
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΣΚΑΦΑ1 ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥ 
ΚΑΤ' ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ ΤΟΥ 1956

I Κατά τον Αύγουστον τοϋ 1965 έπεχειρήιΐη 
ή πρώτη συστηματική άνασκαφή της αρχαίας 
πόλεως τής ”Ανδρον διά προσφοράς ενγενών 
’Ανάριων. ’Η προσφορά εγένετο προς τον «Άν- 
δριακδν ’’Ομιλον», εις τον οποίον, έμψνχουμε- 
νον υπό τοϋ Προέδρου αντοϋ κ. Αονρέντ ζ ον 
Κασιμάτη, χρεωστεΐται υποδειγματική και 
τελεσφόρος προσπάϋεια διά την πολιτιστικήν 
άνάπτνξιν τής νήσου.

'Η σννέχισις τής άνασκαφής δεν κατέστη 
δυνατόν νά πραγματοποίησή μέχρι σήμερον 
διότι ή προταδεΐαα άπαλλ,οτρίωσις παραμένει 
εκτοτε και μέχρι σήμερον εκκρεμής.

’Επειδή ή νπ’ εμον υπό τον ανωτέρω τί
τλον δημοσιενσεϊαα πρόχειρος έκϋεσις, δι’ εν- 
ρύτερον δε κοινόν, εις ιδιαίτερον τεύχος υπό 
τον Άνδριακοΰ Όμιλον τό 1957 παρέμεινεν 
άγνωστος εις την άρχαιολογικήν βιβλιογρα
φίαν, εέΐεώρησα άναγκαΐον, ΐνα αναδημοσι
εύσω αυτήν ένταϋϋα άνεν ονδεμιάς άλλ.αγής 
μέ τήν ελπίδα δτι κάποτε ϋά ολοκλήρωσή ή 
έρευνα αν τη.

Τάς ενρεϋείσας κατά τήν άνασκαφήν επι
γραφής 9ά δημοσίευση προσεχώς ό κατ’ αυ
τιών συνεργαστείς κ. Χρ. Πελεκίδης.

Άνταπυκρινόμένος και μετά ταντα εις τ>)ν 
επιθυμίαν τών ’Ανάριων, χορηγούντων προθύ- 
μως προς έξερεύνησιν τής νήσου των, εοτρά- 
φην προς τήν Ζαγοράν, ένϋα διεξήχ&η με 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα μία πρώτη άνα- 
σκαφή τό I960 με τήν επι τόπου διενϋννοιν 
μόνου τοΰ κ. Ν. Ζαφειροπούλον (Άρχ. Αελτ.16, 
1960 [1962], σ.248 πρβ. Gnomon 24, 1962, 
σ. 396). ’Ιούνιος 1965 Ν.Μ.Κ.].

Ή αρχαία Πρωτεύουσα τής "Ανδρου, άν- 
τιθέτως προς δ,τι συμβαίνει καί αλλαχού καί 
ιδίως εις τάς Νήσους τοΰ Αιγαίου, δεν εύρί- 
σκεται υπό τήν σημερινήν πόλιν, ώστε νά μή

είναι δυνατή ή άνασκαφή αυτής άνευ κατα
στροφής τών σημερινών οικιών.

Ούτε επίσης τά φαινόμενα λείψανα αυτής 
ή τά τυχαίως ευρισκόμενα εις τήν περιοχήν 
τής αρχαίας πόλεως έργα τέχνης είναι τόσον 
ασήμαντα ώστε νά θεωρήται άσκοπος ή έξε- 
ρευνησίς της.

"Οθεν καί ή διατήρησις τής περιοχής τής 
’Αρχαίας πόλεως έλευθέρας από νεωτέρων οι
κοδομημάτων έπικαθημένων επί τών παλαιών 
καί ή διαφαινομένη σημασία τών λειψάνιον τής 
αρχαίας πόλεως άπετέλουν στοιχεία συνηγο- 
ροΰντα υπέρ τής διεξαγωγής κατά τό δυνατόν 
συστηματικωτέρων άνασκαφών εις τήν περιο
χήν τής Παλαιοπόλεως, ένθα ευρίσκονται τά 
ερείπια τής αρχαίας πόλεως τής 'Άνδρου.

'Η σημερινή ΙΙαλαιόπολις, οικισμός δχι 
πολύ παλαιός, κατέχει μικρότατον μόνον μέ
ρος εις τό μέσον τής κλειτΰος (πίν. Α), ή οποία 
κατάρρυτος καί καταπράσινος κατέρχεται αρκε
τά άποτόμως προς τήν θάλασσαν, εις μικρόν 
δρμον, περί τον οποίον μόνον σχηματίζεται 
μικρά επίπεδος έκτασις, άποτελεσθείσα διά 
τών προσχώσεων τών έκ τής Κουβάρας κα- 
τερχομένων χείμαρρων. ’Επί τής κλειτύος ταυ- 
της (πίν· Α) καί τής παρά τήν θάλασσαν προ- 
εκτάσεώς της έκειτο ή αρχαία πόλις. Εις τε
τράγωνος πύργος επί τής κορυφής τής δλης 
ταΰτης ορεινής αντηρίδας, παρά τό έκκλησί- 
διον τοϋ Αγίου Δημιητρίου, αρκετά ύψηλότε- 
ρον τοϋ σημερινού χωρίου, αποτελεί τό άνώ- 
τατον άκρον τοϋ αρχαίου τείχους, τό οποίον 
εντεύθεν κατ’ ευθείαν σχεδόν γραμμήν καί σω- 
ζόμενον κατά τό μέγιστον μέρος τής διαδρομής 
του κατέρχεται μέχρι τής θαλάσσης, επί τής 
ράχεως τής δυτικής πλευράς τής κλειτΰος.

Τό δυτικόν τούτο σκέλος τοϋ τείχους — τό 
ανατολικόν δεν σώζεται — δεν είναι τό μόνον 
ίχνος τής αρχαίας πόλεως. ’Ισχυροί τοίχοι ύπο- 
στηρίζοντες έπιχοόσεις διά τον σχηματισμόν
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4 Νικολάου Μ. Κοντολέοντοξ ΑΕ 1904

κατώτερον μέρος τής Στοάς. 'Η σχέσις των 
προς αυτήν είναι σαφής, έφ’ δσον ταΰτα εύ- 
ρίσκονται είς ευθείαν γραμμήν καί εις μικρο- 
τάτην από τής πρώτης βαθμίδος τής Στοάς 
άπόστασιν. Ούτω σχεδόν δέν ήδύνατό τις να 
ανέλθη τάς βαθμίδας εμποδιζόμενος υπό τοΰ 
πλήθους τών αναθημάτων' διό και ή άνοδος 
έγίνετο διά τοΰ άκρου τών βαθμιδών, τουλά
χιστον εις τήν ΝΑ. γωνίαν, δπως δεικνύει ή- 
έκεΐ παρατηρούμενη φθορά τοΰ μαρμάρου έκ 
τών συνεχών επί αΙώνας πατημάτων, διά τών 
οποίων έσχηματίσθησαν κοιλότητες δεικνύου- 
σαι ακριβώς δτι στενός μόνον χώρος ύπήρχεν 
ελεύθερος διά τήν άνάβασιν.

Τά άναφανέντα οικοδομήματα ανήκουν είς 
τούς Ελληνιστικούς κυρίως χρόνους, τον 30ν 
ή τον 2ον π. X. αιώνα καί εξής' τό παλαιότερον 
φαίνεται δτι είναι ή εξέδρα είς σχήμα ,
ήτις δΰναται ακόμη νά άνήκη είς τον 4ον π.Χ. 
αιώνα. Είναι ή εποχή κατά τήν οποίαν αί 
νήσοι τοΰ Αιγαίου αποκτούν διά πρώτην φο
ράν μετά τούς αρχαϊκούς χρόνους μίαν ιδιαι
τέραν ακμήν ένεκα τών αγώνων τών διαδόχων 
τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου διά τήν έπικράτη- 
σίν των είς τό Αίγαΐον. ’Έργα τέχνης μεγάλα 
δέν άνευρέθησαν εφέτος, δέν έλειψεν όμως αρ
κετός αριθμός μικρών τεμαχίων εξ αγαλμάτων 
ή άγαλματίων ως καί τμήματα αρχιτεκτονικών 
μελών. Έκ πήλινων ευρημάτων απεικονίζεται 
ενταύθα εις ολόκληρος διασωθείς λύχνος φέ- 
ρων άνάγλυφον παράστασιν ’Έρωτος (πίν. Δ,δ).

