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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Fig. 1. Fresco fragment showing part of a wo- 
man’s skirt in natural size. Near, but not on the 
South wall of the « Room of the Ladies »

THERA

Summary of the 1971 Excavations

Almost all the hitherto excavated 
area is shown on plan f i g .  1. In our 
efforts to cover this area with a shed, 
we have unearthed, between the north- 
ernmost sector A and sector Δ ( to the 
south of i t ), a little room. This bears 
the name « Room of the Ladies » ( Δω- 
μάτιοv των Γυναικών) upon the plan. 
The reason for naming it thus is the fact 
that this room, apparently of a reli- 
gious nature, was covered by a fresco 
depicting three women. F i g. 1 shows 
a fresco fragment from the South wall, 
in which part of a woman’s skirt is

recognisable. All three women were 
painted in natural size. Another lady 
is shown bending forward, and her 
naked, voluminous breast is depicted in 
a surprisingly realistic manner. Three 
groups of huge pancratium - lilies were 
also represented. Unfortunately, the 
frescoes were badly broken. Only a 
mutilated face has been composed 
from the fragments as yet. The lady 
makes a curious grimace with her 
mouth and lips.

That the room was a kind of shrine 
is shown by the fact that under the
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Fig. 2. “ Room of the Ladies Sacral repository No 2. Most prominent are the two fine « eyed jugs » 
among the pottery contained in the treasury. Two more repositories are distinguished to the right

flagstones - pavement four sacral repo- 
sitories were found. One of them ( to 
the right one can see two more ) is 
entirely shown upon our f i g. 2. It 
is full of pottery. The two uppermost, 
superb eyed - jugs are shown in f i g .  
18 and c o l o u r  p l a t e  Ι Ι ,2.

To the South - West of this room an 
imposing building appeared, which on 
the plan f  i g. 11 is mentioned as « West 
Building » ( Δυτικόν Κτίσμα). It is a 
spacious and well-preserved house with 
doors and windows also well preserved. 
The section f i g .  12 gives an idea of 
this building. It has not been excavated 
yet but was partly investigated owing 
to the construction of the shed over 
it. From the pit, opened in one of its 
corners we have evidence that it was

covered by precious frescoes. One of 
them, about 1 m. sq. in surface, shows 
a kind of « Banner » ( f i g .  3 ) which, 
though no wall was near it, was almost 
finely preserved and in an almost per- 
pendicular position. One of its cor- 
ners is shown in f i g .  4. Garlands and 
festoons are extended between frames 
ending in lily - waz symbols. Gleaning 
and further assembling may show 
better the details of this highly inter- 
esting symbol.

Still more surprising is the figure 
of a little priestess, almost 1 m. high, 
again entirely preserved as by a mi- 
racle. The young girl, clad in a yellow 
stola and handsome jacket has her 
head covered by a blue wig. She is 
offering some kind of red cake which
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Fig. 3. Pit in the «W estern Building». The 
«B anner»  fresco (partly  covered with protect- 
ing gauge) is seen to the right

Fig. 4. Right part of the « Banner » after the 
first provisional cleaning

she is sprinkling with saffran. The bun 
is contained in a luxurious silver and 
gold vessel ( C o l o u r  p l a t e  I ) ,  
still more interesting is the fact that a 
few fragments of miniature frescoes 
were found. On one piece, persons 
are seen before what may be described 
as a columnar building. On the other 
fragments the meaning is not yet clear. 
A clay rhyton in the form of a lion’s 
head stresses the religious character of 
the Western Building ( below, f i g .  
21 ).

Opposite this house, separated by a 
road, lies the basement of the Polythy- 
ron ( Δ 1-Δ la on the p l a n  fig.  11).
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Fig. 5. The road from the North. Left, the 
Western wall of the Polythyron with two win- 
dows; background, the pumice layer is still 
visible and beyond it the compartments of Δ9 
and Δ16

It is still unexcavated, but two of its 
windows have already appeared facing 
towards the road ( f i g .  5 ). Beyond 
the Polythyron to the South lies a 
complex, possibly a grand staircase 
( Δ 9 γ , δ, ε, on the p l a n fig.  11 ), 
the exterior walls of which are already

recognisable in our f i g .  5. Beyond 
these walls lies the great room Δ 16 
( f i g .  11 ).

This room bore a wooden column in 
the centre and received light through 
a large window facing West on to the 
street. The room was literally full of
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Fig. 6. Δ 16, masses of broken pottery within 
the room

every kind of furniture and of abun- 
dant food. Big and little clay pots were 
found on its floor. They were badly 
broken (. an idea is given by f i g. 6 ). 
The vases made of clay must have been 
about two hundred, and many of them 
contained flour, beans and organic 
substances no more identifiable. Stone 
vases and implements, metal objects, 
raw materials and precious, imported 
objects lay there, partly fallen from 
above, it seems.

Our f i g .  7 shows the bottom of a 
big ja r filled with imported little Mi- 
noan vases ( askoi). F i g. 8 presents 
a part of a greater hoard composed of 
stone vases, sea shells ( especially do- 
lium trito ), bronze implements and

two ostrich eggs, imported of course. 
Our photo here shows a stone lamp 
and upon it the fragments of a marble 
« communion chalice ».

Opposite, to the North - East of 
Room 16 lies Room Δ 9, just to the 
South of the already famous Lilies 
Room ( see plan f i g .  11)· This room 
was again literally filled with pottery, 
at least hundred fifty vases in all.

Nothing but pottery was found here, 
but of a superior quality than that of 
Δ 16. There were a few bigger jars 
( f i g .  9 shows one of them with its 
stone lid as it was found ) but the rest 
were little vases, usually of a superior 
quality. F i g .  10 gives an idea. A nice 
jug painted with dolphins is clearly
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Fig. 7. Δ 16, the bottom of a jar which was filled with imported fine Minoan pottery. One can 
see some of the 18 askoi found in it

Fig. 8. Δ 16. A stone lamp and a « Com- 
munion chalice » of marble
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Fig. 9. Δ 9. North - East corner of the 
room with a jar and stone lid as found Fig. 10. Δ 9. Vases on the floor. Upper 

central part : a vase cracked by excessive heat
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Fig. 12. Section through the North part of 
area Δ. To the left is the actual façade of the 
« Western Building »
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Fig. 13. Δ 15. Mill - house 3: mill - stone, bench 
and vase once filled with flour

seen, and above and to the right of it 
a vase with cracked walls, possibly as 
a result of excessive heat.

Joining Δ 16 to the South a com- 
partment was found ( Δ 15, see plan 
fig. 1), which is the third mill-house dis- 
covered so far. The room was accessible 
through a solid door opening from the 
«North Court» 1. A stone staircase is 
still preserved and the rest of the room 
was occupied by the mill. Our fig.  13 
shows a mill-stone on the floor, the stone 
bench of the αλετρίς  ( female slaves 
ground the barley, as we know from 
Odysseus’ palace ) and, to the left, a 
stone bank. Upon it lies yet another 
mill - stone, partly covered by the vase

once containing flour, but now aspa 
( volcanic powder ). Other accessories 
found in situ make this installation 
quite precious for what I have once 
written about the distribution of daily 
rations. This is further corroborated 
by the decipherment of the Linear B 
script, speaking about σιτοχόοι.

Finally, at the southernmost part of 
the excavation ( not contained in the 
p l a n  f ig.  11),  a new, most imposing 
building appeared. I t consists of ashlar 
masonry ( f i g .  14 ) and the façade 
bears two large windows or possibly 
verandahs. The seismic catastrophe is 
most apparent here, as scores of worked 
stones still lie before the front of the
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Fig. 14. Area E, a new ashlar masonry build- 
ing, upper storey. The basement lies under- 
neath. One can see the results of the earthquake

Fig. 15. A filler of 
purple - stone

V
*.
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Fig. 16. Tablet of schist and a piece of sand- 
stone for polishing it

Fig. 17. Two chamber pots of the kind later 
called προχοΐς by the Greeks

building. The interior is still covered, 
but there are indications of wall paint- 
ings. The part of the building seen on 
our photo is the storey and there is a 
basement beneath it.

A selection of the finds will close this 
brief report : Of the stone objects 
f i g .  15 shows a rather rare imple- 
ment, a filler of dark red purple - stone. 
F i g .  16 shows ( again found together)

a tablet of schist stone and a piece of 
sandstone for polishing the surface of 
the tablet. Surely, we have to do with 
implements of scribes. A similar set 
was found in Storeroom A 1.

Dozens of clay pots are well preserv- 
ed and show fine decoration. Of locally 
made pottery, we may be allowed to 
show first a pair of coarse spouted vases 
( f i g .  17).  There are indications that
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Fig. 18. Eyed-jug with myrtles and vetches 
decoration

Fig. 19. Clay rhyton with clusters of crocus. 
It imitates a metal prototype

Fig. 20. A Minoan cup with double axes in 
brown or brown-red and white
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this is a form of chamber - pots for 
which the ancient Greeks used the 
name αμίς, but also prochois ( προχο- 
ΐς ), that is «spouted pot».

F i g .  18 shows a line, eyed-jug,  
painted with myrtles and vetches. It 
belonged to the sacral vessels of the 
« Room of the Ladies ».

Of imported vases we show the fine 
rhyton with crocus clusters ( f i g .  19 ) 
which imitated a metal prototype. 
F i g .  20 shows a fine and finely pre- 
served Minoan bowl with double axes. 
In f i g .  21 ( a  hasty photograph) 
we see a fine lion’s head ( rhyton ) of 
yellow polished clay with details in 
white. There is no doubt that we have 
before us a cheap substitute of a pre- 
cious gold and silver rhyton.

Finally, fig.  22 shows a fine lentoid 
seal of dark red jasper. A strange 
winged being is represented, something 
between a sphinx ( if the head is hu- 
man ) and a griffin if the head is meant 
to be that of a duck. The dolphin is 
rather a fill - ornament than a baby 
trying to suck from a hitherto un- 
expected mother.

Upon our Col o u r p l a t e  II, 2 one 
can see the fine jug showing cranes or 
something similar in polychrome style; 
it was found in repository 1 of the 
« Room of the Ladies ». The ostrich-egg 
is shown in its final form as a rhyton. A 
pierced disc was applied on its bottom 
and a neck and mouth supplied with 
two handles served to fill the sacral 
rhyton ( C o l o u r  p l a t e  I I , i ) .  The 
accessories are made of hard, green 
coloured faience. The vase may be an 
import, though it is not excluded that 
only the eggs were imported and the 
workmanship was Aegean.

The fresco of the little « priestess » 
may be discussed later, when the rest 
of the body will be cleaned. It is to 
observe, however, that the fashion of 
the earrings, the thick lips, the blue 
wigs and the red ears ( a fashion known 
in Europe down to the end of the 19th 
century ) are really surprising and they 
are ( at least hitherto ) not known in 
Crete ( C o l o u r  p l a t e  I).  These 
facts can bring us, possibly, to far - 
reaching discussions and conclusions.

Prof. SP. MARINATOS
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Fig. 21. Clay rhyton in form of a lion’s head, 
imitating a prototype in gold and silver

Fig. 22. A lentoid seal of brown - red jasper. 
A curious kind of griffin ( a duck head ?) or 
sphinx ( human head ? ) in company with a dol- 
phin ( photo of the prototype )
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ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ

Μετά της επιβαλλομένης επιφυλακτι- 
κότητος, λόγω της προσωρινότητος των 
σχετικών συμπερασμάτων, θα υποστη- 
ριχθή ενταύθα μία θέσις, βάσει των πορι- 
σμάτων των εις τον Βοιωτικόν χώρον 
ερευνών του υπογραφομένου, όστις επι- 
φυλάσσεται να αναπτύξη ευρύτερον το 
θέμα, όταν του δοθή η ευκαιρία ενδελε- 
χεστέρας μελέτης των στοιχείων της αρ- 
χαιολογικής ερεύνης και της παραδό- 
σεως. Ε ν τω μεταξύ, λόγω της προφανώς 
υψίστης σπουδαιότητος του ζητήματος, 
δίδονται εις την δημοσιότητα τα στοι- 
χεία εκείνα, τα οποία πιστεύεται ότι στη- 
ρίζουν το θέμα της παρούσης ανακοινώ- 
σεως.

I. ΤΟ ΑΜΦΕΙΟΝ ΘΗΒΩΝ

Βαθμιδωτή πυραμίς εις την καρδίαν της
Βοιωτίας
Από άλλης θέσεως θα δοθούν ακριβή 

στοιχεία της διεξαχθείσης κατά το έτος 
1971 συστηματικής ανασκαφικής ερεύ- 
νης εν Θήβαις και επί τού λόφου τού 
Α μφείου, δι' ης απεκαλύφθη ο Τύμβος 
και ο τάφος Ζήθου και Άμφίονος. Καρ- 
πός τού προγραμματισμένου έργου εντο- 
πισμού και ανασκαφής των περί την Κα- 
δμείαν ακρόπολιν μνημείων των Θηβών 
υπήρξεν η ευτυχής ανακάλυψις δύο των 
σημαντικωτέρων μνημείων της πόλεως, 
δηλαδή του τάφου των Οιδίποδος παίδων, 
επί του λόφου του Μεγάλου Καστελλίου, 
Α. των Προιτίδων Πυλών και κατά την 
οδόν προς Χαλκίδα (Παυσανίας, IX, 
18, 3, βλ. και Θεοδ. Τ . Σπυροπούλου, 
Μυκηναϊκός βασιλικός Θαλαμωτός τα-

φος εν Θήβαις, ΑΑΑ, IV (1971 ), σ. 
161 - 4) και του Τύμβου και του κοινού 
τάφου Ζήθου και Α μφίονος ( Παυσανίας, 
IX, 17, 4).

Τοπογραφικώς μάλλον σαφώς παραδί- 
δεται το σεπτόν μνημείον διά της παρα- 
δόσεως. Ο  Αισχύλος το ετοποθέτει 
έναντι των Βορ ραίων Πυλών ( Επτά επί 
Θήβας, 526 κ.έ.):

 « Τον δε πέμπτον αυ λέγω Παρθενο- 
παίον Α ρκάδ’ Αταλάντης γόνον, πέμ- 
πταισι προσταχθέντα Βορραίαις Πύλαις, 
Τύμβον κατ’ αυτόν Διογενούς Α μφίο- 
νος ».

Τον τάφον θέλει κοινόν διά τούς αυτα- 
δέλφους Θηβαίους Διοσκούρους η παρά- 
δοσις ( Σχόλια εις Ευριπίδου Φοινίσσας, 
146, « κοινός μεν αμφοίν ο τάφος Ζήθου 
και Αμφίονος »). Οι λόγοι του Περιη- 
γητού διά το μνημείον είναι οι εξής : 
« Ζήθω δε μνήμα και Α μφίονι εν κοινώ 
γης χώμα εστίν ου μέγα . . . » ( IX, 17, 4 ).

Ο  αείμνηστος Κεραμόπουλλος επεξειρ- 
γάσθη μετά της χαρακτηριζούσης αυτόν 
σοφίας και ακριβολογίας τας μαρτυρίας 
της παραδόσεως και τοποθετεί ορθώς το 
μνημείον επί του ομωνύμου λόφου ( βλ. 
ενταύθα σ χ έ δ. 1 ). Ε ν τούτοις, ως φαίνε- 
ται, εθεώρησεν όλον τον δεύτερον μαστόν 
του λόφου (κατωτέρω) ως τύμβον ( βλ. 
ΑΔ 3 ( 1917 ), σ. 383 - 386 και εικ. 198, Δ ), 
καίτοι ούτος ευρίσκεται επί της κορυφής 
μόνον αυτού. Μετά τον Κεραμόπουλλον 
εγένοντο ανεπιτυχείς τινες προσπάθειαι 
προς εντοπισμόν του μνημείου ( βλ. ΑΔ 
22 ( 1967): Χρονικά, σ. 229 - 230). Διά 
της τελευταίας ανασκαφής απεκαλύφθη ο
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Σχέδ. 1. Τοπογραφικός χάρτης των Θηβών δεικνύων 
την θέσιν του Αμφείου — εκ του ΑΔ 3 (1917).

τύμβος και εντός αυτού ο κοινός τάφος 
των βασιλέων !

Ο  Κεραμόπουλλος, είναι αληθές, επρο- 
χώρησεν έτι περαιτέρω. Διέκρινε την πε-

ριτρέχουσαν τον λόφον ζώνην και σχο- 
λιάζει αυτήν κατ’ αναλογίαν προς ομοίαν 
προς τον λόφον του Μεγάλου Καστελ- 
λίου, ένθα τα « Οιδίποδος παίδων μνή-
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Σχέδ. 2. Θήβαι. Το Α μφεί- 
ον, ως  εφαίνετο εν έτει 1917. 
Σχεδιογράφημα του υπο- 
γραφομένου εκ φωτογραφί- 
ας των «Θηβαϊκών» ( εκ 
του ΑΔ 3 (1917), εικ. 206)

Σχέδ. 3. Θήβαι. Α μφείον. 
Τομή Δ. Κ λ ιτύ ο ς . Κ λ ι μ. 
1 : 500.

Σχέδ. 4. Θήβαι. Αμφείον. 
Τομή Β. Κλιτύος. Κλιμ. 
1 : 500. (1. Ο  πρώτος κώ- 
νος (βράχος). 2. Ο  δεύ- 
τερος κώνος ( βράχος ). 
3. Ο  Τύμβος ( πλίνθοι ).

ματα », ως εξής : « Το σχήμα του Κα- 
στελλίου είναι, ως είδομεν, σχήμα τύμ- 
βου, σχηματισθέντος το μεν δι' απολα- 
ξεύσεως του φυσικού λόφου, το δε διά

συμπληρώσεως αυτού διά της λατύπης 
και άλλων χωμάτων, ώστε να αποτελε- 
σθή το γνωστόν και εις προσοχήν του 
Leake υποπεσόν σχήμα, όπερ είδομεν
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Σχέδ. 5. Θήβαι. Αμφείον. Σχεδιαστική αποτύπωσις του εις βαθμιδωτήν πυραμίδα μορφωθέντος λό- 
φου του Αμφείου Θηβών. ( Α. Ο  πρώτος κώνος (βράχος). Β. Ο  δεύτερος κώνος (βράχος). Γ. Ο  
Τύμβος ( πλίνθοι). Δ. Ο  τάφος Ζήθου και Αμφίονος. Ε. Η  καλύπτουσα τον Τύμβον επίχωσις)

πως και εις το Άμφιον. Η  μεγάλη επί 
της κορυφής επιφάνεια και η περιθέουσα 
τον τύμβον ζώνη ίσως ήσαν αναγκαίαι 
προς συρροήν πολλών ανθρώπων κατά 
την τέλεσιν των δημοτελών εναγισμών 
της « θεραπείας των ηρώων » . . . πι- 
θανώς δε και « επιταφίων αγώνων . . .. » 
( ΑΔ, ε.α., σ. 395 ).

Ήδη διά της συστηματικής ανασκαφι- 
κής του διερευνήσεως, καίτοι αυτή δεν 
εκάλυψεν εισέτι όλους τούς επιδιωκο- 
μένους σκοπούς, ο λόφος του Αμφείου 
και η όλη του διαμόρφωσις λαμβάνει 
απροσδόκητον μνημειακήν και αρχαιο- 
λογικήν ερμηνείαν ( βλ. σχέδ .  3, 4, 5 ). 
Ε ν βραχυτάτη αναλύσει ο λόφος του 
Αμφείου έχει το ακόλουθον σχήμα : Την 
βάσιν αυτού αποτελεί εκτεταμένος περι- 
φερής η ολίγον ελλειψοειδής κώνος, μέγα 
μέρος του οποίου, ιδία κατά την βάσιν 
του, έχει αρκούντως αλλοιωθή υπό οδών 
και οικιών, επί δε του πρώτου τούτου 
υψούται δεύτερος κωνοειδής μαστός, ουχί 
χυτός, αλλ’εκ φυσικού πάλιν βράχου. Τον 
πρώτον από του δευτέρου των κώνων χω- 
ρίζει ευρεία ζώνη περιτρέχουσα την βά-

σιν του συνόλου δευτέρου κώνου. Κατά 
το Ν. μέρος της έχει αυτή αλλοιωθή, 
όπως και όλος ο λόφος, από την οικοπε- 
δοποιητικήν βουλιμίαν της εποχής μας, 
αφανίζουσαν το φυσικόν και ιστορικόν 
σχήμα των ενδόξων χώρων της πατρί- 
δος μας. Αυτό ήτο το σχήμα του λόφου 
μέχρι της προσφάτου ανασκαφής του 
υπογραφομένου.

Εις το σχέδ .  4 δίδεται εν τομή η Β. 
κλιτύς του λόφου, ανταποκρινομένη εις 
την ενταύθα περιγραφομένην διαμόρφω- 
σης επί τη βάσει δε αυτής αποκατεστάθη 
σχεδιαστικώς και ο εν σχέδ .  5 εικονι- 
ζόμενος λόφος του Αμφείου. Ε ν τούτοις, 
η Δ. κλιτύς και κυρίως το ΒΔ. τμήμα αυτής 
παρουσιάζει διαμόρφωσιν οίαν αποπει- 
ράται να αποκαταστήση το σχέδ .  3. 
Ενταύθα η κλιτύς διαμορφούται ουχί εις 
τρία, μέχρι και του επί της κορυφής του 
λόφου τύμβου των πλίνθων, επάλληλα 
κωνικά μέτωπα, αλλά εις τέσσαρα, υπάρ- 
χει δηλονότι εις ακόμη « δρόμος » με- 
ταξύ του πρώτου έκ των κάτω και του 
δευτέρου των κώνων. Πρέπει, πάντως, να 
ομολογηθή ότι αί διακρίσεις αυταί, μη
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απαντώσαι καθ’ όλην την περίμετρον του 
λόφου, δεν πρέπει να προεξοφλούν ορι- 
στικήν διαμόρφωσιν αυτού κατά το σχή- 
μα του σχε δ .  3.

Ο ριστικωτέραν θεωρεί ο γράφων την 
εικόνα, ην αποδίδει το σ χ έ δ. 4 και 
βάσει αυτής αποκατέστησε τον λόφον 
εις το σχέ δ .  5. Είναι ενδεχόμενον συ- 
στηματική διερευνησις του λόφου να 
τροποποιήση πως τας αποτυπουμένας εν- 
ταύθα αναλογίας, αλλά το βασικόν σχήμα 
των σ χ ε δ .  4 και 5 πιστεύεται ότι 
είναι ακριβές· οπωσδήποτε πάντως τα 
παρόντα σχέδια απέβλεψαν κυρίως εις 
την αποτύπωσιν του σχήματος του λό- 
φου και του τύμβου και όχι εις ακριβολό- 
γον και λεπτομερειακήν σχεδίασιν 
αυτών, ήτις θα γίνη προσεχώς. Εις τας 
άλλας δυσχερείας πρεπει να προστεθή 
η δεινή άλλοίωσις του λόφου κατά 
τούς νεωτέρους κυρίως χρόνους 
( οδοί - χαρακώματα - αποχωματώσεις - 
οικοδομικαί εργασίαι), η οποία κατέ- 
στησε δυσχερείς τας ανωτέρω διαπιστώ- 
σεις και την εν γένει μελέτην αυτού.

Διά της τελευταίας ανασκαφής λοιπόν 
διεχωρίσθη ο δεύτερος κώνος εις δύο με- 
ρικωτέρους, ο τελευταίος των οποίων 
προς τα άνω είναι ο περιώνυμος τύμβος, 
ο περιέχων τον κοινόν τάφον Ζήθου και 
Αμφίονος. Εχρειάσθη μεγίστη προσοχή 
και δεξιότης διά να επιτευχθή η ανακάλυ- 
ψις και η ανάδειξις ενός εντελώς μοναδι- 
κού μνημείου του Ελλαδικού χώρου και 
τούτο διότι ο τύμβος των Θηβαίων βασι- 
λέων έχει κατασκευασθή από ο π τ ά ς 
π λ ί ν θ ο υ ς .  Εις το κέντρον του τύμβου, 
μετρούντος διάμετρον υπέρ τα 20 μ., κα- 
τεσκευάσθη ο κοινός τάφος, κιβωτιόσχη- 
μος, μήκους 2.20 και πλ. 1.15 μ. ( βλ. 
σ χ έ δ .  5 και ε ί κ. 1 - 3 ).

Ο  τάφος εκαλύφθη, ως πιστεύει ο γρά-

φων, διά πλίνθων όμοιων προς τας χρη- 
σιμοποιηθείσας διά την κατασκευήν του 
τύμβου, αλλ’ οι συλήσαντες αυτόν κατέ- 
στρεψαν και ανεμόχλευσαν την καλύ- 
πτουσαν αυτόν επίχωσιν. Τα νεώτερα 
όστρακα, εκ του ορύγματος προς σύλησιν 
του τάφου, χρονολογούνται εις τούς 
ΥΕ III χρόνους. Τον έκ πλίνθων τύμβον 
εκάλυψαν αρχήθεν διά χωμάτων ( πρβλ. 
σχέδ .  5 ). Η  χρονολογία του τύμβου και 
της επ’ αυτού επιχώσεως δίδεται έκ των 
κεραμεικών ευρημάτων, άτινα περιλαμ- 
βάνουν πλήθος οστράκων και ευάριθμα 
σκεύη των ΠΕ II χρόνων. Μέχρι της ορι- 
στικωτέρας μελέτης του ζητήματος τού- 
του, οι ανωτέρω χρόνοι απομένουν ως οι 
χρόνοι κατασκευής του μνημείου. Τον 
κτερισματικόν πλούτον του συληθέντος 
τάφου μαρτυρούν τα ελάχιστα ευρήματα, 
άτινα διέλαθον τούς κλέπτας. Εις την 
ε ι κ. 4 απεικονίζονται τρία θαυμάσια 
χρυσά κοσμήματα κρινοπαπύρων, ύψ. 
0,033 μ., προωρισμένα προφανώς να 
αναρτώνται εκ του παρά την βάσιν των 
κρίκου. Εις το δάπεδον του τάφου και εν- 
τός του βράχου είχον ανοιχθή δύο απο- 
θέται, διαστ. 0,38 X 0,30 X , 0,30 μ., το 
περιεχόμενον των οποίων είχε πάλιν 
διαρπαγή. Περισσότερα θα λεχθούν βε- 
βαίως από άλλης θέσεως, σημειούται 
πάντως ενταύθα και διά τούς σκοπούς της 
παρούσης εργασίας ότι διά της ανακαλύ- 
ψεως του τύμβου το σχήμα του λόφου 
του Αμφείου αποβαίνει σχήμα β α θ μ ι - 
δ ω τ ή ς  π υ ρ α μ ί δ ο ς ,  ως περίπου εις 
το εικονιζόμενον σχεδιογράφημα 5. Το 
σχήμα δε ακριβώς τούτο και το υλικόν 
κατασκευής του τύμβου οδηγεί εις τα 
Αιγυπτιακά μνημεία, αντίγραφον των ο- 
ποίων αποτελεί το Αμφείον Θηβών! 
Εις την παρούσαν στιγμήν μάλιστα σκέ- 
πτεται ο γράφων ως εξής : Το πυραμιδο-
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Εικ. 1. Ο  τάφος Ζή- 
θου και Αμφίονος εις 
το μέσον του Τύμβου. 
Μετά τον τάφον, δεξιά, 
διακρίνονται αι πλίν- 
θοι του Τύμβου

ειδές σχήμα του έλαβεν ο λόφος του Α μ- 
φείου διά τεχνικών λαξεύσεων και κατα- 
σκευής ζωνών, τας οποίας δι' άλλους σκο- 
πούς θεωρεί γενομένας ο Κεραμόπουλ- 
λος ( ανωτέρω).

Τοιουτοτρόπως, αντί να κατασκευασθή 
εξ αρχής εν μνημείον τύπου μασταμπά, 
εχρησιμοποιήθη ο φυσικός λόφος, δια- 
μορφωθείς καταλλήλως, ώστε να απο- 
δώση το επιθυμητόν πυραμιδοειδές σχή- 
μα. Η  καινοτομία, η όλη ιδέα και αυτό 
τούτο το μνημείον είναι, εξ όσων γνωρί- 
ζει ο υπογραφόμενος, μοναδικά διά την 
Ελλάδα, εύλογον δε του παρέσχε αφορ- 
μήν να υποθέση, όσα εν κεφαλαίω της 
παρούσης εσημείωσε.

Βεβαίως θα αναπτύξη τας πρώτας αυτάς 
παρατηρήσεις και τούς συλλογισμούς του, 
λεπτομερέστερον, αφού προηγουμένως

Εικ. 2. Ο  τάφος Ζήθου και Αμφίονος, ως ευ- 
ρέθη, βλέπε όπισθεν, δεξιά, τας πλίνθους του 
Τύμβου
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ολοκληρώση τας σχετικός του έρευνας 
εις τον λόφον. ( Διά μίαν πρώτην συγκρι- 
τικήν αντιπαραβολήν προς τα Αιγυπτια- 
κά μνημεία τύπου μασταμπά - πυραμίδος 
πρβλ. Κ. Lange - Μ. Hirmer, Ägypten, 
σ. 50 κ.ε., εικ. 6 κ.ε. ).

Διά μίαν λοιπόν εισέτι περίπτωσιν, και 
μάλιστα τοσούτον καιρίαν, η παράδοσις 
εύρε πλήρη δικαίωσιν διά της αρχαιολο- 
γικής ερεύνης.

II. Η  ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΠΑ Ϊ ΔΟΣ

Ε ν κολοσσιαίον έργον Αιγυπτιακής ε-
πινοήσεως και εκτελέσεως

Τα ζητήματα και η έρευνα του Κωπαϊ- 
δικού χώρου είναι ανεκτιμήτου σημασίας 
διά την αρχαιολογικήν επιστήμην. Μίαν 
εισαγωγήν εις τα σχετικά θέματα θα απο- 
πειραθή ο υπογραφόμενος εις μελέτην, η 
οποία δεν πρόκειται να βραδύνη.

Εικ. 3. ΄Αλλη όψις του τάφου

Το θέμα της αποξηράνσεως της Κω- 
παΐδος δεν έχει μελετηθή, πιστεύω, ορι- 
στικώς από τούς ερευνητάς, παρά τας 
σπουδαίας επ’ αυτού εργασίας αρκετών 
λογίων ( βλ. βιβλιογραφίαν παρά Ulrich 
Kahrstedt, Der Kopaissee im Altertum 
und die « Minyschen » Kanäle, AA, 1937, 
σ. 1 κ.ε. ).

Εις τα πλαίσια της παρούσης ανακοι- 
νώσεως δεν επιδιώκεται βεβαίως ούτε α- 
κροθιγής ανάπτυξις του θέματος. Η  απο- 
ξήρανσις της Κωπαΐδος ως κολοσσιαίον 
τεχνικόν και πολιτιστικόν επίτευγμα ο- 
δηγεί ημάς εις τας ακολούθους σκέψεις : 
Η  Κωπαΐς είναι αλλοτρία διά τα Ελλη- 
νικά δεδομένα γεωγραφική σύμπτωσις μέ 
την τεραστίαν της έκτασιν ( 200.000 τ.μ. ). 
Όπως γίνεται μέ τας μεγάλας πεδιάδας 
της Ανατολής γενικώς, οι περί αυτάς 
κατοικούντες αναγκάζονται εις ιδιαίτερον
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τρόπον συμβιώσεως. Υ ποχρεούνται εις 
αυστηρόν οργάνωσιν και ιεράρχησιν, εις 
σύμπηξιν αμφικτυονιών και ωργανω- 
μένην εκμετάλλευσιν της πεδιάδος.

Μόνον αί πολιτικαί και οργανωτικαί 
αυταί προϋποθέσεις καθιστούν δυνατήν 
την εκτέλεσιν υδραυλικών έργων ( αποξη- 
ράνσεις — παροχετεύσεις ρευμάτων — α- 
ποστραγγίσεις κ.α.) και την ασφάλειαν 
των πάσης φύσεως τεχνικών κατασκευών.

Αι ανθρώπιναι αυταί επιδόσεις αποτε- 
λούν εξ άλλου την πρώτην αρχήν και την 
αφορμήν αναπτύξεως των επιστημών της 
Μηχανικής και της Γεωμετρίας. Πάντα 
ταύτα είναι οικεία εις τούς γνωρίζοντας 
τας θεμελιώδεις αρχάς ζωής και πολιτι- 
σμού των λαών της Ανατολής και κυρίως 
των κατοικούντων την εύφορον χώραν 
του Νείλου, την Αίγυπτον 1.

Την Αίγυπτον καλεί ο Ηρόδοτος « δώ- 
ρον του Νείλου ». Ο  ποταμός διογκού- 
μενος από του Ιουλίου εκάστου έτους 
πλημμυρίζει όλην την χώραν, δωρίζων 
ευφορίαν και ευκαρπίαν εις αυτήν. Η  
ευτυχία και ο πλούτος της Αίγυπτου εξαρ- 
τώνται πάντοτε από το ύψος εις το όποιον 
θα ανέλθουν τα ύδατα του Νείλου. Διά 
τον λόγον αυτόν οι Αιγύπτιοι υποβοη- 
θούν το έργον του ποταμού, διευκολύνον- 
τες διά τεχνητών έργων την κυκλοφο- 
ρίαν των υδάτων εις όλην την Αίγυπτον.

Την Κωπαΐδα, εξ άλλου, διαρρέουν 
δύο ποταμοί, ο Βοιωτικός Κηφισός και ο 
Μέλας ( νυν Μαυροπόταμος ). Το απο- 
ξηραντικόν έργον των Μινυών έλαβε 
οπωσδήποτε πρόνοιαν, ώστε τα ύδατα 
των ποταμών τούτων, κυρίως δε της Ε ρ- 
κύνης ( βλ. ΑΑ, 1937, σ. 6), να φθάνουν 
διά καταλλήλων διευθετήσεων μέχρι του 
τελευταίου σημείου της πεδιάδος, αρ- 
δεύοντες και πιαίνοντες αυτήν.

Εικ. 4. Χρυσά κρινοειδή - παπυροειδή κοσμήματα εκ του τάφου Ζήθου και Αμφίονος

1. Αναλογίας και σχέσεις βλ. παρά Sp. 
Marinatos, Greniers de l’Helladique Ancien, 
BCH 1946, σ. 337 κ.ε., κυρίως σ. 342, 347, 350.
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Το τεράστιον αποξηραντικόν έργον 
της Κωπαΐδος αποδίδεται εις τούς Μι- 
νύας. Το πρόβλημα είναι μέγα και δεν 
έλαβεν εισέτι την οριστικήν του λύσιν 
( βλ. ΑΑ, ε.α. ). Κέντρον των Μινυών 
θεωρείται ο Ορχομενός, εκείθεν δε φαί- 
νεται ότι αφωρμήθη και ωργανώθη όλον 
το καταπληκτικόν έργον, το κατασκευ- 
αστικόν και το της προνοίας, λειτουρ- 
γίας και ασφαλείας του όλου συστήματος. 
Το έργον αυτό κατέστησε περιώνυμον 
διά τον πλούτον του τον Ορχομενόν 
της Βοιωτίας 2.

Επί πάντων τούτων θα προστεθούν εις 
το μέλλον πλέον απηκριβωμέναι ειδήσεις 
και συγκρίσεις, αλλά πιστεύεται ότι οι 
ανωτέρω συλλογισμοί ακολουθούν ορθήν 
οδόν : Ε διδάχθημεν πάντες ότι περί την 
αρχήν της 2ας χιλιετηρίδος π.Χ. εισβάλ- 
λουν τα πρώτα Ελληνικά φύλα εις την 
Ελλάδα και δη έκ Βορρά. Εις τα τεκμήρια 
της εισβολής αυτής είδον οι μελετηταί, 
μεταξύ άλλων, την λεγομένην Μινυακήν 
κεραμεικήν, τροχήλατον, ακριβών περι- 
γραμμάτων, καλώς ωπτημένην, αποκαλυ- 
φθείσαν και εις το αντίστοιχον ΜΕ 
στρώμα των Γερμανικών ανασκαφών του 
Ορχομενού. Η  κεραμεική αύτη εμαρτύ- 
ρει την άφιξιν νέου λαού, του πρώτου, 
ως πιστεύεται, Ι νδοευρωπαϊκοϋ στοι- 
χείου, το οποίον εισήρχετο εις την Ε λ - 
λάδα.

Αφήνων κατά μέρος και δι' άλλην 
διαπραγμάτευσιν τας παραδόσεις και θεω- 
ρίας περί του μυστηριώδους τούτου λαού 
των Μινυών, θεωρώ παντάπασιν αδύνα- 
τον την άφιξιν του λαού, όστις επενόησε 
και ωλοκλήρωσε το αποξηραντικόν έρ-

γον της Κωπαΐδος έκ του βαρβάρου και 
απολιτίστου Βορρά των αρχών της 2ας 
π.Χ. χιλιετηρίδος. Θεωρώ τον λαόν τού- 
τον, ως προελθόντα έκ της Ανατολής, εκ 
του όλου δε έργου του εις το Κωπαϊδικόν 
πεδίον πιστεύω τούτον προελθόντα εξ 
Αίγυπτου. Τους φορείς της Μινυακής 
κεραμεικής και των τοπωνυμιών εις 
-σσος κλπ. ( « Parnassos Folk », πρβλ. 
Fick, Vorgriechische Ortsnamen, σ. 69 
κ . . ), θεωρούσι τινες Ινδοευρωπαϊκόν 
στοιχείον προελθόν έκ της Κεντρικής 
και ΝΔ. Μικράς Ασίας ( Λούβιοι) ( βλ. 
προχείρως L. Palmer, Mycenaeans and 
Minoans, σ. 321 κ.ε. και κυρίως σ. 357 ), 
και εγκατασταθέν εις την Στερεάν Ε λ- 
λάδα κυρίως ( Παρνασσός ).

Ημείς πιστεύομεν τον λαόν τούτον 
είτε προερχόμενον καθ’ ολοκληρίαν εξ 
Αίγυπτου η συνεπιφέροντα ικανόν αρι- 
θμόν ανθρώπων έκ της χώρας αυτής. 
Έργα και επινοήσεις του στοιχείου τού- 
του θεωρώ τον Τύμβον του Ζήθου και 
Αμφίονος εις τας Θήβας και το αποξη- 
ραντικόν έργον της Κωπαΐδος. Ο  προι- 
κισμένος εκείνος λαός θα εκόμισε βε- 
βαίως εις την χώραν και άλλας πολιτι- 
στικάς επιτεύξεις, προπάντων δε την 
Γραφήν, η οποία πρέπει βεβαίως να 
εχρησιμοποιήθη εις τον Ελλαδικόν χώ- 
ρον πολύ πριν η Γραμμική Β καταστή 
η ανακτορική Γραφή της Μυκηναϊκής 
Ελλάδος. Είναι προφανές εις ποιας προ- 
εκτάσεις δύναται να μας οδηγήση μία 
τοιαύτη υπόθεσις.

Ίσως κάποτε η αρχαιολογική έρευνα 
αποκαλύψη Αρχεία Γραφής προγενε- 
στέρας της Γραμμικής Β εις την Ελλάδα. 
Το να αναμένη τις τοιαύτα κείμενα εις 
τα κέντρα των Μινυών εν Έλλάδι, και 
δή τον Βοιωτικόν Ορχομενόν, δεν είναι 
μόνον τολμηρά υπόθεσις.

2. Ιλ ιά δ ο ς  1381, « ουδ’ οσ’ ες Ορχομενόν 
ποτινίσσεται, ουδ’ όσα Θήβας Αιγυπτίας ».
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ΙII. Αιγυπτιακαί επιδράσεις και στοι- 
χεία εις την Ελλάδα και μάλιστα εις 
Βοιωτίαν, περί ης εδώ κυρίως ο λόγος, 
υπάρχουν πλείστα όσα ( βλ. προχείρως 
Pendlebury, Aegyptiaca), αλλά πάντα 
εθεωρήθησαν ως προϊόντα ανταλλαγής 
πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ των δύο 
χωρών.

Ουδείς, εξ όσων γνωρίζω, ωμίλησε περί 
ολοκλήρου εποικισμού ή μετακινήσεως 
ομάδος ή ομάδων ανθρώπων εξ Αιγύπτου 
προς την Ελλάδα παρά -τας σχετικάς 
αναφοράς, περισσότερον ή ολιγώτερον 
σαφείς, της παραδόσεως. Ενταύθα θα 
προσαχθούν, συνοπτικώς μόνον, ενδει- 
κτικά τινα στοιχεία, ενισχυτικά του εν 
επικεφαλίδι θέματος.

Περιορίζομαι εις αυτάς τας Θήβας και 
την Βοιωτίαν μόνον :

Επί της Καδμείας ακροπόλεως υπήρ- 
χε κατά τον 5ον αιώνα π.Χ. ναός του Άμ- 
μωνος Διός και άγαλμα του θεού, έργον 
του Καλάμιδος, Ανάθημα δε Πινδάρου 
( Παυσανίας, IX, 16, 1), εν ω Αιγυπτιακοί 
θεότητες λατρεύονται βραδύτερον εν Θή- 
βαις, ήτοι ο Σάραπις και η Ί σις και ο 
΄Ανουβις ( IG VII, αρ. 2482), εν Τανάγρα 
δε περίφημος ήτο η εορτή των Σαρα- 
πιείων ( βλ. ΑΕ, 1956, σ. 34 κ.ε. Rev. 
Arch., 1966, σ. 297 κ.ε.).

