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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ

1. 'Αρχαιολογικόν Δελτίον Ι (1915), ψα/τομηχανική ανατύπωση.

2. 'ΑρχαιολΟΥικόν Δελτίον 2 (1916), φωτομηχανική όνατύπωση

3. Άρχαιολογικόν Δελτίον 3 (1917), φωτομηχανική ανατύπωση,

4 Άρχαιολογικόν Δελτίον 4 (1918), φωτομηχανική ανατύπωση.

5. Άρχαιολογικόν Δελτίον 5 (1919), φωτομηχανική ανατύπωση.

6. 'ΑρχαιολΟΥικόν Δελτίον 6 (1920/21), φωτομηχανική ανατύπωση.

7. 'Αρχαιολογικόν Δελτίον 7 (1921/22), ψα/τομηχανική ανατύπωση.

8. Άρχαιολογικόν Δελτίον 8 (1922/23), φωτομηχανική όνατύπw::τη.

9. ΆρχαιολΟΥικόν Δελτίον 9 (1924/25J. φωτομηχανική ανατύπωση

10. Άρχαιολqyικόν Δελτίον 10 (1926), φωτομηχανική ανατύπω::τη.

11. 'ΑρχαιολΟΥικόν Δελτίον 11 (1927/28). φωτομηχανική άνατύπωση

12. ΆρχαιολΟΥικόν Δελτίον 12 (1929), φeι:ιτoμηχανΙKή ανατύπωση.

13. 'ΑρχαιολΟΥικόν Δελτίον 13 (1930/31), φωτομηχανική ανατύπωση.

14. ΆρχαιολΟΥικόν Δελτίον 14 (1931/32), φωτομηχανική ανατύπωση,

15. ΆρχαιολΟΥικόν Δελτίον 15 (1933/351, φωτομηχανική ανατύπωση

16. ΆρχαιολΟΥικόν Δελτίον 16 (1960). Άθηναι, 1962 (2 τεύχη).

17. Άρχαιολογικόν Δελτίον 17 (1961/62). Άθηναι, 1963 (2 τεύχη).

18. Άρχαιολογικόν Δελτίον 18 (1963). Άθηναι, 1964-65 (3 τεύχη).

19. ΆρχαιολοΥικόν Δελτίον 19 (1964). Άθηναι, 1966-67 (4 τεύχη).

20. ΆρχαιολΟΥικόν Δελτίον 20 (1965). Άθηναι, 1966-68 (4 τεύχη).

21. ΆρχαιολΟΥικόν Δελτίον 21 (1966). Άθηναι, 1967-68 (3 τεύχη)

22 ΆρχαιολΟΥικόν Δελτίον 22 (1961). Άθηναι, 1967-68 (3 τιύχη).

23. ΆρχαιολΟΥικόν Δελτίον 23 (1968). Άθηναι, 1968-69 (3 τεύχη).

24. Άρχαιολογικόν Δελτίον 24 (1969). Άθηναι, 1970-71 (3 τεύχη).

25. Άρχαιολογικόν Δελτίον 25 (1910). Άθηναι. 1971-72 (3 τιύχη).

26. ΆρχαιολΟΥικόν Δελτίον 26 (1971). Άθηναι, 1973-75 (3 τεύχη).

27. Άρχαιολογικόν Δελτίον 27 (1972). Άθηναι, 1973-77 (3 τεύχη).

28. Άρχαιολογικόν Δελτίον 28 (1973). ΆΟηναι, 1974_77.
29. Άρχαιολογικόν Δελτίον 29 (1974): Μελέται. Άθηναι, 1976-77.
30. Άρχαιολογικόν Δελτίον 30 (1975): Μελέται. Άθηναι, 1977-78.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ APXAIOΛOΓlKOY ΔΕΛΤΙΟΥ

Ι. Μ. Άνδρονίκου - Χ. Μακαρόνα - Ν. Μουτσοπούλου - Γ. Μπακαλακη, Τό Άνάκτορο τής Βερ-

γίνας. Άθηναι, 1961.
2. Κ. Δ. Φατούρου, Πατμιακή Άρχιτεκτονική. Ό ναός των Άγίων Άποστόλων. Άθηναι, 1962.
3. '1. Δ. Τριανταφυλλίδη, Στοιχεία φυσικού φωτισμου των Βυζαντι\lU)ν 'Εκκλησιών. Άθηναι, 1964.
4. Ά. ΞυΥγοπούλου. Οί τοιχογραφίες το\! Άγίου Νικολάου τού Όρφανο\! Θισσαλονίκης. Άθηναι 1964.
5. βυζαντινά σταυροθόλια μέ νευρώσεις. Άθηναι, 1965.
6. D. CalIίpolitis - Feytmans, Les «Louteria» Attiques. Athencs. 1965.
7. Μ. Νυσταζοπούλου, Ή έν τΌ ΤαυΡικΌ Xεpσoνήσo:ι,l πόλις Σουγδαία άπό το\! IΓ μέχρι τού 1Ε" αίώ

ν~. Άθηναι, 1965.
8. Άγνης Σακελλαρίου, ·~I Μυκηναϊκή Σφραγιδογλυφία. Άθηναι, 1966.
9. 'Επιγραφές της πατμου: Α'. Σ. Α. Παπαδοπούλου, 'Επιγραφές Ί. Μονης Άγ. '1. Θεολόγου.

β". Κ. Χ. Φατούρου. Οίκοδομικές έπιγραφtς Ί. Μονης Άγ. Ίωάννου Θεολόγου. Άθηναι, 1966.
10. ByzanIine ΑΓΙ - Αη European ΑΓΙ. Lcctures. Athens, 1965.
11. Χ. Μπούρα, 'Η αναστήλωσις της στοας της ΒΡαυρώνος. τα αρχιτεκτονικά της προβλήματα,

Άθηναι, 1967.
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δ'

]2. Sp. Marinatos, Some Words about the Legend οΓ Atlantis. Athens, 1969 (έξαντλήθηκε).

13. Ή Βυζαντινη Τέχνη - Τέχνη Ευρωπαίιςή. Κατάλογο<; της 9ης Έlcθέσεω:; του Συμβουλίου της

Ευρώπης. Άθί'jναι. Ι 964.
14 L'art Byzantin - Arι Europeen, Cacalogue. AIhenes, 1%4.
15. Byzantine Ατι - Απ European ΑτΙ, Catalogue. Athcns, ]964 (1St editlon).
16. Byzantine Ατl - Απ European ΑΓΙ, Catalogue. Athens, 1965 (2nd edition).
17. Κ. Η. Μπίρη, ΑΙ τοπωνυμίαι της πόλεως καΙ τα/ν περιχώρων τιΩν Άθηνα/ν. Άθηναl, 1971,
18. Sp. Marinatos, Some Words about thc Legend of AIlanIis. Athcns, Ι 971 (2nd cditlon) (rcprinIcd 1972).
19. Acta of the [SI International Scientific Congress οη the Volcano οΓ Thera. Athens, 197].
20. Acta οΓ Ihe Intcrnational ScienIific Congress οη the Volcano of Τhera. lndiees. Athens, ]973.
21. Γ. Δεσπίνη, Άιφόλιθα. Άθήναι, 1975.
22. Άγγελικ:ης Κ. Λεμπι:σlj, ΟΙ Στηλες του Πρινια. Άθηναι. 1976.
23. Μ. Α. Τιβέριου, Ό Λυδός κ:αΙ τό ~ρyo του. Συμβολή στήν ~pευνα της αττικ:ης μελανόμορφης

αγγειογραφίας. Άθηναι, ]976.
24. Ί. Δημακ:οπούλου, Τά σπίτια του Ρεθέμνου. Άθήναι, 1977.

APXA10ΛOΓlK01 ΟΔΗΓΟΙ

ι. Carl Blegen - Marion Rawson, Τό άνάιcτoρoν του Νέστορος (μετάφραση Γ. Α. Παπαθανασοπού

λου). Άθηναι, J964 (2η εκ:δοση) (έξαντλήθljκ:ε).

2 Άγνης Σ((ΙΙ;ελλαρίου • Γ. Παπαθανασοπούλου, Έθνιιςόν Άρχαιολογικ:όν ΜουσεΙον. Α'. ΠροΙστο-

PIKai Συλλογαί. Σύντομος 'Οδηγός. Άθηναι, 1964 (άνατύπωση 1973).
3. Ν. Platon, Α Guide ΙΟ the Archaeological Museum οΓ Heraclion. Athens, ]964.
4. Ν. Platon, Fϋhrcr durch das Archaeologischc Museum νοη Hcraklion. Achen, 1964.
5. Agnes Sakellariou - G. Α. PapaIhanasopoulos, National Archaoological Museum. Α. Prehistoric

Cοllα:tίοns. Α Brief Guidc (translatcd inlO English by Helen Wace, Elizabeth Wacc - Frcnch and
Ariadne Koumari - Sanford). Athens, 1964 (έξαντλήθηκ:ε).

6. Σύντομος 'Οδηγός του Μουσείου Άκροπόλεως. Άθί'jναι, 1965 (έξαντλήθηκε).

7. Α Concisc Guidc ιο che Acropolis Muscum (translaIed by Helen Wace and Elizabeth Wacc - French).
Athens, 1965 (έξαντλήθηκε).

8. Άμερικ:ανιιςής Σχολης Κλασσιιςα/ν Σπουδα/ν, 'Οδηγός της Άρχαίας ΆγΟΡας τα/ν Άθηνiiιν (μετά

φραση Σ. Πλάτωνος). Άθήναι, ]965.
9. Agnes Sakellariou • G. Α. PapaIhanassopoulos, Musee Archeologiquc Narional : Α. Collcctions

Prchistoriques. Guide Sommaire. Achenes. ]965.
10. Guidc Sommaire du Musce dc l'Acropole. AIhenes, 1966 (έξαντλήθηκε).

] ι. Agnes Sakel1ariou - G. Α. Papathanasopoulos, Archaeologisches Nacionalmuseum. Ι Vorgeschicht
liche Sammlungen Κurzfϋhrer (ϋbersetzι νοη Maria Herrmann). Athen, 1966.

12. KUΓZcr Fϋhrer durch das Akropolis - Museum (ϋbersctzt νοη Char. Neumann). Athen, ]967.
13 Σέμνης Καρούζου. Έθνικόν Άρχαιολογικ:όν Μουσείον. Συλλογή Γλυπτα/ν. Περιγραφικ:ός Κατά

λογος. Άθήναι, ]967.
]4. S. Karouzou, Muscc Archeologique NationaI. Cοl1α:ιiοn des SculpιurC!>. Cataloguc descripIif (tra

duit par Χ. Lefcoparides). Athenes, ]968.
15. S. Karouzou, National Archaeological Museum. Col1eccion οΓ Sculpιuγc (translated by Helcn Wace).

Athens, ]968.
16. Guida breve del Musco dell'Acropo1i (trad. di Dina Pcppas - Delmusu). Atene, 1967.
17. Στ. Άλεξίου - Ν. Πλάτωνος, 'Οδηγός Άρχαιολογικου Μουσείου Ήρακ:λείου. Άθήναι, 1973 (2η

έκ:δοση).

18. Κατάλογος εκ:θέσεως ειφαγείων και άνηγράφων. Άθήναι, 1975.
19. SI. Alexiou - Ν. Platon, Α Guide ιο Ihe Archaeological Museum οΓ Hcraclion. Athcns, ]968 (άνα

τύπωση ]974).
20. Ρ. Auberson - Κ. Schefold, Άρχαιολογικ:ός 'Οδηγός Έρετρίας (μετάφραση Π. Θέμελη). Άθή

ναι, ]973.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



21. 51. Aleιtiou • Ν. Platon. Guide du Musee Archeologiquo: dΉel1lClίon (Iradui! ρaτ C. Paρaρavlou).

AIhenes. 197] (2η εκδοση).

21. S!. Alcxiou - Ν. Ptalon. FίIh~r durch das Archacotogische Muscum von Hcraklion (ub':rscτzι νοη

G. Kokula). AIhen, 1969 (άναώπωση 1974).
23. 5. Karusu. Archacologischcs Nalionalmuscum. Antike Skulplu~n (ίibcπcιzι νon Char. Ncumann).

AIhen, 1969.
24. Ί. Π. Bol(otol,looλou. ΌδηΥός Μουσείου Ίωανviνων. Άθrιναι. 1973.
25. Σύντομοι; Όδη-Υόι; τοο Μουσείου ΆlφΟl'ιό4ως. 'AerιwI, 1967 (2η εl(δοση).

26. Guido: 50mmaire du Muscc de I·Acropole. AIhenes. ]968 (2η αδοση) (σναnιιtωση 1973).
17. Agncs Sakctlariou - G. Α. PapaIhanasopoulos, NaIional Archacological Muscum. Α. PrchislOffc Col

\ccIioπ. Α Bricf Guide (Iranstaled by Ηι:Jcn Wace. EJisabι:ιh Wace - Frcnι:h and Ariadnc Koumari 
Sanford). Alhens. ]970 (3η Ικδοση) (άναnΠ..ωση 1973).

28. Σύvtoμoι; 'Οδηγός τοο Μουσείου Άl(ροκό4ως. ΆθiΊναι. 1970 (3η fl(δοση) (άναnιKωση 1973).
29. Carl 81cgen - Marion Rawson. 10 ΆνάlΠOpoν τοο Νέστοροι; (μετάQρC1ση r. Α. Πακαθανασο

IlOOλou). ΆθiΊναl. 1970 (3η ll(δοση) (άναώπωση 1973).
30. r. Δο\Πα, ΌδηΥός ΆΡχαιολΟΥΙΚοϋ Μουσείου Kερ~. Άθrιναι. 1970.
31. Σιι. Μαρινότου. Σύντομοι; 'Οδηγός κροσωρινί')ς έκiJt.σεως Άρχαιοτήτων θήρας. Αθηναι, 1971

(άναnιllωση 1972).
32. Sp. Marina!os. Α Bricf Guide 10 lhe Tcmρorary Eιthibilion of thc AnliquiIics of Thcra (IranslaIcd

by ΕIIΥ ArdiIis). AIhens, 1971 ({αναnιllωση 19721.
33. G. Dontas. Α Guide 10 lhe Archaeotogicat Museum ofCorfou (IraπslaIed by HeJcn Tsigada). AIhens,

1972.
34. G. DonIas. Guidc du MuStt Archcologiquo: do: Corfou (IraduiI ριτ Chris!iano: Zoulas). AIhcnes. 1973.
35. Κ. Δαβάρας. Σούνιον. Άθηναι. 1973.
36. Κ. Σ. Μιιρούσκαρη, Τά μνημεία τηι; ΆI(Ροπόλεως. ΆθiΊναι. 1975.
37. 'λρχαlα ΚιrιιΡlαl(ή Τέχνη ("ΟδηΥόι; ΈΙCΘΈΣως). ΆθiΊναι, 1975. Ancicnl Cyprioto: ΑΓΙ (CaIaloguc

of Ihc EιthibiIion). AIhcns. 1975.
38. BUΖαντινέι; Τοι:χΟΥραφlει; καΙ Είκόνει;. ΒΥΖλπιίηι: Murals an" Icons. ΆθtΊναι. 1976.
39. Μ. S. Rrouskari. The MonumenIs of Ihc Acropo]is (Irans]alcd by Α. Doumas). A!hens. 1978.
40. Μ. S. Rrouskari, Les mοnumι:nιs de IΆcrΟΡοtι: (lraduil par Ρ. 5Iarakis). Αιhι:ncs. ]978.
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n Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α' Μ Ε Ρ Ο Υ Σ

H.ZEPBOYΔAKH,Ήλιoι;ιcαίΆλΙειαΙΠΙν. 1-9"Είκ. 1·2) ..

Α. DIMITRΙOU. Α C)'priote 8th - 7th ~ηI. Βί rd Workshop (Ρ Ι s. ΙΟ· IS; F ί 8. Ι).

θΕΟΔ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ· ΤΙΒΕΡΙΟΥ, Έπιτύμβια στήλη από 1"6 ΔΤΟΥ Π.ερίαc; (π ι 11. 16 -17)

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ, Λείψανα ΠρωΤ06λλαδικου, MεσoελλαδΙΙCOI)καΙ

ΎστεΡοελλαδlκoGο!κιομου ση,! Θήβα (π Ι ν. 18·39' Σ χ. 1·9) . .

Γ. ΚΝΙθΑΚΗ, Τό Ό"τά'(ωνο της θεσσαλονΙκης. Νέα προσπάθεια αναπαραστάσεως (π Ι ν.

40-S2'tx, 1·20)...... . .

Η. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥλΟΥ. Παρατηρήσεις εΙς όττιιcάι; έπιypαφd:ς

Μ. TlBEPIOV. 'Ιερόν Δορποφόρων (Π ί ν. S3 - 58) .. " .

Κ. ΔΑΒΑΡΑ, Λαξευτή ΙχθuoδεξιψεVΉ στά Φέρμα Ίεραπέτρας (π Ι ν. 59·66- Σ χ. Ι)

θ. ΠΑΖΑΡΑ. Νέες ΤΟIΧοΥραφΙεςτης UιΗtρης αρχαιότηται;on'ι θεσσαλoνίιcη(π [ ν. 67.69-
Σχ. I - 4). . .

Γ. ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ. Μεταλεξά\-δρεια Πέλλα ΙΠ ί ν. 70 - 7]· Σ χ. Ι - 10) ..

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ.ΕΙκονιστικά Β' (ΠΙν. 72-96) ..

Δ. ΓΡΑΜMENOV, Άπό τΟΟι; Προ{στορικΟΟςοΙκιιη.ισίιι; τf'ιι; ΆνατoλΙKf'ιι;Μακεδονίας(Π Ι ν.

97·Σχ.I-7)

Λ. ΚΟΛΩΝΑ, Χάλκινο δαxnιλίδι άπό τή Σκιλλουντία (Π i ν. 98 - 103' Σ χ. 1) .. ,

Μ. J. BECKER. Μίηoaη soιιlttS (or sιcaliιe and other sIones used for artifacts (Ρ Ι a n Ι}...

Ι ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,Νεοκλασικά Πρελούντια σrήν Έλ/άδα (Π i ν. ]04 - Ι ]0' Σ χ. 1·9'
ΕΙκ. 1-5) . .

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHI, Τό «'Ολοκαύτωμα το!'ι Άριι:αδΙοιι». Σχέσεις προτίιιtοιι καΙ ανrι-

γράφων (Πίν. 111-124).. . .

L. BESCHI. υπο scavo del 1819 nel demo di Aixone{Glyphada). Nuove individuazioni (Τ a ν ν.

125-133; Fig·g. 1-2).. . .

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ . .

ΠJNAKEΣ .......•....... .

Σ<λ.

Ι - 20

21 - 34

3S - 43

44 - 89

90 - 119

120 - 139

140-148

149-154

155-164

165·184

185-192

193 - 234

235 - 241

242 - 252

253 - 293

294 - 308

309 - 321

325 - 346

1 • 133
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ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ'

(Πίν. 1-9" Είκ:. 1-2)

Σέ πρόσφατημελέτη Υιό τά Μεγάλα ΈΡεθίμιατης ΡόδουΙ , επισημαίνεταιΥιό μιάν ακόμη

φορά ή αγνοιά μας γύρω από τήν ΟΡΥάνωση ίων περίφημων Ά λ ι ε ί ω ν, ίων έορτών

που ε{χαν θεσπίσει αί Ρόδιοι Υια νά τιμήσουν ίον εθνικό τους θεό, ίόν ~Hλιo, και που

εξελίχθηκαν σέ εφάμιλλες μέ τους μεγάλους πανελλήνιους αγώνες εκδηλώσειςl.

ΛΙΎοοτές από ίό τέλος ίου 30ΙΙ Π.Χ. αιώνα, περισσότερες από ίόν 20 καί τόν 10
π.Χ. καί κυρίως ίή ρωμαΙκή εποχή, όσες σχετικές έΠΙΥραQές είναι Υνωστές, δέ μας

βοηθοϋν, ακόμη και σε συνδυασμό με τίς φιλολογικές πηγές, νό. άνασυντάξουμε τό

,φόΥραμμα ίων εορτών παρά μόνο στις γενικές του γραμμές: ό,τι ξέρουμε είναι πώς

Ύίνονταν κάθε πέμπτο χρόνο μέ. πομπή, θυσία και τούς yvωστoUς άΥωνες ανδρών και

naiwv3, με συμμετοχή πλήθους ιcόσμoυ καί θεωρών από αλλες πόλεις'i. Για επαθλο

άναφέρουν οί έπιγραφές τού 2ου π.Χ. αίώνα και οί μεταγενέστερες, στεφάνι λεύκης

καί, γιά τούς εφηβOUς, δαχτυλίδι5•

"Αν καί βρίσκουμε την πρώτη μνεία γιά τις γιορτές στον ·Ιστρο8, υπάρχει ή γνώμη,

ότι τά Άλίεια πρέπει νά θεσπίστηκανάμέσως μετά τόν Συνοικισμό'. Πραγματικά απο

τελεί ισχυρό επιχείρημαγιά τήν αποψη αύτη ή προβολή ώς προστάτη τοϋ νέου κράτους

και ολόκληρουτοίι νησιου ενός θεού, πού τά ίχνη της λατρείας του ως έκείνη τή στιγμή

είναι λιγοστά και περιορισμένα στά πλαίσια της ιδιωΤΙΚijς θρησκευτικi)ς δραστηριό

τητας - καί δέ φαίνεται νά εχασε ποτε αύτό τόν χαρακτηρα8 -, παράλληλα με τήν

εντεχνη σύνδεσή του άπό τόν Πίνδαρο με τούς Έρατίδες - κ'φιους εμπνευστες ",αι

• Τόν -ΕφοΡο των Άρχαιοτήτων κ. Γρηγ. Kωvσταvτινόπooλo ευχαριστUl θερμά γιά τήν παραχώ

ρηση τοΟ iιλΙKOO πού δημοσιεύεται Ιδ&. Έπίσης. εi>χαριστ& θερμά τόν σχεδιαστή της Έφορείας Δω

δεκανήσου κ. Μανόλη MανOUΣάKη γιά τήν τόσο έπιδέξια απόδοση της παράστασης των άΥγείων.

ι. V. Kontorini, Les Concours des grands Erclhimia a Rhodcs, BCH XCΙX (1975) σ. 97 κ.Ι.

2. Συγκεντρωμένες πηγές καΙ βιβλιογραφία: D. Morel1i, Ι Culti ίη Rodi, SΙUdi CΙassici e Orientali,
νοl. 8 (1959), σ. 17 κ.Ι., 97 κ.Ι., (Βλ. σχετικα L. Robert στο REG 73 (1960), σ. 183 Νο 297). Πρβλ.

Irene Ringwood Amold, Fcstivals of Rhodes, AJA 40 (1936), σ. 435 κ.Ι, G. Pugliese Carratelli. Docu
mcnti sιιilc Feste. ASAIene 14/16 (1952154), σ. 269 Νο 19.

3. Άπό μιαν Ιπιγραφή τοΟ 200 αl. Π.Χ. μαθαίνουμε γιά μιιί γυναίκα πού βραβεύτηκε στις [ιrn:oδpo

μίες «... γόρι/ Λυιrιιnpι.iτoυ Πεδιιi.δ.ι.,) βλ. Ringwood ArnoJd. 436. Ό σ\XJXετισμόc; τ&ν Άλίειων μέ τα

Ίπποκαθέσια (Fesιus, s.v. Ck:tobcr cquus) τελευταΙα πiιλι iιπό ιόν Η. νοη Gcisau, Der Κleine Pauly
2, IΟι)! ς.ν. He1ios. έχει aItoδι:lxtti λανθασμένος άπό τόν Segre, La Parola del Passalo νι (1951), σ. 141.
Πρβλ. Morelli, δ.π. 98 κ.Ι.

4. Pugliese Carratel1i. σ. 269. MorelJί, δ.π. σ. 98. Ι. Robert, Eιudes AnatoJiennes (1970), σ. 162.
5. More1li. δ.π. σ. 97.
6. ΠερΙ τ&ν Ήλίου άγώνων. Σχολ. Πινδ. ·Oλuμπ. νιι, 146. Jacoby, FGRH 111 Β, 181 Νο 49. Ι.

Morricone, ASAtene 27-29 NS. ΧΙ-ΧΙΙΙ (1949-51), σ. 373 σημ. 4.
7. RinrIood Amold, δ.1Ι". σ. 435. Πρβλ. Morelli, δ.π. σ. 97.
8. Morelli, δ.1Ι". σ. 94 κ.Ι., σ. 99. Pugliesc Carratclli. δ.π. σ. 81. Frascr - Bcan, Τhc Rhιχlian Peraca

and Islands, σ. 130 σημ. 3. Morriconc, δ.π. σ. 373 Κ.έ. Πρβλ. Nilsson, ARW ΧΧΧ (1933), 142 _ OpuSC\l
la Selecta 11, ο. 464.
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2 ΗΩΣ Α. ΖΕΡΒΟΥΛΑΚ Η

οργανωτές τοί'> ίστορικοϋ γεγονότος τού Συνοικισμού - καί την Ίαλυσό9 • Τώρα δμως

έρχονται και ανασκαφικα εύρήματα μέσα στην πόλη της Ρόδου να ύποστηρίξουν την

παραπάνω ύπόθεση καΙ νά προσθέσουν λίγα άκόμη στοιχεία στις γνώσεις μας για τις

γιορτές.

Πρόκειται γιά τά κομμάτια άπό τρία μεγάλα μελανόμορφα άγγεία, που βρέθηκαν:

τό πραnο (ΒΕ 2160) στό ΝΑ. τμημα της πόλης τό ]965 σέ άνασκαφη οΙκοπέδουlΟ, τό

δεύτερο (ΠΒΕ ]771) τυχαία τό 1969 στην περιοχή Ψαροπο(ιλας, στη δυτική ακτήΙΙ, καΙ

τό τρίτο (ΠΒΕ 3331 α-γ) τό 1963 σέ ανασκαφή οίκοπέδου στίς νότιες συνOlκί ες l2.

Τό κομμάτι ΒΕ 2160 από τό σώμα μεγάλου κλειστοϋ αγγείου μέ την παράσταση

του ~Hλιoυ πάνω στό τέθριππο αρμα του (Π ί v. Ι - 2- Ε ί κ. Ι) εχει συγκολληθεί από

εξl μικρότερα θραύσματα. ~Eνα έβδομο προστέθηκε με μικρή συμπλήρωση στήν πιθα

νή θέση του13• Ό πηλός, ανοικτός καστανός μέ ρόδινη άπόχρωση καί τεφρό τόν πυρήνα,

περιέχει λίγο μαρμαρυγία και ψιλή άμμο. Τήν εξωτερική επιφάνεια καλuπτει όμοιό

χρωμη άλλά σκοτεινότερη και λίγο θαμπή επάλειψη μέ πλατιες και άνόμοιας πυκνό

τητας πινελιές. Τό μαΟρο «γάνωμα» στις μορφές, στό κάτω μέρος τοΟ αγγείου καί στή

στενή ταινία πάνω άπό τήν παράσταση, ε1ναι κάπως θαμπό με κιτρινοπράσινη άπόχρωση

κατά τόπους, άλλot'ι πυκνό και άλλot'ι πιο αραιό. Ή χάραξη, λεπτή και απαλή, βαθύτερη

λίγο και σταθερότερη στό ενδυμα τοΟ ~Hλιoυ, χρησιμοποιήθηκε μόνο για τις εσωτε

ρικες λεπτομέρειες τών μορφών. Μέ λευκό δόθηκαν ό χιτώνας και οί ακτίνες γύρω στό

κεφάλι τοΟ θεοϋ, τα χαλινάρια και ή λοιπή σκευή τών αλογων, ξεφτισμένη τώρα στά

περισσότερα σημεία. Τό σχέδιο θυμίζει πάρα πολυ αττική δουλεια, όμως ούτε ό πηλός

οϋτε ή επαλειψη τi)ς επιφάνειας Τι ακόμη τό «γάνωμα» τοΟ αγγείου μπορούν να θεωρη

θοΟν άττικα l4 •

9. Πινδ. Όλυμπ. νιι. Για τήν οργάνωση του συνοικισμοΟ βλ. Pugliese CarraIelli. δ.π. σ. 81 ΙΙ:.έ.

Πρβλ. Morelli. δ.π. 94 K.t .. σ. 96 K.t.
10. Οίιι:όπεδο Κομπιανου. Γρ. KωνσταντιVΌπoυλoς, ΑΔ 21 (]966); Χρονικά. σ. 444. Πίν. 283α.

Βρέθηκε σΙ έπίχωση «πρώιμη υσΤCΡOKλασσΙKή εως έλληνιστική». 'Αναφέρει ό J. Frel. Panatheneische
Amphoren. Keramcikos Heft 2 (1973). 22.

11. ΟΙκόπεδο ::::ενοδοχείου Blue Sky. Μπροστα στό ξενοδοχείο εΤχε αποκαλυφθεί τμημα της δυτικης

οχύρωσης της πόλης, ΑΔ 25 (]970); Χρονικά, σ. 505 Κ.έ. Πίν. 435β (στό κεΙμενο σημειώνεται λάθος

Πίν. 435α).

12. ΟΙκόπεδο ΧριστοφΙδη. όδός Ήραιι:λ.είου 54. όπου εΤχε διαπιστωθεί τμημα της αρχαίας όδου

Ρ 29α. Εύρημα έπιχώσεως. ΑΔ ]9 (1964); Χρονικά, σ. 472.
13. Έσωτερικά ιiβαφο. Διαστ.; μεγ. ϋψ. 0.335μ. μέ τή συμπλήρωση (ϋψ. συμπλ. Ο.Οllμ.), πι.. 0.175μ.

Ή μεγαλύτερη διαμετρος υπολογίζεται Ο.355μ. Ή συμπλήρωση ε-γινε μέ βάση τή μείωση του πάχους.

τήν κάμψη του τοιχώματος καί τήν άντιστοιχία τών αυλακώσεων στό έσωτερικό. 'Ωστόσο. παρουσιάζεται

ανωμαλία στή διάταξη των άκτίνων κοντα στό δεξιό αυτ!. όπου διαδέχονται ή μΙα τήν άλλη δύο μακριες;

παρόλληλες άκτίνες, χωρίς νά μένει χώρος για τήν ένδιάμεση μικρή. '~ι προσπάθεια vΆ απομακρυνΟοΟν

ιι:αί vΆ ακτιVΩΘoυν μέ μετακίνηση του κομμαnο()-που άσφαλώς ανήκει στό ίδιο άΥγείο-εχει ώ<;

αποτέλεσμα iΊ την υπερβολική επιμήκυνση του κεφαλιού η τήν απόκλιση από τήν οριζόντια της ταινίας

που κλείνει επάνω τήν παρασταση. Πρόκειται έπομ/:νωι; για λάθος του άγγειογράφου στόν υπολογισμό,

βταν, άρχίζοντας άπό αριστερό, ζωγρόφιζε τΙς ακτίνες.

]4. Χρ(1Ιμα καί υφή του πηλού γνωστά άπό ροδιακα αΥγεία. Για τόν ροδιακό πηλό βλ. στα γεωμε

τρικά αΥγεία: Coldstream, Grcek Geomeιric Poιtery, 279. Στους ροδιακους όξυπύθμενους άμφορείς;

ν. Grace, Hesperia 111 (1934), 203 καΙ σημ. 4. Α. MaiurI, Atene e Roma, NS. Ι (1920). ]33. Για μιμήσεις
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4 ΗΩΣ Α. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ

Ό θεός, όρθιος, μετωπικός, μέ τόν λευκό αχειρίδωτο χιτώνα του ζωσμένο λίγο

ψηλότερα από τη μέση με χοντρό ζωνάρι, lφατεΙ ηρεμος στά στιβαρά του χέρια τα

χαλινάρια των όρμητικών αλόγων. Τό στρογγυλό πρόσωπο πλαισιώνουν χωρισμένα

στη μέση τά μακριά μαλλιά του, δπως καθιερώθηκαν απο το τέλος κιόλας ΊΟΟ 50υ

αί. στά ροδιακά νομίσματαΙ5, καί σε διπλη σειρά οί άκτίνεςΙ6. Άπο το δίφρο που

κρύβει τό κάτω μέρος του έπιβάτη σώζεται μόνο ή αντυΥα, ζωγραφισμένη σε ανάπτυγμα.

Άναμεσα στά πόδια τών άλογων ξεχωρίζει τό στεφανι του δεξιού τροχου τοϋ αρματος.
•Απ6 τά άλογα τοΟ τεθρίππου σώζεται τό δεξιό ζευγάρι: του ζ υ Υ ί ο υ ίππου

λείπει τό κεφάλι καί τά νώτα, του σ ε ι Ρ α ί ο υ, πού καλύπτεται άπό τόν προηγού

μενο, τό μπροστινό μισό του σώματος. τα αλογα εΙναι άνασηκωμένα στα πίσω πόδια

στό συμβατικό σχήμα του καλπασμοϋ17 • Τά σώματα παρουσιάζονται από τό πλάι σ' όλο

τους τό μήκος χωρίς προοπτικη σύντμηση.

Στην άντίστοιχη θέση, άλλ' άντίστροφα στραμμένα, πρέπει νά συμπληρώσουμε

τα δύο άλογα αριστερά από τό ζυγό (Ε ί κ. 2). Οί ουρες θα γέμιζαν τό κενό ανάμεσα

στά πόδια τών δύο ζυγίων μπροστα άπό τό αρμα, όπως ακριβώς μας επιτρέπει νά υπο

θέσουμε τό κομμάτι ΠΒΕ 1771 (Π ί ν. 3 α) από όμοιο, άλλά μεγαλύτερο άΥγείο στό

Μουσείο της ΡόδουΙβ . Ό πηλός, άνοικτός καστανός σ' άπόχρωση ρόδινη με λίγο

μαρμαρυγία και αμμο, εΙναι ροδιακός. Ή εξωτερικη επιφάνεια εχει θαμπη άραιη επά

λειψη σέ καστανη άπόχρωση. ΤΟ «γάνωμω) μέ ελάχιστο ιριδισμο χωρίς ιδιαίτερη στιλ

πνότητα είναι λιγότερο λείο απο όσο στο προηγούμενο αΥγείο. Τό χάραγμα έγινε έδώ

μέ πιό χοντρη άκίδα καί ειναι κάπως άδρότερο.

ΤΟ τμημα πού σώθηκε άπό την παράσταση εχει τόση ομοιότητα με το αντίστοιχο

του προηγούμενου κομματιου, καί το σχέδιο τέτοια συγγένεια, ώστε μποροϋμε να υπο

θέσουμε, δτι οΙ δύο εικόνες είχαν τό ίδιο πρότυπο. Έδώ σώζονται: μέρος από τά πίσω

πόδια του αλογου δεξιά άπο το ζυγό, ό δεξιος τροχός του αρματος, στον όποΙο διακρί

νεται και ό άξονας πάνω άπό τις άκτίνες καί, τέλος, οί μακριες πλούσιες ούρες τών δύο

άλογων, του δεξιοϋ ζυγίου και τοϋ άριστερου. Συμπληρώνεται έτσι με βεβαιότητα το

τέθριππο και στο πρώτο άγγείο (ΒΕ 2160) μέ το δεύτερο ζευγάρι αλόγων στην αντί

στροφη πρός τά αριστερά θέση, κατά τό γνωστό σέ παραστάσεις μετωπtκου αρματος

«άνοιχτό» σχημα Ι9 (Ε ί κ. 2).
τα αλογα σχετικα βραχύσωμα άλλά στιβαρά ζώα, σε πιο εξελιγμένη μορφη από

του Μαυσωλείου, Π.χ. στίς δυτικες πλάκες, Βρετ. Μουσ. 1016,24/25, 1006.2320, 11 του

ΚΥανώματOQ> ωlό &ξιοοττικο. tργαστηρια βλ. V. Mttsopoulou - Leon, OJh. L (1972/73), σ. 261 κ./:. R. Μ.
Cook. BSA 60 (1965), 143.

15. Βλ. πρόχειρα Ch. Seltman, Greek ColnsI • πίν. ΧΧΧ, 13-15.
16. Γιο. τη διάταξη των άκτίνων Marcade. Mon. Ρίοι 47 (1953), σ. ιι K.t. καΙ BCH 80 (1956), σ.

\71. Γιο. τό συνδυασμό άκτίνων καΙ στεφάνης Η. Jucker. Jdl 84 (1969) 252. σημ. 13.
17. την κλασσική του μορφη βρηκε τό σχήμα στη ζωφόρο τοϋ ΠαρθεVΏvα, S. Reinach. RA (1900)

Ι, σ. 217 fίg. Ib «cabre flechi». R. Lefort des l1ouzcs, Melanges Ch. Picard 11. 594 κ.έ.

18. ΜΈΥ. ίίψ. 0.126, μΈΥ. πλ. 0.083, πάχ. Ο.Ol/Ο.099μ.

19. Προτιμηθηκε ή έκφραση «ανοιχτό.. άπό την κατα λέξη μετάφραση τοϋ όρου {(gesprengtes
Schema», βλ. Hafner. Viergespann ίη Vorderansichl σ. 70. Deonna. Genava 9 (1931) 147 Κ.Ι

20. Buschor, MaussoJlos und AJe)(ander, εΙκ. 7. 8. Πρβλ. καΙ τΙς πλάκες τi'ις ανατ. καΙ δυτ. πλευραι;.

Luiiies - Hirmer, Griech. PJastik, εΙκ. 202-203.
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6 ΗΩΣ Α. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ

παναθηναΤκου αμφορέα στό Παρίσι, Bib1. Nat. De Ridder, Cat. Νο 246 (7)21, με τα

σφιχτοδεμένα, άλλα κάπως πιο λεπτά σώματα καΙ τα δυνατα νευρώδη πόδια, η τα αλογα

τf'jς Σελήνης στην πελίκη τf'jς Θέμιδος του Leningrad, 5ι. Ι 79322, πλησιάζουν χωρΙς

νά εχουν φτάσει στήν ίδια πλαστικη έξέλιξη καί δραματικότητα τό αλογα του ίππέα

στό ανάγλυφο από τη Ρόδο στή Νέα Ύόρκη 23 καΙ τα μεγαλόσωμα καί πληθωρικά ζώα

τf'jς σαρκοφάγου tol) Μεγάλου Άλεξάνδρου24 . Κοντά τέλος, άλλα νεώτερα κάπως,

εΙναι και τά αλογα του (ζωγράφου rli)v 'Αμαζόνων;) Π.χ. στίς πελίκες Leningrad ΝΒ

2230~, Leningrad Opis ΙV ]2800 καί Νέας 'Υόρκης Metr. Mus. 06.102/.1952', Ό επι

βλητικός θεός μπορεί να παραβληθεί με τόν Σίσυφο Α' το1) αφιερώματος του Δαόχου28

καί ακόμη καλύτερα με τόν Διόνυσο μιτρηφόρο από τό δυτικό αέτωμα τοι) 40υ αίώνα

τοι) ναού του Άπόλλωνα στους Δελφούς, όπως τόν ανασύνθεσαν τελευταΙα οί Croissant
και Marcade29•

Ή χρονολόγηση των δύο αγγείων στή δεκαετία 330·320 π.χ. θα πρέπει να θεωρηθεΙ

ετσι ασφαλής.

Σ' αυτή τήν εποχή, τελευταΙο τέταρτο τού αίώνα, ή αναγνώριση αττικf'jς δουλειας

πανω σε μή αττικα αγγεΙα δεν μπορεΙ να μας ξενίσει. Δίπλα στους άλλους μετανάστες,

που αμέσως μετα τόν Πελοποννησιακό πόλεμο αρχίζουν να εγκαταλείπουν τήν 'Αττική,

οί αθηναιοι κεραμεις είναι από τους πρώτους που διαρρέουν προς τα κέντρα, όπου

ως τώρα διοχέτευαν τό εμπόρευμά τους. 'Εκεί μπορουσαν να ασκήσουν μέ μεγαλύτερη

επιτυχία τό επάγγελμά τους, δημιουργώντας μέ τόν καιρό ντόπια, εφαμιλλα με τό αττικό,

ανταγωνιστικα κεραμεικα κέντρα30• Στήν Έφεσο ξέρουμε ότι εγκαθίστανται καί δου

λεύουν για τήν έπίσημη πολιτεία κατασκευάζοντας (~ .. . τΟΥ κέραμον τον μέλανα ...
καί τής Οεώς την ύδρίαν... » ο{ αθηναιοι αδελφο! Κίττος καί Βάκχιος, κεραμείς με οί

κογενειακή παράδοση, που ανακηρύσσονται χάρη στήν τέχνη τους γύρω, στό 32] π.χ.,

21. CVA.2. πίν. 91, 4. 7. Beazley, ΝΑ 47 (1943). 459.
22. ΚΑθ 43. Beazley, ARVl 1476. 2 ~~the Eleusinian Ρ.') Κ. Schefold, Untcrsuch. Ζυ den Kcrτschcr

Vasen, Νο 369, πίν. 32, 2.
23. Metr. Mus. Acc. Νο. 07. 286. 111. G. Richter, Cat. Sculpt. Meτr. Mus. (1954). Νο. 142 πΙν. αν

σ. 142 κ.έ. (παλ. βιβλ.).

24. V. νοη Graeve, Der AJe:<andersarkophag, 1st. Forsch. 28 (1970), πΙν. 24/25, ίδιαΙτ. πΙν. 26. 28.
31 "αΙ σ. 167 κ.έ. γιά χρονολόγηση. Διαφορετικά ό Schefold, Der Alc:<andersarcophag, σ. 33 σημ. 1.
Βλ. σχετικά, Η. Ρ. Lauscher, Gnomon 43 (1971), σ. 313 κ.έ. καΙ U. Sussenbach, Der Fruhhellenismu~

im griech. Κampfrelief, σ. 21 Κ.έ. ίδιαιτ. 28.
25. Schefold. Die Kertscher Vasen, πΙν. 24a καΙ UnIers., Νο. 505. Jdl 73 (1958) 46 είκ. Ι Ι. Bcazlcy,

ARV' 1478, 6.
26. Schefold, Unters., Νο. 503, πίν. 37, 2, Bcazley, ARVl 1478, 3.
27. Schefold, