi in 
Italia, ricopia ( T a v o l a  123) selettivamente loriginale del Gatteri, inserendo il tema nel- 
la Storia della Pittura neoellenica.

CAT ERIN A SP ET SIE RI- BESCHI
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 1

Μουσείο Ρόδου. Το κομμάτι BE 2160 από μεγάλο μελανόμορφο αγγείο με παράσταση Ή λιου πάνω
στο τέθριππο

Η. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ



ΠΙΝΑΞ 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Μουσείο Ρόδου. Το κομμάτι BE 2160 του Π ί ν. 1

Η. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 3

Μουσείο Ρόδου: α. Το θραύσμα ΠΒΕ 1771, β. Το τμήμα «β» του αγγείου ΠΒΕ 3331, γ. Το τμήμα «α»
του αγγείου ΠΒΕ 3331

Η. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ



ΠΙΝΑΞ 4 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Μουσείο Ρόδου: α. Μαρμάρινο κεφάλι Ή λιου από τα Κοσκινοϋ της Ρόδου, άλλοτε συλλογή Hiller 
von Gaertringen (από το Clara Rhodos V1, εικ. 25), β. Το τμήμα «γ» του αγγείου ΠΒΕ 3331

Η, ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 5

Μουσείο Ρόδου: α. Λίθινο κεφάλι ΜΡ 10438. Πτολεμαίος Γ (:), β. Το κεφάλι ΜΡ 10438 (αριστερά), 
γ. Το κεφάλι ΜΡ 10438 (πίσω), δ. Το κεφάλι ΜΡ 10438 (από πάνω)

Η. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ



ΠΙΝΑΞ 6 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 7
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Μουσείο Ρόδου: α. Πήλινο κεφάλι Ε 337, β. Α πό το ψηφιδωτό της βασιλικής στο Qasr el Lebia (από 
το 111. London News, 1957, 1034), γ. Πήλινο κεφάλι Ε 337

Η. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 9

Μουσείο Ρόδου: α. Το κεφάλι Ε 337 συμπληρωμένο με ακτίνες, β. Μικρογραφία του τάφου 14 φ 311 τ.

Η. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ



ΠΙΝΑΞ 10 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

a. CG IIIΒ late kylix, Cyprus Museum B. 1920, b. CG IIIB late kylix, Cyprus Museum C.S. 2003/17. 
From Defterà village near ancient Tamassos in central Cyprus

A. DEMETRIOU



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 11

a. CG IIIΒ late footed lip-handled amphora, Cyprus Museum 1959/XII-21 /I, b. CG IIIB late kylix,
Ashmolean Museum 1961.413

A. DEMETRIOU



ΠΙΝΑΞ 12 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

a. CG 111Β late belly-handled amphora, Louvre Museum, b. CG 111B late kylix, Cambridge, Fitzwilliam
Museum 92-53. From Tamassos

A. DEMETRIOU



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 13

a. CG IIIB late amphora on loop-supports, Louvre Museum, b. Reverse side of PI. 13a

A. DEMETRIOU



ΠΙΝΑΞ 14 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

a. CG ΙΙΙΒ late jug with human face modelled on its neck, in the Pierides Collection, Larnaka, Cyprus,
b. CG IIIB late trefoil-lipped oinochoe, Cyprus Museum C.S. 2003/3, from Defterà, with crosses having 
one dot between each two limbs, c. CA I early trefoil-lipped oinochoe in the Pierides Collection, Larnaka, 
Cyprus, d. Detail of PI. 14a, e. CG IIIB late jar on loop-supports, in the Pierides Collection, Larnaka,

Cyprus

A. DEMETRIOU
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a. CG IIIB belly-handled amphora, Louvre Museum, b. Reverse side of PI. 15a

A. DEMETRIOU
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 30 (1975)

Μουσείο Θεσσαλονίκης. Επιτύμβια στήλη από το Διον

Θ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΤΙΒΕΡΙΟΥ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 17

α. Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η  επιτύμβια στήλη του Π ί ν. 16, β. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Επιτύμβια στήλη ΕΜ 3254

Θ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΤΙΒΕΡΙΟΥ



ΠΙΝΑΞ 18 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. Γενική άποψη της ανασκαφής από Ν. Κοιλότητες και αυλάκια της πρώτης ΠΕ φάσεως σκαλισμένα 
επάνω στο φυσικό βράχο, β. ΠΕ βόθροι 7-8 και 9 και λαξεύματα του βράχου της πρώτης ΠΕ φάσεως.

Στη μέση ο μυκηναϊκός τοίχος κ

Κ . ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 19

α. Το νότιο μισό τμήμα της ανασκαφής με τους ΠΕ βόθρους 2, 3, 4 και τον ΠΕ τάφο εμπρός αριστερά. 
Στο βάθος οι ΜΕ κιβωτιόσχημοι τάφοι 1-2 και δίπλα τους ο ΠΕ βοθρίσκος και ο ΠΕ τοίχος β, β. Κοιλό- 

τητες και αυλάκια της πρώτης ΠΕ φάσεως, σκαλισμένα επάνω στο φυσικό βράχο

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ



ΠΙΝΑΞ 20 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. ΠΕ μόνωτο κύπελλο και λαβή ΠΕ ασκού, όπως βρέθηκαν επάνω σε πήλινο δάπεδο της πρώτης ΠΕ 
φάσεως, β. Το βόρειο μισό τμήμα της ανασκαφής, γ. Ο  ΠΕ τάφος κάτω από το ΜΕ τοίχο ε, δ. Τα δυό 
αλλεπάλληλα πήλινα δάπεδα του ΜΕ δωματίου II, ε. ΠΕ τοίχος β και πήλινος βοθρίσκος, στ. Σκελετός 

και δυο κρανία του ΠΕ τάφου μετά τον καθαρισμό

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΑΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 21

α. Το ΜΕ δωμάτιο I στην αρχική τομή A (εμπρός), β. ΜΕ ταφικός πίθος κάτω από το δάπεδο του δωματίου 
I, γ. Καλυπτήριες πλάκες του ΜΕ τάφου 1, δ. Τμήμα εσωτερικού του ΜΕ τάφου 1.

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΑΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ
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 30 (1975)

α. ΜΕ πήλινος ιπνός και κοιλότητες, β. ΜΕ κιβωτιόσχημοι τάφοι 1-2 και ο ΠΕ τοίχος β πρός Ν.

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 23

α. ΠΕ πρωτοβερνικωτό μόνωτο κύπελλο, β. ΠΕ στιλβωτός ασκός, γ. ΜΕ ταφικός πίθος της δεύτερης
ΜΕ φάσεως

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ
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 30 (1975)

α. Χείλη και βάσεις από ΠΕ φιάλες και πρόχου (δ), β. ΠΕ και ΜΕ όστρακα από χονδροειδή αγγεία, 
γ. Όστρακα από γκρίζα μινυακά αγγεία, δ. Όστρακα από ΠΕ στιλβωτές φιάλες, ε. ΠΕ όστρακα

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ
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u. Όστρακα από ΠΕ στιλβωτές φιάλες, β. Όστρακα από ΠΕ στιλβωτές φιάλες, γ. Κομμάτι από ΠΕ 
στιλβωτή φιάλη, δ-ε. Κομμάτια από ΠΕ αμφορίσκους και φιάλες

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ
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 30 (1975)

α. ΠΕ όστρακα από κύπελλα και σαλτσιέρα (δ), 3· ΓΙΕ όστρακα από υδρία, πρόχους και σαλτσιέρες,
γ. ETE όστρακα από σαλτσιέρες και φιάλες

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ
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α. Όστρακα από ΠΕ πρωτοβερνικωτές φιάλες, β. Βάσεις ΠΕ ασκών και φιάλης (δ), γ. Λαβές ΠΕ ασκών,
δ. ΠΕ όστρακα

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ
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 30 (1975)

α-β. ΠΕ όστρακα, γ. Λαβές από ΠΕ αγγεία, δ. Ό στρακα από ΠΕ κύπελλα

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ
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α-β. ΠΕ γραπτά όστρακα της κατηγορίας «ανοικτόν επί σκοτεινού» (Αγία Μαρίνα), γ. Κομμάτια από 
ΠΕ αμφορέα η υδρία, δ. Λαβές από ΠΕ και ΜΕ (δ) χονδροειδή αγγεία

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ
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 30 (1975)

α. Τμήματα από ΠΕ πίθο και υδρία, β. Κυλινδρικά εξαρτήματα (Knobs) από ΠΕ (β) και ΜΕ πίθους, 
γ. Όστρακα από ΠΕ πίθους με πλαστική διακόσμηση, δ. Όστρακα από ΠΕ και ΜΕ χονδροειδή αγγεία

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 31

α. ΜΕ ταφικός πίθος, β. ΜΕ αμφορίσκος από το ΜΕ κιβωτιόσχημο τάφο 1, γ. Πόδια γκρίζων μινυακών 
κυπέλλων, δ. Κομμάτια από μεγάλο μινυακό κύπελλο, ε. Βάση ΠΕ πίθου, στ. Μινυακός αμφορίσκος

από το ΜΕ κιβωτιόσχημο τάφο 1

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ



ΠΙΝΑΞ 32 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. Κομμάτια από γκρίζα μινυακά αγγεία, β-γ. Όστρακα από γκρίζα μινυακά αγγεία, δ-ε. Λαβές γκρίζων
μινυακών αγγείων

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 33

α. Ό στρακα από μαύρα μινυακά κύπελλα, β. ΓΙΕ (γ-δ) και ΜΕ όστρακα. Α πό τα ΜΕ το α είναι μαύρο 
μινυακό και τα β, ε-θ είναι χονδροειδή με εγχάρακτη διακόσμηση, γ. ΜΕ όστρακα, δ. Βάσεις γκρίζων 
μινυακών κυπέλλων, ε. Κομμάτια από ΜΕ μονόχρωμο κύπελλο, στ. Ό στρακα από ΜΕ ερυθρά μονό- 

χρωμα αγγεία, ζ. ΜΕ μονόχρωμα όστρακα, η. Πόδι μεγάλου μινυακού κυπέλλου

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ



ΠΙΝΑΞ 34 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α-γ. Ό στρακα από ΜΕ αμαυρόχρωμα αγγεία, δ. Όστρακα από ΜΕ έρυθρά μονόχρωμα αγγεία, ε. Ο στρα- 
κα από ΜΕ αμαυρόχρωμα αγγεία, στ. Όστρακα από ΜΕ ερυθρά μονόχρωμα αγγεία

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 35

α. Κομμάτι από ΜΕ αμαυρόχρωμο αγγείο, β. Λαιμός ΜΕ πρόχου με πολύχρωμη διακόσμηση, γ. Ό στρακα 
από ΜΕ πολύχρωμα αγγεία, δ. Όστρακα από ΜΕ αμαυρόχρωμα αγγεία, ε. Πεταλόσχημες λαβές ΜΕ

πίθων, στ. Βάση ΜΕ πίθου

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ



ΠΙΝΑΞ 36 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. Όστρακα από YE III Β1 αγγεία, β. Όστρακα από ΜΕ χονδροειδή αγγεία, γ. Όστρακα από YE III 
Α2-ΙΙΙ Β1 αγγεία, δ. Όστρακα από ΜΕ (δ), YE II και YE III αγγεία, ε. Λαβές ΜΕ και ΥΕ (δ) αγγείων,

στ. Ελλειψοειδείς λαβές ΜΕ πίθων

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 37

α. ΠΕ και ΜΕ σφονδύλια και πώματα, β. ΠΕ και ΜΕ πήλινα αντικείμενα, γ. Χάλκινο δακτυλίδι και 
βραχιόλια από το ΜΕ κιβωτιόσχημο τάφο 1, δ. ΜΕ ελεφάντινα πλακίδιο με εγχάρακτη διακόσμηση, 
ε. ΠΕ και ΜΕ οστέινα εργαλεία, ελεφάντινο εξάρτημα (μ) και κομμάτια από φίλντισι, στ. Μυκηναϊκό

ειδώλιο και όστρακο

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ
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 30 (1975)

α. ΠΕ και ΜΕ σφονδυλια και πώματα, β. Επιφύσεις από σκελετό νηπίου και ΜΕ πήλινος τροχίσκος 
από το ΜΕ κιβωτιόσχημο τάφοί, γ. ΠΕ και ΜΕ πυρήνες και απολεπίσματα από οψιανό και πυριτόλιθο 
και δόντια κάπρου, δ. ΠΕ και ΜΕ πυρήνες, λεπίδες, και απολεπίσματα από οψιανό και πυριτόλιθο

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ
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niN
A

r. 39

a. Λίθινα εργαλεία, β. Κέρατο ελάφου και δύο αστράγαλοι, γ. Όστρεα, δ. Χάντρες από φαγεντιανή
και αμέθυστο από ΜΕ ταφικό πίθο

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - NT. ΚΟΝΣΟΛΑ



ΠΙΝΑΞ 40 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α.-β Θεσσαλονίκη. Ανασκαφή οικοπέδου στην οδό Ισαύρων. Στοά στη νότια κύρια είσοδο του προ- 
θάλαμου (Φωτ. I  X. Μακαρόνα 1955)

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 41

Θεσσαλονίκη. Ανασκαφή οικοπέδου Συνδέσμου Αρτοποιών. Προθάλαμος: α. Δυτική κόγχη, β. Ά ποψη
του ερευνηθέντος χώρου (λήψη 1973)

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ
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 30 (1975)

α-β. Θεσσαλονίκη. Ανασκαφή οικοπέδου Συνδέσμου Αρτοποιών. Προθάλαμος. Άποψη του
ερευνηθέντος χώρου

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 43

Θεσσαλονίκη. Άνασκαφή οικοπέδου Συνδέσμου Αρτοποιών. Προθάλαμος. Άποψη του ερευνηθέντος
χώρου

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 44 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α-γ. Θεσσαλονίκη. Ανασκαφή οικοπέδου Συνδέσμου Αρτοποιών. Προθάλαμος. Ανατολική κόγχη· 
Κατάσταση πριν από τη διάλυση των υπολειμμάτων επιφανειακού θεμελίου

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ
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α-β. Θεσσαλονίκη. Ανασκαφή οικοπέδου Συνδέσμου Αρτοποιών. Υπολείμματα διαφράγματος στην
κύρια είσοδο της οκταγωνικής αίθουσας

Γ. ΚΝΙΟΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 46 ΑΡΧλίΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Θεσσαλονίκη: α-β. Ανασκαφή οικοπέδου Συνδέσμου Αρτοποιών. Υπολείμματα γενέσεως του τόξου 
μετώπου της 6ης κόγχης, γ. Ανασκαφή οικοπέδου Χρυσής Ιωάννου. Υπολείμματα θεμελιώσεως από 

την α φάση του ανακτορικού συγκροτήματος

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΓΙ1ΝΑΞ 47

Θεσσαλονίκη. Ανασκαφή οικοπέδου Χρυσής Ιωάννου: α. Υπολείμματα θεμελιώσεως από την α φάση 
του ανακτορικού συγκροτήματος, β. Προθάλαμος. Ανατολικός τοίχος από την α φάση του ανακτορι- 

κού συγκροτήματος

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 48 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Θεσσαλονίκη: α-β. Ανασκαφή οικοπέδου Χρυσής Ιωάννου. Προθάλαμος. Αγωγός συλλογής υδάτων 
στέγης, γ. Λατομείο του πρασινόλιθου στις αρχές του αιώνα (λήψη 1913, Archive Fotogr. Paris)

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 49

Θεσσαλονίκη. Ανασκαφή οικοπέδου Χρυσής Ιωάννου. Οκταγωνική αίθουσα: α. Υπολείμματα κονια- 
μάτων με ίχνη των πλακών ορθομαρμαρώσεως, β. Μεγάλη κόγχη

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 50 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Θεσσαλονίκη. Οκτάγωνο: α. Πλευρικό ΒΑ. Δωμάτιο. Ά ποψη, β. Ιχνη ημικυλινδρικού θόλου στον ε- 
ξωτερικό τοίχο του πλευρικού ΒΑ. δωματίου

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 51

Θεσσαλονίκη. Ανασκαφή οικοπέδου Χρυσής Ιωάννου: α-β. Οκταγωνική αίθουσα. Μεγάλη κόγχη: 
στυλοβάτης διαχωρίσματος του πρεσβυτερίου

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 52 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Θεσσαλονίκη. Οκτάγωνο: α. ανατολικό κλιμακοστάσιο, β. δυτικό κλιμακοστάσιο, γ. Γενική άποψη 
του διασωθέντος τμήματος του ανακτορικού συγκροτήματος

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 53

Πάρος. Παροικία: α. Η  εντοιχισμένη επιγραφή, β. Λεπτομέρεια της επιγραφής του Π ί ν. 53 α

Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΣ



ΠΙΝΑΞ 54 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Πάρος: α. Πλάγια αριστερή πλευρά της εντοιχισμένης επιγραφής του Π ί ν. 53 α, β. Έκτυπο της επί-
γραφής στα Ψυχοπιανά

Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 55

Πάρος: α. Οι δυό πλάκες του βωμού και άλλο αρχαίο υλικό, στις παραστάδες μιας πόρτας στα Ψυχοπια- 
νά (Πεταλούδες), β. Η  ενεπίγραφη πλάκα του βωμού του Π ί ν. 55 α

Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΣ
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Πάρος. Ψυχοπιανά: α. Η  ενεπίγραφη πλάκα του βωμού, β. Η  ανεπίγραφη πλάκα του βωμού

Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΣ
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Πάρος. Ψυχοπιανά: α. Η  ανεπίγραφη πλάκα του βωμού, β. Πύργος του Α λήσαφα με εντοιχισμένο αρ- 
χαίο Ολικό

Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΣ



ΠΙΝΑΞ 58 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Πάρος: α-γ. Η  ενεπίγραφη βάση στήλης από το ΒΑ νεκροταφείο της αρχαίας Πάρου

Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 59

Φέρμα Ιεραπέτρας: α. Ιχθυοδεξαμενή. Α. πλευρά, β. Η  σκάλα και τμήμα της Α. πλευράς

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ



ΠΙΝΑΞ 60 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Φέρμα Ιεραπέτρας: α. Η  σκάλα και η ΒΑ. πλευρά της δεξαμενής, β. Το πεζοδρόμιο του Α. διαμερίσματος 
από ΝΔ., γ. Η  Β. πλευρά της δεξαμενής, δ. Το Α. διαμέρισμα από Δ., ε. Η  ΒΑ. γωνία του Α. διαμερίσμα- 

τος, στ. Η  σκάλα και το Α. διαμέρισμα από Δ.

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 61

Φέρμα Ιεραπέτρας: α. Η  δεξαμενή από Β., β. Το εσωτερικό της δεξαμενής από Β. Η  Ν. πλευρά στο βάθος

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ



ΠΙΝΑΞ 62 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Φέρμα Ιεραπέτρας: α. Οι είσοδοι και το διαχώρισμα της δεξαμενής, β. Η  είσοδος του Δ. διαμερίσματος
της δεξαμενής

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 63

Φέρμα Ιεραπέτρας: α. Το Δ. διαμέρισμα της δεξαμενής με την είσοδό του από ΒΑ., β. Λεπτομέρεια
της Ν. πλευράς από Β.

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ



ΠΙΝΑΞ 64 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Φέρμα Ιεραπέτρας; α. Η  ΝΔ. γωνία της δεξαμενής, β. Ο  πεσμένος βράχος στο Δ. διαμέρισμα από ΒΑ.

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 65

Φέρμα Ιεραπέτρας: α. Γενική άποψη της ιχθυοδεξαμενής από ΒΑ., β. Η  ΒΑ. γωνία της δεξαμενής, 
γ. Λαξεύματα πάνω από τη ΝΔ. γωνία της δεξαμενής

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ



ΠΙΝΑΞ 66 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Φέρμα Ιεραπέτρας: α. Η  Ν. πλευρά της δεξαμενής από Α., β. Η  Ν. πλευρά από Δ.

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 67

α. Γενική άποψη των τοιχογραφιών, β. Το υπ  αριθ. I διάχωρο και ο προς τα δεξιά πεσσός, γ. Το υπ 
αριθ. II διάχωρο ανάμεσα στους δύο πεσσούς

Θ. ΠΑΖΑΡΑΣ



ΠΙΝΑΞ 68 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. Το υπ  αριθ. III διάχωρο, β. Το υπ  αριθ. IV διάχωρο

Θ. ΠΑΖΑΡΑΣ
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α. Εννέα χάλκινα νομίσματα (follis): 7, 16, 17 Κωνσταντίνου A . 1, 10 Κωνσταντίνου Β . 3, 11 Κων- 
σταντίου Β. 6, 14 Κώνσταντος, β. Πήλινος λύχνος με έμβλημα κριού στο δίσκο (και σπειροειδή σχέδια 
στο περιθώριο). Στη βάση κισσόφυλλο. γ. (α) Θραύσμα πήλινου λύχνου με ρόδακα και (β) θραύσμα πινα- 

κίου terra sigillata με ανάγλυφη παράσταση ψαριού

Θ. ΠΑΖΑΡΑΣ
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Πέλλα: α. Μωσαϊκό δάπεδο Κυνηγιού Ε λάφου. Ερυθρόμορφο όστρακο, β. Μωσαϊκό δάπεδο Κυνηγιού 
Λέοντος. Στρωματογραφική τομή, γ. Μωσαϊκό δάπεδο «ανθεμίων». Στρωματογραφική τομή

I. ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ
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Πέλλα: α. Μωσαϊκό δάπεδο Κυνηγιού Ελάφου. Στρωματογραφική τομή, β. Μωσαϊκό δάπεδο Αρπαγής
Ελένης. Στρωματογραφική τομή

I. ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ



ΠΙΝΑΞ 72 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αποθήκες. Κεφάλι Αντωνίνου του Ευσεβούς. Αρ. Ευρ. 5241. Πλάγια
δεξιά όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 73

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αποθήκες. Κεφάλι Αντωνίνου του Ευσεβούς. Πρόσθια όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΠΙΝΑΞ 74 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Α ντωνίνος ο Ευσεβής. Πίσω όψη

A. NTΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 75

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αποθήκες. Κεφάλι Αντωνίνου του Ευσεβούς. Πλάγια αριστερή όψη 

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΠΙΝΑΞ 76 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Ρώμη. Museo del Palatino. Προτομή του Αντωνίνου Πίου. Πλάγια δεξιά όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 77

Ρώμη. Museo del Palatino. Προτομή του Αντωνίνου Πίου. Πρόσθια όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΑΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΠΙΝΑΞ 78 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Αρ. Ευρ. 551. Δεξιά πλάγια όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΑΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 79

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Α ρ. Ευρ. 551. Πρόσθια όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΑΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΠΙΝΑΞ 80 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Αρ. Εύρ. 551. Πίσω όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΑΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 81

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Α ρ. Ευρ. 551. Αριστερή
πλάγια όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΑΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΠΙΝΑΞ 82 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Αρ. Ευρ. 509. Δεξιά πλάγια όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΑΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 83

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Α ρ. Ευρ. 509. Πρόσθια όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΑΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΠΙΝΑΞ 84 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Αρ. Ευρ. 509. Πίσω όψη

A. NT ΑΤΣΟ Y ΛΗ-ΣΤ A Y ΡΙΔ Η



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 85

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Αρ. Ευρ. 509. Αριστερή
πλάγια όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡ1ΔΗ



ΠΙΝΑΞ 86 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Αρ. Ευρ. 571. Πλάγια δεξιά όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΑΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 87

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Αρ. Ευρ. 571. Πρόσθια όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΑΗ-ΣΤΑΥΡ1ΔΗ



ΠΙΝΑΞ 88 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Α ρ. Ευρ. 571. Πίσω όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 89

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Αρ. Ευρ. 571. Πλάγια αριστερή
όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΑΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΠΙΝΑΞ 90 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Αρ. Ευρ. 2138. Δεξιά πλάγια
όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 91

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Αρ. Ευρ. 2138. Πρόσθια όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΑΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΠίΝΑΞ 92 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Αρ. Ευρ. 2138. Πίσω όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 93

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊκή Συλλογή. Γυναικείο κεφάλι. Αρ. Ευρ. 2138. Αριστερή
πλάγια όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



Π Ι Ν Α Ξ  9 4 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Ιουλία Μαμαία. Συλλογή Petworth Leconfield

A. ΝΤΑΤΣΟΥΑΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 95

α. Ιουλία Μαίσα, β. Α κουίλια Σεβήρα, γ. Ιουλία Μαμαία, δ. Ά ννια Φαυστίνα, ε. Βαρβία Ό ρβιανα,
στ. Ζηνοβία, βασίλισσα της Παλμύρας

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ



ΠΙΝΑΞ 96 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. Σαλωνίνα, β. Ούλπια Σεβερίνα, γ. Magnia Urbica, δ. Herrenia Etruscilla

A. NT ΑΤΣΟ YAH-ΣΤ AY ΡΙΔΗ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΓ.ΑΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 97

Ά . Μακεδονία. Ειδώλια από το Δοξάτ-Τεπέ

Δ. ΓΡΑ Μ Μ Ε Ν Ο Σ



ΠΙΝΑΞ 98 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. Γραφική παράσταση Ηλέκτρας στο δαχτυλίδι Μ 842 του Μουσείου Ολυμπίας (σχέδ. Κ. Η λιάκη), 
β - γ. Η  σφενδόνη του δαχτυλιδιού Μ 842 με παράσταση Η λέκτρας

Λ. ΚΟΛΩΝΑΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 99

α. Υδρία από τη Λουκανία στο Μουσείο Νεάπολης με παράσταση Ηλέκτρας, β. Ανάπτυγμα της
παράστασης της υδρίας

Λ. ΚΟΛΩΝΑΣ
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a. Υδρία από τη Λουκανία στο Μουσείο Μονάχου, β. Μελική του Μουσείου του Λούβρου Κ 544
με παράσταση Η λ έκ τρ α ς

Λ. ΚΟΛΩΝΑΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 101

α.Υ δ ρ ία  του Μουσείου του Λούβρου Κ 428 με παράσταση Η λέκτρας, β. Πρώιμο μη λιακό ανάγλυφο
με παράσταση Η λέκτρας

Α. ΚΟΑΩΝΑΣ



ΠΙΝΑΞ 102 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. Κρατήρας αριθ. 1761 του Μουσείου Νεάπολης, β. Παράσταση Η λέκτρας σε αγγείο της συλλο- 
γής Coghill από το Anzi

Λ. ΚΟΛΟΝΑΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 103

Λαβή καθρέφτη στο Μουσείο του Reggio με παράσταση Ηλέκτρας

Λ. ΚΟΛΟΝΑΣ



ΠΙΝΑΞ 104 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Κέρκυρα : α. “Αποψη της Σπιανάδας με τις οχυρώσεις της Kortc Veeehia στο βάθος, β. “Αποψη 
του βόρειου άκρου της Σπιανάδας με το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στο βάθος

I. ΔΗ Μ A ΚΟΠΟΥ ΑΟΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 105

Κέρκυρα. Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου : α. Ό ψη προς τη Σπανιάδα, β. Η  κεντρική όψη
προς τη Σττιανάόα

I. ΔΗ ΜΑ ΚΟΠΟ Y ΑΟΣ



ΠΙΝΑΞ 106 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Κέρκυρα. Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου : α. Ό ψη προς τη Σπιανάδα με την πύλη του Αγίου 
Γεωργίου, την τεταρτοκυκλική δωρική στοά και τη δυτική ναϊδιόσχημη πτέρυγα, που προεκτείνει 
την πορεία προς το βορρά του παλιού κτηρίου «Monte di Pietà» (1769), που ενσωματιόθηκε στο συγ- 
κρότημα του ανακτόρου. Διακρίνονται και μερικές ιδιωτικές οικοδομές της Α γγλοκρατίας από τη γύρω

περιοχή, β. Η  πύλη του Αγίου Γεωργίου

I. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 107

Κέρκυρα. Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου : α. Η  πύλη του αρχαγγέλου Μιχαήλ, β. Το δωρικό 
προστώο της πρόσοψης του κτηρίου πρός τη Σπιανάδα. Αποψη από το εσωτερικό της στοάς

I. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 108 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Κέρκυρα. Ανάκτορο Αγιον Μιχαήλ και Γεοργίου: α. Οψη προς τη Σπιανιάδα. Λεπτομέρεια. β. Η 
υπόστυλη κεντρική αίθουσα του ισογείου με το κλιμακοστάσιο για τον όροφο

I. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1075)
ΠΙΝΑΞ 109

Κέρκυρα. Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου: Η  κυκλική αίθουσα του ορόφου

I. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΑΟΣ



ΠΙΝΑΞ 110 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Κέρκυρα. Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου: α .  Η κυκλική αίθουσα του ορόφου. Λεπτομέ- 
ρεια από τη φατνωματική, ημισφαιρική οροφή, β. Κεντρική υπόστυλη αίθουσα του ισογείου. Λε- 

πτομέρεια ιωνικής βάσης

I. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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G. L. Gatteri. «Αρκάδι» (ακουαρέλλα 0.55x0.73). Τεργέστη. Μουσείο Revoltella

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHI



ΠΙΝΑΞ 1 12 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

G. L. Gatteri. Προσχέδιο λεπτομέρειας για την ακουαρέλλα «Αρκάδι» του Π ί ν. I ll  (μολύβι και 
μελάνι 0.30 0.25). Τεργέστη. Μουσείο Revoltella

Κ. ΣΠΕΤΣ1ΕΡΗ - BESCHI
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G. L. Gatteri. Μελέτη για την ελαιογραφία «Αρκάδι» του Π ί ν. 115 (μολύβι και μελάνι 0.33x0.20).
Τεργέστη. Μουσείο Revoltella

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHI



ΠΙΝΑΞ 114 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

G. L. Gatteri. Μελέτη λεπτομέρειας για την ελαιογραφία «Αρκάδι» του Π ί ν. 115 (μολύβι 0.20x0.25).
Τεργέστη. Μουσείο Revoltella

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHI
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G. L. Gatteri. «Αρκάδι» (λάδι σε καμβά 0.70x1.04). Αθήνα. Εθνική Πινακοθήκη

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHI
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G. L. Gatteri. «Αρκάδι» της συλλογής K. Ρουχπάνη (φοτ ογραφία Malovich. Έκθεση 1871). Τεργέστη.
Μουσείο Revoltella

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ- BESCHI



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 117

Αναμνηστικό πιάτο του Κρητικού Αγώνα 1866-69. Αθήνα. Μουσείο Μπενάκη

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHI



ΠΙΝΑΞ 118 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. Γαβριήλ, β. I. Δημακόπουλος, γ. Βαρνάβας, δ. Πραΐδης, ε. Βαφειάδης, στ. Έ σλεν, ζ. Βασιλείου 
(από το «Εθνικόν Ήμερολόγιον» Βρεττού 1868)

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHI



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 119

α-β. «Α ρκάδιον» και το «Πανελλήνιον» (από το «Εθνικόν Η μερολόγιον» Βρεττού 1868)

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHI



ΠΙΝΑΞ 120 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. Αναμνηστικό μετάλλιο του Κρητικού Αγώνα. Αθήνα. Ιστορικό Μουσείο, β. Το μοναστήρι του 
Α ρκαδίου (από το «Εθνικόν Ημερολόγιον» Βρεττού 1868)

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHI



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 121

Προκήρυξη της προεγγραφής για την εγχάραξη του μεταλλίου του Π ί ν. 120α. Αθήνα. Ιστορικό
Μουσείο

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHI
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G. L. Gatteri. «Αρκάδι» (λάδι σε καμβά 0.70x1.04). Αθήνα. Εθνική Πινακοθήκη

Κ. ΣΠ ΕΤ ΣΙΕ ΡΗ  - BESCHI
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Χαράλαμπου Παχή «Το Α ρκάδι» (λάδι σε καμβά 0.82x1.10). Αθήνα. Συλλογή Ε. Κουτλίδη

Κ. ΣΠΕΤΣ1ΕΡΗ - BESCHI



ΠΙΝΑΞ 124 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Σφραγίδα κατάθεσης σχεδίου (patent mark) του πιάτου του Π ί ν. 117

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHI



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 125

Dupré, Fauvel nella sua casa ateniese, aprile 1819 (Voyage, tav. XIX)

L. BESCHI



ΠΙΝΑΞ 126 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

a. La stele di Theron nella casa di Fauvel (da Dupré), b. Atene, Agorà I 2056. Frammento inferiore
della stele di Theron

L. BESCHI



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 127

Atene, Agorà S 1386. Frammento di coronamento a palmetta

L. BESCHI



ΠΙΝΑΞ 128 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΓΙΟΝ 30 (1975)

Leida, Museo. Stele di Archestrate

L. BESCHI



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 129

Leida, Museo. Stele di Demostrate

L. BESCHI



ΠΙΝΑΞ 130 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

a-b. Parigi, Museo del Louvre. Leone Halgan (Alinari 22776)

L. BESCHI



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 131

a - b. Parigi, Bibl. Nat., mss. franç., 22870, f. 88 v. e mss. franç., 22870, f. 89 v. (dis. Fauvel)

L. BESCHI
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Atene, Hephaisteion (cortile Ovest). La «Leaina» di Fauvel

L. BESCHI



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 133

a - b. Londra, Museo Britannico. Toro «funerario»

L. BESCHI





Ο 30ός ΤΟΜΟΣ (1975): ΜΕΡΟΣ Α- ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 1977 ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 1978 

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΠ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΘΕΜ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
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