Την παράδοσιν περί της Αιγυπτιακής 
καταγωγής του Κάδμου θα εκμεταλλευθώ 
ενταύθα διά των εξής λεπτομερειών. 
Παραθέτω το κείμενον Ανωνύμου συγ- 
γραφέως, σωθέντος εις τα σχόλια εις τον 
8ον Ι σθμιόνικον του Πινδάρου, στ. 37 C 
( =  F.G.H. III, Β, 380, F2) και εις τα 
Σχόλια εις Λυκόφρονα I. Τζέτζου, 1206: 
« Και ο Ώγυγος Θηβών Αιγυπτίων ην 
Βασιλεύς όθεν ο Κάδμος υπάρχων ελθών 
εν Ελλάδι τας Ε πταπύλους έκτισεν και 
Ω γυγίας πύλας εκάλεσε πάντα ποιή-

σας εις όνομα των Αιγυπτίων Θηβών».
Κατά το σχόλιον, ο οικιστής έδωκε το 

όνομα των Ω γυγιών εις μίαν των Πυλών 
των Βοιωτικών Θηβών εις Ανάμνησιν 
ομωνύμου Πύλης των Αιγυπτίων Θηβών. 
Τας Ωγυγίας ταυτίζει ο Κεραμόπουλλος 
( ΑΔ 3 (1917), σ. 422-423) προς τας 
Βορραίας, τας προ του τύμβου του Ζήθου 
και Αμφίονος κειμένας ( περί της Βοιω- 
τίας καλουμένης παλαιότατα Ωγυγίας 8 
και περί των πυλών τούτων ως των 
αρχαιοτάτων και περί της υπό Ω γύγου 
και Θήβης εισαγωγής της λατρείας της 
Ί σιδος εν Αιγύπτω βλ. αυτόθι, σ. 472, ένθα 
και βιβλιογραφία ). Την αυτήν παράδο- 
σιν ευρίσκομεν εις τα σωθέντα κείμενα 
Ε καταίου του Αβδηρίτου ( βλ. F.G.H., 
ΙΠ, A, F6 § 2 και Χάρακος του εκ Περ- 
γάμου βλ. F.G.H., Π, Α, 103, F 14). Πε- 
ρισσότερον ενδιαφέρουσα είναι η πλη- 
ροφορία ωρισμένων πηγών, ότι ο Ζήθος 
και ο Αμφίων είναι σύγχρονοι του Κά- 
δμου και βοηθοί αυτού ( βλ. κυρίως 
σχόλια εις την Θηβαΐδα του Στατίου, 
VII, 665 ).

Είναι γνωστή, εξ άλλου, η παράδοσις 
περί του περιφήμου Τάφου Υ ριέως, η 
όλη δε ιστορία ενθυμίζει Αιγυπτιακά γε- 
γονότα (προσπάθεια να διασφαλισθή ο 
τάφος από συλητάς, επινόησις των Αρχι- 
τεκτόνων εξασφαλίζουσα το αλώβητον 
του τάφου, σύλησις του τάφου γενομένη 
τη συνενοχή των κατασκευαστών του).

Την Υ ρίαν ταυτίζει ο Biegen προς τον 
παρά το σημερινόν χωρίον Δράμεσι 
( =  Παραλία Αυλίδος) γνωστόν γήλοφον, 
εις τούς νοτίους πρόποδας του οποίου 
ανευρέθη πρό τινων ετών « παραστάς » 
κτιστού τάφου φέρουσα εγχαράκτους πα- 
ραστάσεις πλοίων. Την Αρχαιότητα του

3. Στράβων, IX, 407.
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τάφου θέλει ο συγγραφεύς Μυκηναϊκήν, 
αλλά το πρόβλημα απαιτεί, νομίζω, επανε- 
ξέτασιν ( βλ. Biegen, Hyria, Hesperia, 
Suppl. 8, σ. 39 κ.ε., πίν. 7, είκ. 6 ).

Ε ν προκειμένω λοιπόν και εν ανακεφα- 
λαιώσει μόνον αποκαθιστώμεν το νήμα 
των γεγονότων κατά το ακόλουθον σχήμα. 
Τον Αιγυπτιακόν εποικισμόν υπαινίσσε- 
ται η παράδοσις γενόμενον μέ επί κεφα- 
λής τον Κάδμον (Κόνων, F.G.H., I, 26, 
Fl,K8(p. 37), ενισχυόμενον υπό αρχιτεκτό- 
νων και λοιπών τεχνιτών. Τοιούτους θέ- 
λομεν και τούς κατασκευαστάς του τεί- 
χους των Θηβών και βεβαίως και του 
εις σχήμα μασταμπά λόφου του Αμφείου 
Θηβών, Ζήθον και Α μφίονα. Όμοιοι τε- 
χνίται επενόησαν και κατεσκεύασαν τα 
υδραυλικά έργα της Κωπαΐδος. Πάντες δε 
ούτοι προήλθον εκ της ακμαζούσης επί 
επιστήμη και πλούτω, κατά την διάρ- 
κειαν του Μέσου Βασιλείου (2.160 
έως 1.581 π.Χ. ) μέ έδραν τας Θήβας Αι- 
γύπτου, μετενεγκόντες ταύτα και ευδοκι- 
μήσαντες εις όμοια τεχνικά και επιστημο- 
νικά έργα εν Ελλάδι ( περί της αιτίας της 
αποδημίας εκείνης εις την παράδοσιν 
βλ. Κόνων, ε.α. ). Την πορείαν των προς 
την Βοιωτίαν δεικνύει η παράδοσις περί 
διελεύσεως του Κάδμου έκ της νήσου 
Θήρας και εκείνη του Τάφου του Υριέως 
εις την Αυλίδα. Εξ Αίγυπτου λοιπόν και

διά θαλάσσης μέχρι της Αυλίδος ( πρβλ. 
ενταύθα τα πλοία επί της παραστάδος εκ 
του προμνησθέντος τάφου ) και εκείθεν 
προς το εσωτερικόν της Βοιωτίας, βλέ- 
πομεν τον εποικισμόν εκείνον, όστις 
έδωκε νέον ρυθμόν ζωής εις την χώραν.

Προτείνων λοιπόν την άποψιν περί 
Αιγυπτιακού εποικισμού εν Βοιωτία και 
επιφυλασσόμενος να την υποστηρίξω διά 
πλειόνων στοιχείων εις το μέλλον, γλωσ- 
σολογικών, παραδόσεως, αρχαιολογικών 
ευρημάτων, συγκεφαλαιώ την θέσιν μου 
ως εξής : Ε φ’ όσον ο λαός όστις κατε- 
σκευασε το αποξηραντικόν έργον της 
Κωπαΐδος και διεμόρφωσε τον λόφον του 
Αμφείου Θηβών εις βαθμιδωτήν πυρα- 
μίδα ταυτισθή προς τούς Μινύας, τούς 
δρώντας από του Βοιωτικού Ορχομενού, 
οι τελευταίοι ούτοι επώκισαν την Βοιω- 
τίαν κατά το τέλος της 3ης χιλιετηρίδος 
π.Χ., προελθόντες ουχί έκ του Βορρά, 
αλλ’ έκ της Ανατολής, πιστεύω δε εξ 
αυτής της Αίγυπτου.

Αι θέσεις αύται, εάν ευτυχήσουν της 
αποδείξεως διά περαιτέρω τεκμηρίων, θα 
θέσουν υπό νέαν μορφήν το πρόβλημα 
των Ελληνικών φύλων, του χρόνου αφί- 
ξεώς των εις την Ελλάδα, και θα ρίψουν 
φως εις σπουδαία αρχαιολογικά ζητή- 
ματα, μεταξύ των οποίων κυριώτερον το 
πρόβλημα της Γραφής.

ΘΕΟ Δ. Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

EGYPTIAN COLONIZATION OF BOEOTIA

The author proposes a thesis based 
on the evidence of the archaeological 
research and the interpretation of the 
scattered notes of the philological tra- 
dition. The thesis is that Boeotia was

invaded or colonized during the closing 
years of the third millenium B.C. by 
Egyptians, which came by ship via 
Thera - Hyria ( Aulis ) to the inland 
and established themselves mainly at
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Thebes and Orchomenos, in the west 
fringes of the Copais lake. The archae- 
ological data called upon are the re- 
cently discovered Tumulus of Zethos 
and Amphion in Thebes and the drain- 
age system for the desiccation of the 
Copais - lake. The tumulus built on an 
artificial terrace on the homonymous 
hill of Thebes, is made of sundried 
bricks ( its ’ core), and bears in the 
center the κοινόν τάφον of Zethos and 
Amphion (see p l a n s  1 - 5 ) .  The 
whole hill is artificially transformed 
to s t e p p e d  p y r a m i d  ( see the 
p l a n s ) .  The chronology of the work 
and of the construction of the tumu- 
lus is given by the ceramic finds, 
which are the EHII period. The 
grave was plundered already in an- 
cient times, but the jewels of f i g. 1

escaped to give us a hint of the quality 
and richness at the κτερίσματα of the 
royal grave.

The ingenious idea and the terrific 
work in the drainage constructions of 
Copais - lake, although not yet eval- 
uated properly, can be understood 
only in connexion and comparison 
with analogous achievements reached 
by peoples of Middle - East and mainly 
Egypt. The Copais - lake was thus 
turned a huge fertile plain by the Mi- 
nyans ( Orchomenos ), whose origin 
is tested now under a new perspective. 
Clues of Egyptian influence in Boeotia 
abound and some are mentioned in the 
present article. The author believes to 
exploit soon all the confirmative data 
of his thesis and the implications of his 
interpretations.

THEODORE G. SPYROPOULOS

PREHISTORIC SETTLEMENT OF SERVIA
(W. MACEDONIA) EXCAVATIONS 1971

The West Macedonian site known as 
Servia lies on the right bank of the 
Haliakmon river, immediately down- 
stream from the bridge on the main 
road from Elasson to Kozani. Although 
first excavated by W. A. Heurtley 
over forty years ago, it is still the only 
excavated site in West or Central Ma- 
cedonia with occupation levels covering 
two phases of the Neolithic period and 
part of the Early Bronze Age. Nor is 
the markedly Thessalian character of

the Middle Neolithic period known 
from any other Macedonian excava- 
tion. Indeed, at this time Servia must 
be considered a northern outpost of 
the Sesklo culture.

The need to supplement the know- 
ledge acquired from the old excavation 
has become more urgent with the 
building of a dam, which will cause 
flooding of this part of the Middle Ha- 
liakmon valley within a few years. The 
first season of a new excavation, carried
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out by the Greek Service of Antiquities 
and an English team sponsored by the 
British School of Archaeology at 
Athens, covered the five weeks from 
the 30th August to 2nd October 1.

Stratigraphy

As well as various smaller trial 
soundings, four main trenches meas-

uring 4 x 4  m., to which a fifth was 
later added, were laid out about 15 m. 
to the south of the most important 
area dug by Heurtley ( his trench 
F : see « Prehistoric Macedonia», figs. 
44 & 45 ).

In all of these trenches the strata 
immediately below the ploughsoil, with 
its mixed contents, contain finds of the 
Early Bronze Age and floors of this 
period were found between 0.35 m. and
0.50 m. below the present ground sur- 
face. Below these floors was a destruc- 
tion layer containing burnt daub and 
debris from Late Neolithic dwellings, 
while the first Late Neolithic floors lay 
at a depth of about 0.80 m. The first

1. Financial support has been received from 
the following institutions, to which the excavators 
wish to express their deep gratitude : The Greek 
Service of Antiquities, The British School at 
Athens, The British Academy, The Craven 
Fund, The Russell Trust, The Mark Fitch Fund 
and the Oxford Laboratory for Research into 
Archaeology and History of Art.
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Figs. 2 -3 .  Photographic plan of trench B show- 
ing the surface which covered the sub-struc- 
ture of parallel logs
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Fig. 4. Pot in s itu  on the lowest E - B floor of trench B

pure Middle Neolithic levels appeared 
about one and a half metres below 
ground surface, and in one deep sound- 
ing the lowest Middle Neolithic floor 
found this season lay at =  —3.30 m. 
Virgin soil is apparently reached at 
—3.70 m. but this result needs confir- 
mation.

Structures

In three trenches, unfortunately, the 
stratigraphy was much disturbed by 
five large pits of late Roman or Early 
Byzantine date, cut down into Neo- 
lithic levels. The pits, however, while, 
destroying the floors and structures of 
the later periods, enabled us to reach 
the Middle Neolithic levels far quicker 
than would have been possible other- 
wise. In one trench, in particular, a 
series of well - defined Middle Neoli-

thic floors appeared, perhaps those of 
a courtyard rather than a house. On 
these floors stood well - built « ovens », 
probably oval or circular in shape 
( f i g. 1 ). So far three of these struc- 
tures have been found, not directly 
overlying each other, but in positions 
that overlap. The uppermost seems to 
be the best preserved, and since it had 
already been cut by a Late Neolithic 
ditch, it was sectioned again to reveal 
its construction. Alternate layers of clay 
and pebbles are finished off with a 
smooth hard plaster facing suggest that 
a domed roof may once have existed. 
Similar structures are known from 
Bulgaria and East Macedonia.

No complete house plan was recover- 
ed during this season’s digging, but with 
the exception of two Middle Neolithic 
walls, or wall foundations consisting
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of two to three courses of undressed 
stones, all our evidence confirms Heurt- 
ley’s conclusions that the timber - 
framed houses supported wattle and 
daub walling, the inner surfaces some- 
times faced with a smooth white plas- 
ter. Central post holes, often clay- 
lined, imply large posts supporting a 
pitched roof. There is no trace of re- 
gular mudbricks, although the mate- 
rial with which the wooden elements 
of wall and roof were plastered is, of 
course, similar and was clearly care-

fully prepared and where necessary 
shaped.

The two trenches spared by the pit - 
diggers show an undisturbed sequence 
of Late Neolithic and Early Bronze 
Age levels, which does not mean that 
the sequence is necessarily complete. 
A fine Late Neolithic floor with a hard 
plaster - like surface covered a sub - 
structure of parallel logs set in a matrix 
of hardened mud. The timbers have 
not been burnt, but have rotted away 
in situ, and their impression is per-

Fig. 5-6.  Middle Neolithic painted pottery
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Fig. 7. Late Neolithic painted pottery

Fig. 8. Late Neolithic incised pottery

fectly preserved ( f i g s . 2 , 3 ) .  A large 
complete pot was set into the lowest of 
the three overlying Early Bronze Age 
floors, which can be distinguished in 
this trench ( f i g .  4 ).

The finds: Pottery
A preliminary study of the pottery 

suggests that, as far as the Middle 
Neolithic period is concerned, not 
much can yet be added to Heurtley’s
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Fig. 9. Clay « anchors »

Fig. 10. Spindle whorls

finds, now displayed in Thessaloniki 
Museum. The bold painted pottery 
styles so well from the Middle Neoli- 
thic levels of Thessalian sites, with 
trellis, dog’s tooth, and flame motifs, 
and the more subdued « wiped » and 
blured techniques, are well repre- 
sented, although the earliest Sesklo 
phase seems to be missing ( f i g s .  
5, 6).

The Late Neolithic repertory, on 
the other hand, should be extended 
by this season’s finds. It is dominated 
by fine black burnished pottery, 
often decorated by rippling occasion- 
ally by delicate lines of fugitive paint, 
rarely by pattern burnish. This is also 
found on the less usual red-faced ware, 
often provided with a glossy slip. The 
commonest painted ware during this 
phase is the beautiful Grey-on-grey, 
and some Black-on-red sherds are also 
present. Several examples of Heurtley’s 
Early Incised Style, dark burnished 
pottery decorated with a meticulous

incised technique, apparently executed 
with a sort of stamp, were found 
( f igs.  1 , 8 ) .  But a general impres- 
sion remains that on this part of the 
site, at least, the Late Neolithic se- 
quence is not completely represented.

Since the previous excavation failed 
to find well stratified Early Bronze Age 
levels, our knowledge of the pottery of 
this period in West Macedonia should 
be considerably augmented. Open 
bowls with incurving, inverted or 
T-shaped rims, with a ledge-lug below 
the rim; notched or slashed rims; 
tubular lugs; finger — impressed or 
rope — imitative cordons decorating 
coarser wares; handled cups and small 
scoops, such as we find here, are 
known over a wide area and are thus 
invaluable for comparative dating. The 
Early Bronze Age pottery is mostly 
dark - faced, slipped and burnished, 
although occasionally bright red in 
colour. As usual, it is technically 
inferior to the work of the accom-
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plished potters of the Neolithic period. 

Stone tools

As well as the usual querns, pounders 
and the « waisted pebbles» which 
suggest weights of some sort, the finds 
include some line polished stone tools. 
The chipped stone industry is chiefly 
based on red chert from the river bed, 
but imported obsidian was also used 
in the Late Neolithic and Early Bronze 
Age periods. It is basically a flake in- 
dustry and the principal tool types are 
sickle - insets and scrapers. The best 
examples so far have come from the 
Early Bronze Age levels.

These have also produced four of 
the well - known clay « anchors », often 
interpreted as weaving equipment and 
we have Early Bronze Age and Neoli-

thic spindle whorls ( f i g s .  9, 10). 
The most interesting artefacts are per- 
haps three figurine fragments of a type 
best known from the Peloponnesus 
( f i g s .  11, 12 ) there, too, from the 
Middle Neolithic contexts, but not 
before recognized in North Greece. 
Two consist only of legs; the third, 
however, is complete except for the 
head. The peculiarity of these figu- 
rines is that they were sliced into two 
longitudinal halves after shaping but 
before firing. Holes were bored into the 
inner side of each half, presumably 
for dowels which pegged the two halves 
together. They were subsequently di- 
vided again, it seems, for only single 
halves have yet appeared from any 
excavation.

C. RIDLEY -K . RHOMIOPOULOU

Fig. 11 - 12. Fragments of Middle 
Neolithic figurines ( 1 : 3 1
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Εικ. 1. Ιερόν Νυμφών και Διονύσου. ΄Ανωθεν 
αυτού ο βυζαντινών χρόνων ναός

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΟΣ ΔΙΟΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κατά την διάρκειαν της ανασκαφής 
του Ι ερού του Άμμωνος Διός 1, εις Καλ- 
λιθέαν Χαλκιδικής, υπό της συναδέλφου 
κ. Ευγενίας Γιούρη - Λεβεντοπούλου 
ανευρέθη και ανεσκάφη υπό της ιδίας μι- 
κρός Χριστιανικός ναός 2. Ούτος εκτί- 
σθη ( ε ι κ. 1 ) ύπερθεν της εισόδου του

σπηλαίου - Ι ερού Νυμφών και Διονύ- 
σου 3, επί βραχώδους « πλατώματος », το 
όποιον διεμορφώθη διά λαξεύσεως προς 
τον σκοπόν αυτόν 4.

Ο  ναός είναι μονόχωρος (ε ι κ. 2), εσω- 
τερικών διαστάσεων 4.05 χ  2.70 μ., άνευ 
της ήμικυκλικής άψΐδος, μέ είσοδον κατά

1. Ε. Γιούρη, Το ιερόν του ΄Αμμωνος Διός 
παρά την Ά φυτιν, AAA, IV (1971), σ. 356 - 
366, εικ. 1-7,  και Φ. Πέτσα, ΑΔ 24 ( 1969): 
Χρονικά, σ. 312, Πίν. 326 α. ΑΔ 25 ( 1970): 
Χρονικά ( υπό εκτύπωσιν ).

2. Ε. Γιούρη, ε.α., σ. 363.

3. Ε. Γιούρη, ε.α., σ. 361 - 363, εικ. 10 και 11.
4. Ανάλογον παράδειγμα μετατροπής Νυμ- 

φαίου εις χώρον χριστιανικής λατρείας βλ. και  
το εις Θεσσαλονίκην Ρωμαϊκόν Νυμφαίον, κα- 
λούμενον σήμερον Α γίασμα Ιωάννου του Προ- 
δρόμου. Φ. Δροσογιάννη, ΑΔ 18 (1963 ) : Χρονι- 
κά, σ. 241.
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την δυτικήν πλευράν. Είναι εκτισμένος μέ 
υλικόν αρχαίον, ειλημμένον εκ κτηρίων 
του Ι ερού του Άμμωνος Διός, μέ παράλ- 
ληλον χρήσιν αργών πωρολίθων και 
θραυσμάτων πλίνθων,τεθειμένων επαλλή- 
λως κατά τούς αρμούς, ουχί όμως κατά σύ- 
στημα. Η  κατάστασις διατηρήσεως αυτού 
δεν είναι καλή. Σώζονται εις χαμηλόν 
ύψος ( βλ. τομήν ε ι κ. 2) η αψίς, ο νότιος 
και τμήμα του δυτικού τοίχου, ενώ ο βό- 
ρειος είναι κατεστραμμένος και μόνον 
το επί του βράχου λάξευμα δηλώνει την 
θέσιν του. Κατά χώραν σώζονται επίσης η 
βάσις και η πλάξ της Αγίας Τραπέζης 
( ε ι κ. 3 ), ως και το λίθινον κατώφλιον 
της εισόδου.

Ο  ναός έφερε τοιχογραφικόν διάκο- 
σμον, ίχνη του οποίου διετηρήθησαν επί 
της εσωτερικής πλευράς του νοτίου τοί- 
χου, ενώ έτερα τεμάχια εξ αυτού πε-

ρισυνελέγησαν κατά την ανασκαφήν.
Ε κ της γενομένης ανασκαφής ουδέν 

στοιχείον προέκυψε δυνάμενον να βοη- 
θήση εις την χρονολόγησιν του μνη- 
μείου. Η  ευρέως όμως γενομένη χρήσις 
αρχαίου υλικού εις τα κατώτερα μέρη του 
ναού, εν συνδυασμώ προς την χρήσιν αρ- 
γών πωρολίθων και θραυσμάτων πλίνθων 
κατά εν χαλαρόν πλινθοπερίκλειστον σύ- 
στημα, αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία 
παλαιότητος του κτηρίου, καθ’ όσον χα- 
ρακτηρίζουν μνημεία της πρωίμου μεσο- 
βυζαντινής περιόδου 5.

Πλήν των ερειπίων του περιγραφέντος 
ναού, και κατά γενομένην επί τόπου έρευ-

Εικ. 2. Σχέδιον 
της κατόψεως 
και τομής του 
ναού

5. Π. Βοκοτοπούλου, Περί την χρονολόγησιν 
του εν Κερκύρα ναού των Αγίων Ι άσονος και 
Σωσιπάτρου, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τόμ. Ε', 1966 - 
1969, σ. 160- 162.

• .
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ναν, επισημάνθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής ( ε ι κ. 
4 ), εντετοιχισμένα εις τούς αναλημματι- 
κούς τοίχους του άλλοτε μετοχίου της 
Μονής Παντελεήμονος. Τα αρχιτεκτο- 
νικά αυτά μέλη ενισχύουν την άποψιν 
ότι κατά την συνέχισιν των ανασκαφών 
δέον όπως αναμένεται και η αποκά- 
λυψις παλαιοχριστιανικής βασιλικής, 
εφ’ όσον βεβαίως αύτη δεν κατεστράφη 
κατά την ανίδρυσιν του μετοχιού. Άλ- 
λωστε, η ύπαρξις παλαιοχριστιανικής βα- 
σιλικής εις χώρον αρχαίου Ιερού δεν 
αποτελεί μοναδικόν φαινόμενον 6.

Επί πλέον, όπισθεν του ξενοδοχείου 
« Άμμων Ζευς », σώζεται σήμερον μι- 
κρός μονόχωρος, καμαροσκεπής ναός 
μετά νάρθηκος, ιδρυμένος επί υψηλού 
κρηπιδώματος ( ε ι κ. 5 ). Φέρει τοιχο- 
γραφίας αγίων —ανά δύο εις έκαστον τοί- 
χον, πλήν του ανατολικού— περιβαλλο- 
μένων υπό κλασσικίζοντος πλαισίου. Τό- 
σον αι τοιχογραφίαι, όσον και η μορφή 
του κτιστού τέμπλου, εκφράζουν το νεο- 
κλασσικόν πνεύμα του β' ημίσεος του 
19ου αι. μ.Χ., εις το όποιον και ανήκουν.

Η  παρουσία εις τον χώρον του Ιερού 
του Άμμωνος Διός αρχιτεκτονικών με- 
λών παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ερει- 
πωμένου ναού των μέσο βυζαντινών χρό- 
νων και ναού των τελευταίων χρόνων της 
Τουρκοκρατίας, αποδεικνύουν ότι η λα- 
τρεία εις τον χώρον του αρχαίου Ιερού 
συνεχίσθη και κατά τούς Χριστιανικούς 
χρόνους με την διαφοράν ότι έλαβε νέον 
ιδεολογικόν περιεχόμενον και εξεδηλώ- 
θη μέ νέας μορφάς τέχνης.

Ε. Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

Εικ. 3. Η  αψίς και η Τράπεζα του ναού

Εικ. 4. Επίθημα παλαιοχριστιανικών χρόνων

6. Βλ. προχείρως παλαιοχριστιανικός βασι- 
λικός Δωδώνης, Ολυμπίας, Δελφών.
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E ικ. 5. Άποψις του μεταβυζαντινού ναού από NA.

CHRISTIAN ANTIQUITIES ON THE SITE OF THE SANCTUARY
OF AMMON ZEUS AT KALLITHEA IN CHALCIDICE

Antiquities dating to Christian times 
have been uncovered in the village of 
Kallithea in Chalcidice, on the site of 
the sanctuary of Ammon Zeus. These 
were : a) Architectural members of 
an early Christian basilica ( f i g .  4),  
presently incorporated into the retain- 
ing walls of the old metochi of the 
Monastery of Hagios. Panteleimon, 
b ) The ruins of a middle Byzantine one-

aisled basilica (4.05x2.70), whose, foun- 
dations overlay the cave of the shrine 
of the Nymphs and Dionysus ( f i g s .  
1-3) .  Further, we noted the existence 
of a church with one aisle, a narthex 
and a vaulted roof, decorated with 
wall - paintings in the Neo - classical 
style, dating to the second half of the 
19th century ( f i g .  5 ).

E. TSIGARIDAS
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚ ΛΕΣΒΟΥ 

Μυτιλήνη

Κατά το τρέχον έτος συνεχίσθη η ανα- 
σκαφή εις ολόκληρον το οικόπεδον ιδιο- 
κτησίας OTE επί των οδών Βουρνάζων 
και Χαριλάου Τρικούπη. Απεκαλύφθη 
τμήμα εισέτι της κατά το παρελθόν έτος 
ανασκαφείσης αρχαίας οδού ( ε ι κ. 1 
σ χ έ δ. 1) 1, η οποία, έχουσα κατεύθυν- 
σιν από ΝΑ. προς ΒΔ., διασχίζει το οικό- 
πεδον, συνεχιζόμενη πέραν των ορίων του. 
Η  εις μεγαλύτερον βάθος σκαφή εκατέ- 
ρωθεν ταύτης έδειξεν ότι η κατωτέρα εκ 
των δύο στρώσεων των δόμων εκ μαλα- 
κού πωρολίθου εδράζεται κατά μήκος της 
δυτικής πλευράς της επί υποδομής εξ αρ- 
γών λίθων, συνδεομένων διά πηλού και 
κατά τμήματα δι' υδραυλικού ασβεστο- 
κονιάματος, ενώ κατά την ανατολικήν 
πλευράν επί του εδάφους. Τούτο εγένετο 
προφανώς διά λόγους στατικούς, λόγω

Εικ. 1. Μυτιλήνη. Οικόπεδον OTE. Αρχαία 
οδός

Σχέδ. 1. Μυτιλήνη. Οικόπεδον OTE. Τομή από 
Α. προς Δ. της αρχαίας οδού και του κλασσι- 
κού κτίσματος

1. ΑΔ 25 ( 1970 ) : Χρονικά ( υπό εκτύπωσιν ).
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Εικ. 2. Μυτιλήνη. Οικόπεδον ΟΤΕ. Άποψις 
κλασσικού κτίσματος

των αναβλυζόντων εις την περιοχήν υδά-
των και του παραρρέοντος ποταμού Αλυ- 
σίδα.

Μέ συνεχή άντλησιν των υδάτων συνε- 
χίσθη επίσης η έρευνα εις το εσωτερικόν

του κλασσικών χρόνων επιμήκους κτί- 
σματος ( ε ι κ. 2, 3, 4· σ χ έ δ .  2), του 
αποκαλυφθέντος κατά το παρελθόν έτος 
παρά την ΝΔ. γωνίαν του οικοπέδου, το 
όποιον βαίνει σχεδόν παραλλήλως προς
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Σχέδ. 2. Μυτιλήνη. Οικόπεδον OTE. ΄Οψεις των τοίχων του κλασσικού κτίσματος. Ά ν ω : ανατο- 
λικός τοίχος, κάτω : δυτικός τοίχος

την αρχαίαν οδόν με απόκλισιν προς 
ΒΔ 2.

Οι δύο παράλληλοι τοίχοι, εκτισμένοι 
διά δόμων εξ ερυθρού τραχείτου κατά το 
ακανόνιστον ισόδομον σύστημα, απεκα- 
λύφθησαν μέχρι βάθους 2.40 μ. από του 
ανωτάτου σωζομένου τμήματός των, προ- 
χωρούν όμως βαθύτερον, ένθα δεν είναι 
δυνατή η ανασκαφή, διότι παρά την συ- 
νεχή άντλησιν η στάθμη των υδάτων δεν 
κατέρχεται. Κατά το παρελθόν έτος είχον 
ευρεθή κατά χώραν, ήτοι βαίνουσαι επί 
της τρίτης εκ των άνω σωζομένης σειράς 
δόμων των τοίχων, δύο οριζόντιοι δοκοί 
εκ πωρολίθων, πάχ. 0,50 μ., και τεμάχια 
ετέρων. Εφέτος απεκαλύφθη δευτέρα σει-

ρά ομοίων δοκών (4 εν συνόλω, εις από- 
στασιν 1.90 μ. η μία από της άλλης ), αι 
οποίαι στηρίζονται επί των εξεχόντων 
κατά 0,05 μ. δόμων της 8ης σειράς του 
δυτικού τοίχου και της 10ης του ανατο- 
λικού ( η διαφορά οφείλεται εις την διά- 
φορον κατασκευήν των δύο τοίχων και 
τας μικροτέρας διαστάσεις των δόμων 
του ανατολικού ), ήτοι 1.50 μ. κάτωθεν 
της πρώτης. Αι δοκοί αύται είναι προφα- 
νώς δοκοί αντιστηρίξεως των δύο τοί- 
χων, εντός των οποίων εισχωρούν και 
προσαρμόζονται. Η  ύπαρξίς των, μεταξύ 
των απεχόντων 1.80 μ. απ’ αλλήλων τοί- 
χων, δικαιολογείται μόνον εκ της φύσεως 
του υδατογενούς ελάφους και του παραρ- 
ρέοντος ποταμού, τούτο δε ως και η λίαν 
επιμελημένη εσωτερική όψις των τοίχων 
ενισχύουν την γνώμην ότι το ανασκαφέν2. Βλ. ΑΔ, ε.α.
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Εικ. 3. Μυτιλήνη. Οικόπεδον OTE. Ό ψ ις Δ. 
τοίχου του κλασσικού κτίσματος

κτίσμα είναι τμήμα μνημειώδους υδραγω- 
γείου.

Συσχέτισίς του προς την ευρεθείσαν 
υπό του Α . Παπαδοπούλου - Κεραμέως, 
πλησίον του χωρίου Καγιάνι, επιγρα- 
φήν 3, — ψηφίσματος προς τιμήν του Α - 
θανάδα διά την « αγωγήν ύδατος ποταμού 
τίνος εις το Ασκληπιείον και την είσω 
πόλιν »—, προσθέτει πολύτιμα στοιχεία 
διά την τοπογραφίαν της Μυτιλήνης και 
οδηγεί εις την λίαν γοητευτικήν σκέψιν 
ότι ευρισκόμεθα πλησίον του περιφήμου 
Ασκληπιείου της πόλεως.

Έξ άλλου, η διαφορετική κατασκευή 
των δύο τοίχων ως και τα οικοδομικά

σύμβολα - γράμματα, τα οποία ούτοι φέ- 
ρουν επί των δόμων ( Φ εις τον δυτικόν '} 
τοίχον και Π εις τον Ανατολικόν), αποτε- 
λούν ένδειξιν ότι εξετελέσθησαν υπό δύο 
συνεργείων - οικοδόμων και τούτο είναι 
δυνατόν να συσχετισθή μέ τας αποσπα- 
σματικώς σωζομένας λέξεις της ως άνω 
επιγραφής :

. . .  την επιμέλε[ιαν.........
......... τ]οις ιδιώταισι............
......... τ]ο ύδωρ άχθη επί γρα . . .

Ούτω το αποκαλυφθέν τμήμα της αρ- 
χαίας οδού και του υδραγωγείου ευρίσκε- 
ται μεν έξω, νοτίως των τειχών της Αρ- 
χαίας Μυτιλήνης, ως ταύτα σημειούνται

3. Α . Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ε πιγρα- 
φαί της νήσου Λέσβου, σ. 1 κ.ε., Ο  εν Κωνσταν-

τινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, 
Παράρτημα ΙΕ' τόμου, Κωνσταντινούπολις, 
1884, και IG XII, Suppl., σ. 2, άρ. 4.
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υπό του Κοldewey4, πιθανώτατα όμως 
οδηγούν η μεν οδός εις την νοτίαν πύλην 
της πόλεως, το δε υδραγωγείον εις την 
« είσω πόλιν και το Ασκληπιείον ».

Κλοπεδή
- Η  ανεύρεσις ενός αιολικού κιονοκρά- 

νου κατά την άροσιν αγρού του Ζ. Α λε- 
πίδη, ευρισκομένου εις την κατωφέρειαν 
ανατολικώς του Ιερού της Κλοπεδής 5 6, 
έδωσεν αφορμήν διά μικράν ανασκαφι- 
κήν έρευναν και περισυλλογήν πολλών 
αρχιτεκτονικών, μελών εκ της περιοχής 
του ιερού. Διενεργήθησαν δοκιμαστικαί 
τομαί εις τον χώρον του ιερού, ανατολι- 
κώς του Ναού Β 6, και εις τον αγρόν του 
Ζ. Α λεπίδη, ένθα είχον επισημανθή ειρ- 
γασμένοι λίθοι και τοίχοι.

Επί του υπερυψωμένου βραχώδους ε- 
δάφους, ανατολικώς του Ναού Β και εις 
απόστασιν 9 μ. από της ΝΑ. γωνίας του 
στυλοβάτου του, απεκαλύφθη (( τοίχος », 
μήκους 3.25 μ., εκ μιας σειράς δόμων εξ 
ερυθρού τραχείτου αποτελούμενος και έ- 
χων κατεύθυνσιν από Α. προς Δ. Πέριξ 
τούτου, επί του επιφανειακού στρώματος 
του εδάφους και εντός των κοιλοτήτων 
του βράχου, μέχρι βάθους 0,50 μ., ανευ- 
ρέθησαν πολλά όστρακα εγχωρίων τε- 
φρών αγγείων ( bucchero ), μεταξύ των 
οποίων τα πλέον ενδιαφέροντα φέρουν 
εγχάρακτον και έντυπον γεωμετρικήν δια- 
κόσμησιν, χρονολογούμενα εις τούς γεω-

Εικ. 4. Μυτιλήνη. Οικόπεδον OTE. Ό ψ ις Δ. 
τοίχου του κλασσικού κτίσματος

μετρικούς και πρωίμους αρχαϊκούς χρό- 
νους 7.

Ο  αποκαλυφθείς τοίχος δεν φαίνεται 
να είναι σύγχρονος των οστράκων ούτε 
είναι δυνατόν να είπωμεν, εκ της θέσεώς 
του μόνον, ότι ούτος ανήκει εις βωμόν.

Οπωσδήποτε διά πρώτην φοράν έχο- 
μεν ενδείξεις άλλας, έκτος των αρχιτεκτο- 
νικών μελών, διά την χρονολόγησιν του 
ιερού και νομίζομεν ότι είναι απαραίτη-

4. R. Koldewey, Die antiken Baureste der 
Insel Lesbos, Berlin 1820, σ. 3, πίν. 1, 2.

5. Το σημαντικώτατον τούτο αιολικόν ιερόν 
ευρίσκεται ΒΑ. της Καλλονής, ενετοπίσθη δε

ι και ανεσκάφη εν μέρει υπό του Δ. Ευαγγελίδη. 
Βλ. ΑΔ 1922 - 25 ( παράρτημα), σ. 41 κ.ε. ΠΑΕ 
1927, σ. 57 κ.ε. και ΠΑΕ 1928, σ. 126 κ.ε. Έκ- 
τοτε ουδεμία συστηματική έρευνα εγένετο.

6. ΑΔ 1922 - 25 ( παράρτημα ), σ. 127, Πίν. 1.

7. Τ α  όστρακα ταύτα ομοιάζουν προς τα ευ- 
ρεθέντα υπό της W. Lamb εις Αρχαίαν ΄Αν- 
τισσαν ( βλ. BSA XXXII, σ. 52, πίν. 22 ), ο 
πηλός όμως και η διακόσμησίς των είναι κα- 
λυτέρας ποιότητος. Παρομοία διακόσμησίς, 
αλλ’ επί αγγείων εξ ερυθρού πηλού, από την 
Η φαιστείαν της Λήμνου και την Ζαγοράν ΄Αν- 
δρου ( Annuario XV - XVI ( 1932 - 33 ), F. 183, 
131, 128 και ΑΕ 1970, σ. 221, πίν. 66δ, 67β, 68 ).
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Εικ. 5. Αιολικόν κιονόκρανον εκ του ιερού της Κλοπεδής

τον να συνεχισθή η ανασκαφική ερευνά 
διά την ακριβεστέραν χρονολόγησιν και 
μελέτην των « αιολικών κτηρίων ».

Αι τομαί εις τον αγρόν του Ζ. Αλεπίδη 
έφερον εις φως δύο ακέραια αιολικά κιο- 
νόκρανα ( ε ι κ. 5 ), μίαν βάσιν του γνω- 
στού τύπου με δακτύλιον και προσκεφα- 
λαιοειδή τόρον, ένα αρράβδωτον σπόν- 
δυλον, μέγαν δόμον εκ της θεμελιώσεως 
κτηρίου τίνος και τμήμα οικίας, πιθανόν 
των μεσαιωνικών χρόνων. Καθαρισμός 
θάμνων, ευρισκομένων εις τας υπώ- 
ρειας του λόφου του ιερού, απεκάλυψε 
τοίχους οικοδομημάτων, ειργασμένους 
λίθους και τμήμα αιολικού κιονοκράνου.

Τα εκ της ανασκαφής προερχόμενα αρ- 
χιτεκτονικά μέλη μετεφέρθησαν εις τον 
χώρον του ιερού, από τον όποιον προφα- 
νώς κατωλίσθησαν κατά καιρούς, ένθα

επίσης μετεφέρθησαν άπαντα τα περισυλ- 
λεγέντα αρχιτεκτονικά μέλη εκ της πε- 
ριοχής του ιερού, τα όποια ευρέθησαν εν- 
τετοιχισμένα εις αναλημματικούς ή δια- 
χωριστικούς τοίχους των πέριξ κτημά- 
των, πλησίον του εκκλησιδίου του Τα- 
ξιάρχου, ΝΑ. του ιερού, και εις αγροτικάς 
οικίας εις απόστασιν μέχρι 3 χιλιομέτρων 
από τού ιερού, υποκείμενα εις την εκ καλ- 
λιέργειας και χρήσεως φθοραν.

Η  μεταφορά αυτή ήτο εξαιρετικώς 
δύσκολος λόγω τού ανωμάλου και επι- 
κλινούς εδάφους, εκρίθη όμως απαραί- 
τητος.

Τα αρχιτεκτονικά ταύτα μέλη είναι: 
δύο εισέτι ακέραια αιολικά κιονόκρανα 
και 8 τεμάχια, μία ακεραία βάσις κίονος 
και τρία τεμάχια, τρεις αρράβδωτοι σπόν- 
δυλοι και 3 τεμάχια, τεμάχιον εξ υπολευ-
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κου ασβεστολίθου, φέρον ιωνικόν κυμά- 
τιον, και παλαιοχριστιανικός αμφικιονί- 
σκος διλόβου παραθύρου. ΄Απαντα είναι 
εκ τεφρού τραχείτου και ομοιάζουν προς 
τα ευρεθέντα υπό του Δ. Ευαγγελίδη, ε- 
κτός του κυματίου, το όποιον διά πρώτην 
φοράν ανευρίσκεται.

Ούτω συνεκεντρώθησαν εις τον χώρον 
του ιερού 4 ακέραια κιονόκρανα και περί 
τα 10 τεμάχια, τινά εκ των οποίων συνα- 
νήκουν ( ε ι κ. 6 ), και ικανός αριθμός 
βάσεων και σπονδύλων εάν εις ταύτα 
προστεθούν τρία κιονόκρανα και δύο 
βάσεις του Μουσείου Μυτιλήνης 8, πέν- 
τε κιονόκρανα, μία βάσις και δύο

σπόνδυλοι, τα όποια ευρίσκονται εις 
την εκκλησίαν του Ταξιάρχου της 
αγροτικής περιοχής Αγ. Παρασκευής, 
3 χλμ. ΒΑ. της Κλοπεδής, και τα όποια 
επεσήμανε και περιέγραψεν ο Κοlde- 
wey 9, και εν κιονόκρανον εις το χωρίον 
Αγ. Παρασκευή, έχομεν 13 εν συνόλω 

ακέραια κιονόκρανα, 5 βάσεις και αρκε- 
τούς σπονδύλους, ώστε να μελετήσωμεν 
πληρέστερον τον αιολικόν ρυθμόν της 
Λέσβου, ακόμη δε και να προβώμεν, εφ' 
όσον βεβαίως ολοκληρωθή η ανασκαφή 
του ιερού, εις αναστήλωσιν των κτηρίων 
της Κλοπεδής.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ

Εικ. 6. Συνανήκοντα τεμάχια αιολικού κιονοκράνου περισυλλεγέντα εκ της περιοχής του ιερού της 
Κλοπεδής

8. Τ α  δύο κιονόκρανα και αί βάσεις ανευρέ-
θησαν κατά την ανασκαφήν του Δ. Ευαγγελίδη 
και μετεφέρθησαν αργότερον εις το Μουσείον

Μυτιλήνης, ενώ το τρίτον μετεφέρθη από την 
περιοχήν της Αγίας Παρασκευής, ένθα ανευ- 
ρέθη κατά το 1969.

9. Κ. Κοldewey, ε.α., σ. 44, πίν. 16.
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NEWS FROM LESBOS 

Mytilene

Foundation works for the building 
of OTE at the function of Vournazon 
and Ch. Trikoupis Street brought to 
light part of an ancient road along the 
length of the building plot, leading 
from SE to NW, probably to the South 
Gate of the ancient town, and part of 
an elongated building at the SW corner 
of the plot, almost parallel to the road. 
This is consisting of two parallel walls 
constructed in the irregular isodomus 
masonry, with blocks of hard red 
stone, carrying two rows of resisting 
beams of poros, the one 1,50 m. under 
the other, at a distance of 1,90 m. be- 
tween the beams of the lower row.

It is probably part of an aqueduct of 
the 4th century B.C., and correlating 
with an inscription found in Mytilene 
( IG X II, Suppl. p. 2, n. 4 ) consti- 
tutes significant element for the topo- 
graphy of the ancient town because it 
will lead to the sanctuary of Asklepios.

Klopedi

During a small excavation investiga- 
tion in the area of the Sanctuary of 
Klopedi, east of the Temple B, there 
was discovered a ,«wall», consisting 
of a row of hard stone blocks, and 
around it, almost at the earth surface, 
many sherds of grey Lesbian bucchero 
wares were found, some with incised 
or stamped geometric decoration. Ten- 
tative trenches on the foot of the hill 
of the Sanctuary and at the field of Z. 
Alepides brought to light two aeolic 
capitals and other architectural mem- 
bers of the temples of the Sanctuary. 
Other two aeolic capitals, many parts 
of capitals, bases and parts of columns 
were found at the round fields and 
walls, at a distance of 3 km, which con- 
centrated in the space of the Sanctuary 
for a complete study of the aeolic 
order of Lesbos.

D. HATZI
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΜΕΛΙΤΑΙΑΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Το φθινόπωρον του 1971 διεξήχθη δο- 
κιμαστική ανασκαφή επί της ακροπό- 
λεως της Αρχαίας Μελιταίας, ήτις κεί- 
ται ΝΑ. του ομωνύμου χωρίου, παρά τούς 
βορείους πρόποδας της οροσειράς της 
Όρθρυος, δεσπόζει δε της προς ΒΔ. 
απλουμένης ευφόρου κοιλάδος του Ε νι- 
πέως ( σημ. Νεοχωρίτικος ) 1.

Περί του ονόματος της πόλεως και την 
ταύτισίν της έχουν ήδη ασχοληθή οι 
Ussing 2 και Stählin 3, ανατρέψαντες τας

απόψεις των Ραγκαβή 4 και Leake 5, οι 
οποίοι απέδιδον τα ερείπια της αρχαίας 
ακροπόλεως εις την κώμην Περαίαν, 
ενώ ρητώς εις τον 3Ιον στίχον της επι- 
γραφής της Αγίας Τριάδος ( ΝΑ. της εν 
λόγω ακροπόλεως) 6 διαγράφονται τα 
όρια των δύο τούτων πόλεων.

Τας μέχρι το 1958 γνώσεις περί της πε- 
ριοχής της αρχαίας Μελιταίας συνεπλή- 
ρωσεν η ανεύρεσις υπό του Καθηγητού 
Γ. Μπακαλάκη του εξαιρετικώς ενδιαφέ-

Σχέδ. 1

1. Στράβων IX, 5, 432, 6 και Stählin, Das 
Hellenische Thessalien, Stuttgart, 1924, σ. 83, 
σημ. 3.

2. Reise und Studien, σ. 162 - 164, ένθα η 
σχετική βιβλιογραφία.

3. Ε .α., σ. 83, 5 και 161 -2 κ.ε.

4. Antiq. Hellen, τόμ. II, σ. 692.
5. Travels in Northern Greece, σ. 470- 1.
6. Βλ. πλήρη βιβλιογραφία εις AM XXXIX 

( 1883 ), σ. 83, σημ. 2.
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Εικ. 1. Ο  χώρος Α' μετά του στωικού οικοδο- 
μήματος ( από Δ. )

Ε ικ 2. Το στωικόν οικοδόμημα εκ Δ.

ροντος προϊστορικού οικισμού του Τα- 
ξιάρχου, περί τα 500 μ. δυτικώς των τει- 
χών της αρχαίας πόλεως 7.

Κατά την πρόσφατον έρευναν ηνοί- 
χθησαν δύο δοκιμαστικοί τομείς.

Τομεύς Α'

Ο  Τομεύς Α' επί της επιπέδου κορυφής 
της ακροπόλεως ( θέσις « Αλώνι » ) απε- 
κάλυψεν οικοδόμημα, αποτελούμενον βα- 
σικώς εκ δύο τετραπλεύρων κτηρίων 
( χώρος Α ': μήκ. 8.30, πλ. 5.40 μ., βλ. 
σ χ έ δ. 1, ε ι κ. 1 - 2, και χώρος Β ': μήκ. 
6.50, πλ. 6.80 μ .) και του παραλλήλως 
προς αυτά στωικού οικοδομήματος ( απο- 
καλυφθέν μήκ. 26.60, πλ. 2.80 μ .), το 
οποίον διαιρείται ανίσως εις εννέα μι- 
κρότερα διαμερίσματα.

Ο  σημειούμενος ως χώρος Α' ( σ χ έ δ. 
1 ) περικλείει βράχον πορφυρίτου λίθου, 
φέροντα φυσικήν σχισμήν, βάθ. 2.90 
έως 3.20 και πλ. 0,96 έως 0,06 μ. ( σ χ έ δ. 
2, τομή Τ1 - Τ2, Τ5 - Τ6, ε ι κ. 3 ). Πέριξ 
του βράχου, πλήν της Ν. πλευράς, όπου 
σχεδόν ούτος ακκουμβά επί του κρηπιδώ- 
ματος, δημιουργείται διάδρομος, ο όποιος 
μόνον εις την Δ. πλευράν αφήνει ουσια- 
στικώς ελεύθερον χώρον. Σαφή ίχνη 
λατρείας εις τον εν λόγιο χώρον δεν ανευ- 
ρέθησαν και τούτο ίσως εξηγείται εκ της 
λίαν ταραγμένης επιχώσεως.

Αξιοσημείωτον θεωρείται το γεγονός 
ότι ο τοίχος Ψ - Ψ' ( σ χ έ δ. 1), ο δια- 
χωρίζων τον χώρον Α' από τούς αντι- 
στοίχους α, β, του στωικού οικοδομήμα- 
τος, είναι εκτισμένος εξ ογκολίθων εκ 
πορφυρίτου λίθου ( βλ. ανωτ. ) ειργασμέ- 
νων μόνον κατά τούς αρμούς, ενώ το υπό- 
λοιπον οικοδόμημα έχει κτισθή κατά το

7. Θεσσαλικά, 1958 - 1966, σ. 80-91 και 
Stählin, ε.α ., σ. 163.
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Σχέδ. 2
Εικ. 3. Ακρόπολις Μελιταίας. Χώρος Α ,́ σχισμή βράχου ( από ΝΑ.)
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Εικ. 4. Χώρος Α'. Ο  τοίχος Ψ - Ψ' εξ Α.

ισόδομον τραπεζιόσχημον σύστημα εκ 
λίθων εξ εντοπίου φαιού τιτανόλιθου 
( ε ι κ. 4). Η  εν λόγω διαφορά υλικού

Εικ. 5. Τμήμα βυζαντινού πινακίου

δομής και τεχνικής συνηγορούν ίσως 
υπέρ της απόψεως ότι ο τοίχος Ψ - Ψ' 
είναι αρχαιότερος του λοιπού οικοδομή- 

ματος 8.
Ο  χώρος Β', του όποιου η έρευνα δεν 

θεωρείται περατωθείσα, περικλείει ο- 
μοίως βράχον ομοιάζοντα προς επίπαγον, 
έχει δε κατά το πλείστον καταστραφή 
υπό βυζαντινού κτίσματος ευτελούς κα- 
τασκευής. Ενταύθα ανευρέθησαν πλεί- 
στα όστρακα βυζαντινής εποχής με 
εφυάλωσιν και εγχάρακτον διάκοσμον 
( ε ι κ. 5 ), νομίσματα της αυτής εποχής, 
ως και ικανός αριθμός φραγκικών νομι- 
σμάτων των αρχών του 13ου αιώνος μ.Χ. 
( ε ι κ .  6 ) .

Εντός κυκλοτερούς κτιστού φρεατίου 
( διαμ. 0,28, βάθ. 0,31 μ .) επί του βραχώ- 
δους επιπάγου ανευρέθησαν εντός τέφρας 
οστά πτηνών, πιθανώτατα, ως και θραύ- 
σματα υελίνων αγγείων.

Η ανεύρεσις εις την ΝΔ. γωνίαν του 
« χώρου Β' » και εις βάθος 0,28 μ. ενε- 
πιγράφου αναθηματικού βάθρου, ύψους 
0,085, μήκ. 0,23 μ., θα βοηθήση ίσως εις 
την κατανόησιν των ιδιορρυθμιών του 
εν λόγω οικοδομήματος. Διατηρείται η 
εκ δύο στίχων επιγραφή ( ε ι κ .  7) :  

ΘΕΥΔΩΡΑ ΦΡΙΚΟΝ 
ΑΣΚΛΑΠΙΩΙ

( ύψος γραμμάτων 0,01 μ .) 9.

8. Ω ς εκ του χαρακτήρος της ανασκαφής, 
η παρούσα προκαταρκτική ανακοίνωσις επέχει 
θέσιν ενημερωτικού σημειώματος, αι δε εκτιθέ- 
μεναι απόψεις πρέπει κατ’ ανάγκην να θεωρη- 
θούν ουχί αι οριστικαί.

Ευχαριστώ και εντεύθεν την κ. Πέππα - Δελ- 
μούζου διά τας πολυτίμους υποδείξεις της, ως 
επίσης τον κ. Κασσιδόπουλον, ιατρόν εκ Δο- 
μοκού, διά την πολλαπλήν βοήθειαν.

9. Εις την παρούσαν ανακοίνωσιν δεν θα 
γίνη εκτενής λόγος περί των προτεινομένων
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Ο  Δωρικός τύπος του ονόματος 
ΘΕΥΔΩΡΑ αντί ΘΕΟΔΩΡΑ 10 απαντάται 
σπανίως εν αντιθέσει προς το ανδρικόν 
ΘΕΥΔΩΡΟΣ11. Το Α επίσης του Α- 
ΣΚΛΑΠΙΩΙ12, ως και η κατάληξις της

Εικ. 6. Χαλκούν νόμισμα Φραγκοκρατίας αρ- 
χών 13ου αι. μ.Χ.

Εικ. 7. Ενεπίγραφον αναθηματικόν βάθρον

ερμηνειών σχετικώς προς την λέξιν ΦΡΙΚΟΝ. 
Α ναφέρεται μόνον η επικρατεστέρα άποψις, εις 
ην οδηγεί η ετυμολογία της λέξεως βλ. Bechtel, 
Die historischen Personennamen, σ. 493, Φρί- 
κον : starrhaaring: πείσμων, αλλά κυρίως «σκλη- 
ροτρίχης». Ά λλα  πλήν της κατ’ αιτιατικήν 
προσωνυμίας δεν δύναται, νομίζω, να αποκλει- 
σθή η περίπτωσις των δύο αναθετών ΘΕΟΔΩ- 
ΡΑΣ ΚΑΙ ΦΡΙΚΩΝΟΣ ( βλ. AM ( 1963 ), 78, 
σ. 154, οπότε το Ο επέχει θέσιν Ω ( βλ. IG XII
9, επιγρ. Στύρων Ευβοίας 56, 419).

10. Dr. W. Page, Griechisch - Deutsches Hand- 
wörterbuch, σ . 1205 και Passow, Lex. von Rost 
and Palm, σ. 1403, Gr. Männern, Anth. 12, 
178, 179.

11. Roussel BCH XLVII ( 1923 ), No 476, 
524, σ. 1345, κυρίως δε εις τούς Δελφικούς κατα- 
λόγους βλ. Fouilles de Delphes I, 286, No 476 
και Hesperia, Suppl. VII - IX Index 11-22.

12. Hoffmann, Die Griechischen Dialekte, No 
73, σ. 50 και 277, 278, παράγραφος 13.
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Εικ. 8. Περίαπτον εις σχήμα κοιμωμένου ζώου

Εικ. 9. Χαλκούν Θεσσαλικόν νόμισμα, 199 -146 
π.Χ. και μετέπειτα

δοτικής ΩΙ αντί Ω μέ ι υπογεγραμμένον, 
απαντάται συχνότατα εις τας Θεσσαλι- 
κάς επιγραφάς 13.

Γεγονός είναι ότι υπό των αρχαίων 
πηγών ουδεμίαν μαρτυρίαν έχομεν περί 
λατρείας Ασκληπιού εις Μελιταίαν, 
ήτις ελάχιστον απέχει της Θεσσαλίας, 
της υπό των μελετητών θεωρουμένης ως 
κοιτίδος της εν λόγω λατρείας 14.

13. C. Buck, Greek Dialekts, σ. 32, 38, 142, 
226, 3 και Meister, Griech. Dialekt, σ. 305, 292, 
Hoffmann ε.α., σ. 439 - 440.

14. Φιλολ. παράδ. Ιλιάς Β 729, 731, Δ 194, 
199, 204, 219, Λ 518, 604, Ξ 2. Παυσ. Π, 26, 3, 
Στράβ. ΙΔ' 647 και Θ' 360. Πίνδαρος, Πυθιόνικοι, 
ωδή Γ'. Διόδ. IV, 71. Λουκιανού «Διάλογοι 
θεών» 13, και Wilamovitz, Isyllos 49 κ.ε , 
αρθρ. Thraemer εις RE,σ . 142 κ.ε., Π. Καστριώ- 
του, Περί του εν Τρίκκη Ασκληπιείου, 1903,
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Α λλ’ η εις τον Ασκληπιόν αφιέρωσις, 
συνδυαζομένη προς τον αναθηματικόν, 
νομίζω, χαρακτήρα των κινητών ευρη- 
μάτων, μεταξύ των οποίων είναι και ικα- 
νός αριθμός χαλκών, ως πόρπαι του τέ- 
λους των Ελληνιστικών χρόνων, δακτύ- 
λιοι, ψέλλια, περίαπτον ( ε ι κ. 8 ) εικο- 
νίζον κοιμώμενον ζώον ( κύνα ; ), απο- 
μίμησις καρύου και καρπού ροιάς, ελε- 
φαντίνη καρφίς, λίθινον περίαπτον κ.α., 
ευρεθέντων χαρακτηριστικώς εντός του 
στωικού οικοδομήματος, προσανατολί- 
ζουν εις πιθανήν παραδοχήν λατρείας 
Ασκληπιού, όστις εν προκειμένω διετή- 
ρησεν ίσως κατάλοιπα του πρωίμου χα- 
ρακτήρος του « δαίμονος » και της χθο- 
νίου λατρείας — διατήρησις βράχου με

φυσικήν σχισμήν 15. Εις την περίπτωσιν 
αυτήν τα διαμερίσματα α - ι ( σ χ έ δ .  1), 
εις τα όποια διαιρείται το στωικόν οικο- 
δόμημα 16, ενθυμίζουν τα « ε γκ ο ι μ η - 
τ ή ρ ι α » ,  όπου θα « κ α τ ε κ λ ί ν ο ν -  
το  » οι ασθενείς 17.

Εξ ιστορικών δεδομένων 18, της χρο- 
νολογήσεως των in situ ανευρεθέντων νο- 
μισμάτων ( ε ι κ. 9 ), της κεραμεικής 
( ε ι κ. 10) και του τρόπου κατασκευής 
των τοίχων του οικοδομήματος, η εξω- 
τερική πλευρά των οποίων ( ε ι κ. 11) 
φέρει κάθετα και λοξά αυλακοειδή λα- 
ξεύματα ( βελονιές ) μέ αποτέλεσμα την

σ. 15,17 κ.ε., Π. Καββαδία, Το Ιερόν του Ασκλη- 
πιού εν Ε πιδαύρω, 1900, σ. 5 κ.ε., 181 κ.ε., πλήν 
των Kjellberg, Asklepios και Gruppe εις Griech. 
Myth. Müllers Handbuch V, 2, σ. 289 κ.έ.

15. F. Robert, Themele, σ. 409, Thraemer, ε.α., 
Π. Καββαδία ε.α., σ. 8.

16. Ι . Κοντή, Ασκληπιείον της Κω, σ. 6, 13. 
17. Παυσ. II 27, X 38, 3, Π. Καββαδία, ε.α., 

σ. 124 κ.ε., Robert, ε.α., σ. 251, IG1V I 2, 127 
1, 7.

18. Διόδ. IΗ, 38.
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Σχέδ. 3

δημιουργίαν εντόνου φωτοσκιάσεως 19, 
δυνάμεθα να τοποθετήσωμεν το ως άνω 
κτήριον περί το τελευταίον τέταρτον του 
4ου αι. π.Χ., μολονότι η ανευρεθείσα 
ενεπίγραφος βάσις είναι σαφώς αρχαιο- 
τέρα. Ε κ  της κεραμεικής επίσης και των 
νομισμάτων ( ε ι κ. 12) δηλούται ότι η 
χρήσις του κτηρίου διήρκεσε καθ’ όλην 
την διάρκειαν των ελληνιστικών χρόνων, 
ίσως δε και των Ρωμαϊκών.

Τομεύς Β' ( σ χ έ δ. 3 )

Η  επί της Ν. Κλιτύος της ακροπόλεως 
ανοιχθείσα δοκιμαστική τάφρος, κατ’ 
έναντι ακριβώς της μονής Α γ. Τριάδος,

απεκάλυψε τμήμα του οχυρωματικού πε- 
ριβόλου του περιθέοντος την ακρόπο- 
λιν 20. Ο  εν λόγω περίβολος εδράζεται 
επί του σκληρού εδάφους και έχει μίαν 
όψιν ( την Ν .) αποτελουμένην εκ πολυ- 
γωνικών υπερμεγέθων λίθων, οίτινες άλ- 
λοτε έχουν αφεθή με την αδράν πελέκισιν 1 
του λατομείου, άλλοτε φέρουν βραχέα 
κατακόρυφα κτυπήματα τυπίδος ή βελο- 
νιού και σφύρας ( ψευδοπολυγωνικόν 
σύστημα.)21. Οι αρμοί των λίθων έχουν

19. « Rustica », Α . Ορλάνδου, Υλικά δομής, 
σ. 215, όπου η σχετική βιβλιογραφία.

20. Stählin, ε.α., σ. 162 κ.ε., σχ. 17.
21. Scranton, ε.α., 165, κατ. Β4, Ορλάνδου, 

έ.ά., σ. 248, Wrede, Attische Mauern, σ. 77, βλ. 
επίσης ομοιότητα τού περιβόλου με τα τείχη 
Γκρίντζας και Μουριών Φθιώτιδος, AM XXXIX 
( 1883 ), σ. 93.
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λαξευθή μέ ιδιαιτέραν έμφασιν, πολλάκις 
όμως αφήνονται μικρά κενά πληρούμενα 
δι’ αργών λίθων. Με όμοιους λίθους πλη- 
ρούται και το πάχος του εν λόγοι περιβό- 
λου ( ε ι κ. 13, 14 ). Η  τεχνική αύτη επι- 
τρέπει την χρονολόγησιν του περιβόλου

περί τα τέλη του 4ου αί. π.Χ. Εις τούτο 
συμφωνεί και η ανευρεθείσα κεραμεική.

Ελπίζεται ότι η συνέχισις της ανα- 
σκαφής θα επιτρέψη την πληρεστέραν 
μελέτην και την εξαγωγήν τελικών συμ- 
περασμάτων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Εικ. 11. Τμήμα του τοίχου X - X'

A TRIAL EXCAVATION AT MELITAEA IN PHTHIOTIS

»

In the autumn of 1971 a short exca- 
vation was carried out on the acropolis 
of ancient Melitaea ( Avaritsa ) si- 
tuated on the North - West slope of 
mountain Orthrys, near Thessaly.

A building of trapezoidal shape was 
uncovered in Section A, which includes 
a rock with a natural cleft of 290 - 320 
m. depth. Further to the East of the 
above building lie the remains of an-
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Εικ. 12. Α ντωνιανός Γορδιανού Γ' (241 - 243 μ.Χ. )

other one of similar shape, which had 
been destroyed by a later byzantine

occupation. In the South - West corner 
of this area ( see p l a n  1, area B )

Εικ. 13. Τμήμα του ψευδοπολυγωνικού περιβόλου
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was found an inscribed marble base of 
a votive offering to the god Asklepios. 
Just parallel to the above building 
there is a Stoa ( excavated length 26.80 
m., width 3.10 m. ) divided unequally 
into nine small rooms.

When the excavation is completed, 
it may prove the existence of a shrine 
of Asklepios on the high top of the acro- 
polis of Melitaea.

A quite large number of votive offer- 
ings have been found, as well as a lot 
of Hellenistic, Roman, Frankish and 
Byzantine coins.

Section B. Part of the fortification 
wall ( end of 4th century B.C., see 
p l a n  2, and f i g s .  13- 14)  was 
unearthed on the South slope of the 
acropolis.

ALEXANDRA IOANNIDOU Eικ. 14. Ο  περίβολος εκ των άνω ( από Δ.)

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΑΛΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Περί τα 10 χλμ. Α. των Ψαχνών, παρά 
το χωρίον Άτταλη, ενετοπίσθησαν από 
του παρελθόντος έτους τα ερείπια δύο 
αγνώστων μέχρι τούδε βυζαντινών ναών, 
των Εισοδίων και του Αγ. Νικολάου, 
απεχόντων μεταξύ των περί τα 50 μ.

Εις τον ναόν του Αγ. Νικολάου, τμήμα 
τού όποιου καταλαμβάνει το νεκροτα- 
φείον της Κοινότητος, επεχειρήθη καθα- 
ρισμός και στερέωσις των εις ύψος σωζο- 
μένων τμημάτων της τοιχοδομίας.

Ούτος είναι σταυροειδής εγγεγραμμέ- 
νος μετά τρούλλου, εξωτ. διαστ. 14.80 X

11.50 μ. άνευ του εξωνάρθηκος. (Κάτο- 
ψις σ χ έ δ. 1, ως απεκαλύφθη κατά τας 
εργασίας ). Τα στηρίγματα του τρούλλου 
είναι τμήματα τοίχων η επιμήκεις πεσ- 
σοί 1, εκ των οποίων οι δύο προς Δ. έχουν 
σχήμα Τ. Μεταξύ αυτών σχηματίζεται 
απολύτως τετράγωνος χώρος, εντός του

1. Πρβλ. κατόψεις ναών : Σκριπούς Βοιωτίας 
( Μ. Σωτηρίου, ΑΕ 1931, σ. 122 ), Επισκοπής 
Σκύρου ( X. Μπούρα, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Β', 1961, 
σ. 65 ), Α γ. Ιωάννου Μεσημβρίας ( Rachenou, 
Les églises de Mésembrie, 1932, σ. 89 ), Πανα- 
ξιωτίσσης Γαυρολίμνης ( Α . Ορλάνδου, ΑΒΜΕ,
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μ .γ. Σχέδ. 1

οποίου θα ανεγράφετο ο τρούλλος. Τούτο 
συνάγεται ασφαλώς εκ των στοιχείων τα

οποία μας παρέχει ο μέχρι ύψους 6.50 μ. 
σωζόμενος ΒΔ. πεσσός ( ε ι κ. 1 ). Πρά-

τ. Α', σ. 121 ), Α γ. Γερμανού Πρέσπας ( Πελε- 
κανίδου, Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία 
της Πρέσπας, εικ. 3 και Ivanov, Izvestija Na- 
blgarskdo, τ. I, 1910, σ. 58 ) και Α γ. Λεοντίου 
Vodoca ( Deroco, Arch. Monumentale et déco- 
rative dans la Serbie du Moyen Age ). Οι ως άνω 
όμως ναοί έχουν τούς προς Δ. στηρίζοντας πεσ-

σούς διατρυπωμένους υπό χαμηλών τοξωτών ανοι- 
γμάτων, ως παρατηρείται εις τούς προς Α. πεσ- 
σούς του εξεταζομένου ναού, ενώ οι προς Δ. εί- 
ναι ενιαίοι καθ’ όλον το μήκος των. Ομοίαν 
μορφήν βλέπομεν εις ερείπια ναού παρά το ναΰ- 
δριον των Ταξιαρχών Καισαριανής, κάτοψιν δε 
δημοσιεύει η κ. Μ. Σωτηρίου ( ε.α., σ. 135).
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γματι, επί της Α. και της Ν. όψεως αυτού 
και εις ύψος περί τα 5.75 μ. σώζεται 
τμήμα καμάρας, επί της Β. δε και της Δ. 
αυτού πλευράς διακρίνονται αι γενέσεις 
θόλων εις ύψος 4.10 μ. Ούτω φαίνεται 
σαφώς, ότι τα πλάγια κλίτη κατά τα γω- 
νιαία αυτών τμήματα, ως και οι πλάγιοι 
χώροι του νάρθηκος, εκαλύπτοντο διά 
κυλινδρικών θόλων2, ενώ αι προεκτά- 
σεις των πλευρών του κεντρικού τετρα- 
γώνου εκαλύπτοντο υψηλότερον διά κα- 
μαρών, εφ’ ων έβαινεν ο τρούλλος.

Ο  χώρος του Ιερού έχει τριμερή δια- 
μόρφωσιν με ημικυκλικάς εσωτερικώς 
αψίδας, τα τρία δε διαμερίσματα αυτού 
επικοινωνούν μεταξύ των διά στενών σχε- 
τικώς ανοιγμάτων. Εξωτερικώς αι αψί- 
δες είναι πολυγωνικαί3, τετράπλευροι αι 
των παραβημάτων, επτάπλευρη η κεν- 
τρική κατά το άνω τμήμα της τοιχοδομίας 
της, βαίνουσα όμως επί κυλινδρικής βά- 
σεως καταληγούσης άνω εις διπλήν ζώ- 
νην πλίνθων ελαφρώς εξέχουσαν.

Ο  νάρθηξ, έχων ενιαίον τον χώρον καθ’ 
όλον το πλάτος του ναού, επικοινωνεί 
μετ’ αυτού διά τριών ανοιγμάτων, στενών 
προς τα πλάγια κλίτη, ευρυτέρου δε του 
προς τον κεντρικόν χώρον. Εις τον Β. 
τοίχον του νάρθηκος υπάρχει χαμηλόν, 
τυφλόν πλινθόκτιστον τόξον και κτιστόν 
θρανίον, ως αρκοσόλιον.

Εις μεταγενεστέραν, άλλ’ δχι πολύ απέ- 
χουσαν χρονικώς περίοδον, προσετέθη 
εις τον ναόν τρίκλιτος εξωνάρθηξ, επι- 
κοινωνών μετά του νάρθηκος διά μιας 
θύρας, της οποίας εσώθη το μαρμάρινον 
κατώφλιον.

Η  τοιχοδομία του ναού είναι επιμε- 
λημένη. Ως οικοδομικόν υλικόν εχρησι- 
μοποιήθησαν ποτάμιοι λίθοι ακανόνι- 
στου σχήματος, χωριζόμενοι οριζοντίως 
μεν διά διπλών στρώσεων πλίνθων, καθέ- 
τως δε διά δύο ή τριών πλίνθων σχηματι- 
ζουσών ενίοτε κουφικά κοσμήματα 4. Οι

Εικ. 1. Ο  βορειοδυτικός πεσσός, όψις της ΒΑ. 
πλευράς

2. Ω ς και εις τούς εν υποσημ. 1 αναφερο- 
μένους ναούς ( βλ. Μ. Σωτηρίου, σ. 134).

3. Στοιχείον σπανιώτατον διά τούς ναούς του
Ελλαδικού χώρου και μάλιστα πρό του 14ου

αιώνος ( βλ. Millet, L’École grecque dans 
l’Architecture byzantine, σ. 180).

4. ΄ Ομοια πλίνθινα κοσμήματα εις τοιχοδο- 
μίαν ναού Αγίων Αποστόλων Σολάκη και Κα-
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Εικ. 2. Το δάπεδον του κυρίως ναού μετά των 
μαρμαροθετημένων ζωνών και του στερεοβάτου 
του τέμπλου

αρμοί μεταξύ των πλίνθων είναι ισόπαχοι 
προς αυτάς και ελαφρώς εισέχοντες. 
Πλήν των πλινθίνων αυτών κουφικών 
κοσμημάτων δεν φαίνεται να υπήρχε άλ- 
λος κεραμοπλαστικός διάκοσμος. Το μό- 
νον στοιχείον το φαιδρύνον, τρόπον τινά, 
την συνεχή και αδιάσπαστον εξωτερικώς 
επιφάνειαν των τοίχων είναι χαμηλόν

τυφλόν αψίδωμα εις τον Β. τοίχον, όπου 
εσωτερικώς εις τον νάρθηκα υπάρχει το 
αρκοσόλιον. Ε κ  πλίνθων ακτινοειδώς 
τεθειμένων μετά τυμπάνου πληρουμένου 
υπό οριζοντίων στρώσεων πλίνθων, εξαί- 
ρει εις το εξωτερικόν την καλύπτουσαν 
εσωτερικώς καμάραν.

Ο  εξωνάρθηξ παρουσιάζει την αυτήν 
τοιχοδομίαν μετά των ιδίων κουφικών 
κοσμημάτων. Τα τόξα και οι θόλοι, ως 
συνάγεται εκ των σωζομένων τμημάτων 
αυτών, ήσαν κατεσκευασμένα κατά μέγα 
μέρος εκ πλίνθων, εις τα άνω δε τμήματα 
των τοίχων εγένετο ευρεία χρήσις ξυλο- 
δεσιών. Εσωτερικώς οι τοίχοι σώζουν 
εις τι να σημεία ίχνη επιχρίσματος, τοι- 
χογραφίαι όμως δεν εσώθησαν πλήν ελά- 
χιστων μικροτάτων τμημάτων.

Το δάπεδον του κυρίως ναού και του 
νάρθηκος καλύπτεται υπό μεγάλων μαρ- 
μάρινων πλακών, φέρει δε εις στενάς ζώ- 
νας πολύχρωμον μαρμαροθέτημα ( ει κ.  
2). Το δάπεδον του εξωνάρθηκος φέρει 
έρυθράς τετραγώνους πηλίνας πλακας. 
In situ ευρέθησαν η ορθογώνιος μαρμά- 
ρινη βάσις της Αγίας Τραπέζης, τμήμα 
της βάσεως της Τραπέζης της Προθέ- 
σεως και ο στερεοβάτης του τέμπλου 
πρό του Ιερού Βήματος. Κατά την απο- 
χωμάτωσιν του χώρου ευρέθη σχεδόν 
ολόκληρον το επιστύλιον του τέμπλου, 
φέρον ποικίλον διάκοσμον, αποτελούμε- 
νον από κατά διαστήματα εξέργους ρόδα- 
κας, σειράν τοξυλίων βαινόντων επί δι- 
δύμων κιονίσκων και ζώνην με ηνθισμένα 
κουφικά κοσμήματα  5. Πλήν του επιστυ-

θολικόν Μονής Όσιου Λουκά και Ν. Θεοτόκου 
( σχέδια αυτών υπό του Megaw εις The Chrono- 
logy of some Middle byzan. churches εν BSA,

τ. 32, βλ. τα υπ’ αρ. 2, 6 - 9, 12, 16, 49, 50).Ε πί-
σης βλ. Προφήτη Η λία  Κονιδίτσας ( Ο ρλάν-
δου, Ελληνικά, τ. XV, σ. 68).

5. Όμοια διακόσμηση εις επιστύλια ναού Πε- 
ριβλέπτου Πολιτικών Ευβοίας ( Α . Ορλάνδου,
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λίου ευρέθησαν επίσης κουλοροπυραμι- 
δοειδές κιονόκρανον 6 ( ε ι κ. 3 - 4), τμή- 
ματα οκταγωνικών κιονίσκων, πεσσίσκος 
μετά συμφυούς κιονίσκου, ως και μικρά 
τμήματα πιθανόν των θωρακίων, φέροντα 
διάκοσμον φυτικόν, ελικοειδείς βλα- 
στούς και μαλακά τρίλοβα φύλλα.

Ι στορικαί μαρτυρίαι περί της ιδρύσεως 
του ναού δεν υπάρχουν. Θεωρείται Καθο- 
λικόν Μονής, ουδέν όμως στοιχείον περί 
αυτής διατηρείται. Είναι σήμερον μετό- 
χιον της Μονής Μακρυμάλλης των Ψα- 
χνών, της οποίας όμως το αρχείον, όπως 
και τα οικοδομήματα, κατεστράφησαν 
κατά τον Β' Παγκόσμιον Πόλεμον. Ούτω, 
διά την χρονολόγησιν του ναού θα πρέ- 
πη να στηριχθώμεν εις τα οικοδομικά 
και διακοσμητικά στοιχεία, ως ταύτα 
εσώθησαν.

Η  αρχιτεκτονική μορφή αυτού πα- 
ρουσιάζει κολλάς ομοιότητας και αναλο- 
γίας προς τούς πρώτους σταυροειδείς εγ- 
γεγραμμένους μετά τρούλλου ναούς. Ι διά- 
ζον δηλαδή χαρακτηριστικόν αυτών είναι 
οι συνεχείς τοίχοι, οι αποτελούντες την 
κάθετον κεραίαν του σταυρού, και η στέ- 
γασις των γωνιαίων χώρων διά χαμηλών

θόλων διατεταγμένων κατά μήκος. Εις 
τον ναόν του Αγ. Νικολάου όμως παρα- 
τηρείται, ότι το ύψος των θόλων είναι 
μέγα, τα δε πλάγια κλίτη ευρέα, ούτως 
ώστε ο ναός, σχεδόν τετράγωνος, πλη- 
σιάζει προς την μορφήν των τετρακιο- 
νίων ναών μέ τα υψηλά τόξα, τα στηρί- 
ζοντα τον τρούλλον. Ούτω, μία χρονολό- 
γησις περί τα τέλη του 10ου ή τας αρχάς 
του 11ου αίώνος θα έφαίνετο πιθανή7. 
Πρός την αυτήν χρονικήν περίοδον οδη- 
γούν και τα άλλα βοηθητικά διά την χρο- 
νολογικήν τοποθέτησιν στοιχεία, η μορ- 
φή της τοιχοδομίας, η μορφή των 
κουφικών κοσμημάτων, πλινθίνων και 
αναγλύφων8, η έλλειψις άλλου κερα- 
μοπλαστικού διακόσμου, τα διακοσμη- 
τικά θέματα του μαρμάρινου τέμπλου. 
Προβληματική όμως διά μίαν τοιαύτην 
χρονολόγησιν είναι η εξωτερική διαμόρ- 
φωσις των αψίδων του Ιερού. Δεδομένου 
πάντως, ότι η κάτοψις του ναού δεν έχει 
εισέτι πλήρως αποκαλυφθή, επιφυλασσό- 
μεθα διά πλέον ασφαλή συμπεράσματα 
μετά την αποπεράτωσιν των εργασιών 
και την ολοκλήρωσιν της μελέτης αυτού.

Μ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΒΜΕ, τ. Γ '), Ο σ ίο υ  Λουκά Αλιβερίου ( Ο ρ- 
λάνδου, ΑΒΜΕ, τ. Ζ, εικ. 2), Μουσείου Χαλκί- 
δος ( Γ. Σωτηρίου, Αραβικαί διακοσμήσεις εις 
τα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδος, ΠΧΑΕ, 
1933 : 34, εικ. 2 ) κ.ά.
. 6. Όμοια κιονόκρανα βλ. Ευστ. Στίκα, Το 

οικοδομικόν χρονικόν του Όσιου Λουκά Φω- 
κίδος, εικ. 3, και Ορλάνδου, ΑΒΜΕ, τ. Ζ', 
σ. 132.

7. Χρονολογίαι ιδρύσεως των εν υποσημ. 1 
αναφερομένων ναών : Σκριπού 873 μ.Χ., Ε π ι- 
σκοπή Σκύρου 895 μ.Χ., Vodoca 873/74 μ.Χ., Πα- 
ναξιώτισσα και Αγ. Ιωάννης Μεσημβρίας 10ος 
αι. μ.Χ., ερείπια Καισαριανής και Αγ. Γερμανός 
Πρέσπας αρχαί 11ου αιώνος μ.Χ. Ε ξ  άλλου, περί 
τα μέσα 11ου αι. μ.Χ. και εις απόστασιν μόλις ο-

λίγων χιλιομέτρων από της Ά τταλης, παρά το 
χωρίον Τριάδα, υπάρχει κανονικός σταυροειδής 
τετρακιόνιος ναός της Αγ. Τριάδος ( Ορλάνδου, 
ΑΒΜΕ, τ. Ε ,́ σ. 3 ). Ο  αρχιτεκτονικός τύπος 
δηλαδή παρουσιάζεται εις την αυτήν περιοχήν 
πλήρως διαμορφωμένος εντός του 11ου αιώνος. 
Γεν. βλ. Mavrodinov, L’apparition et l’évolu- 
tion de l’église cruciforme εν Atti del V Congr., 
και 1936, τ. Π, σ. 249.

8. Ανάλογα κουφικά κοσμήματα χρονολο- 
γούμενα εις τον 10ον αι. μ.Χ., μάλλον βλ. G. 
Miles, Byzantium and the Arabs, Dumb. O. P. 18 
( 1964), εικ. 40, 44, 45, 47 και 50, Γ. Σωτηρίου, 
Οδηγός Βυζ. Μουσείου, εικ. 25, ε.α., σ. 58 και 
εν BNJ 1935, σ. 248 και Στίκα, ε.α., εικ. 4 - 10 
και 14-15.
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Εικ. 3. Κιονόκρανον οκταγωνικού κιονίσκου του τέμπλου

Εικ. 4. Ετέρα όψις του αυτού κιονοκράνου
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ÉGLISE ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ DE ST. NICOLAOS A ATTALI EN EUBÉE

A Attali, dix kilomètres à l’est de 
Psachna en Eubée, se trouve l’église 
de St. Nicolaos, aujourd’hui presque 
ruinée. Le plan dé l ’église est en croix 
grecque inscrite, mais d ’une forme 
plutôt primitive, ressemblant aux pre- 
miers exemples de ce type en Grèce. 
Quatre piliers gros et oblongs, suppor- 
tent des voûtes en berceau sur lesquelles 
s’érige la coupole, et isolent les quatre 
compartiments d ’angle, donnant l’im- 
pression plutôt d ’une basilique à trois 
nefs voûtées. Un trait rare pour l’archi- 
tecture de l’école grecque est la forme

des apsides, qui à l’extérieur sont à 
plusiers pans ( quatre les apsides laté- 
rales et sept la centrale ).

La date de construction de l’église 
n ’est pas définie par des indices histo- 
riques. Mais le type architectural, le 
parement extérieur, les signes coufiques 
en brique ou en bas - relief ( déco- 
ration d ’une partie de l’architrave de 
l’iconostase ) et les autres motifs déco- 
ratifs du Templon, dont plusieurs 
fragments ont été trouvés, nous condui- 
sent à dater l’église vers la fin du Xème 
ou le premier quart du Xlème siècle.

M. GEORGOPOULOU

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΜΠΙ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Κατά την διάνοιξιν οδού προς την 
κορυφήν του λόφου Βίγλα ή Σούργια, έν- 
θα πρόκειται να ανεγερθή μνημείον πε- 
σόντων, επεσημάνθησαν αρχαίοι λαξευ- 
τοί τάφοι. Ο  λόφος Βίγλα ευρίσκεται εις 
μικράν απόστασιν δυτικώς του χωρίου 
Καμπί Ζακύνθου, η δε Δ. πλευρά αυτού 
κατηφορίζει προς το Ιόνιον Πέλαγος. Οι 
κατά την διημέρου διάρκειας ανασκαφήν 
(24-25 Μαΐου 1971 ) ερευνηθέντες εξ τά- 
φοι ευρίσκονται πλησίον αλλήλων, επί 
της Α. πλευράς του λόφου, ολίγον κάτω- 
θι της διανοιγομένης οδού, εντός του κτή- 
ματος του κ. Χαϊκάλη Γεωργίου του Ευ- 
σταθίου.

΄Απαντες οι τάφοι παρουσιάζουν την 
αυτήν μορφήν, ήτοι είναι κανονικοί τε- Εικ. 1. Μυκηναϊκοί τάφοι Καμπιού. Τάφος I
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Εικ. 2. Μυκηναϊκοί τάφοι Καμπιού. Προχοΐδιον 
εκ του τάφου VI

Εικ. 3. Μυκηναϊκοί τάφοι Καμπιού. Αλάβα- 
στρον εκ του τάφου VI

τραπλευροι λακκοειδείς, λαξευμένοι εις 
την εξ ασβεστολιθικού πετρώματος κλιτύν 
του λόφου. Εκαλύπτοντο πιθανώς διά δύο 
η περισσοτέρων λίθινων πλακών, διά την 
υποδοχήν των οποίων είναι λαξευμένον 
πέριξ του ανοίγματος των τάφων εν πλαί- 
σιον πλάτους 0,17 - 0,46 μ. Τμήματα των 
καλυπτήριων πλακών υπήρχον διάσπαρτα 
πλησίον των τάφων, οι οποίοι είχον συ- 
ληθή προ 40ετίας κατά την υπό του τότε

Ιδιοκτήτου του κτήματος κατασκευήν δε- 
ξαμενής προς συλλογήν όμβριου ύδατος, 
υφισταμένης και σήμερον. Κατά τας διη- 
γήσεις των χωρικών είχον ανευρεθή τότε 
μικρά αγγεία ( « βικούλες » ), μαχαιρίδια 
κ.ά. Ε κ  των ερευνηθέντων εξ τάφων εις 
μίαν μόνον περίπτωσιν, εις τον τάφον VI, 
η σύλησις δεν έφθασε μέχρι του πυθμέ- 
νος, ευρισκομένου βαθύτερον των άλλων, 
εις βάθος 1.65 μ. από της επιφανείας του 
εδάφους. Ε κ του τάφου τούτου προέρχον- 
ται τα πέντε αγγεία, τα όποια απετέλεσαν 
τον καρπόν της εις Καμπί πρώτης ερεύ- 
νης. Οι τάφοι I - V έχουν κατεύθυνσιν 
A - Δ., ο VI Β - Ν. Ο  μεγαλύτερος ( V) 
έχει εσωτερικάς διαστάσεις 1.93 X 0,84 
μ., ο μικρότερος ( I, ε ι κ. 1 ) 1.07 x 0,33 
μ. Ο  πυθμήν του τάφου I ευρίσκεται υψη- 
λότερον των άλλων, εις βάθος 0,33 μ. από 
της επιφανείας του εδάφους.

Η  επίχωσις του τάφου VI ήτο αναμο- 
χλευμένη μέχρι του βάθους των 1.40 μ. 
περίπου. Εις βάθος 1.45 μ. και κατά την 
Ν.-πλευράν αυτού ανευρέθη σωρός οστών 
και μεταξύ αυτών τρία τρίωτα αλάβαστρα, 
εις ψευδόστομος αμφορίσκος και εν 
προχοΐδιον.

Ο  πηλός των αγγείων είναι καστανός, 
υποκίτρινος η τεφρός, καθαρός, το επί- 
χρισμα λεπτόν και ίδιου χρώματος προς 
τον πηλόν, η δε διακόσμηση διά μελανής 
βαφής. Το προχοΐδιον ( ε ι κ .  2) και το 
εν των άλαβάστρων ειναι όλόβαφα, τα 
έτερα δύο αλάβαστρα ( εις ε ι κ. 3 το με- 
γαλύτερον αυτών) φέρουν απλήν γραμ- 
μικήν διακόσμησιν, ο δε ψευδόστομος 
αμφορίσκος δεν διασώζει ίχνη βαφής. Η  
κατασκευή των αγγείων φαίνεται ότι εί- 
ναι εγχώριος. Η  σχετική χρονολόγησις 
αυτών δεν παρουσιάζει δυσκολίας. ΄Απαν- 
τα ανήκουν εις τούς πρώτους χρόνους της 
YE III C1 εποχής.
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Εικ. 4. Μυκηναϊκός τάφος Κεριού. Προχοΐδιον Εικ. 5. Μυκηναϊκός τάφος Κεριού. Α ρτόσχη- 
μον αλάβαστρον

Πλησίον των ερευνηθέντων διαπιστώ- 
νονται έτεροι 12 σεσυλημένοι τάφοι, πι- 
θανώς δε υπάρχουν και άλλοι, τους ο- 
ποίους αποκρύπτει η άγρια επί των βρά- 
χων βλάστησις. Θολωτός Μυκηναϊκός 
τάφος αναφέρεται υπό S. Benton1 εις λό- 
φον Ακρωτήρι, παρά τας Αλυκάς της 
ανατολικής Ζακύνθου, έτερος δε είχεν 
ανασκαφή πρό ετών εις θέσιν « Κλα- 
ψίας », παρά το χωρίον Κερί της νοτίας 
Ζακύνθου 2. Ε κ  του τελευταίου προέρ- 
χονται προχοΐδιον και δίωτον αρτόσχη- 
μον αλάβαστρον, αμφότερα μετά διακο- 
σμήσεως σπειρών, της YE III Α1 εποχής 3. 
Τα δύο αγγεία απεικονίζονται ενταύθα

μετά την συντήρησίν των ( εικ.  4-5) .  
Σχεδόν παντελώς κατεστραμμένον κτί- 
σμα, το όποιον πιθανόν είναι θολωτός τά- 
φος, ίσως Μυκηναϊκών χρόνων, ευρίσκε- 
ται εις την ερημικήν παραλίαν Τριόδι του 
ακρωτηρίου Γέρακας της ΝΑ. Ζακύνθου.

Το νέον σημαντικόν εύρημα του εκτε- 
ταμένου Μυκηναϊκού νεκροταφείου του 
Καμπιού, εν συνδυασμώ προς τα λοιπά 
αναφερθέντα, μαρτυρεί περί ακμής, την 
οποίαν φαίνεται ότι εγνώρισεν η Ζάκυν- 
θος κατά την τελευταίαν Μυκηναϊκήν 
εποχήν και η οποία είναι ακόμη εν πολ- 
λοίς άγνωστος.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩ. ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

MYCENAEAN SHAFT-GRAVES NEAR CAMBI IN ZAKYNTHOS

An extended Mycenaean cemetery 
was located near the village Cambi,

in west Zakynthos ( Zante ). A two- 
days research undertaken in spring

1. Βλ. BSA XXXII ( 1931/32), σ. 213 κ.ε., 
εικ. 7.

2. Βλ. ΑΔ 21 ( 1966 ) : Χρονικά, σ. 325, 
Πίν. 334, δ, ε, ς'.

3. Ευχαριστώ τον καθηγητήν κ. Σπ. Ι ακω-

βίδην διά την χρονολόγησιν των αγγείων τού 
Κεριού, όπως και την κ. Κώστογλου - Δεσπίνη 
διά την παραχώρησιν της δημοσιεύσεως της 
ειδήσεως περί της ανασκαφής τού Καμπιού.
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1971 revealed 5 plundered and 1 semi- 
plundered rectangular slab - covered 
shaft - graves.

In the semi - plundered grave were 
found three alabastra, one stirrup jar 
and one jug, all of the beginning of the 
LH III  C 1 period.

Other monuments of the Mycenaean 
Era in Zakynthos are a tholos - tomb 
on the hill Akrotiri, a second tholos - 
tomb near the village Keri and possibly 
a third tholos - tomb (?) on the Ghe- 
rakas peninsula.

PENELOPE AGALLOPOULOU

DEBLA: A NEW EARLY MINOAN SETTLEMENT

In August 1971 a joint excavation 
was conducted by J . Tzedhakis and 
P. Warren 1 on Debla, a summit 542 
metres above sea level in the foothills 
of the White Mountains of western 
Crete, south-w est of Khania ( f i g .  
1 )2. From the summit there is a mag- 
nificent view northwards over the whole 
plain of Khania to the Diktynnaion 
promontory on the west and the Akro- 
tiri peninsula on the east. To the south 
cultivable uplands ( the agricultural 
land of the early settlement) rise 
gradually to the peaks of the White 
Mountains.

The site occupies the summit area 
and a rocky terrace, c. 60 X 17 metres, 
just below it on the south. Nine trenches

were excavated 3. These produced three 
buildings and fragments of a fourth. 
One building was almost square, 1.90 
X 1.56 metres, with an entrance pas- 
sage at one corner' ( f i g .  2 ). The walls 
were well constructed with unworked 
stones; extra large blocks were used 
at the corners to give stability. A se- 
cond building was of very rough con- 
struction, partly built against the nat- 
ural rock. Its entrance was on the south 
and the walls were slightly curved, 
though the construction was too poor 
for us to say that the curvature was in- 
tentional.

The third and most important build- 
ing had only three walls ( max. inter- 
nal measurement 6.04 metres) ( f  i g.

1. This report is written by P. Warren with 
the agreement of J. Tzedhakis.

2. For surface exploration see Faure, BCH 
93 ( 1969) 190, figs. 8 -10. Tzedhakis, ΑΔ 24 
( 1969 ) :  Χρονικά, 431.

3. We are most grateful to Mrs E. Warren, 
Mr R. Heyhoe, Miss K. Efstratiou, Miss B. 
Nilsson, Messrs E. Hallager and A. Viden for 
taking part in the excavation.
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Fig. 1. Debía from the south

Fig. 2. Early Minoan I rectangular building on 
the summit
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3 ). There may have been an entrance
on the south and a central post must 
have supported the roof. As in the first 
building the walls were well made
( f i g .  4 ) but the ground plan is 
unique and suggests a period before 
Minoan architecture had evolved into 
regular, rectangular buildings like 
those of EM II Vasilike4 or M yrtos5.

In the main building a deposit of 
thirteen vases was found on the earth 
floor. These consisted of nine plain, 
red - surfaced jugs each with three tiny 
feet and rather rounded bases ( f i g s .  
5 - 6 ), the shape perhaps imitating 
gourds (φλασκιά), one bowl with a 
scored surface outside and three large 
basins (λεκάναι) of very coarse, chaff - 
tempered clay. There were also nine 
stone tools, all rubbers or burnishers 
of serpentine. Obsidian blades were 
found in the building and elsewhere on 
the site. In the level below the floor of 
the building on the uneven bedrock

4. Alexiou, ΑΔ 19 ( 1964): Χρονικά, PL 522 β. 
Sinos, ΑΑ ( 1970) Abb. 1.

5. Warren, Illustrated London News, 8 Feb- 
ruary 1969, 27 fig. 2; ΑΔ 24 ( 1969) : Χρονικά, 
PI. 432 ε.
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and in the basal level in trench B frag- 
ments of red - surfaced scored or brush- 
ed ware from jugs and bowls were 
common. Red or dark - surfaced wares 
without scoring and with little or no 
burnish were also found in these basal 
levels along with coarse, gritty cooking 
pot fabric. Dark on light painted and 
Pyrgos pattern burnished wares were 
entirely absent from the site.

The scored ware ( f i g .  7 ) is com- 
mon in western Crete 6 although it has 
not previously had any clear strati-

graphic position. But at Knossos it be- 
gins in the Late Neolithic 7 and is 
commonly used for jugs in EM I 
there 8. The Debla pottery seems post - 
Neolithic in fabric ( absence of burnish 
and predominance of red surfaces ) 
and is post - Neolithic in shape. The 
bedrock levels with scored ware may 
be defined as Early Minoan I. The 
floor deposit in the main building

Fig. 4. Early Minoan I large building with three walls

6. Cf. Faure, BCH 93 ( 1969) 201, note 2.

7. Evans, BSA 59 ( 1964) 225.
8. Hood, Κρητ. Χρον. ΙΕ' -ΙΣΤ' 1 (1961/2) 

93. For Aegean scored ware in Troy I see Ble- 
gen, Boulter, Caskey, Rawson and Sperling, 
Troy I ( 1950) 53 - 54 & pis. 251 - 2.
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Fig. 5. Early Minoan I jug Fig. 6. Early Minoan I jug

should be dated to late EM I ( at the 
latest on the borders of EM 1/II ) 
because of a) the round - bottomed 
jugs ( cf. those of the Knossos EM I 
well, n. 8, those of the EM I group 
from Kanli Kastelli 9 and those from 
the EM I level of tomb II at Lebe- 
na 10) and b) the slight continuance 
of scored ware on the one bowl in the 
deposit.

A few sherds with carefully incised 
patterns were found ( f i g .  8 ), none 
being on floor levels or in basal levels.

This pottery indicates that there was 
EM II occupation since the decoration 
on whole vases of this type from the  
Platyvola and Perivolia caves11 is best 
paralleled on EM II A fine grey ware 
pyxides and on Early Cycladic cylin- 
drical pyxides very like those from west 
Crete 12.

9. Alexiou, Κρητ. Xpov. E' (1951) πίν. ΙΓ', 
εικ. 1, αρ. 6, 8 ; εικ. 2, αρ. 9.

10. Daux, BCH 84 ( 1960) 842 fig. 3, lower 
row.

11. Tzedhakis, ΑΔ 20 ( 1965 ) : Χρονικά: PL 
711 γ; ΑΔ 22 ( 1967 ) : Χρονικά, PI. 378 α. ΑΔ 23 
( 1968),: Χρονικά, PI. 376 a. ΠΑΕ ( 1968), 
PI. 134 a.

12. Xanthoudides, Vaulted Tombs of Mesara 
( 1924), pI. XVIII 4188, 4298; XXV 4186-7. 
Boyd Hawes, Gournia ( 1908) pI. XII 13 ( Va- 
silike). Also many from the EM Tomb II at 
Lebena. Zervos, L’art des Cyclades ( 1957), 
pls. 81 - 2, 84. G. Papathanasopoulos, ΑΔ 17 
(1961): Χρονικά, Pl. 44; 73 - 75.
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Fig. 7. Fragments of Early Minoan I scored 
ware jugs and bowls
Fig. 8. Fragments of Early Minoan II incised 
ware

The only later occupation on the site 
consisted of a Hellenistic or Roman 
watch - tower on the summit with a 
few fragments of pottery of this period.

The Debla settlement is important 
for the following reasons : it is almost 
the only excavated EM I open settle- 
ment in the island 13 ; it gives strati-

13. For Marinatos’ excavations at Elenes 
( Amariou ), Karo, AA ( 1932 ) 177. For surface 
exploration at a hill site near Melidhoni ( Mylo- 
potamou). Hood, Warren and Cadogan, BSA 
59 ( 1964) 51, 58 -59.
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graphical evidence for the beginning 
of the Minoan sequence in western 
Crete; the architectural plans are the 
only ones for EM I and the buildings 
themselves throw interesting light on 
the earliest stages of Minoan architec- 
ture; finally Debla is a hilltop settle- 
ment new in EM I, like for example 
Elenes, Melidhoni ( Mylopotamou) 
and possibly Dhrapanokephala 14; the 
most common pottery shape, the jug, 
is also new and completely unrelated to 
the Cretan Neolithic, but closely par- 
alleled in the Troy I period in western 
Anatolia 15.

Debla, other open settlements and 
a large number of caves16 document, 
through their scored and associated 
wares, the first substantial occupation 
in western Crete. It is contemporary 
with EM I and possibly the end of the 
Neolithic in central Crete. So far there 
is only one radiocarbon date available. 
It is 2550 ±  300 B.C. ( Sa - 241 ) and 
from the Ledaka cave at Melidhoni 
( Apokoroncu ), associated with scored 
ware 17. After dendrochronological cal- 
ibration this gives a historical date of 
c. 3670 - 2950 B.C. I t is hoped that 
samples from Debla may produce a 
date for the probably late EM I floor 
deposit in the main building.

J. TZEDHAKIS — PETER WARREN
14. Faure, BCH 89 ( 1965 ) 56 - 57.
15. Warren, K ρητ. Xpov. 1Θ' ( 1965) 37 note

18. Biegen et al., Troy I (1950) pl. 227, 35.649; 
pl. 228; pl. 267, 36.676. Bittel, Prähistorische 
Forschung in Kleinasien ( 1934) Taf. Ill, 1 
(Belikesir, Yortan Culture). Forsdyke, Cata- 
logue of the Greek and Etruscan Vases in the 
British Museum I Part i, Prehistoric Aegean 
Pottery ( 1925) pl. I, A 11, A 36 (Yortan).

16. Faure, AAA, II ( 1969), p. 213-216.
17. Faure, BCH 89 ( 1965 ) 57. AAA, II (1969) 

216. Delivorrias et al. Radiocarbon 7 (1965) 243.



Σ Κ Ι Ν Δ Α Λ A M O I

RÉPARATIONS ANTIQUES*

Selon la tradition, Damophon de 
Messène a restauré au 2ème s. av. 
J. - G. la statue de culte à Olympie- le 
Zeus chryséléphantin de Phidias. À 
leur tour, les sculptures de Damophon 
à Lylcosoura furent réparées au 2ème 
s. av. J .-C .,  sous Hadrien : une tri- 
tonesse du trône est certainement de 
cette date * 1. D ’autres réparations anti- 
ques des sculptures de marbre ont été 
signalées : le remaniement ( helléni- 
stique ) d ’une statue d ’éphèbe ( fin 
du 5ème s. av. J. - G. ) à l’Héraion de 
Samos* 1 2, les vicissitudes du Poseidon 
de Mélos3; en revanche, les pièces 
rapportées (la pointe de la barbe, un 
pan de draperie) de la stèle d ’Aristion 4 
correspondent plutôt à un pentimento

( ou à un défaut de marbre ) qu’à une 
réparation postérieure. Des exemples 
pourraient être multipliés facilement, 
s’il n ’y avait pas de difficultés de dé- 
monstration. En effet, les faits ( bien 
perceptibles sur les monuments, une 
fois reconnus ) disparaissent sur les 
reproductions, de sorte que l ’on peut 
douter de leur existence même. Des 
photographies constituant « des pièces 
à conviction» sont si rares, qu’elles 
justifient la liste suivante, où plusieurs 
cas déjà signalés accompagnent des 
observations inédites.

1. Le colosse de Samos ( f i g. 1 ) 5. 
Sur le flanc gauche, une surface ob- 
longue bien définie est remplie d ’arêtes 
de poisson incisées 6. Il n ’y a presqu’

< ' - ,

* Les remerciements de l’auteur sont dûs 
à Athéna Kaloyéropoulou, G. Willers et F. 
Willemsen.

1. Cf. S. Κarouzou, Collection des sculptures 
( Musée Archéologique National, Athènes, 1968 ) 
p. 173 no. 2175; la comparaison avec les nos. 
2171, 2172 et 2174, exposés à côté, aurait pu 
expliquer des problèmes posés par le sondage à 
Lykosoura (E. Lévy, B CH 91 (1967) 518 sqq. ); 
on se démande si elle aurait pu inspirer des opi- 
nions téméraires ( G. Donnay, ib. 546 sqq. ).

2. Cf. E. Homann -Wedeking, AA, 1969, 556 
sqq., fig. 6.

3. Cf. J. Schäfer, Antike Plastik 9 ( 1968 ), 
55 sqq.

4. Cf. A. Conze, Die attischen Grabreliefs I

(Berlin 1893) no. 2. G. Richter, The Archaic 
Attic Gravestones ( 2ème éd., London, 1961 ) 
no. 67; deux autres cas de restaurations antiques 
peuvent être mentionnés : le kouros de Kératéa 
(Athènes 1904, G. Richter, Kouroi, 3ème éd. 
(London 1970), no. 89 ) a été réparé à l’époque 
romaine (cf. V. Kallipolitis, AAA, une tête 
d’éphèbe de l’Agora d’Athènes ( S 212 ) a été re- 
travaillée à l’époque romaine ( cf. T. Leslie Shear, 
Hesperia 2 ( 1933 ), 528 sqq. figs. 13 -14 ).

5. Cf. E. Buschor, Altsamische Standbilder 
IV ( 1960) figs. 257 -259; il est regrettable que 
la dernière éd. de Kouroi ( 1970; no. 24, fig. 96 ) 
ignore l’addition de l’autre jambe.

6. Photographie de l’Institut Archéologique 
allemand d’Athènes; observation faite en 1969.
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aucune dépression, seule « l’écorce » 
du polissage étant entamée. L ’inter- 
vention est intentionelle, son but de- 
meure inexpliqué; certainement pas le 
support pour la main ( cassée ), car 
celle-ci fut placée plus haut.

2. L ’Athéna mélancolique, relief au 
Musée de l’Acropole 695 ( f i g. 2 ) 7. 
À la suite du pourtour cassé, les plis 
au dessus du talon gauche ont été 
refaits8. Leur relief est plus bas tout 
en entamant le niveau du fond, les 
coups de ciseau sont irréguliers, la sur- 
face n ’a pas été repolie.

3. Tête d ’éphèbe, au Musée du 
Céramique ( f i g s. 3 - 4 ) 9. Une hor- 
rible entaille verticale au milieu du 
visage a été faite pour servir de support 
au nez restauré. Une intervention si 
peu scrupuleuse ferait songer à une 
époque plus récente; or elle est par- 
faitement antique. En outre, le visage 
est partiellement repoli, les paupières 
sont retouchées, plusieurs coups de 
trépan dans la chevelure sont nette- 
ment secondaires. L ’occiput (endom- 
magé) avait été traité sommairement10 11 : 
la tête a dû faire partie d ’un fronton 
sculpté du 5ème s. av. J .-C . ( ca. 
430 - 410 ) u , réparé au début de l’em- 
pire.

7. Cf. R. Lullies — M. Hirmer, Griechische 
Plastik (Munich 1957), fig. 137. BrBr 783 
( 1939).

8. Photographie de J. Eisenberg; observation 
faite en 1965.

9. Cf. H. Riemann, Kerameikos II (Berlin 
1940) no. 116, pl. 26.

10. Photographie de l’Institut Archéologique 
Allemand d’Athènes.

11. Le torse Kerameikos II, no. 21, pl. 33 au-
Fig. 1. Le colosse de Samos rait pu appartenir au même ensemble.

7. Cf. R. Lullies — M. Hirmer, Griechische 
Plastik (Munich 1957), fig. 137. BrBr 783 
( 1939).

8. Photographie de J. Eisenberg; observation 
faite en 1965.

9. Cf. H. Riemann, Kerameikos II (Berlin 
1940) no. 116, pl. 26.

10. Photographie de l’Institut Archéologique 
Allemand d’Athènes.

11. Le torse Kerameikos II, no. 21, pl. 33 au- 
rait pu appartenir au même ensemble.
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4. La stèle de Krito et Timarista, 
Musée de Rhodes ( f i g. 5 ) 12. Une 
photographie nouvelle confirme l’ob- 
servation signalée dans cette, même 
revue 13 : la coiffure de Krito fut re- 
taillée après un accident; le volume

des cheveux fut rétréci et la surface est 
restée piquetée.

5 -8 .  Quatre stèles funéraires atti- 
ques du 5ème siècle ;

( 5 ). Musée National d ’Athènes 713 
( f i g. 6 )14. Le relief contenait à

12. Photographie de l’Institut archéologique 
Allemand d’Athènes; cf. CI. Rh. 4 ( 1931 ) 37 
sqq., figs. 9 -10, pl. I; Cl. Rh. 5 ( 1931 ) 31 sqq., 
pls. 4 -7;  Lullies - Hirmer 183; AM 76 (1961 ) 
Beil. 56.

13. Cf. AAA 3 ( 1970 ) p. 369.

14. Cf. Conze no. 36.15; K. Friis Johansen, 
The Attic Grave-reliefs ( Copenhague, 1951) 
fig. 69; H. Biesantz, Die thessalischen Grabre- 
liefs ( Mainz 1965 ) K 54 pl. 1.
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Fig. 3 -4.  Tête d’éphèbe. Athènes. Musée du Céramique no. 7583

l ’origine deux figures — l’observation 
signalée en 196515 fut formellement niée 
par H. Möbius16. La nouvelle photo- 
graphie permet de la réaffirmer. Le 
côté gauche de la stèle fut coupé; à 
cette occasion, la figure assise a perdu 
le grand orteil du pied droit, le fronton 
s’en trouve un peu désaxé et la surface

entre la figure assise et le rebord fut 
attaquée par le fer dentelé. L ’éclairage 
rasant permet cependant d ’entrevoir 
le pourtour de la tête d ’une seconde 
figure féminine, débout, qui serrait la 
main de la figure assise : ainsi s ’ explique 
l ’étrange objet qui reste entre les 
doigts de cette dernière. En outre, le 
relief sous le siège ( un animal ? ) fut 
supprimé et la figure assise fut retou- 
chée. Les plis du chiton et du manteau 
ont été réincisés, le misérable contour 
de la cuisse et du genou est également 
dû à cette opération dont l’intention

15. Cf. Listy Filol. 88 ( 1965) 18 sqq., pl. 
IV. 2; Eirene 5 ( 1966) 83 n. 21.

16. Cf. Ornamente griechischer Grabstelen 
( 2eme ed., Munich 1968 ), p. 105 : « Dass neben 
der thronenden Frau eine kleine Figur wegge- 
meiselt sei, konnte ich am Original nicht sehen ».
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fut de ressusciter le relief cassé pour une 
deuxième utilisation. L’apparence an- 
cienne 17 du relief s’explique par cette 
intervention peu compétente; le travail 
original datait de 430 - 420 av. J. - C. 
La facture, purement attique, fut dé- 
tériorée jusqu’à produire une impres- 
sion « thessalienne ».

17. La date 450 av. J.-C., proposée par Bie-
santz, paraît trop récente à Möbius.

(6) .  Aristylla et Rhodilla, Musée 
National d ’Athènes 766 ( fi g s. 7 -8  )18. 
La stèle fut reutilisée 19. On a retaillé 
le relief, probablement assez endom- 
magé. La figure assise a sept doigts 
( compte tenu du pouce, invisible ),

18. Photographie A. Kaloyéropoulou; cf. Conze 
115.24; C. Clairmont. Gravestone and Epigram 
( Mainz 1970 ), no. 27. pl., 13.

19. Cf. Listy Filol. 88 ( 1965 ) 20; Eirene 5 
( 1966 ) 83. no. 20; AJA 75 ( 1971 ) 349.

Fig. 5. Stèle de Krito et Timarista. Musée de Rhodes

17. La date 450 av. J.-C., proposée par Bie- 
santz, paraît trop récente à Möbius.

18. Photographie A. Kaloyeropoulou; cf. Conze 
115.24; C. Clairmont. Gravestone and Epigram 
( Mainz 1970), no. 27. pl., 13.

19. Cf. Listy Filol. 88 ( 1965) 20; Eirene 5 
( 1966) 83. no. 20; AJA 75 ( 1971 ) 349.
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l ’himation qui recouvre sa tête, est 
supprimé derrière la nuque, devenue 
très large. La poitrine de la figure de-

bout est aplatie, les très simplifiés plis  
des deux personnages sont réincisés. 
L ’intervention peu compétente est res-
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ponsable de la pauvre prestance du 
relief20. L ’inscription actuelle est éga- 
lement secondaire.

( 7 ). Dame au roquet, Athènes 882 
( f i g. 9 ) 21. Lors de l’utilisation secon- 
daire de la stèle 22, on a supprimé la 
figure d ’une petite servante, debout 
( derrière le chien ), faisant face à sa 
maîtresse. Par conséquence, rien ne 
reste de la composition originale du 
relief23.

( 8 ). Musée National d ’Athènes 1822 
( non réproduite ) 24. L ’acrotère latéral 
de gauche fut brisé et réparé. Sur la 
façade et sur le côté, six trous subsi- 
stent: ils étaient aménagés pour des tiges 
métalliques — supports du fragment 
rapporté. L ’accident aurait pu se pro- 
duire lors de l’installation de la stèle 
sur le tombeau.

9-10.  Deux statues trouvées dans 
les constructions antiques de la villa 
Patrizi; les circonstances de décou- 
verte, aussitôt rapportées25, garantis- 
sent que les deux marbres ont été pré- 
servés de toute intervention moderne 
— l’examen des surfaces le confirme 
également.

20. L’état original de la stèle était l’œuvre du 
sculpteur de Stésikléa. Cf. la liste de J. Frei — 
B. M. Kingsley, Greek, Roman and Byzantine 
Studies 11 ( 1970) 213 nos. 54- 65 (no. 57 est 
à supprimer ). 1

21. Cf. Conze 50 ( 23.5 ); G. Rodenwaldt, Das 
Relief bei den Griechen ( Berlin 1923 ) 72. T. 
Dohrn, Attische Plastik vom Tode des Phidias 
(Krefeld 1957) pl. 5 a.

22. Cf. Eirene 5 ( 1966 ) 82 sqq.
23. Pace T. Dohrn, pp. 117 sqq.
24. Cf. e.g. BCH 92 ( 1968 ) 713, fig. 1.
25. Cf. Not. Sc. 1903 60, 1904 225 sq.; Bull. 

Comunale 31 ( 1903 ) 290, 32 ( 1904 ) 201.
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Fig. 8. Détail de la f i g. 7

9. Copie romaine de l’Eiréné de 
Céphisodote, New York, the Metropo- 
litan Muséum of Art, 06.311 ( f i  g s. 
10 - 12 ) 26. La tête était encastrée, 
le bras droit rapporté. Pour ce dernier, 
le copiste a très soigneusement amé- 
nagé une espèce de manche, couvrant 
le joint, doté d ’une tige métallique au 
centre 27. Par la suite, la statue a dû

subir des dommages assez sérieux. Pour 
y remédier, on a procédé à des répara- 
tions peu élégantes, mais efficaces. Le 
pourtour de l’encastrement de la tête 
est recoupé. Pour le bras gauche, on 
a entaillé à gros coups de ciseau une 
cavité irrégulière avec un trou pour 
le goujon au milieu. Un pan de dra- 
perie fut brisé de chaque côté. Pour 
le rapporter, on a utilisé des agrafes 
métalliques plantées dans des trous 
circulaires, faits avec peu de préci-26. Photographie courtesy MMA, Rogers 

Fund 1906; G. Richter, Catalogue of Greek 
Sculptures ( Cambridge, Mass, 1954 ) no. 98, 
pl. 80.

27. G. Richter, Catalogue no. 190, pl. 133 ;
G. Richter, The Portraits of the Greeks ( London 
1965) 261, fig. 1680.
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Fig. 9. Stèle funéraire du Musée National 
no. 882

sion. Sous le bras gauche, il y avait 
deux agrafes verticales, sous celui de 
droite, une agrafe verticale et une 
autre transversale.

10. Statue - portrait d ’un homme 
assis, signée par Zeuxis, New York, 
the Metropolitan Museum of Art 
09.221.4. (non réproduite). Voici
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les réparations ( mal visibles sur les 
photographies disponibles ) : le pour- 
tour de l’encastrement de la tête est 
retaillé; le joint pour le bras droit 
(rapporté), d ’un travail très sommaire, 
est secondaire; les trous pour les 
tiges métalliques dans le bras gauche 
ont été aménagés lors de la réparation 
( pour supporter un instrument musi-

cal ? ) ; la surface sur le genou gauche 
est resculptée; le pied droit, cassé, fut 
rapporté par une tige de fer, dont le 
reste subsiste. En revanche, une partie 
du pied gauche fut rapporté dans le 
travail original—le fragment a disparu, 
sur les deux surfaces du joint, une 
espèce d ’anathyrose a été aménagée 
avec soin.

J. FREL
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ZU EINEM EPIGRAMM AUS THEBEN

Das von S. N. Kumanudis, AA 25, 
(1970): Chronika, 136 f., publizierte 
Fragment einer Stele im Museum von 
Theben ( es war nach Aussage des 
Phylax in der Türschwelle eines abge- 
rissenen Hauses bei der Kadmeia ver- 
baut ), das sicher noch der Mitte des 
fünften Jahrhunderts v. Chr. angehört, 
läßt sich sinngemäß etwa folgender- 
maßen rekonstruieren ( mir liegt meine 
Abschrift und ein Abklatsch v o r) :

[ επ ί  Ε π ι ] κ λ έ ε [ ι ] .
[κρύψε τάφοι σε πατερ] Θεόδορος, εάς

δε φίλοισι
[στοργάς μνάμα λιπο]ν θεκε με τείδε

επί σοι.
Das Denkmal ( die Stele ) spricht, 

wie so häufig in den frühen Epigram- 
men. In Vers 1 ließe sich z. B. mit 
[κρύψ’ έταρος σε τάφοι], im Pentame- 
ter mit [στοργάς δείγμα πορο]ν variieren.

WERNER PEEK

ZU DEN INSCHRIFTEN VON ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ

In den in dieser Zeitschrift 4, 1971, 
439 ff. von E. Vanderpool veröffent- 
lichten Inschriften sind mehrere kleine 
Versehen zu berichtigen : In Zeile 2 
des attischen Dekrets war [- -] ξένον 
(z.B.  [Πολύ] ξενον) Ευμηλίδα zu druk- 
ken in Z. 4 καλέσαι δε αυτούς και επί 
ξένια. Auf Seite 442 rechts, Abschnitt

2 muß es «IG  IX, pars I 1» heißen, 
nicht « I . G. XI, pars I 1». — Der 
im Glockenturm verbaute Grabstein 
( Seite 443 oben rechts) trägt zweifel- 
los nicht den unmöglichen Namen 
ΠAIΔEKOS, sondern gehört einem 
ΠΑΙΔΕΡΩΣ.

WERNER PEEK
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ΝΕΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΒΑΣΙΣ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ

Η  μαρμάρινη βάσις αρχαϊκού αναθή- 
ματος, η οποία εικονίζεται εις τας φωτο- 
γραφίας ( ε ι κ. 1 - 3, σ χ έ δ. .1), αποδει- 
κνύει ότι σπουδαία μνημεία είναι ακόμη 
δυνατόν να προκόψουν από μίαν συστη- 
ματικήν έρευναν μεταξύ του πλήθους των 
λίθων, οι όποιοι είναι κατεσπαρμένοι εις 
το υπαίθριον της Ακροπόλεως. Ούτω τον 
χειμώνα του 1969 - 1970 περισυνελέγη 
ολίγα μέτρα δυτικώς του Ερεχθείου ογ- 
κώδες τεμάχιον εξ υποτέφρου Υ μητ- 
τείου μαρμάρου, το όποιον προέρχεται, 
όπως απεδείχθη, εξ αρχαϊκής βάσεως. Το 
σχήμά του είναι πολύ ιδιόρρυθμον, βασι- 
κώς μεν εχινοειδές, η τομή όμως δεν είναι 
κυκλική αλλ’ ελλειψοειδής, ο δε όγκος 
του ομοιομόρφως σχεδόν στενούται προς 
τα κάτω, προς μίαν επίσης ελλειψοειδή 
επιφάνειαν εδράσεως. Προς το τμήμα 
τούτο ανεγνωρίσθη εν συνεχεία ότι συνα- 
νήκε μία μαρμάρινη πλάξ αρχαϊκού ανα- 
θήματος ορθογωνικού σχήματος, η οποία 
ολίγα έτη προηγουμένως είχε συντεθή εκ 
πολλών τεμαχίων εις τας καθέτους αυτής 
όψεις έχει σκαλιστόν μαίανδρον χρωμα- 
τισμένον άλλοτε δι' ερυθρού χρώματος. 
Μέ το πλησίασμά των το ελλειψοειδές 
τμήμα και η πλίνθος απεδείχθη ότι ειχον 
πλήρη επαφήν.

Η άνω επιφάνεια της πλακός είναι 
εσκαμμένη εις μίαν ελλειψοειδούς σχή-

ματος βαθείαν κοιλότητα, η οποία φθά- 
νει μέχρι του κάτω, του εχινοειδούς τμή- 
ματος, και εχρησίμευε προφανώς εις την 
υποδοχήν της πλίνθου του αναθήματος.

Η αποτελεσθείσα βάσις ( μήκ. πλα- 
κός 1.483, πλάτος 0,517, ύψος συνολικόν 
της βάσεως 0,46 και 0,405, πάχ. πλακός 
0,093 μ .) είναι όχι απλώς ιδιόρρυθμος, 
αλλ’ εξ όσων γνωρίζω μοναδική. Έχομεν 
βάσεις αναθημάτων ορθογωνίους, έχομεν 
βάσεις εις σχήμα κίονος, λείου, ραβδω- 
τού η πρισματικού, μέ κιονόκρανα ιω- 
νικά ή « στρογγύλα », αλλά του παρόν-
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Εικ. 1 -3 . Μαρμάρινη αρχαϊκή βάσις εξ Ακροπόλεως Αθηνών

τος, σκαφοειδούς είδους, δεν υπάρχει 
άλλο μέχρι της στιγμής παράδειγμα. 
Ισως ο λόγος να είναι ότι εις το στάδιον

εκείνο οι τεχνίται επειραματίζοντο ακόμη 
διά την εξεύρεσιν των καταλληλοτέρων 
διά τας διαφόρους κατηγορίας των ανα-
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θημάτων βάσεων και ότι ο παρών τύπος 
δεν εφάνη εις αυτούς ικανοποιητικός και 
εγκατελείφθη. Διότι, όπως υποδηλοί ο 
υψηλός, μνημειώδης μαίανδρος, η νέα 
βάσις είναι από τας παλαιοτέρας αττικάς 
αι οποίαι μας έχουν σωθή, ασφαλώς προ- 
γενεστέρα του 550 π.Χ., αν και όχι πολύ. 
Μία χρονολόγησίς της εις την χρονικήν 
περιοχήν του Μοσχοφόρου είναι πολύ 
πιθανή.

Τι ήτο το επί της βάσεως ανάθημα; 
Το σχήμα της κοιλότητος μας οδηγεί 
μάλλον εις ίππον, είτε μόνον του είτε 
μετά ιππέως. Είναι, πάντως, αξιοσημείω- 
τον ότι κανέν εκ των σωθέντων ιππικών 
αγαλμάτων της Ακροπόλεως δεν είναι 
τόσον παλαιόν, ώστε να αγάγη εις την 
υπόθεσιν ότι ανήκε εις την νεοσυντεθεί- 
σαν βάσιν, ούτε καν ο ιππεύς Rampin, 
ο όποιος εν πάση περιπτώσει ήτο ο εις 
μόνον ζεύγους ιππέων προφανώς εχόντων 
κοινήν βάσιν, επομένως και εξ αυτού του 
λόγου αδύνατον να ήτο εστημένος εις 
την εξεταζομένην. Κυρία όψις ταύτης 
ήτο φυσικά η μία εκ των μακρών πλευ- 
ρών.

Αξιοσημείωτος είναι επίσης η έντο- 
νος διαφορά εις το συνολικόν ύψος των 
δύο στενών πλευρών. Πέντε και ήμισυ 
εκατοστά είναι υψηλοτέρα η βάσις εις 
την μίαν στενήν πλευραν από την άλλην 
ούτως ώστε, εάν οριζοντιώσωμεν την επι- 
φάνειαν της εδράσεώς της, η πλάξ αυτή 
παρουσιάζεται ισχυρώς κεκλιμένη. Ποιος 
ο λόγος της ιδιορρυθμίας ταύτης δεν ημ- 
πορώ να εξηγήσω. Μήπως επειδή η βά- 
σις ήτο τοποθετημένη εις κάποιαν λοξήν 
επιφάνειαν και επεδιώκετο διά του τρό- 
που αυτού η αποκατάστασις της οριζον- 
τιότητος της πλίνθου; ΄Η μήπως, αντιθέ- 
τως, οριζοντία ήτο η επιφάνεια της εδρά- 
σεως και η πλίνθος ήτο λοξή, διότι ήθε-

λον ίσως να δώσουν και δι’ αυτού του 
τρόπου κίνησιν εις την παριστωμένην 
μορφήν ; Διά τούς κάτωθι λόγους μάλλον 
αποκλίνει ο υπογραφόμενος προς την 
δευτέραν πιθανότητα : 1. Εις την πρώτην 
περίπτωσιν δυσκόλως θα εξησφαλίζετο 
η σταθερότης της βάσεως επί του κεκλι- 
μένου επιπέδου, εφ’ όσον λείπει κάτω το 
μέσον της στερεώσεως τόσον βαρέος όγ- 
κου λ.χ. σύνδεσμος και 2. Εις την ε ι κ. 
3, όπου η βάσις απεικονίζεται με λοξήν 
την πλάκα, φαίνεται αρκετά καθαρά ότι η 
άριστερά αυτής ακμή είναι πράγματι κα- 
τακόρυφος, προσδιορίζουσα και την ορ- 
θήν θέσιν του όλου.

Σημειώνω επίσης και το εξής : Ο  « εχί- 
νος » εις την μίαν εκ των δύο στενών 
πλευρών φουσκώνει περισσότερον παρ’ 
ό,τι εις την άλλην. Ο  λόγος ήτο χωρίς 
άλλο οπτικός, είχε σχέσιν δηλαδή μέ την 
κατεύθυνσιν από την όποιαν αντίκριζε 
κανείς το πρώτον την βάσιν.

Α λλ’ εις ποιον ύψος και πού της Α - 
κροπόλεως ήτο εστημένη αύτη ; Κατ’ αρ- 
χήν απίθανον να ήτο πολύ χαμηλά, επί 
του εδάφους λ.χ., διότι το αισθητικόν 
αποτέλεσμα θα ήτο κακόν. Μόνον εάν 
την φαντασθή κανείς επί τίνος ευρείας 
επιφανείας ( όχι επί στύλου η στενής 
οπωσδήποτε βάσεως), αντιστοιχούσης 
τουλάχιστον εις το ύψος του οφθαλμού, 
δύναται να μειωθή η κακή εντύπωσις του 
γαστρώδους « εχίνου ». Δυσχερέστατον 
δε και οπωσδήποτε ριψοκίνδυνον είναι 
να προσπαθήση κανείς να υποθέση πού 
της Ακροπόλεως ήτο η θέσις της ιδιορ- 
ρύθμου ταύτης βάσεως, διότι επί του βρά- 
χου δεν σώζεται κανέν λάξευμα σχήμα- 
τος αντιστοίχου προς την επιφάνειαν ε- 
δράσεως του νέου μαρμάρου, αι δε γενι- 
κώτεραι δυνατότητες είναι αρκεταί.

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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UBER EIN E NEUE ARCHAISCHE STATUENBASIS AUF DER AKROPOLIS

Eine sehr eigenartige archaische 
Statuenbasis hat sich vor einigen 
Jahren aus Bruchstücken der Akropolis 
zusammengestellt. Es handelt sich um 
eine Sonderart des sogenannten Rund- 
käpitells und besteht aus einem ob- 
longen wannenartigen «Echinus», auf 
dem eine rechteckige « Abakus» platte

ruht. Die Seiten des « Abakus» sind 
mit eingeritztem Mäander geschmückt. 
Auf der Oberseite ist eine ovale Ein- 
tiefung vorhanden für die Einlas- 
sung der Plinthe des Weihgeschenks, 
das vielleicht ein Pferd war. Fraglich 
ist die Aufstellungshöhe. Als Zeit wird 
die erste Hälfte des 6.Jhts angenommen.

GEORG DONTAS

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ

Ο  εις απόστασιν 4 χιλιομέτρων βο- 
ρείως της Φιλιππιάδος, παρά την εθνικήν 
οδόν Άρτης - Ιωαννίνων, ηρειπωμένος 
ναός της Παντανάσσης, σπανιώτατα μνη- 
μονεύεται εις την βιβλιογραφίαν. Ο  μη- 
τροπολίτης ΄Αρτης Σεραφείμ Ξενόπου- 
λος εταύτιζε τα ερείπια προς την ετέραν 
των μονών, τας οποίας ο δεσπότης της 
Ηπείρου Μιχαήλ ο Β' (περίπου 1231 - 
1267) ανήγειρεν εις ένδειξιν μετανοίας 
διά την πρόσκαιρον αποπομπήν της συ- 
ζύγου του 1. Ο  Γεώργιος Σωτηρίου αφιέ- 
ρωσεν ολίγας γραμμάς εις τον ναόν και

¿δημοσίευσε σκαρίφημα της κατόψεώς 
του εις το περί των βυζαντινών βασιλι- 
κών άρθρον του 2. Κατά την κάτοψιν ταύ- 
την ( σ χ έ δ .  1 ) η Παντάνασσα ήτο τρί- 
κλιτος βασιλική μετά νάρθηκος, εις το 
νότιον κλίτος της οποίας υπήρχε παρεκ- 
κλήσιον. Εσχάτως ο καθ. Δ. Πάλλας, πε- 
ριγράφων το μνημείον βάσει της υπό του 
Σωτηρίου δημοσιευθείσης κατόψεώς, διέ- 
βλεπε σχέσιν του προς την υστέραν φά- 
σιν της αρχιτεκτονικής της Νικοπό- 
λεως 3.

Από τού 1967 ήδη η 5η Εφορεία Βυ-

1. Σεραφείμ Ξενοπούλου, Δοκίμιον Ιστορι- 
κής τίνος περιλήψεως της ποτέ αρχαίας και εγ- 
κρίτου ηπειρωτικής πόλεως Ά ρτης ( εκδ. Γ. 
Τσούτσινου), ΄Αρτα, 1962, σ. 54. Την ταύτισιν
δέχεται ο καθ. Ορλάνδος ( Η  Α γία Θεοδώρα
της ΄Αρτης, ΑΒΜΕ, Β' (1936), σ. 89, σημ. 1 ). 
Περί της αξιοπιστίας του διασώζοντος την σχε- 
τικήν πληροφορίαν Βίου της Ο σίας Θεοδώρας

βλ. Λ. Βρανούση, Χρονικά της Μεσαιωνικής 
και Τουρκοκρατουμένης Ηπείρου, Ιωάννινα, 
1962, σ. 49 - 54.

2. Γ. Σωτηρίου, Βυζαντιναί βασιλικαί Μακε- 
δονίας και Παλαιάς Ελλάδος, ΒΖ, 30 ( 1929/30), 
σ. 572, εικ. 5.

3. RbΚ, II, στ. 245, 252 ( λ. Εpiros).;
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ζαντινών Αρχαιοτήτων είχε προγραμμα- 
τίσει ανασκαφήν του ναού 4. Αι σχετικαί 
εργασίαι κατέστη δυνατόν ν’ αρχίσουν 
μόλις τον παρελθόντα Σεπτέμβριον, αφού 
προηγουμένως, κατά το θέρος του 1970, 
εστερεώθη το κατά την ΝΑ. γωνίαν ετοι- 
μόρροπον παρεκκλήσιον, το μόνον τμήμα 
του μνημείου το όποιον σώζεται μέχρι 
του ύψους της στέγης.

Μέχρι του προπαρελθόντος έτους τα 
ερείπια, καλυπτόμενα υπό πυκνοτάτης 
βλαστήσεως, ήσαν σχεδόν αόρατα ( ε ι κ. 
1 ). Κατά τας εργασίας του 1970 το μνη- 
μείον εκαθαρίσθη από τούς θάμνους και 
απεμακρύνθησαν οι καλύπτοντες την 
ανατολικήν πλευράν σωροί χωμάτων 
( ε ι κ. 2). Κατεφάνη ότι δεν πρόκειται

περί τρικλίτου ναού, με την κεντρικήν 
αψίδα ημικυκλικήν και τας πλαγίας τρι- 
πλεύρους, αλλά περί ναού μέ τρεις τρι- 
πλεύρους αψίδας, εκατέρωθεν του οποίου 
ήσαν προσκεκολλημένα δύο παρεκκλή- 
σια, απολήγοντα έκαστον εις τρίπλευρον 
ωσαύτως αψίδα. Η  τοιχοδομία και ο κε- 
ραμοπλαστικός διάκοσμος, μαρτυρούντα 
ότι το μνημείον είναι κτίσμα του Δεσπο- 
τάτου, επεβεβαίωσαν την ορθότητα της 
ταυτίσεώς του προς την υπό του Μιχαήλ 
του Β' ιδρυθείσαν μονήν 5.

4. Βλ. σχετικώς ΑΔ 23 ( 1968 ): Χρονικά,
σ. 301.

5. Ο  Σωτηρίου ανήγαγε το μνημείον αορί- 
στως εις την βυζαντινήν ( εν αντιθέσει προς την 
παλαιοχριστιανικήν) περίοδον ( ε.α., σ. 572 )· 
αλλαχού το χρονολογεί μετ’ άλλων βασιλικών 
εις τον 10ον ή 11ον αιώνα (Χριστιανική Αρ- 
χαιολογία, Α θήναι, (1942 ), σ. 319 - 320). Ο  
Πάλλας καταλέγει την Παντάνασσαν μεταξύ 
των ηπειρωτικών μνημείων της μέσης βυζαν- 
τινής περιόδου (πρό του 1204) ( ε.α., στ. 245).
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Εικ. 1. Παντάνασσα Φιλιππιάδος. Άποψις από ΝΑ. προ των εργασιών

Εικ. 2. Παντάνασσα Φιλιππιάδος. ΄Αποψις από ΝΑ. μετά τον καθαρισμόν και την αποχωμάτωσιν 
της Α. και Ν. πλευράς
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Σχέδ. 2. Παντάνασσα Φιλιπ- 
πιάδος. Κάτοψις μετά τας ερ- 
γασίας του 1971

Κατά τας προσφάτους εργασίας εκό- 
πησαν τα επί των ερειπίων φυόμενα δέν- 
δρα και επεχειρήθη κατ’ αρχάς, λόγω της 
σημαντικής επιχώσεως, εγγιζούσης τα 2 
μέτρα, γενική αποχωμάτωσις του χώρου 
εις βάθος 0,80 μ. περίπου, ώστε ν’ αποκα- 
λυφθή το ανώτερον τμήμα των, τοίχων και 
να διαπιστωθή εάν όντως επρόκειτο περί 
βασιλικής, πράγμα διά το όποιον ουδε- 
μία υπήρχε βεβαιότης. Η  έρευνα αυτή 
υπήρξεν αποκαλυπτική. Το καθολικόν

της μονής Παντανάσσης δεν είναι βασι- 
λική, αλλ’ οκταγωνικός ναός. Προς ανα- 
τολάς του καλυπτομένου άλλοτε υπό του 
τρούλλου ευρέος κεντρικού χώρου, δια- 
στάσεων 12.5 X 13 μ., είναι προσκεκολ- 
λημένον το τριμερές ιερόν, προς δυσμάς 
δε νάρθηξ, προς τον οποίον ο κυρίως 
ναός επεκοινώνει διά τριών θυρών 
( σ χ έ δ .  2). Δεν γνωρίζομεν εισέτι εάν 4 
το μνημείον ανήκη εις την κατηγορίαν 
των « απλών » οκταγωνικών ναών, ως η
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Εικ. 4. Πλίνθοι με εγχάρακτον επιγραφήν

Παναγία η Κρήνα ή οι ΄Αγιοι Απόστο- 
λοι Πυργίου της Χίου β, η εάν, ως εις την 
κατά μερικάς δεκαετίας μεταγενεστέραν

Παρηγορήτισσαν της ΄Αρτης, είχομεν 
υπέρθεσιν σταυροειδούς εγγεγραμμένου 
επί οκταγωνικού ναού7. Τοιούτοι συν-

6. Βλ. σχετικός Ε. Stikas, L’église byzantine 
de Christianou . . . ,  Paris, 1951, σ. 38 - 41.

7. Α . Ορλάνδου, Η  Παρηγορήτισσα της 
΄Αρτης, Α θήναι, 1963, σ. 55 - 65.
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Εικ. 5. Πλίνθος κοσμουμένη υπό αναγλύφου ται- 
νιωτού πλέγματος

δυασμοί διαφόρων τύπων εις το αυτό οι- 
κοδόμημα δεν ήσαν ασυνήθεις κατά τον 
13ον αιώνα8.

Σκαφή μέχρι του δαπέδου επεχειρήθη 
μόνον εις το βόρειον τμήμα του κυρίως 
ναού, ένθα απεκαλύφθη μνημειώδης πυ- 
λών ( ε ι κ. 3 ).

Το καθολικόν έχει μήκος μεν 27.30, 
πλάτος δε 14.95 μ. είναι άρα ο με- 
γαλύτερος εις μήκος γνωστός ναός του 
Δεσποτάτου 9. Η  τοιχοποιία του αποτε- 
λείται από αργολιθοδομήν, επενδεδυ- 
μένην διά πλίνθων πάχους 4 εκ., τεθειμέ- 
νων εντός κονιάματος ισοπαχούς προς 
αυτάς. Κατά διαστήματα παρεμβάλλονται 
ζώναι εκ λευκών λίθων, αδρομερώς λα- 
ξευμένων κατά την εξωτερικήν μόνον

πλευράν, εις τους αρμούς των οποίων 
παρεντίθενται τεμάχια πλίνθων ( ε ι κ. 3).
Αι εξωτερικαί επιφάνειαι διαρθρούνται 
υπό σειράς τριπλών τυφλών αψιδωμάτων.
Αι αψίδες θα εκοσμούντο υπό αβακωτής 1 
ζωφόρου, ως συνάγεται εκ του μεγάλου 
αριθμού τετραγώνων πλίνθων μέ μαστο- 
ειδή απόφυσιν διά την επί του τοίχου 
πακτωσίν των, αίτινες ανευρέθησαν κατά 
την αποχωμάτωσιν της ανατολικής πλευ- 
ράς. Εις άλλα σημεία ευρέθησαν δύο 
πλίνθοι μέ τμήμα εγχάρακτου επιγραφής 
( ε ι κ. 4), ετέρα πλίνθος φέρουσα ανά- 
γλυφον πλέγμα ταινιών ( ε ι κ. 5 ) και τέ- 
λος πλίνθος κοσμουμένη υπό τριών 
συνεχομένων ρόμβων 10.

΄Οσον αφόρα εις τα εκατέρωθεν του 
κεντρικού ναού συμμετρικώς τοποθετη- 
μένα παρεκκλήσια, η διάταξις αύτη είναι 
αρκετά συνήθης εις την αρχιτεκτονικήν 
του Δεσποτάτου 1Χ. Εις την Παντάνασσαν 
τα παρεκκλήσια ανήκουν εις την κατη- 
γορίαν των μονοχώρων ναών μετά τρούλ- 
λου,  κατηγορίαν απαντώσαν εις διαφό- 
ρους παραλλαγάς κατά τε την βυζαντι- 
νήν και την μεταβυζαντινήν περίοδον.

8. Αυτόθι, σ. 62 - 64.
9. Η  Παρηγορήτισσα της Ά ρτης έχει μήκος

21.60 μ.

10. Πηλίνη ζωφόρος, κοσμουμένη όμως υπό 
αναγλύφων βοτρύων, και άλυσις ρόμβων Απαν- 
τούν εις τον κεραμοπλαστικόν διάκοσμον της 
γειτονικής Βλαχέρνας ( Α . Ορλάνδου, Η  παρά 
την ΄Αρταν Μονή των Βλαχερνών, ΑΒΜΕ,
Β', (1936), σ. 18 - 19, εικ. 12).

11. Έτερα γνωστά παραδείγματα: Παρηγο- 
ρήτισσα ( Α . Ορλάνδου, Η  Παρηγορήτισσα 
της ΄Αρτης, Α θήναι, 1963, σ. 47- 52)· ΄Αγιος 
Βασίλειος ΄Αρτης ( Α . Ορλάνδος, ΑΒΜΕ, Β' 
(1936), σ. 116-117 )· Παναγία Πρεβέντζας ( Π. 
Βοκοτόπουλος, ΑΔ, 24 (1969): Χρονικά, σ. 242 )· 
Σωτήρ Μοναστηρακίου Βονίτσης ( Αδημοσίευ- 
τος· περί του ναού τούτου θα διαλάβωμεν προσε-
χώς )■ ΄Αγιος Δημήτριος Κυψέλης ( Δ. Ευαγγε- 
λίδης, Πεπραγμένα Θ' Διεθνούς Βυζαντινολο- 
γικού Συνεδρίου,, Α', Άθήναι, 1955, σ. 182 ).
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Αί ανατολικώς και δυτικώς του τρούλλου 
καμάραι έχουν ενταύθα μικρόν μήκος, 
ελλείπουν δε τα εις τας μακράς πλευράς, 
κάτωθι του τρούλλου, συνήθως σχηματι- 
ζόμενα αψιδώματα.

Το νότιον παρεκκλήσιον, τιμώμενον 
επ’ ονόματι του Αγίου Βασιλείου, είναι 
εκτισμένον δι’ αμελέστατα λαξευμένων 
ασβεστολίθων, μεταξύ των οποίων παρεν- 
τίθενται οριζοντίως τεθειμένα πλινθία. 
Η  τοιχοποιία είναι επιμελεστέρα εις την 
αψίδα, ένθα οι λίθοι είναι τοποθετημένοι 
εις ανισοϋψείς στρώσεις, χωριζομένας 
υπό μονών σειρών πλίνθων ( ε ι κ. 2). 
Το κυκλικόν τύμπανον του τρούλλου φέ- 
ρει επένδυσιν εκ πλίνθων. Στέφεται κατά 
την ανατολικήν, νοτίαν και δυτικήν πλευ- 
ράν 12 υπό εννέα πλινθίνων τόξων, περι-

Εικ. 7. Νότιον παρεκκλήσιον. Κεραμοπλαστι- 
κός διάκοσμος της αψίδος

12. Εις την προς το καθολικόν πλευράν δεν 
κατεσκευάσθησαν τόξα, διότι αύτη δεν ήτο 
ορατή.
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Εικ. 8. Τοιχογραφία του βορείου τοίχου του καθολικού

βαλλομένων άλλοτε υπό οδοντωτής ται- 
νίας, τα όποια κοσμούνται υπό ζωνών 
δισέψιλον, οδοντωτών ταινιών και πλίν- 
θων διατεταγμένων κατ’ επαλλήλους ορ-

θάς γωνίας ( ε ι κ.  6 ). Μεταξύ των τόξων 
παρεμβάλλονται μικροί πλίνθινοι σταυ- 
ροί, εκ των οποίων σώζεται μόνον εις. 
Εις την αψίδα ο κεραμοπλαστικός διά- 
κοσμος περιορίζεται εις μικρόν τετρα- 
φυλλόσχημον σταυρόν και διπλήν οδον- 
τωτήν ταινίαν, τεθειμένην κάτωθι του 
οδοντωτού γείσου ( ε ι κ.  7).

Οι τοίχοι του βορείου παρεκκλησίου 
σώζονται εις πολύ μικρόν ύψος. Η  τοι- 
χοδομία και ο διάκοσμός του θα ήσαν α- 
νάλογοι προς τούς του Αγίου Βασιλείου.

Το αποκαλυφθέν τμήμα του δαπέδου 
του καθολικού είναι εστρωμένον διά με- 
γάλων λευκών πλακών. Προ της βόρειας 
εισόδου αι πλάκες είναι ροδόχροι.

Το καθολικόν και τα παρεκκλήσια της 
Μονής Παντανάσσης μαρτυρούν περί της 
ποικιλίας των υπό των μαϊστόρων του 
Δεσποτάτου χρησιμοποιηθέντων τύπων 
ναών. Η αμελής τοιχοποιία των, όπου επι- 
διώκεται η γραφική ελευθερία, και ο εις

Εικ. 9. Κοσμήτης
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ωρισμένα καίρια σημεία εντοπισμένος 
πλούσιος κεραμοπλαστικός διάκοσμος 
αποτελούν κοινόν χαρακτηριστικόν των 
ηπειρωτικών ναών του 13ου αιώνος. Α ν- 
τιθέτως, τα κοσμούντα τας εξωτερικός 
επιφανείας του καθολικού τυφλά αψιδώ- 
ματα και αι εναλλασσόμεναι προς την 
οπτοπλινθοδομήν ζώναι λευκών λίθων 
είναι στοιχεία ξένα προς την εντόπιον 
αρχιτεκτονικήν παράδοσιν, εισηγμένα 
πιθανώς από την περιοχήν της Θεσσαλο- 
νίκης, μετά της οποίας η ΄Αρτα ευρί- 
σκετο τότε εις συχνήν επικοινωνίαν, η 
από τα υπό την επίδρασιν της Κωνσταν- 
τινουπόλεως τελούντα καλλιτεχνικά κέν- 
τρα της Δυτικής Μικράς Ασίας.

Το καθολικόν ήτο κατάγραφον διά τοι- 
χογραφιών, λείψανα των οποίων διατη- 
ρούνται κατά χώραν. ΄Ιχνη ψηφιδωτών 
δεν ευρέθησαν. Εις την κεντρικήν αψίδα

Εικ. 10. Πλαίσιον προσκυνηταρίου ( ; )

εικονίζοντο συλλειτουργούντες ιεράρχαι 
ενδεδυμένοι πολυσταύρια φελόνια. Εις 
τον βόρειον και τον δυτικόν τοίχον σώ- 
ζονται μικρά τμήματα όρθιων αγίων, κρα-Εικ. 11. Λεπτομέρεια του βορείου πυλώνος
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Εικ. 12. Τμήματα γείσου

τούντων ειλητάρια. Καλύτερον διατη- 
ρούνται ορθογώνια διάχωρα με γεωμετρι- 
κόν διάκοσμον εις το κατώτερον τμήμα 
του βορείου τοίχου ( ε ι κ.  8 ).

Τα ευρεθέντα κατά την ανασκαφήν 
γλυπτά δύνανται να χωρισθούν εις τρεις 
κατηγορίας : τα αμιγώς βυζαντινής τε- 
χνοτροπίας, τα επηρεασμένα από δυτικά 
πρότυπα και τα προερχόμενα από αρχαιό- 
τερα οικοδομήματα. Ελάχιστα εκ των 
γλυπτών ευρέθησαν ακέραια. Τα καθαρώς 
βυζαντινής τεχνοτροπίας μέλη προέρχον- 
ται κυρίως από το τέμπλον, από προσκυ- 
νητάρια και από κοσμήτας, φέρουν δ5 ως 
επί το πλείστον διάκοσμον φύλλων ακάν- 
θης. Παρέχομεν ενταύθα φωτογραφίας 
κοσμήτου και γλυπτού προερχομένου πι- 
θανώς από πλαίσιον προσκυνηταρίου 13 
( ε ι κ.  9 - 10). Τα γλυπτά ταύτα υπολεί- 
πονται κατά την εκτέλεσιν των αναγλύ- 
φων ετέρων μνημείων της περιοχής, ως 
της Βλαχέρνας, της Αγίας Θεοδώρας ή 
του Αγίου Δημητρίου του Κατσούρη.

Τα γλυπτά του βορείου πυλώνος ανή- 
κουν εις την δευτέραν κατηγορίαν. Έκα- 
στος σταθμός επλαισιούτο υπό παραστά- 
δος και τριών αρραβδώτων κιονίσκων, 
διαμέτρου 0,11 μ., των όποιων μόνον αι 
βάσεις σώζονται κατά χώραν ( ε ι κ.  3). 
Αύται, αποτελούμεναι εκ δύο σπειρών και 
σκοτίας μεταξύ αυτών, μετά συμφυούς τε- 
τραγώνου πλίνθου, δεν είναι περίοπτοι, 
αλλ' ελαξεύθησαν επί του αυτού τεμαχίου 
μαρμάρου, ως και το κάτω τμήμα των πα- 
ραστάδων. Η  μεταξύ πλίνθου και σπεί- 
ρας γωνία καταλαμβάνεται υπό φύλλου 
τυπικώς ρωμανικής μορφής ( griffe) 
( ε ι κ. 11). Ο  πυλών βαίνει επί τοιχοβά- 
του με σπείραν και κοίλον κυμάτιον. Α - 
νάλογον ρωμανικήν επίδρασιν παρουσιά- 
ζουν κιονόκρανα και βάσεις κιονίσκων 
εκ πωρολίθου, ευρεθείσαι κατά την ανα- 
σκαφήν, ως και μαρμάρινον μέλος, πιθα- 
νώς γείσον θυρώματος, κοσμούμενον υπό 
κυματίου του τύπου του γνωστού ως bil- 
lettes ή Schindelfries ( ε ι κ.  12).

Μεταξύ των ειλημμένων εξ αρχαιοτέ- 
ρων οικοδομημάτων γλυπτών σημαντικώ- 
τερα είναι τεμάχια κορινθιαζόντων κιο-

13. Διαστάσεις κοσμήτου : 10,5 χ  40,5 χ  33 
εκ. Διαστάσεις πλαισίου : 19,5 χ  29 χ  6 εκ.
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νοκράνων, φέροντα ίχνη επιχρυσώσεως. 
Ανευρέθησαν γωνίαι τοιούτων κιονοκρά- 
νων μέ φύλλα ακάνθης, στηρίζοντα έλι- 
κας, και κοίλον άβακα κοσμούμενον υπό 
κανόνος ωών ( ε ι κ.  13). Αν κρίνωμεν 
εκ των διασωθέντων τεμαχίων, τα κιονό- 
κρανα ταύτα παρουσίαζον πολύ μεγά- 
λην ομοιότητα προς τα χρησιμοποιηθέν- 
τα εις δεοτέραν χρήσιν εις την Αγίαν 
Θεοδώραν της Άρτης 14, και προέρχον- 
ται από το αυτό κτήριον.

Ελπίζεται ότι η αρξαμένη ανασκαφή 
του επιβλητικού ναού της Παντανάσσης, 
βασιλικού ιδρύματος του οποίου την χρο- 
νολογίαν γνωρίζομεν με αρκετά μεγάλην 
προσέγγισιν, και ανήκοντος εις σχετικώς 
σπάνιον αρχιτεκτονικόν τύπον, θα συμ- 
βάλη εις την καλυτέραν γνώσιν της τέ- 
χνης ενός των σημαντικωτέρων κέντρων 
του ελληνισμού κατά τον 13ον αιώνα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εικ. 13. Τμήμα κιονοκράνου

NOUVELLES DONNÉES SUR L’ÉGLISE DE PANTANASSA,
PRÈS DE PHILIPPIAS

L’église ruinée de la Vierge Pan- 
tanassa, située à 4 1cm au nord de 
Philippias, en Épire, avait été identi- 
fiée par le métropolite d ’Arta Séraphin 
Xénopoulos avec le monastère du

même nom fondé par le despote d ’É- 
pire Michel II. G. Sotiriou avait pu- 
blié son plan ( p l a n  1 ) et la datait 
du Xe ou X le siècle.

Le Service Archéologique entreprit

14. ΑΒΜΕ, Β' (1936), σ. 97, εικ. 6,
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récemment la fouille de cet intéressant 
édifice. Il s’agit non pas d ’une basili- 
que à abside semi - circulaire flanquée 
d ’absidioles à trois faces, mais d ’une 
église à trompes d ’angle, avec narthex 
et trois absides à trois faces, de part 
et d ’autre de laquelle s’élevaient deux 
chapelles ( p l a n  2) .  Cette disposi- 
tion à chapelles latérales n ’est pas rare 
dans l’architecture du Despotat d ’E- 
pire. Il n ’est pas certain si le catholicon 
était une église à trompes d ’angle du 
type simple, telle la Panaghia Krina 
ou les Saints - Apôtres de Pyrghi à 
Chios, ou bien s’il combinait ce type 
à celui à croix inscrite, comme la 
Parigoritissa d ’Arta. Sur les façades, 
égayées d ’arcatures décoratives, des 
bandes de briques alternent avec des 
zones bâties en moellons ( f i g. 3 ). 
Les absides portaient un décor de 
briques en damier. On a trouvé éga- 
lement des briques ornées d ’inscriptions 
gravées ( f  i g. 4 ), de tresses, en relief 
( f  i g. 5 ) et au bord taillé en forme 
de losanges alignés.

Les chapelles latérales étaient des 
salles voûtées avec coupole à tambour 
circulaire. Seule la chapelle méridio- 
nale est conservée jusqu’à la hauteur 
du toit ( f i g. 2 ). Elle est bâtie avec 
des pierres grossièrement équarries, 
entre lesquelles s’intercalent des mor- 
ceaux de briques, placés horizontale- 
ment. Le parement est plus soigné à 
l ’abside, où les pierres sont placées en 
assises de hauteur inégale, séparées par 
des arases de briques. Le tambour de 
la coupole est revêtu de briques; il est 
couronné d’arcs en briques, entourés

de cordons de dents et renfermant un 
décor céramoplastique ( f ig.  6).  À 
l’abside le décor est limité à une petite 
croix en forme d’hélice et à deux cor- 
dons de dents, placés juste au dessous 
de la corniche de dents ( f i g. 7 ).

Le catholicon était pavé de dalles 
blanches à l ’intérieur, de dalles rosâ- 
tres devant le portail nord.

Le parement peu soigné et le décor 
céramoplastique abondant de la Pan- 
tanassa sont caractéristiques de 
l ’architecture épirote du X lIIe  siècle. 
Les arcatures des façades et les bandes 
de briques alternant avec des bandes 
de pierres blanches sont probablement 
dûes à l’influence de l’architecture de 
Salonique ou de l’Asie Mineure Occi- 
dentale.

Le catholicon était orné de fresques, 
dont il ne subsiste que quelques frag- 
ments : évêques officiant à l’abside, 
saints debout sur les murs nord et 
ouest, décor géométrique à la partie 
inférieure du mur nord ( f  i g. 8 ). On 
n ’a pas trouvé de trace de mosaïques.

Une partie du décor sculpté est de 
tradition purement byzantine ( f  i g s. 
9 et 10),  tandis que d ’autres scul- 
ptures, surtout celles du portail nord, 
sont fortement influencées par des 
modèles romans ( f i g s. 3, 11 et 12 ). 
D ’autres sculptures proviennent de bâ- 
timents antiques ou paléochrétiens, 
par ex. les beaux chapiteaux corin- 
thiens dont on n ’a trouvé que des 
fragments portant des traces de dorure 
( f i g. 13),  semblables à ceux rem- 
ployés à Saint - Théodora d ’Arta.

P. L. VOCOTOPOULOS
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SOME NOTES ON ARRIAN’S NAME

Five inscribed fragments of white 
marble from a statue base have re- 
cently been joined at the Epigraphical 
Museum in Athens to provide a clue 
to the praenomen of Flavius Arrianus, 
the second - century imperial official 
and historian of Alexander the G reat1.

Arrian’s career is well attested by a 
number of documents and has been 
the subject of some interest in recent 
years; there is no doubt that this in- 
scription refers to h im 2.

We are here concerned with Arrian’s 
name. That he was Flavius Arrianus

1. The inscription is published by D. Peppas - 
Delmouzou, Epimelete of the Epigraphical Mu-
seum, in AAA 3 ( 1970) 377 - 80 (in  Greek, 
with English summary). I am indebted to Mrs. 
Delmouzou for her kindness in allowing free 
access to Museum materials as well as a full 
discussion of the Arrian base. I must also ex-

press my appreciation to Georges Daux, former , 
Director of the École Française d’Athènes, for 
his assistance in securing for my study the epi- 
graphical materials relating to Arrian which are 
stored at Delphi.

2. See Delmouzou, loc. cit.; also inter al, 
G. W. Bowersock, « A New Inscription of
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is well known from a number of sour- 
ces, and for years it has been thought 
by some that the full name was Q. 
Eppius Flavius Arrianus* 3. The evi- 
dence for this view derives from a 
decree of the imperial legate, C. Avi- 
dius Nigrinus, who was at Delphi in 
A.D. 114 to settle local frontier dis- 
putes. His decisions were inscribed, and 
included the names of his advisors4. 
These names appear as QEPPIUS- 
FLARR [ i ]  ANUSCPAPIUSHABI- 
TUS . . . 5 The names lack spacing and 
punctuation and thus gave rise to the 
notion of Q . Eppius FI. Arrianus. 
Plassart, however, has recently pub- 
lished a fragment from the same set 
of Nigrinus’ decisions on which the 
names of some of the advisors appear 
again6. This inscription shows Q,. 
Eppius’ name clearly separated from 
that of Arrian : . . . USPOLLIO ◊  Q . 
EPPIUS ◊  EL. A[rrianus].

To return to the newly - joined frag- 
ments at Athens. Delmouzou’s read- 
ing is :

A(ύλοv) Φλ(άβιov) A ρριανό[ν] 
υπατικόv φιλό[σo] 

φo[v]

The only problem relates to the abbre- 
viation for the praenomen ( alpha or 
lambda ?.), the top half of which only 
is preserved ( the letter should be 
dotted); that is, was A rrian’s prae- 
nomen Aύλος or Λούκιος ?

From a purely epigraphical point 
of view it is nearly impossible to tell. 
No trace of the alpha cross-bar re- 
mains, yet the break in the letter fol- 
lows the characteristic downward slope 
of the cross-bar which the stone cutter 
gave to the other two alphas in the 
same line7. Moreover, on both the 
surviving alphas the right leg is slightly 
longer than the left, and this appears 
to coincide with the rough outline of 
the legs in the broken first letter ( as 
opposed to the lambda legs in ΦΛ 
which are even). Slim grounds for 
Aύλος, but not impossible.

A prosopographical argument weighs 
against a reading of Aύλος. Of the more 
than two hundred persons with the 
nomen Flavius known to us from PIR, 
not one bears the praenomen Aύλος, 
while at least sixteen are Λούκιος or 
Λεύκιος8. Indeed the praenomen Aύλος

Arrian », GRBS 8 ( 1967 ) 279 - 80; Philip Stad- 
ter, « Flavius Arrianus : the New Xenophon », 
ibid., 155-61; E. Schwartz, s.v. «Flavius Ar- 
rianus », RE II ( 1896 ) 1230 - 47; and A. Stein, 
PIR2 F 219.

3. E.g., SIG3 II, p. 538, note 3c; also Stein, 
PIR2 F 219.

4. For a full discussion of the documents 
giving Nigrinus’ judgments now see A. Plassart, 
Fouilles de Delphes, III. 4 (Paris 1970) 38ff. 
( with plates ).

5. Photograph and facsimile of the stone in 
Plassart, Pis. I and III bis.

6. Ibid., pp. 46, 57 and PI. IX.

7. Both Eugene Vanderpool and W. K. Prit- 
chett ( the latter of whom examined the stone 
with me ) assure me that it is impossible to gene- 
ralize about the conditions of breaking, the cir- 
cumstances of which may have more to do with 
the inherent structure of the stone itself than 
with the relatively shallow strokes of inscrip- 
tion. Subsequent chipping, however, might well 
follow the line of a letter stroke. If the stroke 
were close to the edge of the initial break, we 
might expect to see some slight traces of the 
stroke itself.

8. PIR2 III, s.v., « Flavius », pp. 132 - 86. As 
expected this common nomen of the first and

V
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seems to have been used infrequently 
in the imperial period 9.

One other possible clue to Arrian’s 
praenomen occurs in an inscription 
from Bithynia published by Ghr. 
Papadopoulos in Εφημερίς των Φιλο- 
μαθών ( 1874), 277810. Ironically, the 
reading of the abbreviation of the 
praenomen is doubtful here as well :

Α γαθήι τύχηι κατά το κρίμα της βου- 
λής και του δήμου ΛΥ. Φλαούιον Α ρ- 
ριανόν Π. Αίλιος Πολεμεανός Ε ρμό- 
δωρος τον αυτού ανεψιόν13.

Papadopoulos printed the key line as 
ΛΥΦΛΑΟΥΙΟΝΑΡΡΙΑΝΟΝ ΠΑΙΛΙΟΣ. 
Despite its lack of spacing the AY is 
clearly meant to be an abbreviation 
as is the unspaced Π before ΑΙΛΙΟΣ. 
Unfortunately the stone was badly 
damaged when Papadopoulos saw it (το 
μάρμαρον δυστυχώς κατεθραύσθη, 2778) 
and the whole of his account is badly

marred by a number of misprints12. 
With both stone and article in such a 
sorry state it is clearly impossible to 
know what the stone said. The abbre- 
viation AY is puzzling; if for Λύκιος 
this is a rare spelling, the usual form 
being either Λεύκιος, or most commonly 
Λoύκιος 13. The other possibility is that 
the reading should be AY, a not un- 
common abbreviation for Aυρήλιος14. 
Arrian’s consular rank was achieved in 
the late 120’s and his archonship of 
Athens was in 145/615, about which 
time this base was inscribed. Is it 
possible that Arrian took Aυρήλιος as 
a praenomen in honor of the emperor 
under whom he was then serving ( T. 
Aurelius Fulvus Boionius Arrius An- 
toninus =  Antoninus P ius) ? Not like- 
ly, as the abbreviation for Aυρήλιος, 
while it can be AYP, AYPHΛ, or AY, 
is never A, as on the Athens base16. 
The possibility of Aυρήλιος seems to 
be excluded17.

second centuries has most frequently the prae- 
nomen Titus, which appears in more than one - 
third of all cases.

9. For which see the indices of epigraphical 
collections; e.g., only about three dozen examples 
of Αύλος in the three volumes of IGRR, although 
most come from Asia Minor in the second cen- 
tury. Also see W. Pape, Wörterbuch der griechi- 
schen Eigennamen2 I (Braunschweig 1875) 
s.v., Αύλος.

10. Papadopoulos travelled in Asia Minor in 
the midnineteenth century and occasionally 
published commentaries on the antiquities he 
observed there. Some of these were epigraphical 
notes in the Ε φημερίς,although see also his more 
careful work Βιθυνικά. Η  Επίτομος Μονογρα- 
φία της Βιθυνίας και των πόλεων αυτής ( Con- 
stantinople 1867), with Μ. Kleonomos.

11. Text according to E. Preuner, AM 46 
( 1921 ), pp. 20 - 21, whore worked Papadopou- 
los’ text. Preuner was unable to decide between 
Αύ(λον) and Λύ(κιον); also SEG I. 446.

.12. Thus ΣΥΧΗΙ for TYXHI, TOY for TOY, 
Ν1ΚΟΠΗΔΕΙΑΣ for ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, and 
others, some of which Preuner corrected.

13. See Pape, Λύκιος, Λούκιος and Λεύκιος ; 
also the indices nominarum such as those to 
IGRR. I have seen no other abbreviation AY 
for the above.

14. E.g., see IG II/III2 2208, an ephebic list 
of A.D. 212/3, where AYP and AY both appear 
on the same stone as abbreviations for Αυρήλιος.

15. PIR2 III, p. 138.
16. That a Flavian nomen should bear Αυ- 

ρήλιος as a preanomen is not impossible. See 
a funerary stone from Arabia, IGRR III. 1340 : 
Ενθάδε κε(ί)τ(ι)ε Αυ. Φλ. Σεουήρος ουετρανός 

ετών γ.
17. An AY reading might also produce AY 

(λον), but this would be, as far as I know, a uni- 
que abbreviation.
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We thus return to our original pros- 
pects. It may be Λούκιος ( or Λύκιος ) 
not only because it is a well - attested 
praenomen for a Flavian of this period, 
but also because it does not violate the 
possibility of Papadopoulos’ Bithynian 
text ΛY. Φλαούιov Αρριανόν. Yet A5- 
Xoq cannot be excluded as a choice 
on epigraphical grounds; it is at least 
possible. Stadter has recently suggested 
that Arrian took the name « Xeno- 
phon » as a reflection of his long - time 
interest in and emulation of the famous 
Athenian historian18. There is no epi- 
graphical evidence to support this 
view, and the literary evidence is 
tenuous, although Arrian’s own re- 
ferences to his having used the name

!:Ί
Xenophon make it likely that he was 
attracted to it for literary reasons19. 
We are thus able for the first time to 
make some reasonable inferences about 
the nomenclature of our most valuable 
historian of Alexander, a man who 
played a full role in the administrative 
and intellectual life of the mid - second 
century A.D. He is Αύλος (or Λούκιος) 
Φλάβιος Αρριανός Ξενοφών20.

EUGENE N. BORZA

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ*

Κατά την σύνταξιν καταλόγου το θέ- 
ρος του 1967 των ανά τον αρχαιολογικόν 
χώρον ανασκαφών Κεραμεικού διεσκορ- 
πισμένων αετωμάτων και παραστάδων 
επιτύμβιων μνημείων του 4ου αι. π.Χ., ευ- 
ρέθησαν τρία τεμάχια προσαρμοζόμενα 
εις ισάριθμα γνωστά επιτύμβια, εκτιθέ-

μένα σήμερον εις το Εθνικόν Α ρχαιολο-
γικόν Μουσείον 1. Τα επιτύμβια ταύτα 
είχον ευρεθή προ εκατόν περίπου ετών,  
προ της ενάρξεως ή κατά τα πρώτα έτη  
των ανασκαφών Κεραμεικού και είχον  
μεταφερθή αμέσως με σπουδήν εις την 
συλλογήν της Αρχαιολογικής Υπηρε-

18. Städter, loc. cit.

19. Ibid., pp. 157 - 59.
20. J. H. Oliver prefers the reading A; see 

«Arrian and the Gellii of Corinth», GRBS 11 
( 1970) 338. While Professor Oliver may not 
share all of my views, his help in discussing this 
problem, as well as providing some guidance 
in the jungle of imperial prosopography is hereby 
gratefully acknowledged.

* Η  υπογραφομένη προτίθεται να δημο- 
σιεύση αλλαχού εκτενεστέραν μελέτην περί των 
επιτύμβιων τούτων.

1. Ευχαριστώ θερμώς τον Διευθυντήν των 
Γερμανικών ανασκαφών Κεραμεικού κ. Franz 
Willemsen διά τας χρησίμους υποδείξεις του, ως
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■ Εικ. 1. Εθνικόν 
Μουσείον. Συμ- 
πληρωθείσα επι- 
τύμβιος στήλη 
εκ Κεραμεικού 
(αρ. Ευρ. 717)

σίας, χωρίς να δυνηθή τις να τα συμπλη-
και διά την υπ’ αυτού γενομένην μεταγλώττισιν 
της ξενογλώσσου περιλήψεως.

ρώση διά των τεμαχίων, των οποίων α- 
γνοούμεν μεν σήμερον τον ακριβή τόπον 
ευρέσεως, υποθέτομεν όμως ότι προέρ-
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Εικ. 2. Εθνικόν Μουσείον. Συμπληρωθέν επι- 
τύμβιον μνημείον της οικογένειας του Προκλεί- 
δου ( αρ. Ευρ. 737 ) εκ Κεραμεικού
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χονται από το αυτό σημείον, από το ο- 
ποίον και τα ανάγλυφα.

Τα συμπληρωθέντα μνημεία είναι τα 
ακόλουθα 2 :

1. Η  επιτύμβιος στήλη άριθ. 7173 
( ε ι κ . 1 ) συνεπληρώθη κατά το άνω 
αριστερόν αποκεκρουμένον άκρον διά 
της ευρέσεως της παραστάδος της ( ύψ. 
0,21, πλάτ. 0,15 και πάχ. 0,7 μ. ). 
Ελλείπει ακόμη εν τεμάχιον από το 
βάθος του αναγλύφου και το αέτωμα, 
το οποίον απετελείτο εξ ενός ιδιαιτέρου 
τεμαχίου. Η  ωραία αύτη στήλη, ύψ. 
1.45 και πλάτ. 0,85 μ., η οποία χρονο- 
λογειται εις το 360 π.Χ. περίπου, είχεν 
ευρεθή το 1870 όπισθεν της προσόψεως 
των ταφικών κτισμάτων VII - X I4.

2. Το ναϊσκόμορφον μνημείον άριθ.7375 
( ε ι κ. 2 ) της οικογένειας του Προκλεί- 
δου απέκτησε το άνω ήμισυ της δεξιάς 
του παραστάδος ( ύψ. 0,76, πλάτ. 0,53 
και πάχ. 0,13 μ„ ε ι κ. 3 ). Το μέγα 
τούτο επιτύμβιον, το οποίον χρονολο- 
γείται εις το γ' τέταρτον του 4ου αι. π.Χ., 
είχεν ευρεθή το 1861, κατά την διάνοι- 
ξιν της ( σημερινής ) οδού Πειραιώς πλη- 
σίον του ταφικού μνημείου XX 6. Η  ακρι-

Eιk. 3. Παραστάς προσαρμοζομένη εις το ναϊ-
σκόμορφον μνημείον του Προκλείδου

βής του θέσις δεν είναι πλέον γνωστή.
3. Η  σειρήν άριθ. 774 ( εικ.  4) συνε- 

πληρώθη κατά το ελλείπον πρόσθιον 
τμήμα της πλίνθου της. Το τμήμα τούτο 
( μεγ. μήκ. 0,205, μεγ. πλάτ. 0,30 και 
πάχ. 0,4 μ .), αποτελούμενον εκ δύο 
τεμαχίων και εικονίζον το κάτω μέρος 
των ποδών νήσσης ( ε ι κ .  4 - 5 ) 7, προσ- 
αρμόζεται εφαπτόμενον ακριβώς μέ το 
οπίσθιον τμήμα της πλίνθου. Η  σειρήν 
είχεν ευρεθή το 1863, εις την γωνίαν με- 
ταξύ του ανατολικού τείχους του μνη- 
μείου του Δεξίλεω και της προσόψεως 
του μνημείου IX 8. Μέ την συγκόλλησιν

2. Τα αναγνωρισθέντα τεμάχια μετεφέρθησαν 
εκ του Κεραμεικού εις το Εθνικόν Μουσείον 
και συνεκολλήθησαν προσφάτως, πλήν της πα- 
ραστάδος του ναΐσκου Νο 737, της οποίας η 
συγκόλλησις δεν έχει γίνει ακόμη λόγω τεχνι- 
κών δυσκολιών.

3. Α. Conze, Die att. Grabreliefs I Nr. 322, 
πίν. 80. H. Diepolder, Die att. Grabreliefs, πίν. 
42, 1.

4. C. Curtius, AZ. 29 (1972), 27 Nr. 2. A. 
Ρουσόπουλος, Ε φημ. των Φιλομαθών 1870, σελ. 
2096 κ.ε.

5. A. Conze, ε.α., II, Nr. 718, πίν. 141. Η. 
Diepolder,. ε.α., πίν. 46.

6. Fr. Lenormant, Monographie de la voie
sacrée éleusinienne, 118 κ.ε. A. Brueckner, AM

51 (1926) 131-33. Α. Ρουσόπουλος, ε.α., σελ. 2065.
7. Εδημοσιεύθη το πρώτον υπό Η. Riemann 

εις Kerameikos II, σ. 98, Nr. 136 ( αρ. Ευρετ. 
Ρ 411).

8. Α. Brueckner, Der Friedhof am  Eridanos, 
60 κ.ε.
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της πλίνθου αποκατεστάθη η αρχική μορ- 
φή του έργου και έγινε περισσότερον 
ορατή η ελευθέρα κίνησίς του εις τον χώ- 
ρον. Διότι η σειρήν άριθ. 774 είχε λαξευ- 
θή από τον καλλιτέχνην διά να είναι ορα- 
τή από όλας τας πλευράς. Ως εκ τούτου

Εικ. 4. Εθνικόν Μουσείον. Η  σειρήν του μνη- 
μείου του Δεξίλεω ( αρ. Ευρ. 774) συμπληρω- 
θείσα δι’ αποτμήματος εκ Κεραμεικού

φαίνεται πολύ πιθανή η υπόθεσις του 
Βrueckner, ότι ίστατο, όπως εν περίοπτον 
έργον τέχνης, επί του αριστερού πεσσού 
της ημικυκλικής βάσεως του μνημείου 
του Δεξίλεω.

ΚΑΙΤΗ  ΑΘΟΥΣΑΚΗ- ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ERGÄNZUNG YON DREI GRAB- 
DENKMÄLERN IM NATIONAL- 
MUSEUM

Bei der Katalogisierung verstreuter 
Reste von Grabdenkmälern des 4. Jahr- 
hunderts im Kerameikos konnte ich im 
Jahre 1967 drei Fragmente identifi- 
zieren, die bei lange bekannten Monu- 
menten im Nationalmuseum anpassen. 
Bei den Grabdenkmälern des National- 
museums handelt es sich um Fund- 
stücke, die noch vor Beginn oder gleich 
zu Anfang der Ausgrabungen im Kera- 
meikos zu Tage getreten sind. Sie 
wurden damals möglichst rasch in der 
Sammlung der Archäologischen Ge- 
sellschaft geborgen, ohne daß man 
ihre Lücken mit Hilfe des einen oder 
anderen mitgefundenen Bruchstücks 
schließen konnte.

Der besondere Fundort der von uns 
identifizierten Fragmente ist heute 
nicht mehr bekannt. Die Stücke 
wurden inzwischen aus dem Keramei- 
kos in das Nationalmuseum gebracht 
und dort, soweit möglich, an ihrer
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alten Stelle wieder eingefügt. Ergänzt 
wurden folgende Monumente :

1. Die Frauenstelle NM. 717
( A b b. 1 ) hat ihre linke Ante zurück- 
erhalten. Da der für sich gearbeitete 
Giebel fehlt, ist uns der Name der 
Verstorbenen nicht bekannt. Die
schöne Stele, die i.J . 1870 im Raum 
hinter den Frontmauern der Bezirke 
VII - XI zu Tage kam, war bei der 
Auffindung verworfen.

2. Der Grabnaiskos der Prokleides- 
familie NM. 737 ( A b b. 2 ) wurde 
um das obere Stück seiner rechten 
Ante ( Höhe 0,76; Breite 0,53; Tiefe 
0,13 m. A b b. 3 ) ergänzt. Der pracht- 
volle Naiskos ist i.J. 1861 bei der An- 
lage der neuen ( heutigen ) Piräus - 
Straße in der Nähe von Bezirk XX 
gefunden worden, die genaue Stelle ist 
nicht mehr bekannt.

3. Die leierspielende Sirene NM.
774 ( A b b. 4 ) die Brueckner als
Akroterfigur des Dexileos - Bezirks zu 
verstehen suchte, hat den vorderen 
Teil ihrer Plinthe zurückerhalten

( A b b. 5 ). Die Sirene wurde 1863 
in dem Winkel zwischen der Ost- 
mauer des Dexileos - Bezirks und der 
Frontmauer von Bezirk IX  gefunden. 
Das vordere Stück der Plinthe ( gr. 
Länge 0,205; gr. Breite 0,30; Höhe : 
0,04 m. ) ist aus zwei Fragmenten 
zusammengesetzt und zeigt auf der 
Oberseite zwei Füße einer Gans. Als 
« Füße eines Schwimmvogels » hat H. 
Riemann das Fragment schon bes- 
prochen, das er für römisch hielt. 
Tatsächlich paßt das Stück mit den 
Füßen an den rückwärtigen Teil der 
Plinthe lückenlos an. Kleine Stücke 
der Beine fehlen, doch ist der urs- 
prüngliche, freie Stand der Sirene 
durch den Zusammenhang von 
Schwanz und Plinthe gesichert. Offen- 
bar ist die Sirene vom Bildhauer so 
gearbeitet, daß sie von allen Seiten 
sichtbar war, und es scheint daher gut 
möglich, daß sie als Statue, wie 
Brueckner meinte, auf einem Eck- 
pfeiler des Dexileos - Bezirks stand.

K. ATHUSAKI- FRANGAKI

Εικ. 5. Το πρόσθιον τμήμα της 
πλίνθου της σειρήνος αριθ. 774
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Fig. 1. Rethymno, 
Crete. Mannerist 
Portal of Santa Ma- 
ria. Plan and ele- 
vation ( design after 
Jordan Dimacopou- 
lo s )

A MANNERIST PORTAL AT RETHYMNO AFTER A DRAWING
BY SEBASTIANO SERLIO

Renaissance architecture in Crete 
during the last two centuries of the

Venetian dominion has been correctly 
considered, though somewhat inde-
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Fig. 2. Sebastiano Serlio : « Tutte l’Opere d’Ar- 
chitettura et Prospetiva », Venezia, 1619, « Libro 
quattro», p. 180, «Arco Corinthio», elevation

finitely, as a particular expression of 
a most important phenomenon : the 
flourishing Renaissance of Cretan 
towns in general, Renaissance in 
theatre, poetry, painting, sculpture.

A number of interesting works, fairly 
recent, have shown how the new ideas 
from Renaissance Italy were spread

not only over North European plains 
but also among Cretan mountains, 
and have inspired equally authors, 
poets, and painters1.

1. Alexandre Embiricos : «La Renaissance 
crétoise», Paris, 1960. Στυλ. Αλεξίου: Κρη-
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Fig. 3. Rethymno, Crete. Santa Maria (« Odion»), 
north side. Renaissance Portal

In  architecture the problem is dif- 
ferent. Giuseppe Gerola, who first

dealt with Cretan Renaissance build- 
ings, had no successors. Moreover, 
Gerola’s basic books on the Venetian 
monuments in Crete* 2, though valu- 
able for their inclusion of unique in- 
formation about their place at the 
very beginning of our century, and 
priceless because of an excellent use 
of old Venetian documents important 
for their history, offer practically 
nothing to the study of their architec- 
tural form or origin. Gerola never 
continued his work to include any 
kind of architectural research based 
on the comparative method.

Yet it is to be seen, now for the se- 
cond time, how all over Europe well 
known and popular treatises on archi- 
tecture, written in the 16th century 
by famous Italian late Renaissance and 
Mannerist architects such as Andrea 
Palladio or Sebastiano Serlio, known 
in France, Italy, England, or Germany, 
also inspired master-masons ( « mae- 
stri » ) of Cretan towns.

The monumental fountain, erected 
by the Venetian commander Antonio 
Priuli at Candía ( finished in 1666 ) is 
a lovely last example of Mannerist 
architecture in Crete, in which imi- 
tation of Andrea Palladio’s « Sale 
Corinthie » from the second book of 
his « Quattro libri dell’ Architettura », 
is obvious3.

τική Ανθολογία ( ΙΕ' - ΙΖ' αιώνας ), Η ρά- 
κλειον, 1954. Στυλ. Αλεξίου : « Η  Κρητική 
λογοτεχνία και η εποχή της », Κρητικά Χρο- 
νικά, Τόμ. Η', τεύχος I, Ηράκλειον 1954. 
Ν. Δρανδακη : Ο  Εμμανουήλ Τζάνε Μπου- 
νιαλής ». Α θήναι, 1962. Μανόλη Χατζηδάκη : 
« Ο  Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και η Κρητική 
ζωγραφική », Κρητικά Χρονικά, Τόμ. Δ', τευ- 
χος III, Ηράκλειον 1950. Μ. Μανούσακα : 
« La Littérature crétoise à l’époque Vénitienne ».

L’Hellénisme contemporain IX (1955) p. 95 - 120, 
etc.

2. Giuseppe Gerola : « I monumenti Veneti 
nell' Isola di Creta. » Vol. 1/1, 1/2, II, III, IV. 
Bergamo, 1905 - 1932.

3. Ι ορδ. Δημακοπούλου : « Μεγάλη βρύση, 
μια βενετσιάνικη κρήνη του Ρέθυμνου ». Κρη- 
τικά Χρονικά, Τόμ. ΚΒ', Τεύχος II, Ηράκλειον, 
1970, p. 338 and picture 12, 13 (Plate Π Ζ ').
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An older example of quite magnifi- 
cent beauty now exists at Rethymno. 
«Retimo» in Crete was never a large 
town. Candia ( Heraklion ) and Canea 
were always in the « Regno di Can- 
d ia» of the Venetians more important 
and better populated, and still are. 
A more favourable fortune has never- 
theless provided at Rethymno a longer 
future for its remarkable Renaissance 
monuments. Burnt and almost com- 
pletely destroyed during a horrible 
incursion of the Turkish armada under 
Uluts-Ali Pasha, late in the 16th cen- 
tury (1571), mentioned on many 
occasions by the Venetian authorities of 
Crete in their reports (« Relazioni») to 
Venice4, most of its public as well as 
private buildings seem to have been 
abandoned and then renewed or re- 
constructed during the last years of 
the same century and the first decades 
of the next.

From Latin or Greek-orthodox 
churches and numerous convents of 
the little Venetian town only a few 
survive today. Among the former San 
Francesco and Santa Maria are still 
in their original position. Santa Maria 
is recorded as the basilica of the homo- 
nymous Latin monastery belonging 
to the Order of the « Agostiniani».

The church, converted into a Mosque, 
probably from the first years of the 
Turkish conquest ( in the autumn of 
1646 ) as its later name indicates5, by 
the addition of three cupolas and an 
impressive free standing fairly high 
minaret, and used for the everyday 
prayers to Mahomet, is now Well 
known at Rethymno as the « O dion» 
( auditorium h a ll) ( f i g .  3 ), By the 
Northwest corner of the rectangular 
( f i g .  1 ) old Christian church a 
beautiful Portal is now used as its 
main entrance. Two pairs of semi- 
columns of the Corinthian order of 
stone, consisting of base, shaft ( with- 
out any fillets or flutes), and carefully 
carved capitals standing on their ped- 
estals, frame from both sides the cen- 
tral wide arch and support the en- 
tablature. ( The last consists of the 
architrave, frieze — divided into three 
facias — and simple cornice ).

A moulded impost of semicircular 
arch divided the space between col- 
umns into two storied parts of wall, 
where small niches, used probably 
for small statues, are important ele- 
ments of the whole elevation. Another 
characteristic is the emphasized key- 
stone, against a moulded line just 
below the capitals, which surely evi- 
dences intentional on the part of the 
architect.

Arrangement of elements and divi- 
sion of space by columns into three 
unequal parts — narrow, wide, nar- 
row;— indicates the imaginative ap- 
peal which the Roman triumphal arch

4. Zinkeisen : « Geschichte des Osmanischen 
Reichs in Europa», Gotha, 1856. Σπυρ. Θεοτό- 
κη : « Η  Κρήτη το 1570», Ημερολόγιον της 
Μεγάλης Ελλάδος, 1933, ρ. 313 - 337.. Α ποστ. 
Βακαλοπούλου : « Ιστορία του νέου Ε λληνι- 
σμού », Τόμ. Γ', Θεσ)νίκη, 1968, ρ. 301. Ι ορδ. 
Δημακοπούλου : « Το Ρέθυμνο στα 1573. Μια 
σελίδα από τις « Memorie» του Francesco da 
Molin, Κρητικά Χρονικά, Τόμ. ΚΓ', Τεύχος II, 
Ηράκλειον 1971.

5. G. G erola: « I monumenti» etc. Vol. 
II, p. 142.
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had for the master-mason of Rethy- 
mno. Our unknown « maestro » has 
without doubt used an architectural 
bible of the civilized world of his times : 
Sebastiano Serlio. Serlio, an architect 
of Late Renaissance and Mannerism 
became famous in the 16th and 17th 
centuries for his seven books on archi- 
tecture. The first two appeared in 
Venice, the later books in France 
under the patronage of François I. 
All seven books were published to- 
gether in Germany ( Frankfurt am 
Main ) in 1575; a later Italian edition 
was prepared in Venice in 1619 and 
there were many other translations 
all over Europe. The books show 
clearly how a gentleman desiring to 
build could do so by consulting his 
mason with a copy of Serlio. Serlio’s 
fourth book of 1537 ( first published 
in France ), deals with classical orders 
by means of simple diagrams and a 
text which explains how to construct 
each separate order.

Serlio’s « Arco Corinthio », on p. 
180 or his fourth book6, which should

be used, as Serlio explains, to build up 
the monumental elevation of trium- 
phal arch ( arco trionfale ) is indeed 
the one drawing which deeply inspired 
the Cretan master.

Imitation is quite complete below 
the line of frieze ( B - B' ) ( f i g .  2 ).· j 
The unknown « maestro » did not 
erect the upper part of Serlio’s « in- 
ventione », although he follows almost 
all of his indications about relations of 
one member to another.

If the master-mason of Rethymno 
used Serlio’s first complete Italian 
edition of Venice ( 1619 ) — as is most I 
probable for a Cretan « maestro » — 
this significant Renaissance Portal of 
Santa Maria ( f i g .  1 ) obviously be- ij 
longs to the first decades of the 17th 
century7, only a few years before the 
disastrous Turkish invasion of 1645 
was to put an end to the Cretan Re- 
naissance forever.

JORDAN E. DIMACOPOULOS

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΩΝ ΠΕΛΕΚΕΩΝ ΕΚ ΚΑΤΑΜΑΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τον Νοέμβριον του 1970 νεαρός αιγο- 
βοσκός ανεύρε τυχαίως σημαντικόν θη- 
σαυρόν εκ πέντε χαλκών πελέκεων και 
δύο άλλων εργαλείων εις την θέσιν

Α γριοκερασιά του όρους Α λυσός, εις 
υψόμετρον 1200 περίπου μέτρων άνωθι 
του χωρίου Καταμάχη Λάκκας Σουλίου 
του Νομού Ιωαννίνων ( ε ι κ. 1 ).

6. Sebastiano Serlio : « Tutte l’opere d’Ar- 
chitettura e t  Prospettiva» etc., «Libro quarto»,

p. 180, Venezia 1619 (Reprinted by «Gregg 
International Press », 1968 ).
7. Κρητικά Χρονικά, Τόμ. ΚΓ'/Ι, σελ. 221
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Εικ. 1. Το ΄Ορος Αλυσός. Διά βέλους δεί- 
κνυται η θέσις ευρέσεως των χαλκών πελέκεων

1) Διπλούς πέλεκυς, αρ. 4979 Μου- 
σείου Ιωαννίνων ( ε ι κ. 2α- σ χ έ δ. 1). 
Μήκος : 0,258 μ. Ύψος : 0,051 - 0,096 μ. 
Διάμ. ελλειψοειδούς οπής στειλεώσεως: 
0,021 - 0,045 μ. Η  πράσινη οξείδωσίς του

έχει σχεδόν εξ ολοκλήρου αφαιρεθή 
υπό του ευρόντος δι' υελοχάρτου, ώστε 
ο ορείχαλκος εμφανίζει το σύνηθες ανοι- 
κτόν καστανόχρυσον χρώμα. Η  μία 
ακμή φέρει κακώσεις, η διατήρησις της
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Εικ. 2. Ο  θησαυρός χαλκών πελέκεων της Κατα- 
μάχης Ιωαννίνων

άλλης δεικνύει ότι ο πέλεκυς δεν πρέπει 
να εχρησιμοποιήθη κατά την αρχαιό- 
τητα. Ζεύγη εγχαράκτων γραμμών κο- 
σμούν ανά δύο τας παρυφάς των κυρίων 
όψεων και ανά τέσσερα τας στενάς πλευ- 
ράς.

2) Διπλούς πέλεκυς, αρ. 4980 Μου- 
σείου Ιωαννίνων ( ε ι κ.  2 β· σ χ έ δ. 2). 
Μήκος : 0,253 μ. Ύ ψος: 0,048 - 0,097 μ. 
Διάμ. ελλειψοειδούς οπής 0,022 - 0,049 μ. 
Ανοικτή έως βαθεία πράσινη οξείδωσις. 
Εις το κέντρον φέρει ρωγμήν και επί των 
δύο όψεων. Η  κοίλανσις του μέσου μιας 
των πτερύγων φαίνεται να οφείλεται εις 
αποτυχίαν κατά το χύσιμον, έχει δε 
λειανθή διά να σχηματίζεται και εκεί

ακμή. Κατά τα άλλα αι ακμαί είναι τόσον 
οξείαι, ώστε και αυτός ο πέλεκυς, όπως 
και οι επόμενοι τρεις, φαίνεται ως να μη 
εχρησιμοποιήθη ποτέ. Τρίεδρος διαμόρ- 
φωσις των στενών πλευρών.

3) Διπλούς πέλεκυς, αρ. 4982 Μου- 
σείου Ιωαννίνων ( ε ι κ .  , 2γ) .  Μήκος: 
0,211. Ύψος : 0,35 - 0,078 μ. Διάμ. οπής: 
0,019 - 0,037 μ. Οξείδωσις βαθεία πρά- 
σινη. Άρτιας διατηρήσεως, φέρει τρίε- 
δρον διαμόρφωσιν εις τας στενάς πλευ- 
ράς.

4) Διπλούς πέλεκυς, αρ. 4983 Μου- 
σείου Ιωαννίνων ( ε ι κ .  2 δ - σ χ έ δ. 3 ). 
Μήκος: 0,198 μ. Ύψος: 0,056 - 0,08 μ. 
Διάμ. οπής : 0,32 - 0,019 ( η 0,41 μ .)
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Σχέδ. 1. Καταμάχη. Διπλούς πέλεκυς, αρ. 4979 
Μουσείου Ιωαννίνων

Σχέδ. 2. Καταμάχη. Διπλούς πέλεκυς, αρ. 4980 
Μουσείου Ιωαννίνων

Οξείδωσις βαθεία πρασίνη, στίλβουσα. 
Άρτιας διατηρήσεως, με επιπέδους τας 
στενάς πλευράς. Το εν στόμιον της οπής 
φέρει εις τα άκρα της μεγαλυτέρας της 
διαμέτρου δύο εγκοπάς εξυπηρετούσας 
το χύσιμον του πελέκεως ( σ χ έ δ .  3, 
κάτω). Εντύπωσιν προξενεί η τελειό- 
της του σχήματος με τας αρμονικάς καμ- 
πύλας.

5) Διπλούς πέλεκυς, αρ. 4981 Μου- 
σείου Ιωαννίνων ( ε ι κ .  2ε) .  Μήκος 
0,193 μ. ΄Υψος: 0,028 -0,062 μ. Διάμ. 
οπής: 0,018 - 0,037 μ. Οξείδωσις πρα- 
σίνη, αποξεσθείσα κατά τόπους υπό του 
ευρόντος. Διατήρησις αρίστη. Στεναί 
πλευραί τρίεδροι.

6) Πυραμιδοειδής ακμών εξ ορειχάλ- 
κου, αρ. 4984 Μουσείου Ιωαννίνων ( εικ.  
2ζ και 3). Ύψος : 0,114 μ. Βάσις : 0,04 X 
0,05 μ. Οξείδωσις μελανοπρασίνη, απο- 
ξεσθείσα κατά την μίαν στενήν πλευράν.

Η  βάσις της πυραμίδος αποτελεί την 
έδραν κρούσεως του άκμωνος, καμπύλην 
εκ της χρήσεως. Ε πί της μιας στενής 
όψεως, στρογγυλόν έξαρμα ύψ., 0,002 μ. 
Κατωτέρω ελλειψοειδής οπή στειλεώ- 
σεως στενουμένη κατά το εν άκρον.

7) Σμίλη, αρ. 4985 Μουσείου Ι ωαν- 
νίνων ( ε ι κ. 2η και 4). Σωζόμενον μήκος :

Σχέδ. 3. Καταμάχη· Διπλούς πέλεκυς, αρ. 4983 
Μουσείου Ιωαννίνων
Σχέδ. 3. Καταμάχη- Διπλούς πέλεκυς, αρ. 4983 
Μουσείου Ιωαννίνων

0,13 μ. Διάμ. καυλού : 0,021 μ. Η  μελανο- 
πρασίνη οξείδωσις έχει αφαιρετή δι’ υε- 
λοχάρτου. Ο  καυλός είναι κοίλος, απο- 
κεκρουμένος κατά την περιφέρειαν της 
βάσεως, όπου φέρει διακόσμησιν εξ 
αναγλύφων τριγώνων λήγει εις συμπα- 
γές μικρόν ημίτομον πελέκεως μέ καμ- 
πύλην ακμήν. Πιθανώτατα πρόκειται διά 
σμίλην συγγενούς σχήματος προς τας 
εν Κύπρω ευρεθεισας1.

Καί οι πέντε πελέκεις είναι όμοιοι 
τυπολογικώς: φέρουν ελλειψοειδείς ο- 
πάς στειλεώσεως, τυπικόν γνώρισμα των

1. H. Catling: Cypriot Bronzework in the 
Mycenaean World, 1964, εικ. 10, αρ. 8-10.
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Εικ. 3. Χαλκούς ακμών θησαυρού Καταμάχης

ελλαδικών πελέκεων2, άνευ αυλάκων διά 
την χύσιν του μετάλλου εις τας στενάς 
πλευράς, αι οποίαι είτε είναι επίπεδοι 
είτε τρίεδροι. Αι ακμαί ισχυρώς καμπυ- 
λούνται, ενώ ελαφρώς καμπύλαι είναι αι 
παρυφαί των μακρών πλευρών. Εις την 
κατά μήκος τομήν παρατηρούμεν εις 
τα άκρα απότομον λέπτυνσιν κατ’ αμ- 
βλείαν γωνίαν, προκειμένου να σχημα- 
τισθή η οξυτάτη λεπίς. Διακόσμησιν φέ- 
ρει μόνον ο υπ’ αρ. 1 πέλεκυς· όμοια 
ζεύγη εγχαράκτων γραμμών κοσμούν 
όπλα της ΥΕΙΠ Β -Γ  περιόδου εις την 
Ήπειρον8. Εάν θελήσωμεν να τους συγ

κρίνωμεν προς άλλους πελέκεις, τα πλη- 
σιέστερα τυπολογικώς παραδείγματα 
προέρχονται από τον αυτόν γεωγραφι- 
κόν χώρον: είναι εις πέλεκυς εξ Ηπεί- 
ρου εις Τεργέστην4 5, ο πέλεκυς του Μου- 
σείου Αγρινίου5, έτερος αδημοσίευτος 

εις το Μουσείον Άρτης- ολιγώτερον 
συγγενείς είναι τρεις χαλκοί διπλοί πελέ- 
κεις εκ Δωδώνης6 *, καθώς και έτεροι τρεις 
εκ Τερρόβου και Ρίζιανης, εις το Μου- 
σείον Ιωαννίνων, διαφέροντες εις τας λε- 
πτομέρειας μόνον. Επίσης αρκετά συγ- 
γενείς είναι δύο πελέκεις του θησαυρού

Εικ. 4. Σμίλη θησαυρού Καταμάχης

2. Κ. Δαβάρας εν AAA III ( 1970), σ. 312.
3. Πρβλ. το εκ Μαζαρακίου ξίφος εν ΑΕ

1969, σελ. 192, εικ. 4, το εξ Ε λαφοτόπου μαχαί-
ριον αυτόθι και το έγχειρίδιον του Καλμπα-
κίου εν ΑΕ 1956, σ. 115, εικ. 1.

4. Η. Buchholz : Zur Herkunft der kretischen 
Doppelaxt, 1959, πίν. IX, f.

5. Κ. Δαβάρας, ε.α., εικ. 1-2.
6. ΠΑΕ 1952, 290, εικ. 12 ( η χρονολόγησις

εις τούς αρχαϊκούς χρόνους εσφαλμένη) ΠΑΕ
1959, πίν. 100 β και ΠΑΕ 1968, πίν. 38 γ.
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Εικ. 5. Η  θέσις ευρέσεως του θησαυρού Καταμάχης και ο ευρέτης αυτού.
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χαλκών εργαλείων από το Μαθιάτι Λευ- 
κωσίας7, του 12ου αι. π.Χ. Ε κ των ανω- 
τέρω συγκρίσεων και βάσει της διακο- 
σμήσεως του υπ’ αριθ. 1, οι πελέκεις 
της Καταμάχης, κατά πάσαν πιθανότητα, 
ανήκουν εις τούς υστέρους ΥΕ χρόνους, 
13ον ή τον 12ον αι. π.X., την εποχήν της 
καταχώσεως θησαυρών χαλκών όπλων 
και εργαλείων κατά τον Catling8.

Η  αυτοψία εις την θέσιν ευρέσεώς των 
ουδέν βοηθητικόν στοιχείον παρέσχε- 
πρόκειται δι' ένα απόκρημνον χειμαρ- 
ρον κροκαλών ( ε ι κ. 5) με ελάχιστον 
χώμα και ουδέν ίχνος οστρακων η τοι- 
χίων, ως εις όλην την κλιτύν του όρους. 
Πιθανώς να έχουν συμβή εκεί κατολι- 
σθήσεις χωμάτων, όμως η όλη περιοχή

είναι τόσον απόκρημνος, ώστε δεν είναι 
δυνατόν να προσεφέρετο διά κατοίκησιν 
κατά την αρχαιότητα. Δεν πρέπει να 
αποκλείσωμεν το ενδεχόμενον να εκρύ- 
βησαν εκεί εις νεωτέρους χρόνους, απα- 
χθέντα άλλοθεν. ΄Ομως το σύνολον μέ 
τούς αχρησιμοποιήτους πελέκεις δίδει 
την εντύπωσιν θησαυρού εργαλείων και 
κατασκευασμάτων ενός μεταλλοτεχνί- 
του, περιπλανωμένου ίσως διά να πωλή- 
ση το εμπόρευμά του. Σημειωτέον ότι 
η Καταμάχη ευρίσκεται μεταξύ Παρα- 
μυθιάς και Δωδώνης, νοτίως δε του 
Καλμπακίου και Μαζαρακίου, εν μέσω 
δηλαδή τοποθεσιών όπου ευρέθησαν 
χαλκά μυκηναϊκά όπλα της YE III Β - Γ 
περιόδου9.

I. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

HOARD O F BRONZE AXES FRO M  KATAMACHI, D IST R IC T  O F JANNINA

In  November 1970 a young goatherd 
found a hoard of five bronze double 
axes and two tools on the mountain 
Alysos, at an altitude of ±  1200 m. 
above his native village Katamachi, 
district of Jannina. On the vertiginous 
slope not a single sherd or wall is vi- 
sible ( f i g .  1, 5 ).

1. Double axe, no. 4979 of the Mu- 
seum of Yannina ( f i g .  2a; p l a n  
1 ). L.: 0,258 m., H .: 0,051 - 0,096 m. 
Diam, of the ellipsoid bore: 0,021 - 
0,045 m. The patina has been recently 
removed.

It is decorated with pairs of engraved

parallel lines. The blades are so sharp, 
that this axe, as well as the following 
four, must never have been used.

2. Double axe no. 4980 ( f i g .  2P; 
p l a n  2) .  L .: 0,253 m., H .: 0,048- 
0,097 m. Diam. of the ellipsoid bore: 
0,022 - 0,049 m. Light to dark green 
patina. Gracked at the waist.

3. Double axe no. 4982 ( f i g -  2y ). 
L.: 0,211, m. H .: 0,035 - 0,078 m. 
Diam. of the bore: 0,019 - 0,037 m. 
Dark green patina.

4. Double axe, no. 4983 ( f i g .  28;  
p l a n  3) .  L.: 0,198m., H .: 0,056- 
0,08 m. Diam. of the ellipsoid bore:

7. Catling, ε.α., πίν. 52, β, αρ. 45, 47.
8. Ε .α. σ. 278. 9. Βλ. σχετικώς εν ΑΕ 1969, σ. 191-207



ΣKINΔAΛAMOI 119

0,019 - 0,32 m. Perfect shape with 
shining dark green patina.

5. Double axe, no. 4981. L .: 0,193 
m., H .: 0,028- 0,062 m. Diam. of 
the bore: 0,018 - 0,037 m. ( f i g .  2, s ) .

6. Pyramidal anvil, no. 4984 ( f i g .  
2 ζ, f i g .  3) .  H.: 0,114 m. Diam. 
of base : 0,04 X 0,05 m. It had been 
used for a long period. It has a bore 
and a round protrusion.

7. Chisel, no. 4985 (f ig.  2η f ig.  4).  
L .: 0,13 m. Diam. of socket: 0,021 m. 
The patina has also been removed 
after the discovery of the hoard. It is 
decorated with triangles in relief. Akin 
to the chisels found in Cyprus ( H. 
Catling : Cypriot bronze work in the 
Mycenaean World, 1969, fig. 10, nos. 
8 - 10 ) .

Typologically the five double axes 
belong to an entity and are probably 
made by the same smith, wandering 
from place to place with his merchan- 
dise. They bear ellipsoid sockets — a

typical Helladic feature ( K. Davaras, 
AAA III  (1970), p. 312 ), strongly 
curved blades sharpened twice at the 
edges and slightly curved long sides. 
The axe no. 1 is the only one to bear 
a decoration, similar to that on other 
LH III B-C weapons in Epirus ( AE 
1956, p. 115 f. 1. AE 1969, p. 192, 
f. 4 ). The closer parallels are a LH 
axe from Epirus in Trieste ( H. Buch- 
holz : Zur Herkunft der Kretischen 
Doppelaxt, 1959, pi. IX  f. ), another 
unpublished in the Arta Museum, a 
third in the Agrinion Museum ( AAA 
III , (1970), p. 312 ), six in the Yannina 
Museum from Dodona, Riziani, Ter- 
rovon and two from the Mathiati 
hoard near Nicosia ( Catling, pl. 52 b, 
nos. 45, 47 ).

The hoard of Katamachi belongs 
probably to the LH III B-C period, 
to which has been ascribed the majo- 
rity of the bronze Mycenaean wea- 
pons found at various sites of Epirus.

JULIA VOCOTOPOULOU

A PREHISTORIC SURVIVAL IN CERTAIN CREEK TELESTERIA

In a recent issue of AAA John 
Travlos1, reconstructing the Erechthe- 
ion, regards as more probable the view 
that, while the Eastern section of this 
« Double Building» housed the Al- 
tars and the Thrones, the Western 
section ( f i g .  1, a,b ), a part from the 
Prostomiaion with the «Sea»,  con- 
tained the Xoanon within a small 
adyton, and the Tomb of Erechtheus

within a second small adyton; also 
that this « Double Building» consti- 
tuted a complete monument, the erect- 
ion of which was dictated by the ne- 
cessity to incorporate older Shrines 
and « M artyria» existing on the site 
in pre-classical times.

One of these Shrines, «The Megaron 
toward the West» ( Mέγαρov το προς 
εσπέρηv τετραμμένου, Hροδ. V, 77), was 
most probably incorporated in the 
Western section (fig. 1 a), the ground1. AAA IV ( 1971 ), 77, plan 1.
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Fig. 1. a : Western section of the Erechtheion 
(by G. Ph. Stevens), b : Plan of the western 
section of the Erechtheion ( by John Travlos )

level of which was considerably lower 
than that of the Eastern section. The 
rear wall, therefore, of this ( i.e. the 
Western) section abutted first upon the 
vertical edge of the rock — which 
formed the boundary between the two 
sections — and then continued as a 
partition wall separating the Western 
from the Eastern section.

The use of the vertical edge of the 
rock to retain the rear wall of the 
Western section of this Building ( which 
was used mainly as a Telesterion ) is 
not accidental. In other words this 
feature did not result exclusively from 
the existing difference in height be- 
tween the two ( Eastern and Western ) 
sections of this Building. Most prob- 
ably it was inherited from the afore- 
mentioned Megaron, which seems to 
have carried a tradition already estab- 
lished in prehistoric times for cer-
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Fig. 2. The Telesterion of Eleusis in Peisistrataean times (by John Travlos)

Fig. 3. The Telesterion of Eleusis in Periclean times

tain secular constructions. This con- 
clusion is reached because this is a 
prevailing feature not only of other 
Greek Telesteria, known from excava- 
tions, or assumed from the literary 
tradition, but also of secular construc- 
tions of prehistoric times.

To mention here a couple of these 
examples, this feature, i.e. the verti- 
cally hewn edge of the rock used to 
retain the rear wall of a Megaron 
( =  Anaktoron) - Telesterion, is ap- 
parent in Greek times in the Teleste- 
rion of the Sanctuary of Demeter in
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Fig. 4. The Telesterion of Aphrodite Erycina in Psophis

Eleusis both in the Peisistrataean and in 
the Periclean times ( f i g s .  2, 3) ,  as 
well as in the Telesterion of Aphro- 
dite Erycina in Psophis ( f i g .  4 )2, 
which was excavated a few years ago 
by the writer under the auspices of the 
Archaeological Society in Athens. The 
same feature is also evident in pre- 
historic cave-like constructions of Peak 
Sanctuaries3.

These constructions having a façade, 
either simple ( relief vase from Knos- 
sos4, f i g .  5 ) or elaborate ( fresco 
from Knossos5, f i g .  6 ), sometimes

tripartite and provided either with a 
simple doorway ( gold foil from Ka- 
pakli ( - Volos6, - f i g .  7 ), often ac- 
companied by side openings in the 
form of windows ( rhyton from Zakro7, 
f i g .  8 ), or even with a portico ( cf. 
fresco from Knossos, gold ring from 
Knossos8, f i g .  9 ), at the rear were 
clinging to the rock so that they 
were partly underground but ap- 
peared to be free-standing buildings 
when seen from the front. The gold 
ring ( f i g .  9 ) from Knossos gives 
a clear picture of one of these secular 
buildings seen in profile.

In addition, these buildings had in 
front of them a small or large plat-

2. Cf. Ergon (1969), 86 ff„ fig. 96. Praktika 
(1969), 73 ff., PI. 95 a.

3. On Peak Sanctuaries and their relation 
to the Thundergod cf. Kardara: in Arch. Ephem., 
1966, 149 ff.: also communication read in the 
Congress of Prehistoric Studies (Athens 4-11, 
April 1971).

4. Op. cit. Arch. Ephem., 177, fig. 28.
5. Ibid. 166, fig. 26.

6. Arch. Ephem. 1906, πιv. 14. E. Vermeule, 
Greece in the Bronze Age, εικ. 32.

7. AAA II ( 1969), 85, fig. 1 (Alexiou).
8. Arch. Ephem. 1966, 179, fig. 29.
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form and were accessible either by a 
ramp ( gold foil from Kapakli) or by 
a single ( rhyton from Zakro) or 
double ( fresco from Knossos) stair- 
case, which sometimes continued up- 
wards ( fresco from Knossos), a fea- 
ture found in the Periclean Teleste- 
rion of Eleusis.

The temple (Megaron B) of Eleusis 
and the Greek Telesteria

Among these prehistoric secular con- 
structions, therefore, we may now also

15th c. B.C., has been identified as 
the first Temple of Demeter.

The rear wall of this construction 
is missing. So is also the rear wall 
of its peribolos. This again is not acci- 
dental. In our opinion the rear ( West- 
ern ) wall of this construction was not 
free-standing but most probably cling- 
ing to the rock of the citadel which 
in early times was extended to the 
Western boundaries of the Sanctuary 
( see f i g .  10 by John Travlos). The 
two side peribolos walls ( North and

classify Megaron B of Eleusis9 ( f i g -
10 ) which has been found under the 
Greek Telesteria and, dated to the 9 11

South), therefore, either stopped 
against this rock — which thus served 
as rear peribolos wall — or joined a 
rear wall ( f i g .  10) further up. The 
gold ring from Knossos ( f i g -  9)  
furnishes again a good parallel for

9. George E. Mylonas, Eleusis, 34 ff., pl.
11 (plan by John Travlos).
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Fig. 6. Fresco from Knossos

reconstructing the rear of this Mega- 
ron. Being partly underground, this 
prehistoric secular Eleusinian construc- 
tion was thus a Megaron, not, how

ever, in the Homeric, i.e. the non 
secular, sense of the word but in its 
subsequently preserved sense, i.e. of the 
secular, often underground, structure
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used for mystic rites connected with 
fertility.

The front of this construction ( f i g .  
10 ) provided with a portico and a 
platform and accessible by two stair- 
cases — one of which went out of use 
eventually — flanking it, also finds 
parallels in the aforementioned pre-

historic constructions of Peak Sanc- 
tuaries in one way or another.

These particularities, therefore, of 
Megaron B seem to have been in-
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herited and adapted by the architects 
of the Greek Telesteria of Eleusis 
( f i g s .  2 and 3 ). The question, con- 
sequently, why, even in Mycenaean 
times, the slope and not a flat spur, 
either on top or at the foot of the ci- 
tadel, was chosen for the construction

*

of the Sanctuary10 can find now a new 
answer : Peak Sanctuaries were usual- 
ly located on the slope and not on 
the top or at the foot of a hill or a 
mountain.

CHRYSOULA P. KARDARA

Fig. 9. Gold ring from Knossos

Fig. 10. Megaron B (Temple) of Eleusis (Plan by John Travlos)

M

10. Ibid. 43.
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SOME NOTES ON THE INTERIOR ARRANGEMENT OF THE ERECHTHEUM

In a recent discussion John Travlos 
proposes for the Erechtheum an in- 
terior arrangement that differs radi- 
cally from that of Stevens and Paton1  
Travlos has no new archaeological 
evidence to present; the old evidence 
is in part reconsidered, in part brushed 
aside. Therefore I wish only to add 
a few notes by way of reiterating the 
familiar arguments and thus defending 
the Stevens - Paton restoration.

To begin with, Travlos tells us that 
in spite of our impression to the con- 
trary « . . .  the Erechtheion . . con- 
stitutes a complete monument, exe- 
cuted on the basis of a previously 
elaborated p lan»1 2. Dinsmoor, in his 
reconstruction of the hypothetical ori- 
ginal plan, draws on Stevens’ work 
to summarize the anomalies in the 
construction of the Erechtheum 3. One 
may or may not accept in full 
Dinsmoor’s explanation of the develop- 
ment of the design, but it does explain 
the existing anomalies, which are so 
numerous, so pervasive and so manifest

as to demonstrate unambiguously that 
the plan, once conceived, was drasti- 
cally modified in the execution.

Travlos does not explain away these 
anomalies; he merely dismisses them 
as unworthy of consideration. He ap- 
parently regards the strange plan of 
the building as conditioned solely by 
the need to include or respect a variety 
of sacred fixtures ( the « tokens » ); 
further, it was the necessity of includ- 
ing these tokens within the new temple 
that also caused its shift from the tra- 
ditional site just to the south, the site 
of the old Peisistratid temple. We are 
not told why this necessity suddenly 
became imperative in the fifth century.

Surely the true reason for the shifting 
of the new temple was the continued 
existence of the partly ruined Peisi- 
stratid temple. The Erechtheum had 
to be moved to the north, onto irre- 
gular ground, not in order to include 
the tokens but in spite of the resulting 
encroachment on them. Hence the 
plan had to be modified on an ad hoc 
basis to accomodate to these diffi- 
culties, as described by Dinsmoor. 
This is not to deny Travlos’ view, 
which I share, that the architect suc- 
ceeded in accomplishing « an appro- 
priate solution for the building» and 
« an admirable architectural whole4».

Turning now to specifics of the in- 
terior Travlos asserts in regard to the 
west [crosswall restored by the Ame- 
ricans that there is no « serious 
evidence » for its existence in the ori-

1. John Travlos, « The Interior Arrangement 
of the Erechtheion », AAA IV (1971), 
77 - 84. Gorham P. Stevens, James M. Paton 
et al., The Erechtheum, Cambridge ( M ass.) 
1927, 137 - 180 and pi. 1. See also John Travlos, 
Pictorial Dictionary of Ancient Athens, London, 
1971, s. vv. «Athena, Archaios N aos» and 
« Erechtheion ».

2. Travlos, AAA IV ( 1971 ), 77 ( Greek), 82 
( English). Rather than impose my own transla- 
tion on the reader I quote from the English 
summary.

3. William B. Dinsmoor, The Architecture of 
Ancient Greece, London 1950, 187 - 195. It seems
necessary to emphasize that these anomalies 
are not limited to obvious peculiarities of plana. 4. Travlos, AAA IV ( 1971 ), 78 and 83.
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ginal building, i.e., before the extens- 
ive remodelling in Augustan times. He 
refers the reader to Stevens and Paton’s 
detailed analysis5, but he does not 
attempt to refute their evidence; he 
merely dismisses it as not serious. What 
the evidence tells us, clearly and un- 
mistakably, is that a west crosswall 
existed in Greek times, before the 
Roman remodelling. True, we cannot 
prove that it belongs to the fifth cen- 
tury, but in the absence of contrary 
evidence one naturally would assume 
that a Greek wall in a Greek building 
is original6. We have no « serious evi- 
dence » that the east cross wall is 
original, either ( less evidence, if any- 
thing 7 ), but this Travlos accepts with- 
out question, as does everybody.

Travlos necessarily raises again the 
old question of whether Athena oc- 
cupied the eastern or the western cella 
of the Erechtheum; he opts for the 
west, appealing to Pausanias and to 
the famous dog of Philochoros. Let it 
be repeated once again that Pausa- 
nias’ account is not clear in this matter, 
and there is no reason to assume that 
the dog which ran out from the temple 
of Polias into the Pandroseum was ever 
in the cella of Athena. « Temple of 
Polias » means the entire Erechtheum, 
not a particular part of it.

On the other hand there is an ex- 
cellent reason why Athena should be 
placed in the east cella : it faces her

great altar, while the west cella turns 
its back on the altar.

The east - west partition wall res- 
tored by the Americans stands or falls 
with the west crosswall. If  the latter is 
accepted then there must be two rooms 
behind it to account for the two sets 
of doors recorded in the building in- 
scriptions. If there is no crosswall then 
indeed the partition makes no sense, 
and some other explanation for the 
doors is needed.

Apart from the evidence for the 
crosswall itself there is a piece of evi- 
dence for the partitioning of the space 
behind it. This is the well-known dis- 
crepancy between the north and south 
orthostates, which led the Americans 
to postulate two rooms, side by side, 
with their floors at different levels 
hence the partition 8. Travlos observes 
that with his arrangement, using two 
separate adyta built one against the 
north, one against the east wall of the 
west cella, the discrepancy would be 
camouflaged by a bench along the 
north wall, and therefore would not 
constitute a problem. The question 
remains, however, why the discre- 
pancy exists at all. Is it not credible 
that if there were two separate rooms 
there might be a reason for having 
different floor levels, even though we 
cannot discover the reason ? Travlos 
offers no explanation at all; in his 
scheme the discrepancy is entirely

5. Stevens and Paton, 151 - 161.
6. It is not quite clear whether Travlos would 

accept any wall earlier than the Roman remo- 
delling; he seems to imply not (79 and 84 ).

7. Stevens and Paton, 146 - 150.

8. Stevens and Paton, 156 -161. The partition 
wall, not being joined to any surviving portion 
of the building, would leave no traces in situ.
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meaningless, an embarrassment to be 
covered up.

Lastly, since the Erechtheum ( with 
its double cella ) is a remplacement for 
the old Peisistratid temple ( with its 
double cella) it is very likely that the 
interior arrangement of the new temple 
approximated that of the old, in which

the western cella was subdivided by a 
longitudinal partition. Nor does it 
seem that the presence of chthonic 
cults would require any modification 
of this traditional plan in favor of 
the bizarre and extremely unharmo- 
nious arrangement that Travlos pro- 
poses.

JOHN C. OVERBECK

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ TOY ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ

Τα εικονιστικά ενδεικτικά, τα χρησι- 
μοποιούμενα υπό του μελετητού διά την 
αναγνώρισιν των φυσιογνωμικών στοι- 
χείων ατομικότητος, τα όποια παρουσιά- 
ζει μία εικονιστική κεφαλή και επί της 
οποίας προσπαθεί ούτος να συγκεντρώση 
τα απαραίτητα χαρακτηριστικά σημεία 
αναγνωρίσεως και ονοματισμού ενός 
ιστορικώς επισημοποιουμένου προσώ- 
που, είναι διά τον αυτοκράτορα Τραϊανόν 
(98-116 μ.Χ.) τα πλέον ευγλωττα και τα 
ολιγώτερον επιδεχόμενα αμφισβήτησιν.

Συνεπικουρικοί θετικοί παράγοντες εί- 
ναι :

α) Η  ηλικία. Ο  Τραϊανός ήτο ήδη 44 
ετών, όταν ανέλαβε την διακυβέρνησιν 
της χώρας του ( γεννηθείς την 18-9-53 
μ.Χ. εις Ισπανίαν), δηλαδή είχε πλέον 
διά τούς προσωποπλάστας την απαιτου- 
μένην φυσιογνωμικήν και ψυχικήν εκ- 
φραστικήν ολοκλήρωσιν και

β) Ως ο Πλίνιος μάς πληροφορεί, ήτο 
λίαν συντηρητικός εις τας παροχάς

αδειών διά την προς τιμήν του ίδρυσιν 
εικόνων, ανδριάντων και μνημείων1.

Εις τον αριθμόν των γνωστών εικονι- 
στικών κεφαλών του Τραϊανού, την γνω- 
ριμίαν των οποίων χρεωστούμεν εις το με- 
γαλόπνοον έργον « Das römische Herr- 
scherbild » 1 2, προστίθεται και η εδώ πα- 
ρουσιαζομένη ( ε ι κ. 1 - 4 ).

Αύτη ευρίσκεται εις ελληνικήν ιδιωτι- 
κήν συλλογήν, τον κάτοχον της οποίας, 
και από της θέσεως ταύτης, ευχαριστώ 
διά την άδειαν μελέτης και δημοσιεύ- 
σεώς της 3.

Επί λευκού πεντελικού μαρμάρου ειρ- 
γασμένη, φέρει πολλάς κακώσεις και κτυ- 
πήματα, κυρίως επί του προσώπου- επίσης 
είναι αποκεκρουμένη την ρίνα, καθ’ ό- 
λον το μήκος αυτής, και τούς ρώθωνας, 
ελαφρώς τον πώγωνα και παντελώς το

1. Plimus, Panegyr. 52, 3 Kai 55, 6.
2. W. H. Gross, Bildnisse Trajans, 1940.
3. Συλλογή κ. A. Ιόλα, αριθ. καταγρ. 46.
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Εικ. 1 -2 . Κεφαλή Τραϊανού (πρόσθια και οπισθία όψ ις)

Αριστερόν ους, ελαφρώς δε το δεξιόν.
Το ολικόν ύψος, ανερχόμενον εις 

0,375 μ. ( κεφαλής : 0,29 μ .), τοποθετεί 
ταύτην εις τας σχετικώς υπερφυσικού 
μεγέθους γνωστός κεφαλάς του αυτοκρά- 
τορος Τραϊανού. Ο  τόπος προελεύσεως 
είναι άγνωστος, εν τούτοις το δι' ανεξι- 
τήλου βαφής επί του προσθίου μέρους του 
λαιμού μέ νεώτερα κεφαλαία γράμματα 
αναγεγραμμένον όνομα « ΕΡΜΗΣ » μας 
παρέχει υπονοίας προελεύσεως εξ ελλη- 
νοφώνου περιοχής.

Καθαρισμός και επιδιορθώσεις ευτυ- 
χώς δεν έχουν επ’ αυτής αναληφθή και 
ούτως η επιφάνειά της παρουσιάζεται εις 
την πρωτότυπον ζωντανήν και μεστήν 
δυνάμεως σμίλευσιν.

Η  στερεομετρική διαφοροποίησις των 
επιφανειών του προσώπου παρουσιάζε- 
ται, μέσω της καθαρότητος των γραμμών 
των προσωπικών χαρακτηριστικών του 
αυτοκράτορος και της διαφανείας των 
περιγραμμάτων, ως το αρμονικόν σύνο- 
λον της καλλιτεχνικής εκφράσεως ενός 
γλύπτου, του οποίου αι ρίζαι της τεχνο- 
τροπικής διαθέσεως ευρίσκονται εις την 
τελευταίαν ελληνικήν μετά Χριστόν πε- 
ρίοδον.

Η  επί μέρους ανάλυσις των προσωπι- 
κών στοιχείων της εικόνος του αυτοκρά- 
τορος, η οποία εδώ παρουσιάζεται, δει- 
κνύει καθαρώς το σχήμα του προσώπου 
μέ τα ιδιαίτερα σημεία των ατομικών του 
χαρακτηριστικών : προτεταμένον κάτω
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Εικ. 3-4.  Κεφαλή Τραϊανού (πλάγιαι όψεις)

μέρος του μετώπου και αντίστοιχον του 
προσθίου μέρους της άνω γνάθου ( εικ.  
3, 4). Δεξιά και αριστερά του άνω χει- 
λους, ρυτίδες καταλήγουσαι εις τας γω- 
νίας του στόματος και χαρακτηριστική 
μετωπική διευθέτησις της κόμης μέ τας 
βραχείας - μικράς κροταφικάς τρίχας.

Η  κλίσις της κεφαλής ελαφρώς προς 
τα δεξιά, ως και η σχέσις της πλαστικής 
αποδόσεως των μυώνων του λαιμού προς 
την κεφαλήν, επιτρέπουν μετά βεβαιό- 
τητος να συμπεράνη τις ότι η πρό ημών 
κεφαλή είναι το διασωθέν τμήμα απολε- 
σθέντος ανδριάντος του Τραϊανού4.

Ε ν αντιθέσει προς τας εξ Ελλάδος ει- 
κόνας του διαδόχου του Α δριανού5, πα- 
ρουσιάζεται ο αριθμός των εικόνων του 
Τραϊανού πολύ μικρός 6. Από τας γνω- 
στάς αυτάς εικονιστικός κεφαλάς προ- 
βάλλει η κεφαλή της ιδιωτικής συλλογής 
Αθηνών, μέ την ιδιόρρυθμον τεχνοτρο-

4. Ο  πλέον γνωστός είναι του Κάστρου Σά- 
μου ( W. Η. Gross, πίν. 118 ). Εις τον αυτόν τύ-

πον ανήκει εικονογραφικώς και το κατεστραμ-
μένον απότμημα εικονιστικής κεφαλής του
Τραϊανού του Μουσείου Λαρίσης ( αριθ. κατ.
803).

5. W. Wegner, Hadrian, 1956.
6. Εις τας μέχρι τούδε γνωστός δύναται να 

προστεθή και η υπ’ άριθ. 3298 ( ΰψ. 0,25 μ .) 
σοβαρώς κατεστραμμένη κεφαλή εξ Αθηνών 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
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πίαν και την έντονον εκφραστικότητα, 
ως η πλέον αξιόλογος.

Μέ τελείως διαφορετικήν καλλιτεχνι- 
κήν έκφρασιν μεταφέρει εις το μάρμαρον 
ο Έλλην γλύπτης την σημασίαν και τον 
σκοπόν του απαθανατισμού της εικόνος 
του αυτοκράτορος από ό,τι οι μαρμαρο- 
τεχνίται της μητροπολιτικής προσωπο- 
πλαστικής ( βλ. την εικονιστικήν κεφα- 
λήν του Μουσείου της O stia)7.

Εις την κεφαλήν της ιδιωτικής συλλο- 
γής των Αθηνών διαισθάνεται κανείς, 
κάτω από την δύναμιν της εντάσεως, την 
όποιαν έχουν τα χαρακτηριστικά του 
αυτοκράτορος και τα οποία τόσον ευ- 
γλώττως εκφράζουν, διά των εναλλαγών 
της πλαστικής διαφοροποιήσεως των επι- 
φανειών του προσώπου μέ τας γραμμικάς 
αντιθέσεις των φυσιογνωμικών στοι- 
χείων, την μετουσίωσιν της ψυχικής απε- 
λευθερώσεως.

Την εικόνα ταύτην κοσμεί η νεανικώς 
διευθετημένη κατά μικράς και μεγάλας 
ομάδας τριχών μετωπική κόμμωσις.

Εις τον τύπον αυτόν της εικόνος, επί 
της οποίας κυριαρχούν τα ελληνικά τε- 
χνοτροπικά στοιχεία, τα όποια έχουν γί- 
νει γνωστά από της εποχής της εμφανί- 
σεως της εικόνος του Πομπηΐου ( 106 - 
48 π.Χ.) 8, λαμβάνουν ταύτα μέ την εικό- 
να του αυτοκράτορος Τραϊανού μίαν έν- 
τονον, απτομένην του εσωτερικού κό- 
σμου του απεικονιζομένου, έκφρασιν.

Η  αρχαία ελληνική θεϊκή χάρις, την 
οποίαν τόσον ευκόλως ανιχνεύομεν εις 
τας εικονιστικάς κεφαλάς των αυτοκρα- 
τόρων από της εποχής του Αυγούστου,

εμφανίζεται εις τας εξ Ελλάδος εικονι- 
στικάς κεφαλάς των αυτοκρατόρων από 
της εποχής του Τραϊανού ως χριστιανική 
humilitas.

Την έκφρασιν ταύτην, την οποίαν συνε- 
χώς δυνάμεθα να ανιχνεύσωμεν μέχρι 
του τέλους του 3ου αι. μ.Χ. και εις αυτήν 
ακόμη την σειράν των « στρατιωτικών 
αυτοκρατόρων», παρουσιάζει πλέον η 
ολοκληρωμένην η υπ’ άριθ. κατ. 419 κε- 
φαλή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μου- 
σείου Αθηνών, επί της οποίας πολλοί 
ανεγνώρισαν τον Χριστόν9.

Τα στοιχεία του παρελθόντος, εις ό,τι 
αφορά την εξιδανίκευσιν και την θεϊκήν 
επιφάνειαν μαζί μέ τα στοιχεία του νέου 
ωραίου πνευματικού κόσμου της αιωνιό- 
τητος, συναντώνται εις την κεφαλήν του 
Τραϊανού της συλλογής Αθηνών.

Καί τα δύο ρεύματα, παρουσιαζόμενα 
διά της καλλιτεχνικής εκφράσεως του 
γλύπτου και της εικονιστικής κεφαλής 
του αυτοκράτορος, είναι τα χαρίσματα 
της καλωσύνης και της πραότητος, τα 
οποία ακτινοβολεί η επιβλητική και 
πλήρης θελήσεως μορφή.

Κατά την γνώμην μου, ο ανώνυμος 
Έλλην πλάστης 10 εδημιούργησεν εδώ 
μίαν εκ των εκφραστικωτέρων εικόνων 
του Τραϊανού, ο θρησκευτικό - πολιτικός 
σκοπός της όποιας δεν άφησεν αδιάφορον 
ούτε τον άξεστον πρώτον ευρέτην, ο ο- 
ποίος μέ βάρβαρον θαυμασμόν έγραψεν 
ανεξίτηλα εις τον λαιμόν της εικόνος του 
ανθρώπου το όνομα ενός θεού: «ΕΡ- 
ΜΗΣ ».

Η  προβληματικότης της ταυτίσεως

7. W. Η. Gross, 112, πίν. 33 - 35, επίσης Μ. 
F. Squarciapino, Museo Ostiense, 1962, 58, άριθ. 
18 ( ύψ. 0,35 μ.).

8. V. Poulsen, Les Portraits Romains, Ny
Carlsberg Glyptotek, 1962, 9 X και 39 κ.ε., πίν. 1.

9. R. Hampe, Geschichte der Kunst, III 882, 
εικ. 935.

10. Εικονογραφικά στοιχεία, προδίδοντα την 
αυτήν δημιουργικήν χείρα, ανιχνεύονται εις την 
υπ’ αριθ. 3298 εικονιστικήν κεφαλήν του αυτο-
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των εικονογραφικών στοιχείων της κε- 
φαλής της ιδιωτικής συλλογής των Αθη- 
νών μέ τούς υπό του W.H. Gross ορισθέν- 
τας έγκειται εις το ότι, κατά την γνώμην 
μου, ο σκοπός της παρουσιάσεως της ει- 
κόνος του αυτοκράτορος εις την επαρ- 
χίαν είναι τελείως διάφορος του μητροπο- 
λιτικού, ιδίως εις την εποχήν του Τραϊα- 
νού, βασίζεται δε επί της ουσιαστικής 
διαφοράς ( Quintessenz), ήτις υπάρχει 
εις την έκφρασιν και η οποία αποτελεί 
τον πρωταρχικόν παράγοντα διαφορο- 
ποιήσεως των τύπων της εικόνος ενός αυ- 
τοκράτορος.

Ούτω νομίζω ότι ο τύπος της humilitas, 
τον οποίον παρουσιάζει η εικών του αυ- 
τοκράτορος Τραϊανού της ιδιωτικής συλ- 
λογής των Αθηνών, δεν δύναται να υπα- 
χθή εις τον τύπον της εικόνος του αν- 
δριάντος της Κοπεγχάγης, προς τον ο- 
ποίον εικονογραφικώς πλησιάζει και ο 
οποίος ανήκει εις την δευτέραν εικονι- 
στικήν περίοδον « Bürgerkronentypus », 
κατά Gross11. Διότι εις την περίπτωσιν 
του Τραϊανού της Κοπεγχάγης παρασύ- 
ρει η σύνθεσις του ανδριάντος, ήτις είναι 
η ρωμαϊκή επανάληψις ενός ήρωος της 
σχολής του Πολυκλειτου12.

Τελείως αντιστρατιωτικώς ενεργεί η 
κεφαλή της ιδιωτικής συλλογής των Α- 
θηνών, ακριβώς όπως και η υπερφυσικού 
μεγέθους κεφαλή του Αδριανού του 
Μουσείου Πειραιώς13, η οποία ανήκει

εις τον « Rollochenfrisur» τυπον14 και 
παρουσιάζει τα αυτά εκφραστικά στοι- 
χεία του τύπου humilitas του Τραϊανού.

Η  ανάλυσις της προσωποπλαστικής 
των δύο αυτών εικονιστικών κεφαλών 
των αυτοκρατόρων, μέ βάσιν τα στοιχεία 
της φυσιογνωμικής, τα όποια συνθέτουν 
την έκφρασιν της εικόνος, παρέχουν 
εις εμέ αρκετά συγγενή σημεία, επί των 
οποίων δύναμαι να στηριχθώ αφ’ ενός 
μεν διά την χρονολογικήν τοποθέτησιν 
των εικόνων1δ, αφ’ ετέρου δε διά την ανί- 
χνευσιν της ελληνικής καλλιτεχνικής 
εκφράσεως επί της προσωποπλαστικής 
των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων16, 
της όποιας κύριος μορφολογικός παρά- 
γων είναι η επιθυμητή ακτινοβολία της 
καλωσύνης και της θερμής πραότητος17.

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ

κράτορος Τραϊανού του Εθνικού α ρχαιολογι- 
κού Μουσείου.

11. W. Η. Gross, 75 κ.ε.
12. F. Poulsen, Catalogue over antique Skul- 

pturer, Ny Carlsberg Glyptotek, 1940, 372· επί- 
σης, F. Poulsen, Guide, Ny Carlsberg Glyptotek, 
1953, 45 ( ο ηρωικός τύπος της εικόνος αντιγρά- 
φει τον Διομήδη του Κρησίλα).

13. Β. Καλλιπολίτη, ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, 
σ. 69, Πίν. 66 β ( αριθ. κατ. 1197).

14. Μ. Wegner, Hadrian 13.
15. Περί το 110 μ.Χ. δύναται να τοποθετηθή 

η κεφαλή της ιδιωτικής συλλογής Αθηνών, ολί- 
γον ενωρίτερον εποιήθη η κεφαλή της Λαρίσης, 
ενώ βραδύτερον της πρώτης η κεφαλή του Μου- 
σείου Αθηνών. Η  εδώ αναφερθείσα κεφαλή του 
ανδριάντος του Αδριανού του Μουσείου Πει- 
ραιώς ( αριθ. 1197 ) ιδρύθη μάλλον μετά την τε- 
λευταίαν επίσκεψιν του αυτοκράτορος εις Αθή- 
νας (131/132 μ.Χ.)

16. Σχετικώς μέ την πλαστικήν των ρωμαϊκών 
αυτοκρατορικών χρόνων βλ. Δ. Παπαστάμος - 
ΚΙ. Stähler εις ΑΔ 26 ( 1971 ) :  Μελέται, εν εκτυ- 
πώσει (Ά γαλμα Αφροδίτης ρωμαϊκών αυτο- 
κρατορικών χρόνων).

17. Περί το 110 μ.Χ., απευθυνόμενος ο τότε 
αρμοστής της Μικρασιατικής επαρχίας Βιθυνίας 
Plinius ο νεώτερος προς τον αυτοκράτορα Τραϊα- 
νόν, ίνα λάβη οδηγίας διά την έναντι των Χρι- 
στιανών ακολουθητέαν τακτικήν, έλαβε παρ’ αυ- 
τού την απάντησιν : “ τιμωρείν αλλά ουχί κατα- 
διώκειν” . Ή δη από της εποχής του Τραϊανού 
υπάρχει εναντίον της « Καταδιώξεως » προστα- 
τευτική νομοθεσία ( βλ. σχ. Πλίνιος προς Τραϊα- 
νόν 96, 97 ).



134 TH E TWO CITADELS OF CHALCIS (S . BAKH U IZEN )

A SPLENDID PORTRAIT HEAD OF EMPEROR TRAJAN

The portrait head of Emperor Tra- 
jan  presented here belongs to a private 
collection of Athens.

The material is pentelic marble and 
the face battered. Its height is 0.375 
m. (height of head 0.29m.) .  The 
front side of the neck bears the in- 
scription ΕΡΜΗΣ. There is no doubt 
that the portrait head is the remaining 
part of a statue of Trajan, that was 
lost. It can be dated around 110 A.D. 
This portrait head of Trajan reflects 
an attitude of Christian ‘humilitas’,

represented by the artist as a desirable 
expression in portraiture.

In my opinion, the Greek artist of 
this portrait head from the Athens 
collection has created one of the most 
expressive pictures of Trajan. Its reli- 
gious and political character prompts 
us to a new study and re-classification 
of the types of portraits of Roman Em- 
perors on the basis of a morphological 
factor in portraiture consisting of the 
reflection of the inner world of the 
person portrayed by the artist.

D. PAPASTAMOS

THE TWO CITADELS OF CHALCIS ON EUBOEA

(Topographical Commentary on the Hills 
of Chalcis)

Chalcis - on - the - Euripus, the cen- 
tral city of Euboea, with communica- 
tions over sea and over land ineverydi- 
rection, situated in the heart of Hellas, 
was a desirable base of operations 
( ορμητήριov ) for any power trying to 
establish some sort of hegemony over 
Greece. In the struggle for military 
ascendancy the city was often attacked 
( by a Roman - Pergamenian flotilla 
under P. Sulpicius Galba in 208 B.C., 
for instance, or by Antioch the Great

in 192 B.C. ). It was strongly fortified; 
Livy attests (X X V III, 6, 11; pro- 
bably after Polybius ) : . . .  oppidum 
alia parte clausum man, alia ab terra egregie 
munitum praesidioque valido firmatum . . . 
inexpugnabile fuit. Reflections on the 
location of Chalcis, on its physical 
appearance and on its fortifications 
contribute to our insight in strategics 
and siegecraft in Classical and Helle- 
nistic times.

It should be noted first that ancient
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Fig. 1. The Harbour Area of ancient Chaléis (Euboea)

Chalcis lay to the east of the modern 
city (cf. Α ρχ. Δελτ. X X III ( 1968), 
Xpov., pp. 232 - 234, rescue excava- 
tions by A. Liangouras, and Apx. 
Δελτ. XXIV ( 1969 ), Xpov., pp.

202 - 204, rescue excavations by P. G. 
Thémelis ). The bay of Ayios Stéfanos 
was the ancient harbour ( for the area 
of the ancient city and the position 
of its harbour see the f i g s .  1 and 13;
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Fig. 2. Chalcis ( Euboea), the ancient and the modern City

the areas of the modern and of the 
ancient cities have been indicated on 
f i g .  2 ). Nothing can be seen of the 
walls of the city itself nowadays, but 
on the lower - Vathrovouniá and Ka- 
rábaba hills remains of two ancient 
fortresses belonging to the city can be 
observed and it is to these ill - known 
sites that attention is being drawn 
here ( Vathrovouniâ is the mountain 
to the east of the bay of Ayios Stéfanos, 
see the f i g s .  1 and 13 ; Karábaba is 
the hill immediately west of the Euri- 
pus bridge, see f i g .  9).

Our first questions concern the forti- 
fied acropolis of ancient Chalcis. 
Where was it situated ? What was its

shape ? When was it built ?
G. A. Papavasilíou ( Αθηνά III 

(1891),  pp. 608- 609 ), S. Lauffer 
( see A. Philippson, Die Griechischen 
Landschaften 1, 2 ( Frankfurt, 1951 ),
р. 605, n. 1 ) and J . Boardman ( BSA 
LII ( 1957 ), p. 1 ) among others 
pointed already to the remains on the 
western Vathrovouniâ hill ( height :
с. 140 m. ), but a plan of this fort has 
not been published yet. The course 
of the circuit of the wall in the f i g s .  
1 and 3 was sketched after an air - pho- 
tograph. Because of the location of the 
ancient city at the base of this hill and 
the aparent lack of hill - top fortifica- 
tions on the other Vathrovouniá
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heights the identification of this fort 
as the acropolis of Chalcis must be 
accepted ( for the style of its construc- 
tion see below). The acropolis, then, 
which occupies the upper parts of the 
hill, is surrounded by slopes on all 
sides and rises in a remarkably strong 
position, with a free view to the north, 
the west and the south. Its lay - out is 
referred to in a text of Diodorus Siculus 
which up till now used to be associated 
with some unknown site in the 
territory of Histiaia ( XV, 30, 2; 377 
B.C.; the Second Athenian Confede- 
racy, directed against Sparta, had just 
been founded; Chalcis, Eretria and 
Carystos had joined at once; the Spar-

tan fleet had not yet lost the battle of 
Naxos; at Histiaia a Spartan garrison 
was stationed in the acropolis) : oι 
δ’ Αθηναίοι... δύναμιν εξέπεμψαν εις 
την Εύβοιαν την παραφυλάξουσαν μεν 
τούς συμμάχους, καταπολεμήσουσαν δε 
τους εναντίους... (5 ) της δ’ υπό των 
Αθηναίων εκπεμφθείσης δυνάμεως ηγού- 
μενος Χαβρίας ε πόρθησε την Ε στιαιώ- 
τιν χώραν και την καλουμένην μεν μη- 
τρόπολιν ( commonly printed Μητρό- 
πολιν and explained as an otherwise 
unknown locality near Histiaia ) , κει- 
μένην δ’ επί τίνος ερυμνού λόφου τει- 
χίσας απέλιπεν εν αυτή φρουράν, η μη- 
τρόπολις must be Chalcis ( cf. Strabo 
X, 1, 11, p. 448 c : η Χαλκίς. . .  μητρό-
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Fig. 4. Chalcis ( Euboea), acropolis, eastern Section

πόλις αύτη λέγεται των Ευβοέων and 
X, 1,8,  ρ. 446 c : η Χαλκίς μητρόπο- 
λις της νήσου τρόπον τινά; Livy XXXV, 
51, 10 : . . . caput erat Euboeae . . . ) .  The 
Diodorus passage is an abridgement 
of Ephorus; the name of Chalcis 
must have dropped out. In 377 the 
war centered on Thebes. Chalcis would 
have been an excellent base for 
the Spartans to attack Thebes from. 
The construction of the fortifications 
of Chalcis — an enterprise under- 
taken under the aegis of the newly 
founded Second Athenian Confede- 
racy — and the stationing of a federal 
garrison on the Euripus were to pre- 
vent this.

Only the eastern and southern sec-

tions of the acropolis circuit are pre- 
served to some height (see f i g .  4) .  
One gets a good view of the position 
of the fort from Mt Greki, the eastern 
Vathrovounia hill ( height : 189 m. ), 
see f i g .  6. The style of construction 
of the eastern section of the wall may 
have been polygonal ( see the f i g s .  
6 and 7 ). This bears with the 377 B.C. 
dating suggested above ( compare the 
polygonal section of the city - wall of 
Eretria — built after 411 B.C. — which 
climbs the acropolis hill on its western 
flank ). Remains of several towers or 
bastions are preserved ( see the three 
black dots along the line of the wall in 
f i g .  5) .  The air-photograph, in 
addition, shows a number of towers
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Fig. 5. Chalcis ( Euboea ), acropolis. View from Mt Greki- in the background the Mountains of Aulis 
and Salganeus ( Boeotia)

( bastions ) which are hardly visible 
on the ground. There are some ancient 
remains in the interior of the fort, but 
their character has not yet been esta- 
blished. Sherds can be observed on 
the hill ( among them amphora ears; 
there is no cistern inside the for t ); 
many of them have been washed down 
the slopes. With some cleaning the 
essentials of the acropolis can possibly 
be clarified ( the area of the great in- 
ward bend seems promising in this 
respect). The lower slopes of the 
hill contain interesting antiquities in 
situ. To the north - west various 
rock - cuttings ( accompanied by sherd- 
ing ) attest ancient inhabitation; to the 
west there are rock - cut tombs and a

long trench - like cutting which may 
have served defensive purposes; to 
the south there is IG X II 9, 935 ( μη 
εγβαίνειν εις τα χωρία).

Before we proceed to draw general 
conclusions about the acropolis of 
Chalcis the problem of the ancient 
fort on Karababa, the Boeotian hill 
west of the bridge ( see f i g .  8 ), 
should be settled. The very existence 
of an ancient fort on this hill has been 
debated, but although not a single 
block seems to be preserved in situ 
the long lines of parallel rock - cuttings 
leave no doubt as to the course of an 
ancient wall (see f i g .  9, A - J ;  for 
the best preserved stretch J  see f i g .  
10; non intellexerunt : Ulrichs, Baumei-
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Fig. 6. Chalcis ( Euboea), acropolis, Fragment of the eastern Wall ( inner Face )

ster, Lolling, Frazer; pro : Ross,
Vischer, Papavasiliou, Lauffer, Welter; 
contra : Bursian). Karababa hill
( height : c. 75 m. ) commands the 
Euripus strait, the bridge and the 
Thebes - Chalkis road which runs along 
its southern base. The ancient fort en- 
closed the upper parts of the hill and 
its eastern slope. The average width 
of the wall amounted to c. 2.70 m. 
It was constructed of two faces of 
blocks with a filling of loose material 
in the middle. At A and at J  extensions 
protrude towards the interior ( width : 
c. 1.25 m. ) : either flights of stairs, or 
platforms for ballistic engines, perhaps 
both. At the place marked 2 in f i g .  
10 ruts of an ancient road leading to 
the upper parts of the hill and running

parallel to the fortress wall ( at the 
inside of i t ) can be observed.

Which function did this hill - top 
fort serve ? When was it built ? Do we 
know its name ?

It is commonly assumed that the 
ancient name of Karababa was Ka- 
nethos. This is an incorrect view. Ka- 
nethos was situated on Euboea, as is 
clear from a passage in Theophrastus 
( Περί Φυτ. Ίστ. V III, 8, 3 - 5 ), where 
the author, after stating — in an expo- 
sition about weeds — that certain weeds 
only grow in light soil, continues: 
ώσπερ και της Ευβοίας εν τω Ληλάντω 
μεν ου γίνεται, περί δε τον Κάνηθον 
και ει τις άλλος τοιούτος τόπος ( a 
Euboean hero Kanethos, Κάνηθος Α - 
βαντιάδης, figures in the Argonautika
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Fig. 7. Chalcis (Euboea), acropolis. Fragment of the eastern Wall (outer Face)

of Apollonius Rhodius, I, 77 - 78 ). 
Identification of Kanethos hill ( δρος1, 
schol. ad Apoll. Rh., 1.1. ), is made 
possible by Strabo X, 1, 8, p. 447c: 
κατά δε την Αλεξάνδρου διάβασιν ( sc. 
in Asiam, 334 B.C.) καν τον περίβολον 
της πόλεως ( the course of which is 
roughly to be gathered from f i g .  3 ) 
ηύξησαν εντός τειχους λαβόντες τον τε 
Κάνηθον και τον Εύριπον επιστήσαντες 
τη γεφύρα πύργους και πύλας και τείχος 
( after Polybius ? ) : Kanethos must 
have been the name of the hill north - 
west of the ancient city, the hill on 
which modern Chalhís stands ( height :

34 m. ); this low hill is covered with 
earth ( whereas the soil of the Lelantine 
Plain, which stretches behind Mt Va- 
throvounia, consists of alluvial clay ); 
the plants which are cited by Theo- 
phrastus as being vexed by weeds, 
vetch (όροβος), lentil (φακός), cummin 
(κύμχνον) and fenugreek (βούκερας), 
are all products of the Greek kitchen - 
garden : as a matter of fact the hill- 
sides of the modern town are an area 
where kitchen - gardens of ancient 
Chalcis could be expected ( Vathro- 
vounia is completely bare down to its 
very base ). So much for Kanethos 
hill (see f i g .  11).

Should it be concluded, then, that 
the Strabo sentence does not refer to 
the ancient fortress on Karababa hill ?

1. εv Eυβοία, P. schol.; the L schol., εv Boιω- 
τία must contain a mistake. The names of Euboea 
and Boeotia are sometimes erroneously shifted.
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Fig. 8. Chalkis, Karábaba Hill ( from the south )

No, it should not, because the term 
ο Εύριπος here does not indicate the 
strait, but « the Euripus fortress» ( cf. 
Ps. - Scylax 59, who mentions on the 
coast of Boeotia : . . . ιερόν Δήλιον, 
Αυλίς ιερόν, Εύριπος τείχος, Α νθηδών 
τείχος;.... Livy XXXV, 51,7 and 8 and 
XXXVI, 7, 16, where the same site is 
referred to as in Euripo castellum, castellum 
Euripi or simply Euripus', see also IG 
II , 469, where in the words καταστα- 
θει[ς επί την τ]ου Ευρίπου φυλακήν 
απέδωκε Χα[λκιδεύσιν and Ε]ύριπον the 
fortress must have been m eant). In 
this light extension of the city - walls 
effectuated in 334 B.C. becomes clear :

the bridge and the hills on either side 
of the strait were comprised within the 
system of fortifications ( see f i g .  12). 
The walls of « the Euripus fortress » con- 
verged towards the bridge which com- 
municated with the island by means of 
a covered passage (πύργος δ’ εκατέρω- 
θεν εφέστηκεν, ο μεν εκ της Χαλκίδος, 
ο δ’ εκ της Βοιωτίας· διωκοθόμηται δ’ 
εις αυτούς σύριγξ, Strabo IX , 2, 8, ρ. 
403c, cf. the τείχος of the Strabo sen- 
tence quoted above ). It is tempting 
to associate the rock - cut trench on 
the eastern slope of Karábaba hill ( 4 
in f i g .  19) with the construction of 
the fortifications of 334 B.C.
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The new walls encircled uninhabited 
areas where, during a siege, enemy 
ballistic engines might have been in- 
stalled. The age when war engines 
became a decisive element in siege- 
craft saw the creation of a new type 
of fortified city : the « Landschaftsfest- 
ung». Chalcis is an interesting early 
example ( another city of this type is 
for instance Heraklea - on - Mt Lat- 
mos; protoype is the Syracuse of Dio- 
nysius I, the very generator of the balli- 
stic engines ). As to Chalcis, it is pro- 
bable that the strategic insight of Ale- 
xander the Great, who, after the 
destruction of Thebes, stayed in Boeo-

tia for a while, was the stimulus for 
this great city extension2, which 
guaranteed full control of the bridge, 
i.e. of the sea - lane ( in 334 and 333 a 
Macedonian flotilla was stationed at 
Chalcis ) and of the communication 
over land.

Chalcis had become a city with two 
citadels ( like e.g. Athens, Histiaia, 
Caunus) : the acropolis proper and 
« the Euripus fortress. It is, therefore, 
not certain that the general reference 
in Livy XXXV, 38, 10, . . . praesidium

2. Cf. S. C. Bakhuizen, Salganeus and the 
Fortifications on its Mountains ( =  Chalcidian 
Studies II ) ( Groningen, 1970 ), p. 22, n. 84.
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Fig. 10. Chalcis, «the Euripus Fortress» on Karábaba Hill, Section J

Macedonum in arce . . ., applies to the 
acropolis proper on the western Va- 
throvouniá height, neither do we know 
the original whereabouts of the Dia- 
gramma Regis inscription IG X II, S, 
644, a letter of some Macedonian king 
containing regulations for the conser- 
vation of food - supplies of garrisons 
( the King ordered the officer respon- 
sible to inscribe the letter on a stele 
which he was to put up εν τώι επιφανε- 
στάτωι τόπωι του φρουρίου (11.47 - 49; 
the stele was not found in situ, but 
inside a bell - shaped cistern a few 
hundred metres east of the bridge ).

In any case extended Chalcis was

a strong place of great strategical in- 
terest to the Macedonians. It com- 
manded the sea communication bet- 
ween the Pagasitic Gulf ( Demetrias ) 
and the Saronic Gulf ( Athens, Co- 
rinth ), important ever since the days 
of Cassander3 . Philip V called it « a 
fetter of Greece ». The study of the forti- 
fications of Classical and Hellenistic 
Chalcis helps to visualize the strate- 
gical conception which conditioned

3. Goritsa, the large Macedonian military 
camp near Demetrias, base for southbound ex- 
peditions, is now being mapped and investigated 
by a team of Dutch archaeologists.
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Fig. 12. Chalcis, the Fortified Area in early Hellenistic Times
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their construction. The details will be 
presented in the forthcoming book 
Studies in the Topography of Chalcis on 
Euboea — A Discussion of the Sources 
( =  Chalcidian Studies I ) . Both citadels 
of Chalcis are threatened to be des- 
troyed. Building of houses will soon 
obliterate the rock - cuttings on Kara- 
baba; quarries encroach on the acro- 
polis proper from several sides. This 
article, which attempts to evaluate the 
historical importance of the fortifica-

tions of Chalcis, can perhaps contri- 
buted to the preservation of these ar- 
chaeological monuments 4.

5. C. BAKHUIZEN

Fig. 13. Chalcis (Euboea), the ancient Town 
and its Harbour

4 .1 should like to thank the Greek archaeolo- 
gical authorities who, from 1965 onwards, gene- 
rously gave me permission to work in the Chalkis 
area. Grants from the Netherlands Organization 
for the Advancement of Pure Research ( Z.W.O. ) 
enabled me to work at Chalcis and to have the 
drawing prepared for publication.
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ΠΡΟΣΩΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Ε πεί δε μίμησίς εστιν η τραγωδία βελτιόνων, ημάς δει μιμείσθαι τους αγαθούς 
εικονογράφους· και γαρ εκείνοι αποδιδόντες την ιδίαν μορφήν ομοίους ποιούντες

- καλλίους γράφουσιν».

Ήδη από τον 6ον, αι. π.Χ. απασχολεί 
τον Έλληνα τεχνίτην το πρόβλημα της 
φυσιογνωμικής παρουσιάσεως του αν- 
θρώπου ( πορτραίτου ) διά των καλλιτε- 
χνικών εκφράσεων (ζωγραφικής, πλα- 
στικής ).

Το πρόβλημα αυτό, το οποίον και σή- 
μερον αντιμετωπίζουν οι εικονοπλάσται, 
παρουσιάζεται εις την αρχαιότητα μέ βα- 
θέα αναπροσάρμοστα κοινωνικοθρησκευ- 
τικά χάσματα, τα κυριώτερα των οποίων 
είναι:

α. Το μέτρον της αναλογίας της παρα- 
βολής του θεϊκού προς το ανθρώπινον.
( Μας είναι τελείως αδύνατον εις το άγαλ- 
μα της Νικάνδρης εκ Νάξου - Εθν. Μουσ. 
αριθ. 1 - η εις το άγαλμα της καθημένης 
γυναικός από τα Αϊγιωργίτικα - Έθν.
Μουσ. αριθ. 57 - να αναγνωρίσωμεν, εάν 
πρόκειται περί θνητών γυναικών ή θεαι- 
νών), και β. Η  δύναμις της τόλμης της 
μεταφοράς του ενός εις το άλλο.

Ο  μιμητικός, κλειστός εις τον εαυτόν 
του, κόσμος της αρχαϊκής εποχής, στε- 
νώς συνδεδεμένος με το βαθύτατον θρη- 
σκευτικόν του συναίσθημα (πρβλ. R.
Harder, Eigenart der Griechen, 115 κ.ε.), 
αποφεύγει την αποτύπωσιν της ψυχικής 
καταστάσεως του ατόμου επί των χαρα- 
κτηριστικών του προσώπου, διά την δη-

Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής XV, 11

μιουργίαν ούτω φυσιογνωμικής παρου- 
σιάσεως στοιχείων ατομικότητος.

Αν και η παρουσίασις αυτών των στοι- 
χείων επετεύχθη, ως αναφέρεται εις τας α- 
ραιάς πηγάς, μέσω του « ανθρωποποιού » 
Δημητρίου, εις το τέλος του 5ου ή αρχάς 
του 4ου αι. π.Χ. ( RE. IV 2850,122, επίσης 
Lippold, 226, σημ. 1-8. Παρ’ όλα ταύτα 
όμως είναι τελείως αδύνατον να μάθωμεν 
το μέγεθος της αληθείας « Verismus» 
της φιλολογικής παραδόσεως, εφ’ όσον 
ουδέν έργον αυτού πρότυπον ή αντίγρα- 
φον ανεγνωρίσθη μέχρι σήμερον. Εις 
αυτόν αποδίδονται εν άγαλμα του Κοριν- 
θίου στρατηγού Πελίχου και εν της, επί 
εξήκοντα τέσσαρα (64) έτη ιερείας της 
Αθηνάς εις την Ακρόπολιν, Λυσιμάχης, 
πρβλ. Reisch, ÖJh. 18/20, 299 κ.ε.), εν 
τούτοις η γεφύρωσις του εσωτερικού κό- 
σμου μέ την εξωτερικήν εμφάνισιν του 
ατόμου γίνεται εις τούς υστέρους χρό- 
νους του Ελληνισμού και εις την πρώι- 
μον ρωμαϊκήν τέχνην της προσωποπλα- 
στικής.

Μέ ένα απίθανον ισορροπισμόν δυνα- 
τού - αδυνάτου, γενναίου - δειλού, αλα- 
ζόνος - ταπεινού, σοβαρού - αστείου και 
στρατηλάτου - λεγεωνάριου παρουσιάζει, 
ως τέλειον πλέον μεταβολισμόν, η προ- 
σωποπλαστική εις την σειράν των « ima-
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Εικ. 1. Πομπήϊος. 55 π.Χ.

gines illustrium» την εικονιστικήν κεφα- 
λήν του Πομπηΐου ( 106 - 48 π.Χ,, ε ικ.  
1 ). Μέ μίαν ασυνήθιστον διά την τέχνην 
της προσωποπλαστικής δύναμιν Αποκα- 
λύπτει η εικών του Πομπηΐου τον φιλό- 
δοξον και δυνατόν αντίπαλον του Καίσα- 
ρος, ο όποιος όμως απεδείχθη αδύνατος, 
φυγάς εις το τέλος. Το πλατύ σαρκώδες 
πρόσωπον, η φαρδεία ρις, το τρέμον λε- 
πτόν στόμα και οι μικροί οφθαλμοί μαζί 
μέ το χαμηλόν μέτωπον εκφράζουν τας 
αναφερθείσας Αντιθέσεις, τας οποίας δεν 
δύναται να αλλοιώση η υπό του πλάστου

ίσως χλευαστικώς τοποθετηθείσα κόμη 
του Μ. Αλεξάνδρου.

Α'. ΠΡΟΣΩΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η  φυσιογνωμική εμφάνισις προσώ- 
πων, τα οποία έζησαν επίγειον ζωήν, μέ 
στοιχεία ατομικότητος Αποτελεί κλάδον 
των εικαστικών τεχνών, παρουσιαζόμε- 
νον διά της καλλιτεχνικής εκφράσεως της 
εικονιστικής κεφαλής (προσωποπλαστι- 
κής, προσωπογραφίας, προσωπείου). 
(Πρβλ. Ε. Buschor, Bildnisstufen, 1947' 
επίσης, του ιδίου, Das Porträt, 1960).
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Σκοπός της εικονιστικής κεφαλής είναι 
να δώση αυτή μίαν διάρκειαν αναμνή- 
σεως, μίαν εικονικήν παρουσίαν.

Η  προσωποπλαστική, με την οποίαν 
αρχίζομεν το πρώτον μέρος της παρού- 
σης μελέτης, εμφανίζεται εις την αρχαίαν 
ελληνικήν παραστατικήν τέχνην κατά 
τον 5ον αι. π.Χ. Εις το τέλος του 7ου αι. 
π.Χ., ενώ έχομεν την ιστορικήν επισημο- 
ποίησιν, δι’ επιγραφών, προσώπων, τα 
οποία έζησαν, ως τα αγάλματα του Κλεό- 
βιδος και Βίτωνος (πρβλ. Μ. Wegner, 
Meisterwerke der Griechen, 1955, 25, 
εικ. 16) του Μουσείου των Δελφών η 
του Δέρμυος και Κιτύλου εκ Τανάγρας 
Βοιωτίας ( G.M. Α. Richter, The Archaic 
Gravestones of Attica, 1961, άριθ. 9, 
εικ. 31 -33) του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου, εν τούτοις είναι αδύνατον να 
ομιλήσωμεν διά μίαν εικονιστικήν πα- 
ρουσίασιν ανδριάντων πολύ περισσότε- 
ρον είναι αντιπροσωπευτικά Αγάλματα 
υπάρξεων, εικονικοί Ανδριάντες πνευ- 
μάτων.

Ενώ ο χαλκούς « περιπατητής» εξ 
Ολυμπίας ( ε ι κ .  2), παρουσιάζει πρώ- 

τος, ολίγον πρό του 550 π.Χ., τα ιδιαίτερα 
φυσιολογικά γνωρίσματα του γηρασμέ- 
νου ανδρός, ο γενειοφόρος ανήρ μέ ρά- 
βδον του Μουσείου Fogg Art, Harvard 
University (πρβλ. D. Gordon Mitten- 
S. F. Doeringer, Master Bronzes from 
the classical World, 1968, άριθ. 48, σελ. 
61) ( ε ικ .  3) του τελευταίου τετάρτου 
του 6ου αι. π.Χ., οδηγεί εις την υποδει- 
γματικήν απόδοσιν των τυπικών χαρακτη- 
ριστικών του μεσήλικος, προτού εισέλθω- 
μεν εις την εποχήν του αυστηρού ρυθμού 
του 5ου αι. π.Χ., εις την οποίαν, πιστά εις 
την αρχήν των αρχετύπων των (477/6 
π.Χ.), τα εκ μαρμάρου ρωμαϊκά αντίγρα- 
φα των δύο Τυραννοκτόνων, εις το Μου-

σείον της Νεαπόλεως ( Lippold, 107, 
Πίν. 34, 3-4 ), παρουσιάζουν τα φυσιο- 
γνωμικά χαρακτηριστικά του νέου ( Αρ- 
μοδίου ) και του μεσήλικος ( Α ριστο- 
γείτονος ) εις την εξιδανικευμένην παρά- 
θεσιν της εικόνος του ανδρός διά την τέ- 
χνην της εποχής.

Ούτω πειραματισθείσα η φυσιογνω- 
μική από της εμφανίσεως του πρώτου 
γλυπτού της αρχαϊκής περιόδου, ευρί- 
σκει πλέον ως προσωποπλαστική την 
καλλιτεχνικήν της έκφρασιν εις τα γλυ- 
πτά του Παρθενώνος, Αφού προηγουμέ- 
νως εδοκιμάσθη εις την όχι και τόσον τυ- 
πικήν σχηματοποίησιν φυσιογνωμικών 
διαφορών επί των μορφών των αετωμά- 
των της Ολυμπίας.

Ο  G. Rodenwaldt ( Köpfe von den 
Südmetopen des Parthenon Sb. AR. 
Wiss. Berlin Nr. 7, 1968) ανέλυσε κατά 
τον τελειότερον τρόπον και κατέστησε 
γνωστά τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της ατο- 
μικότητος των μορφών των γλυπτών αυ- 
τών του Παρθενώνος. Ο  D. Metzler 
( Untersuchungen zu den griechischen 
Porträts des 5 Jhr. v. Chr., 1966) παρου- 
σιάζει εις την σελίδα 38 του βιβλίου αυ- 
τού ένα πλήρη κατάλογον των διατηρη- 
θέντων αρχετύπων και αντιγράφων εικο- 
νιστικών κεφαλών του 5ου αι. π.Χ. Η  
εικονιστική κεφαλή του Θεμιστοκλέους, 
η επιστέφουσα την ερμαϊκήν στήλην της 
Ostia ( G. Μ. A. Richter, The Portraits 
of the Greeks, 1,1965, 97 κ.ε., άριθ. 1, εικ. 
405 - 408 και A. Linfert, Antike Plastik 
VIl, 1967, πίν. 39 -46) αποτελεί τον 
άξονα της υποδειγματικής αυτής εργα- 
σίας.

Η  παρουσίασις εικονιστικών κεφαλών 
κατά τον 5ον αι. π.Χ., διεπομένη από την 
αρχήν της εξιδανικεύσεως των φυσιογνω- 
μικών στοιχείων και ως εκ τούτου όλης
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της μορφής, επεκτείνεται εις όλους τούς 
κλάδους της πλαστικής και γλυπτικής. 
Αριστουργηματικόν παράδειγμα απαρα- 
μίλλου τεχνικής και λεπτοτάτης εργα- 
σίας είναι η άνευ ομοίου της, και ασυνή- 
θιστος διά τα λεπτομερειακά στοιχεία 
της ατομικότητος, τα όποια παρουσιάζει, 
εικονιστική κεφαλή ενός γενειοφόρου αν- 
δρός, ειργασμένη με την Intaglio - τεχνι- 
κήν επί του σκληρού λίθου (κειμηλίου)· 
επ’ αυτού ο τεχνίτης Δεξάμενος παρου- 
σιάζει μίαν ασυνήθιστον εις την εποχήν 
της ( προ του 400 π.Χ. ), διά τα λίαν εμ- 
φανή στοιχεία ατομικότητος, εικονιστι- 
κήν κεφαλήν ( ε ι κ. 4 ) ( V. Poulsen, Les 
Portraits Grecs, 1954, 13 κ.έ. ).

Εις τον 5ον αι. π.Χ. ανήκουν επίσης η 
επί ενός άλλου «κειμηλίου» μορφή, η 
αναγνωρισθείσα ως εικονιστική κεφαλή 
του Φειδίου ( D. Metzler, Antike Kunst 
VII, 1964,51 κ.έ.· επίσης, G.M.A. Richter, 
Portraits 1965,150 κ.ε. ) και η διά πρώτην 
φοράν συναντωμένη εικονιστική παρου- 
σίασις γυναικός (Λυσιμάχης;). Την 
μορφήν της μάς παρουσιάζουν δύο ρω- 
μαϊκά αντίγραφα, το εν εις Λονδίνον και 
το έτερον εις Ρώμην ( Richter, Portraits, 
155 κ.ε. ). Εις την προσωποπλαστικήν του 
4ου αι. π.Χ. συνεχίζεται η αρχή της εξι- 
δανικεύσεως, η οποία καταλήγει εις μίαν 
γενικοποίησιν της φυσιογνωμικής πα- 
ρουσιάσεως του προσώπου, επί του ο- 
ποίου εν τούτοις αντικατοπτρίζονται ψυ- 
χικαί καταστάσεις. Κύριον δείγμα αυτών 
είναι αι μορφαί των επιτυμβίων στηλών 
( Η. Diepolder, Die attischen Grabre- 
liefs, 1965 ). Η  γέφυρα των δύο αιώνων 
είναι ο υπό των αρχαίων συγγραφέων 
ως « ανθρωποποιός » χαρακτηριζόμενος 
πλάστης Δημήτριος ο Αλωπεκήθεν (J. 
Overbeck, Die antiken Schriftquellen zur 
Geschichte der bildenden Künste bei den

Griechen, 1959, 161, άριθ. 897 - 903). 
Εις αυτόν αποδίδονται εικονιστικοί αν- 
δριάντες του Πελίχου, στρατηγού Κοριν- 
θίου, και της γραίας Λυσιμάχης. Παρ’ όλα 
ταύτα όμως ουδεμία αναγνώρισις έργου 
του Δημητρίου επετεύχθη μέχρι σήμερον, 
ούτως ώστε μας είναι τελείως αδύνατον 
να συγκρίνωμεν και να αναγνωρίσωμεν 
τον υποτιθέμενον αυτόν και λίαν ενωρίς 
παρουσιαζόμενον Verismus της προσω- 
ποπλαστικής. Εικονιστικαί κεφαλαί, με- 
τα βεβαιότητός ανήκουσαι εις τον 4ον 
αι. π.Χ., είναι η του Μαυσώλου από το 
Μαυσωλείον της Αλικαρνασσού ( Ε. 
Buschor, Mausollos und Alexander, 1950) 
και η σοβαρώς κατεστραμμένη της συζύ- 
γου και αδελφής του Αρτεμισίας. Εικο- 
νιστικαί κεφαλαί ή ανδριάντες του Αι- 
σχύλου, Σοφοκλέους και Ευριπίδου και 
εις καθήμενος Σωκράτης παρουσιάζουν 
ένα ήσυχον, κλειστόν τύπον, του οποίου 
την γενικοποίησιν ελαφρώς μόνον τα- 
ράσσουν μικραί μορφοποιήσεις στοι- 
χείων ατομικότητος του προσώπου ενός 
εκάστου.

Εις την Ελληνιστικήν εποχήν, μετά 
τον θάνατον του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
εμφανίζεται εις τα νομίσματα η εικονι- 
στική κεφαλή των Διαδόχων και εκτοπί- 
ζει εν μέρει την απεικόνισιν θεών, η ο- 
ποία επί δύο αιώνας και πλέον εκυριάρ- 
χει εις τα νομίσματα των ελληνικών πό- 
λεων. Διά τον ελληνιστικόν αυτόν « νεω- 
τερισμόν » της νομισματοκοπίας απο- 
δεικτικούς μάρτυρας ταυτίσεως έχομεν 
συγχρόνους της εποχής των νομισμάτων 
εικονιστικός κεφαλάς, διασωθείσας μέ- 
χρις ημών εις ρωμαϊκά αντίγραφα. Εάν 
η ισχυρώς αμφισβητουμένη διά την φυ- 
σιογνωμικήν παρουσίασιν του Λυσιμά- 
χου ( 355 - 281 π.Χ., από του 306 π.Χ. 
βασιλεύς ) προτομή εις το Εθνικόν Μου-
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σειον Νεαπόλεως ( ε ι κ. 5), άριθ. Κατ. 
6141 ( Arndt - Bruckmann, 109, 110, G. 
Hafner, Späthellenistische Bildnisplastik, 
1954, 31, πίν. Ill 1, και T. Lorenz,Galerien, 
1965,9, πίν. Ill 1) δεν δύναται μετά βεβαι- 
ότητος να αποδοθή εις αυτόν ( πρβλ. G. 
Hafner, Griechische Kunst, 1961, 346, 
εικ. 354), εν τούτοις μαζί μέ την εικονι- 
στικήν κεφαλήν του Πτολεμαίου I εις 
Λούβρον ( Delbrück, πίν. 23. Ε. Buschor, 
Das hellenistische Bildnis, 1949, 12) δύ- 
νανται να θεωρηθώσιν ως τα πρωιμώτερα 
δείγματα της ελληνιστικής προσωποπλα- 
στικής, των όποιων αισθητικήν και ιστο- 
ρικήν επισημοποίησιν δυνάμεθα να πα- 
ρουσιάσωμεν μέσω των νομισμάτων της 
εποχής. Η  πλήρης ερωτηματικών ανά- 
λυσις της μεταθανάτιου εικόνος του Μ. 
Αλεξάνδρου (πρβλ. Ε. Buschor, Das 
hellenistische Bildnis, 1949, 9 κ.ε. ) παρα- 
μένει εις πολλά σημεία αναπάντητος, 
παρ’ όλην την καλλιτεχνικήν ποιότητα, 
την οποίαν παρουσιάζει η σαφώς εξιδα- 
νικευμένη κεφαλή, η επιστέφουσα την ερ- 
μαϊκήν στήλην, μέ επιγραφήν, του Μου- 
σείου του Λούβρου ( G. Μ. Α. Richter, 
The Portraits of the Greeks III, 1965, 
255 Nr. I a, εικ. 1733 - 1735). Ένεκα 
τούτου, την ανασχετικήν επιρροήν, την 
οποίαν ασκεί η μορφή του Αλεξάνδρου 
εις τας εικονιστικός κεφαλάς των ευγε- 
νών της Ελληνιστικής περιόδου ( εν των 
ωραιοτέρων παραδειγμάτων είναι η κε- 
φαλή του Εθνικού Μουσείου Αθηνών, 
εις την οποίαν ανεγνώρισέ τις τον υιόν 
του Μιθραδάτου Α ριαράθην ( πρβλ. AM 
( 1896), 281, πίν. 10, τελευταίως Σ. Κα- 
ρούζου, ΑΔ 21 (1966): Μελέται, 15 ) και 
το όποιον κρατείται εις την φυσιογνωμι- 
κήν παράδοσιν της εικόνος του Αλεξάν- 
δρου), διαφοροποιεί η εικών φιλοσόφων 
και ποιητών, των οποίων τα διασωθέντα

ρωμαϊκά αντίγραφα μας παρουσιάζουν με- 
γαλυτέραν εικονογραφικήν, τεχνοτροπι- 
κήν και φυσιογνωμικήν ελευθερίαν και 
αλήθειαν ( πρβλ. Τ. Lorenz, Galerien von 
griechischen Philosophen und Dichter- 
bildnissen bei den Römern, 1965 ).

Από των μέσων του 2ου αι. π.Χ. εμφα- 
νίζονται τα πρώτα στοιχεία της ρωμαϊκής 
εικονιστικής παρουσιάσεως, κυρίως επί 
νομισμάτων (Ρ. Franke, Römische 
Kaiserporträts im Münzbild, 1968), ενώ 
παραλλήλως η προσωποπλαστική τέχνη 
λαμβάνει εις την ρωμαϊκήν μητρόπολιν 
και επαρχίαν μίαν νέαν διάστασιν, μέ την 
παρουσίασιν επιφανών Ρωμαίων, πλου- 
σίων εμπόρων και πατρικίων.

Δείγμα ιταλιωτικής προσωποπλαστι- 
κής είναι, κατά γενικήν ομολογίαν, η υ- 
πέροχος εικονιστική κεφαλή —εναπο- 
μείναν τμήμα ανδριαντος—του «Lucius, 
Junius Brutus », ιδρυτού της ρωμαϊκής 
δημοκρατίας ( ; ) ( 509 π.Χ. ), ο όποιος 
είναι γνωστός εις η μάς μέσω του Livius 
εξ ενός απολεσθέντος δράματος του 
Accius. Η  κεφαλή προέρχεται από εργα- 
στήριον ιταλιωτικόν ( ετρουσκικόν ;), το 
οποίον όχι μόνον ίστατο υπό ελληνικάς 
τεχνοτροπικάς μεθόδους, ως ο Η. Kähler 
ανεγνώρισεν, εις την περίπτωσιν της κε- 
φαλής του « Palazzo dei Conservatori» 
εις Ρώμην (πρβλ. Helbig, 11,1966, 268 
κ.έ. υπό Τ. Dohrn μέ την δλην σχετικήν 
βιβλιογραφίαν), αλλά και επηρεάζετο 
από πρωιμωτέρας εικονιστικάς κεφαλάς 
επιφανών Αθηναίων, ως του « Σόλωνος » 
εις Νεάπολιν, του Δημοσθένους, του 
Α ριστοτέλους, του Θεοφράστου εις Ρώ- 
μην.

Η  σειρά όμως των « imagines illu- 
strium » της ρωμαϊκής προσωποπλαστι- 
κής αρχίζει με την εικονιστικήν κεφαλήν 
του Πομπηΐου ( ε ικ .  1 ). Ούτος ως στρα-
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Εικ. 2. Γέρων περιπατητής. Περί το 550 π.Χ. Μουσείον Ολυμπίας

τηγός και εκπορθητής ηρέσκετο να πα- 
ρουσιάζη εαυτόν όμοιον του Αλεξάν- 
δρου, ως μας μαρτυρεί ο Πλούταρχος· 
εφρόντιζε τόσον πολύ ως νέος να ομοιάζη 
προς τον Αλέξανδρον, ώστε σχεδόν να το

έχη κατορθώσει. Ε ν τούτοις, η απόδοσις 
της φυσιογνωμικής παρουσιάσεως και τα 
στοιχεία ατομικότητος της κεφαλής του 
Πομπηΐου εις Κοπεγχάγην ( πρβλ. V. 
Poulsen, Les portraits romains, I - Ko-
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Εικ. 3. Γενειοφόρος μέ ράβδον. Περί το 520 π.Χ. Μουσείον Fogg Art

penhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, 1962, 
9 κ.ε., 39 κ.ε. αριθ., 1, πίν. 1) παρου- 
σιάζουν ένα άλλον χαρακτήρα και εξω- 
τερικεύουν μίαν ανήσυχον ψυχικήν κα- 
τάστασιν, της οποίας εύγλωττα, ευδιά-

κριτα στοιχεία επί της κεφαλής είναι αι 
προαναφερθείσαι φυσιογνωμικαί λεπτο- 
μέρειαι ( βλ. επίσης σελ. 148 ).

Εκ της εικόνος του Πομπηΐου εκκινεί 
διά την ρωμαϊκήν προσωποπλαστικήν
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εις νέος κλάδος της γλυπτικής, του ο- 
ποίου κύριον χαρακτηριστικόν είναι η 
εξεζητημένη, αντιαισθητική και αναχρο- 
νιστικώς ηχούσα « ρεαλιστική εμφάνι- 
σις », η οποία γίνεται εκ της αισθητικής 
της τοποθετήσεως περισσότερον και κα- 
λύτερον κατανοητή ως « ζωντανή πρα- 
γματικότης » ή ως « σχηματικόν δεδομέ- 
νον ». Εις την νέαν ταύτην αρχήν της 
προσωποπλαστικής, ιδιαιτέραν θέσιν λαμ- 
βάνουν αι εικονιστικοί κεφαλαί του Καί- 
σαρος. Παραβάλλοντες την εικονιστικήν 
κεφαλήν του Πομπηΐου προς την του 
Καίσαρος (πρβλ. Β. Schweitzer, Die 
Bildniskunst der römischen Republik, 
1948, 108 κ.ε. ), την όποιαν ο Schweitzer 
αποδίδει εις τον « Chiaramonti Mei- 
ster » και χρονολογεί περί το 30 π.Χ., 
τότε είναι δυνατόν να αντιληφθώμεν το 
δύσκολον του προβλήματος, το οποίον 
μονάρχαι, ως οι ανωτέρω, έθετον εις τούς 
προσωποπλάστας. Αί αυτοκρατορικαί ει- 
κονιστικαί κεφαλαί, αι οποίαι ακολου- 
θούν, ομιλούν περισσότερον δι’ ένα πα- 
ραγκωνισμόν του πειράματος της φυσιο- 
γνωμιστικής εμφανίσεως πιστής εις την 
αρχήν της ζωντανής πραγματικότητος 
επ’ ωφελεία μιας εξιδανικεύσεως του ψυ- 
χικού κόσμου του αυτοκράτορος, του 
οποίου καθρέπτης είναι η φυσιογνωμική 
έκφρασις. Από της εποχής του Αυγού- 
στου παρουσιάζεται η νέα αυτή φάσις της 
προσωποπλαστικής.

Η  εικονική παρουσίασις του αυτοκρά- 
τορος ήτο απαραίτητος εις την ρωμαϊκήν 
επαρχίαν, διότι δι’ αυτής όχι μόνον εγέ- 
νετο ο αυτοκράτωρ γνωστός εις τούς υπη- 
κόους του, αλλά και διότι η προσωπο- 
πλαστική, η εικονιστική κεφαλή επί των 
νομισμάτων και η διηγηματική δύναμις 
των κατορθωμάτων του επί των στηλών 
η των θριαμβικών αψίδων εδημιούργει τα

μέσα και τας δυνατότητας διά τον ακριβή 
σχηματισμόν αφ’ ενός μεν της εικόνος 
του αυτοκράτορος, αφ’ ετέρου δε παρου- 
σιάζετο φυσιογνωμικώς η εμφάνισις του 
αυτοκράτορος, του στρατηγού, διά των 
στοιχείων της ατομικότητος, τα οποία 
εμπεριέχει, ως μοναδικός ιστός υφάνσεως 
του δικτύου επικοινωνίας, συνδέσμου, 
μεταφοράς - γνωστοποιήσεως και επιβο- 
λής σκέψεων, αποφάσεων, πράξεων και 
κατορθωμάτων μεταξύ αυτού και του λαού 
του. Περισσότερον από κάθε άλλην πε- 
ρίοδον δύναται μετά βεβαιότητος να λε- 
χθή, ότι από της εποχής του Πομπηΐου 
το καλλιτεχνικόν χάρισμα της ελληνικής 
προσωποπλαστικής, υιοθετούμενον από 
Ρωμαίους πλάστας, δημιουργεί τα πρώτα 
ισχυρά εικονιστικά προβλήματα (πρβλ. 
σχ. V. Poulsen, Probleme der römischen 
Ikonographie ). Στενώς συνδεδεμένη μέ 
το ψυχολογικόν εικονικόν της βάθος 
κρατείται η εικών του αυτοκράτορος πάν- 
τοτε εις εν πνεύμα εποχής, το όποιον γί- 
νεται εύγλωττον και διαλεκτικόν μέ την 
τεχνοτροπικήν ανάλυσίν της.

Το πρότυπον της νέας αυτής πρωίμου 
εμφανίσεως αυτοκρατορικής προσωπο- 
πλαστικής είναι ο ανδριάς του Αυγού- 
στου της Primaporta. Το υπερόχου πλα- 
στικής ποιότητος και ανυπερβλήτου τε- 
χνοτροπίας έργον, το οποίον εκόσμει 
ίσως την είσοδον της επαύλεως του αυ- 
τοκράτορος 16 περίπου χιλιόμετρα βο- 
ρείως της Ρώμης ή ίστατο πρό του βο- 
ρείου τοίχου ενός προς τον Τίβεριν προσ- 
ανατολισμένου κρεμαστού κήπου ( πρβλ. 
Η. Kähler, Die Augustus - Statue von 
Primaporta, 1959 ), είναι κατεσκευασμέ- 
νον μέ το πνεύμα του « vivos ducent de 
marmore vultus » ( Vergil Ain. 6.848 ) 
από ΄Ελληνα γλύπτην. Ο  επαναστατικός 
του νεωτερισμός έγκειται εις την με μορ-
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φας αλληγορικάς διακόσμησιν του θώ- 
ρακος του γυμνόποδος, ηρωικώς παρι- 
σταμένου Αυγούστου ( Ε. Simon, Zur 
Augustusstatue von Primaporta, RM. 64 
(1957), 46- 48 και εις Opus Nobile 19, 
(1959) (ε ι κ . 6 ).Η  εν μέρει παρουσίασις 
της εικόνος με στοιχεία « ζωντανής πρα- 
γματικότητος » και ατομικισμού και η εν 
μέρει εξιδανίκευσις των φυσιογνωμικών 
της λεπτομερειών είναι η λύσις του φυ-

σιογνωμιστικού προβλήματος, το οποίον 
συλλαμβάνουν οι Έλληνες πλάσται της 
Ρώμης και το οποίον πολύ αργότερον μό- 
νον ο Leonardo da Vinci και ο Dürer, 
καθ’ όσον γνωρίζω, επαναλαμβάνουν και 
τρόπον τινά αναπτύσσουν. Από τον αν- 
δριάντα της Primaporta εκκινεί η προσω- 
ποπλαστική της αυτοκρατορικής εποχής, 
διά την μελέτην της οποίας μας βοηθούν 
αρκεταί εργασίαι, διά των οποίων παρα-
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κολουθείται η εξέλιξις της ιστορίας της 
προσωποπλαστικής και δημιουργείται εν 
νέον επιστημονικόν αρχαιολογικόν και 
τεχνοϊστορικόν ενδιαφέρον μιας ιστορι- 
κώς αποδεδειγμένης πραγματικότητος, 
της οποίας τα τεχνοϊστορικά ενδεικτικά 
πληρούν τας αποθήκας των Μουσείων 
μας. Πολλαπλά προβλήματα και αινίγμα- 
τα εικονογραφικής μορφής περιμένουν 
εκεί την λύσιν των, την σύνδεσίν των και 
την ιστορικήν των επισημοποίησιν με 
τας τόσον πλούσιας λογογραφικάς πηγάς 
της εποχής των.

Μέ αυτήν την σκέψιν, ότι δηλαδή η

προσωποπλαστική κερδίζει την καλλιτε- 
χνικήν της αξίαν από την εικονιστικήν 
δύναμιν, η οποία πάλιν δύναται να με- 
τρηθή μόνον διά της τεχνοϊστορικής ανα- 
λύσεως, βοηθουμένης υπό λογογραφικών 
φυσιογνωμιστικών παρουσιάσεων ( πρβλ. 
R. Meyer, Antike Physiognomielehre, 
Altertum, 1963, 213 κ.έ.), αι οποίαι αρ- 
χίζουν και αυταί από του 5ου αι . π.Χ., 
δεν συμπεριέλαβα εις την προσωποπλα- 
στικήν την μυκηναϊκήν και μινωικήν επο- 
χήν ( πρβλ. Sp. Marinatos, Minoische 
Porträts, Festschrift Max Wegner, 1962, 
9 κ.ε. ).

AHM. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ
Münster - Α θήναι

SCULPTURED PORTRAITS - PAINTED PORTRAITS - MASKS

INTRODUCTION

«Since tragedy is a representation of men better than ourselves we must copy the 
good portrait - painters who, while rendering the distinctive form and making a like- 
ness, yet paint people better than they are».

Aristotle, The Poetics XV, 11.

In the 6th century B.C., Greek artists 
were already preoccupied with the 
problem of the physiognomical re- 
presentation of man ( portrait) through 
the arts ( painting, sculpture ).

This problem, also common to 
present - day portraitists, presents in 
antiquity unbridgeable social and re- 
ligious chasms, of which the principal 
are :

a. The measure of analogy in com- 
paring divine to human elements. ( In

the statue of Nikandre from Naxos 
( Nat. Mus. Inv. No. 1 ) or the statue 
of a seated woman from Agiorgitika 
(N at. Mus. Inv. No. 57) ,  it is im- 
possible to distinguish whether the 
figures represented are mortal women 
or goddesses ) and b. The extent of 
daring in transferring the one element 
to the other.

The mimicking world of the archaic 
period, introverted and closely bound 
to its profound religious feeling ( cf. R.
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Harder, Eigenart der Griechen, 115 
if. ), avoids to impart the individual’s 
psychological state to the feature of the 
face, which would thus result in a 
physiognomical representation of ele- 
ments of individuality.

As mentioned by literary sources, 
the presentation of these elements was 
achieved in the later 5th or early

4th century B.C., by Demetrius, the 
ανθρωποποιός ( ‘man - maker’ ) ( RE 
IV 2850, 122, also Lippold, 226, note 
1 - 8 ) .  However, it is impossible to 
ascertain the degree of ‘Verismus’ re- 
corded by literary tradition, since none 
of his works, either in the original or 
in a copy, has been so far identified. 
To Demetrius are attributed a statue
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of the Corinthian general Pelichus, and 
another one of Lysimache, who had 
served for 64 years as a priestess of 
Athena on the Acropolis, (cf. Reisch 
ӦJh. 18/20, 299 if. ). Nevertheless, the 
bridging of the individual’s inner world 
with his outward appearance was 
effected in the late periods of Hellenism 
and in the early Roman art of por- 
traiture.

In  the series o f  ‘imagines illustrium’, 
the art of portraiture has produced the 
head of Pompeius ( 106 - 48 B.C. ) 
( f i g .  1 ) in a perfect assimilation of a 
remarkable balancing of the strong - 
week, valiant - coward, arrogant - 
humble, serious - funny, marshal - le- 
gionary traits. This portrait reveals 
with an uncommon for the art of 
portraiture power the character of Pom- 
peius, Caesar’s ambitious and power- 
ful opponent, who was finally proved 
a weak person and a deserter. The 
broad fleshy face, the wide nose, the 
thin, quivering mouth and the small 
eyes with the low forehead give ex- 
pression to the above - mentioned con- 
trasts, that cannot be modified by the 
hair in the style of Alexander the Creat, 
probably done by the sculptor with a 
mocking intention.

A. SCULPTURED PORTRAITURE

The physiognomical representation 
of persons, who had lived a worldy 
life, with elements of individualism 
constitutes a branch of the pictorial 
arts manifested through the artistic 
expression of the portrait head ( scul- 
ptured portrait, painted portrait, mask)
( cf. E. Buschor, Bildnisstufen, 1947; 
also by the same author, Das Portrât,

1960 ). The purpose of the portrait 
head is to create a lasting memory, a 
pictorial presence.

Sculptured portraiture, with which 
we begin the first part of the present 
study, appears in ancient Greek art 
during the 5th century B.C. At the 
end of the 7th century B.C., although 
we have historical evidence, through 
inscriptions, about persons who had 
lived, such as Kleobis and Biton (cf. M. 
Wegner, Meisterwerke der Griechen, 
1955, 25, fig. 16),  whose statues 
are now in the Museum of Delphi, or 
Dermys and Kitylus of Tanagra, Boeo- 
tia ( G. M. A. Richter, The Archaic 
Gravestones of Attica, 1961, No. 9, 
figs. 31 - 3 3 ) ,  whose carved figures 
are exhibited in the National Archaeo- 
logical Museum, it is still impossible to 
speak of a portrait form of statues; 
these are rather statues representing 
persons who had lived, statues por- 
traying spirits.

The bronze « wanderer» from 
Olympia ( f i g .  2 ) was the first to 
represent, shortly before 550 B.C., the 
characteristic physical traits of an aged 
man. The bearded man with a staff, 
displayed in the Fogg Art Museum, 
Harvard University ( cf. D. Gordon 
Mitten — S. F. Doeringer, Master 
Bronzes from the Classical World, 
1968, No. 48, p. 61) ( f i g .  3)  and 
dating to the last quarter of the 6th 
century B.C., leads to the examplary 
rendering of the typical characteristics 
of the middle - aged man, just before 
the period of the ‘severe style’ of the 
5th century B.C. The Roman marble 
copies of the two Tyrannicides, now 
in the Museum of Naples ( Lippold,
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107, PL 34, 3 - 4 ) ,  faithful to the 
principle of their archetypes of that 
period ( 477/6 B .C .), present the 
characteristic features of the young 
( Harmodius) and the middle - aged 
( Aristogeiton ) in an idealized por- 
trayal of the image of man after the 
style of that period.

Having thus experimented, since the 
first appearance of the first work of 
sculpture of the archaic period, the 
art of portraiture finds its artistic ex- 
pression in the sculptures of the Parthe- 
non, after an earlier attempt at the not 
so typical stylization of physiognomical 
differences in the pedimental figures 
of Olympia.

G. Rodenwaldt ( Köpfe von den 
Südmetopen des Parthenon Sb. AR. 
Wiss. Berlin, No. 7, 1968 ) analyzed 
in a most perfect way and made 
known the peculiar individual features 
of the figures in these sculptures of the 
Parthenon.

D. Metzler ( Untersuchungen zu den 
griechischen Porträts des 5 Jhr. v. 
Chr., 1966 ) presents in page 39 of his 
book a complete catalogue of the pre- 
served originals and copies of the 5th 
century B.C. portrait heads. The por- 
trait head of Themistocles, surmount- 
ing a herm at Ostia ( G. M. A. Richter, 
The Portraits of the Greeks I, 
1965, 97 ff., No. 1, figs. 405 - 408, and
A. Linfert, Antike Plastik V II, 1967, 
Pis. 39 - 46 ) forms the central point 
of this examplary work. The creation 
of portrait heads in the 5th century
B. C., directed by the principle of 
idealization of the physiognomical 
traits, and, hence, of the entire figure, 
extends to all the branches of plastic

art. A masterpiece of an outstanding 
technique and most fine workman- 
ship, unique for the unusual presenta- 
tion of detailed elements of individua- 
lity, is the portrait head of a bearded 
man, carved in intaglio on a hard stone 
( relic ); the artist Dexamenos created 
on this stone a very uncommon for 
those times ( before 400 B.C. ) portrait 
head with striking elements of indivi- 
dualism ( f i g. 4 ) (V . Poulsen, Les 
Portraits Grecs, 1954, 13 ff. ). To the 
5th century B.C. are also dated the 
figure carved on another ‘relic’, and 
identified as the portrait head of Phei- 
dias ( D. Metzler, Antike Kunst V II, 
1964, 51 if., also G. M. A. Richter, 
Portraits, 1965, 150 ff . ), as well as the 
first encountered pictorial representa- 
tion of a woman ( Lysimache ). Her 
figure has survived in two Roman 
copies, one in London and one in 
Rome ( Richter, Portraits, 155 ff. ).

The portraiture of the 4th century 
B.C. carries on the principle of ideali- 
zation, which leads to a generalization 
of the physiognomical representation 
of the face on which, however, emo- 
tions are reflected. The figures carved 
on the funerary stelai serve as a main 
example of this trend ( H. Diepolder, 
Die attischen Grabreliefs, 1965). The 
sculptor Demetrius of Alopeke, who 
was characterized by ancient writers 
as ανθρωποποιός(; ( ‘man - maker’ ) is 
the link between the two centuries (J. 
Overbeck, Die Antiken Schriftquellen 
zur Geschichte der bildenden Künste 
bei den Griechen, 1959, 161, Nos. 
897 - 903 ). The portrait statues of 
Pelichus, a Corinthian general, and 
of old Lysimache are assigned to him.



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 161

However, since no work of Demetrius 
has been so far recognized, it is im- 
possible for us to make comparisons 
and discern this alleged early ‘Veri- 
smus’ of sculptured portaiture. Por- 
trait heads, dated with certainty to 
the 4th century B.C., are that of Mau- 
solus from the Mausoleum of Halicar- 
nassus ( E. Buschor, Mausollos und 
Alexander, 1950 ), and the severely 
damaged one of his sister and wife Ar- 
temisia. Portrait heads or statues of 
Aeschylus, Sophocles and Euripides, 
as well as a seated figure of Socrates, 
portray a quiet, introverted type, the 
generalization of which is only lightly 
disturbed by the slight modelling of 
individual features on each face.

In the Hellenistic period, after the 
death of Alexander the Great, portrait 
heads of his successors appear on coins 
and partly replace the figures of gods 
that had prevailed for over two centu- 
ries on the coins of Greek cities. For 
this Hellenistic ‘novelty’ in coinage, 
there exist as evidence for identifica- 
tion portrait heads, contemporaneous 
with the coins, surviving in Roman 
copies. If the much debated for its 
physiognomical representation bust of 
Lysimachus ( 335 - 381 B.C., a king 
since 306 B.C. ), in the National Mu- 
seum of Naples, Inv. No. 6141 (fig.  5) 
(A rndt - Bruckmann 109, 110; G. 
Hafner, Späthellenische Bildnisplastik, 
1954. 31, PI. I l l  1, and T. Lorenz, 
Galerien, 1965, 9, PI. I l l  1 ), may not 
be safely identified ( cf. G. Hafner, 
Griechische Kunst, 1961,346, fig. 354), 
it can be nevertheless regarded, together 
with the portrait head of Ptolemy I 
in the Louvre ( Delbrück, PI. 23, E.

Buschor, Das hellenistische Bildnis, 
1949, 12 ), as one of the earliest spe- 
cimens of Hellenistic portraiture, of 
which the aesthetic and historical con- 
firmation is provided by the coins of 
this period. The analysis of the post- 
humous portrait of Alexander the 
Great ( cf. E. Buschor, Das helleni- 
stische Bildnis, 1949, 9 ff. ) presents 
many questions that remain un- 
answered, in spite of the obvious artistic 
quality of the idealized head surmount- 
ing the inscribed herm in the Louvre 
( G. M. A. Richter, The Portraits of 
the Greeks III, 1965, 255, No. I a, 
figs. 1733 - 1735 ). Due to its idealiza- 
tion, this figure of Alexander the Great 
exerted a restraining influence in the 
portraiture of nobility of the Helleni- 
stic age ( one of the finest examples is 
the head in the National Museum of 
Athens, identified as that of the son of 
Mithridates, Ariarathes ( cf. AM 1896, 
281, PI. 10; lately S. Karouzou, AD 21 
( 1966) Meletai, 15), in the tradition 
of Alexander’s portrait). However, 
variations are noted in portraits of 
philosophers and poets, of which 
the surviving Roman copies present 
a greater pictorial, stylistic and phy- 
siognomical liberty and realism ( cf. 
T. Lorenz, Galerien von griechischen 
Philosophen und Dichterbildnissen bei 
den Römern, 1965 ).

From the middle of the 2nd century 
B.C., the first specimens of Roman 
portraits appear, particularly on coins 
( P. Franke, Römische Kaiserporträts 
im Münzbild, 1968 ), while simulta- 
neously the art of portraiture assumes 
a new dimension in the Roman me- 
tropolis and the provinces by the re-
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presentation of prominent Romans, 
wealthy merchants and patricians.

An example of Italiot portraiture 
is provided, as generally admitted, by 
the superb portrait head — remaining 
fragment of a statue — of ‘Lucius 
Junius Brutus’, founder of the Roman 
republic ( ? ) ( 509 B.C. ), who is
known to us through Livius from a 
lost drama of Accius. The head is the 
product of an Italiot workshop ( Etrus- 
can ? ) , which was not only dominated 
by Hellenic styles, as noted by H. 
Kähler in the case of the head of the 
‘Palazzo dei Conservatori’ in Rome 
(cf. Helbig, II 1966, 268 ff., by T. 
Dorn with the entire relevant biblio- 
graphy ) , but was also influenced by 
the earlier portraits of prominent Athe- 
nians, such as that o f‘Solon’ in Naples, 
and of Demosthenes, Aristotle and 
Theophrastus in Rome.

However, it is the portrait head of 
Pompeius ( f i g .  1 ) , which initiates 
the series of ‘imagines illustrium’ in 
Roman portraiture. As recorded by 
Plutarch, Pompeius was very fond of 
likening himself as a general and a 
conqueror to Alexander the Great; as 
a young man, he took such pains to 
look like Alexander, that he almost 
achieved that effect. But the rendering 
of the physiognomy and the elements 
of individualism of the portrait of 
Pompeius in Copenhagen ( cf. V. 
Poulsen, Les Portraits Romains I 
Kopenhagen, Ny Carlsberg Glypto- 
thek, 1962, 9 ff., 39 ff , No. 1, PI. 1 ) 
reveal another character and express 
a restless psychological state, clearly 
seen in the facial details mentioned 
above ( see also p. 158 ).

The head of Pompeius initiates in 
Roman portraiture a new branch of 
sculpture, the main characteristic of 
which is the realistic ‘appearance’, to 
use a sophisticated, disagreeable and 
old - fashioned term, which according 
to its aesthetic orientation is better 
understood as ‘living reality’ or 
‘schematic fact’.

The portrait heads of Caesar occupy 
a special place in this new trend. In 
comparing the· portrait of Pompeius 
with that of Caesar ( cf. B. Schweitzer, 
Die Bildniskunst der römischen Repu- 
blik, 1948, 108 ff. ), which Schweitzer 
assigns to the ‘Chiaramonti - Meister’ 
and dates to circa 30 B.C., we can 
grasp the difficulty of the problem, 
presented by monarchs, such as those 
mentioned above, to the portraitists. 
The imperial portrait heads appearing 
subsequently, indicate rather a re- 
jection of the experiment of portrayal 
according to the principle of ‘living 
reality’, to the benefit of an idealiza- 
tion of the spiritual world of the em- 
peror, reflected in the facial expression. 
This new phase in portraiture begins 
from the age of Augustus. The pictorial 
representation of the emperor was a 
necessity in the Roman provinces, for 
it made the emperor known to his 
subjects. Moreover, his portraits ap- 
pearing in sculptures and coins, and 
the narration of his achievements on 
stelai and triumphal arches provided 
the means for an accurate formation of 
the image of the emperor, while, on 
the other hand, the physiognomical 
representation of an emperor or a 
general, provided, through the indi- 
vidual traits which it included, a uni-
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que means of communication, con- 
nection and transmittance between 
him and his people — by making 
known and imposing his thoughts, de- 
cisions, acts and deeds.

It may be said with certainty that 
from the age of Pompeius, more than 
at any other period, the artistic gift 
of Greek portraiture, adopted by the 
Roman artists, creates the first se- 
rious problems of representation ( cf. 
for example, V. Poulsen, Probleme der 
römischen Ikonographie). Closely 
connected with its spiritual depth, the 
portrait of the emperor is placed within 
the framework of the spirit of the times, 
which  becomes clearly understood 
through the analysis of the style of the 
period. The prototype of this new 
Imperial portraiture of an early date 
is the statue of Augustus at Primaporta. 
This work, of superb artistic quality 
and unsurpassed workmanship, which 
probably decorated the entrance to the 
Emperor’s villa, situated approxima- 
tely 16 kms. north of Rome, or stood 
before the north wall of a terrace 
garden overlooking the river Tiber ( cf. 
H. Kahler, Die Augustus - Statue von 
Primaporta, 1959 ) , was created in the 
spirit of ‘vivos ducent de marmore 
vultus’ ( Vergil, Ain. 6. 848 ) by a 
Greek artist. His revolutionary new 
trend consists of decorating with alle- 
gorical figures the breast - plate of the 
Emperor Augustus represented bare- 
footed in a heroic stance ( E. Simon, 
Zur Augustus - Statue von Primaporta, 
RM. 64 ( 1957) 46 -48, and Opus 
Nobile 19, 1959 ) ( f i g .  6).

The representation of the portrait 
partly with elements of ‘living reality’ 
and individualism, and partly in an 
idealized form of the facial details, 
supplies the solution to the problem 
of portraiture, attained by the Greek 
artists of Rome, and much later re- 
peated and in a way developed only 
by Leonardo da Vinci and Dürer, as 
far as I know.

The statue of Primaporta is the 
starting point of the portraiture of the 
Imperial age. For its study, we are 
assisted by a fair number of works, 
through which we may follow the evo- 
lution of the history of portraiture. A 
new scientific archaeological interest, 
based on art and history, is thus form- 
ed, for a historically proved reality, the 
artistic and historical evidence of which 
fills the storerooms of our Museums. 
Several problems and riddles of a 
pictorial nature await their solution, 
their historical confirmation and con- 
nection with the abundant literary 
sources of their times.

With this thought, i.e. that portraiture 
gains its artistic value through 
pictorial capacity, which in turn can 
be measured only by an artistic and 
historical analysis, assisted by literary 
attestations ( cf. R. Meyer, Antike 
Physiognomielehre, Altertum, 1963, 
213 ff. ) appearing from the 5th cen- 
tury B.C., I have not included the 
Mycenaean and Minoan period in 
portraiture ( cf. Sp. Marinatos, Mi- 
noische Porträts, Festschrift Max 
Wegner, 1962, 9 ff. ).
Münster - Athens

D. PAPASTAMOS
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