Πώς περιεκλείετο ή ’Αγορά κατά τάς τρεις 
άλλας πλευράς καί ποια άλλα μνημεία ύπήρ- 
χον εντός αυτής δέν κατέστη δυνατόν νά ίδω
μεν τώρα.

'Η άνασκαφεΐσα έκτασις ύπήρξεν αρκετά 
μικρά, δχι δέ κυρίως έξ αιτίας τών περιορι
σμένων οικονομικών δυνατοτήτων τοΰ έργου. 
Ή προσπάθεια καί έμοΰ καί τοΰ Άνδριακοϋ 
'Ομίλου νά πείσωμεν φιλικώς μόνον τούς ίδιο- 
κτήτας τών αγρών ένθα ή άνασκαφή, ΐνα δι
ευκολύνουν τό έργον μας χωρίς ουδόλως νά ζη
μιωθούν ούτοι, προσέκρουσεν είς τήν άκατα- 
μαχήτως πείσμονα δυσπιστίαν τών χωρικών— 
έκτος ολίγων εξαιρέσεων—οίτινες προέβαλλον 
διαρκή εμπόδια διά τήν πρόοδον τής εργασίας.

Ή σημασία δμως τής άνασκαφής είναι 
πολύ σπουδαιότερα τοΰ ύπ’ αυτών τών ιδιο

κτητών στενώς έννοουμένου συμφέροντος καί 
ασφαλώς θά συνεχισθή ή έρευνα, ήτις ενδια
φέρει πάντας τούς Άνδρίους, αλλά καί τήν 
επιστήμην γενικιότερον.

"Εν γενικωτέρας επίσης σημασίας αποτέ
λεσμα τής άνασκαφής ημών ήτο ή διακρίβω
σες τοΰ προορισμού τοΰ Έρμου τής ’Άνδρου. 
Ό τόπος τής άνευρέσεώς του κεΐται δλίγας 
δεκάδας μέτρων προς Ν. τής Στοάς. Μέχρι 
τοΰδε πιστεύεται γενικώς δτι τό ώριιίον τούτο 
άγαλμα άνευρέθη πλησίον ενός τάφου καί δτι 
παριστάνει τον νεκρόν ώς θεοποιηθέντα μετά 
θάνατον καί ταυτισθέντα προς τον Έρμήν, 
δστις είναι ό θεός ό οδηγών τάς ψυχάς εις 
τον "/λ,δην. Άλλ’ αΐ πληροφορίαι περί τής 
άνευρέσεώς προέρχονται έκ τών διηγήσεων τοΰ 
χωρικού, τοΰ Δημητρίου Λουκρέζη, οστις άνευρε 
τό άγαλμα κατά τό 1832. Σήμερον όμως γνω- 
ρίζομεν δτι τάφοι δέν υπάρχουν κατά τήν πε
ριοχήν αυτήν. Οί τόποι τών άρχαίων νεκρο
ταφείων τής πόλεως είναι γνωστοί" κεϊνται έξω 
τοΰ τείχους, ένφ ή ’Αγορά, τό κέντρον τής πό
λεως, εύρίσκεται βεβαίως εντός τών τειχών. 
Μία επιγραφή κεχαραγμένη επί μαρμάρινου 
άνωφλίου θύρας μάς έπέτρεψε νά ταυτίσω- 
μεν τήν άνασκαφείσαν περιοχήν ώς τμήμα τής 
’Αγοράς καί νά συμπεράνωμεν ασφαλώς, δτι τό 
πρύ ύπερεκατόν ετών άνευρεθέν άγαλμα πα- 
ριστά τον Άγοραΐον Έρμήν. Διότι ή επι
γραφή άναφέρει δτι οί άγορανόμοι άφιέρω- 
σαν είς τον Έρμήν έν μαρμάρινου πλαίσιο ν 
θύρας καί παραθύρων. 'Υπήρχε λοιπόν μικρός 
ναΐσκος τοΰ Έρμοΰ είς τήν ’Αγοράν, αφού είς 
αυτόν κάμνουν τά άφιέρωμά των οί άρχοντες 
αυτής. Ό Ερμής λατρεύεται είς τήν ’Αγοράν 
ώς προστάτης αυτής, ώς Ερμής ’Αγοραίος. 
Τό άγαλμα κατεσκευάσθη κατά τον 2°ν π. X. 
αιώνα συμφώνως προς παλαιότερον πρότυπον 
τοΰ 4»υ αίώνος σχετιζόμενον προς τον Πραξι- 
τέλην. Ό τύπος τοΰ Έρμου τής ’Άνδρου εί- 
ναι γνωστός επίσης έξ ενός αγάλματος τοΰ 
Βρεταννικοΰ Μουσείου (Ερμής Farnese) καί 
ενός άλλου τοΰ Βατικανού («Άντίνοος») κα
θώς καί τινων άλλων δευτερευόντων αντιγρά
φων. Μία άλλη έπιγραφή άνευρεθεισα κατά 
τήν άνασκαφήν ημών άναφέρεται εις τον γνω
στόν Ρωμαίου στρατηγόν Λούκουλλον.

Τοιαΰτα υπήρξαν συντόμως τά άποτελέ-
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1964 Πin. Β

Ό κατά τό 1832 ευρεθείς ’Αγοραίος 'Ερμής τής "Ανδρου 

’Αθήναl Έθν. Μουσειον.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1964 ΙΙιν. Γ

α. Ή κρηπίς τής βόρειας Στοάς τής ’Αγοράς τής ’Άνδρου.

β. Τοίχος τής Α. πλευράς τής βόρειας Στοάς. γ. Βάσεις και έξέδραι έμπροσθεν τής βόρειας πλευράς.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1964 Πιν. Δ

Ή μικυκλική εξέδρα έμπροσθεν τής βόρειας Στοάς. β. Βόθρον έμπροσθεν τής βόρειας Στοάς.

γ. Βόθρος (;) έν τή ’Αγορά. δ. Λύχνος μέ άνάγλυφον Έρωτιδέα.

...
.
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AE 1964 ’Ανασκαφαί Παλαιοπόλεως "Ανδρου κατ’ Αύγουστον του 1956 5

σματα τής άνασκαψής τοΰ παρελθόντος Αύ
γουστου [τοΰ 1956] σημαντικά καί από καθα- 
ρώς αρχαιολογικής άπόψεως άλλα καί ενδιαφέ
ροντα γενικώτερον λόγφ τής μορφής καί τής 
διατηρήσεως αυτών.

Τό 'Υπουργεΐον Παιδείας άπεφάσισεν ήδη 
πάσαν ηθικήν ένίσχυσιν διά την συνέχειαν τοΰ

ΓΙροςθηκη. Ή διά τής άνασκαφής ταύ- 
της γενομένη ασφαλής διαπίστωσις δτι ό Ερ
μής τής ’Άνδρου δεν είναι επιτύμβιος άνδριάς 
— δ δφις τοΰ στηρίγματος δικαιολογείται αρ
κούντως έκ τοΰ χθονίου χαρακτήρος των λα
τρειών τής’Αγοράς — επιβάλλει πολλήν προσο
χήν εις τήν διάκρισιν των διαφόρων τύπων 
τοΰ Έρμου. ’Επί τοΰ παρόντος άρκοΰμαι νά 
σημειώσω δτι ή προσφάτως έκφρασθεισα γνώ
μη δτι δ Ερμής Eudovisi παριστά τον Ψυχο
πομπόν Έρμήν, βλ. S. Kardsu, Ερμής Ψυχο
πομπός, εν Ath. Mitt. 76, 1961, 91 κέ., 
δεν δΰναται νά -θεωρητή ως ασφαλής. Παρά 
τάς διαφοράς τής εποχής ό Ερμής Ludovisi 
καί δ Ερμής τής ’Άνδρου παρίστανται άμ- 
φόιεροί σαφώς ως ίστάμενοι, ένφ δ «Ψυ
χοπομπός» καί όταν ακόμη εΐκονίζεται ως ίστά- 
μενος, είναι φανερόν δτι διακόπτει διά μίαν 
μόνον στιγμήν τήν κίνησίν του ετοιμαζόμενος 
νά τήν συνέχιση ευθύς αμέσως. Τοΰτο είναι, 
νομίζω, ουσιώδες στοιχείον τής παραστάσεως 
καί τής έννοιας τοΰ ψυχοπομπού θεοΰ.

Εις τήν έννοιαν τοΰ Ψυχοπομπού ή Πομ- 

παίον τό Όεμιελιωδες είναι ή κίνησις, εξ οΰ καί 
σχεδόν πάντοτε δ Ερμής εν τή ίδιότητι ταΰτη 
παρίσταται ένδεδυμένος καί μέ τήν χλαμύδα 
πορπουμένην επί τοΰ ώμου. Παρ’ δλην επο
μένως τήν δμοιότητα τοΰ Έρμου Eudovisi 
προς τον Έρμήν τοΰ κρατήρος τής Ν. Ύόρ- 
κης (αΰτ. πίν. 58, 2) είναι δΰσκολον νά νοή- 
σωμεν διατί δ άγγειογράφος ενέδυσε τον Έρ
μήν, έφ’ δσον τό υποτιθέμενον πρότυπον, ό 
Ερμής Eudovisi, ήτο σχεδόν γυμνόν άγαλμα. 
Ό Ψυχοπομπός Ερμής είναι φυσικόν νά πα- 
ρίσταται κυρίως είς τήν επίπεδον τέχνην ένθα 
παρίστανται καί οί υπό τοΰ Έρμοΰ «πεμπό- 
μενοι».

'Ως περίοπτον άγαλμα δ Ψυχοπομπός Έρ-

έ'ργου καί ελπίζομεν δτι δ Άνδριακός "Ομι
λος καί οί ’Άνδριοι έν γένει, διακρινόμενοι 
διά τήν αγάπην προς παν έργον πολιτισμοΰ 
τής ωραίας των Νήσου, θά έξεΰρουν τήν δυ
νατότητα τής δλοκληρώσεως τής άναληφθείσης 
προσπάθειας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

μής δικαιολογείται είς συνθέσεις αγαλμάτων, 
ούδέν δέ άντίκειται είς τήν παραδοχήν τής 
γνώμης δτι δλόκληρος ή παράστασις τοΰ ανω
τέρω κρατήρος τής Ν. 'Υόρκης μιμείται γλυ
πτικήν σΰνθεσιν' έν τή δημοσιεύσει άλλως τε 
τής G. Μ. A. Richter, Red-fig. Ath. Vases in 
the Metrop. Museum, σ· 156, τονίζεται ή 
δμοιότης τής παραστάσεως τοΰ κρατήρος πρύς 
τάς μορφάς τών αετωμάτων τοΰ Παρθενώνος. 
Τοιαΰτηςδμως πολυπροσώπου συνθέσεως είναι 
δΰσκολον νά ΰποθέσωμεν δτι άπετέλει μέλος 
τό πρότυπον τοΰ 'Ερμοΰ Eudovisi.

'Η έν τφ ανωτέρω άρθρφ έκφραζομένη πε
ραιτέρω ύπόθεσις δτι ό Ερμής Eudovisi ίστατο 
επί τοΰ δημοσίου τάφου τών μετά τοΰ Τολμίδου 
τό 447 έν Κορωνεία πεσόντων ’Αθηναίων καί 
ότι μάλιστα δ Ερμής έλεγε προς τους νεκρούς 
τό έπί τοΰ βάθρου άνευρεθέν επίγραμμα, 
W. Peek, Gr. Versinschriften I άρ. 17, προσ
κρούει είς τήν έλλειψιν οίασδήποτε, καθ’ δσον 
γνωρίζω, μαρτυρίας μνημειακής ή γραπτής, δτι 
άγαλμα θεοΰ, έστω καί ψυχοπομπού, ήτο ίδρυ- 
μένον έπί τάφου κατά τον 50ν ή καί τον 4°ν 
αιώνα καί, ακόμη δλιγώτερον, δτι κατά τήν αυ
τήν εποχήν ήδΰνατο νά είκονισθή θεός υμνών 
τούς νεκρούς καί προδίδων τάς θείας βουλάς, 
ακόμη καί έάν οί νεκροί ούτοι ειχον άποθάνει 
υπέρ πατρίδος.’Άλλως δέ ή αναφορά τοΰ έπι- 
γράμματος είς τούς έν Κορωνεία θανόντας δέν 
είναι απολύτως ασφαλής.

Ούτε, πιστεύω, ή μεταγενεστέρα χρήσις 
τοΰ αγάλματος τοΰ Έρμοΰ έπί τών τάφων 
δύναται νά θεωρηθή ως σχετική μέ τήν έν τή 
ανωτέρω μελέτη ύποτεθεΐσαν ερμηνείαν τοΰ 
Έρμοΰ Eudovisi. Εις τά νεώτερα ταΰτα πα
ραδείγματα έχομεν έξομοίωσιν τοΰ νεκροΰ προς 
τον 'Ερμήν.
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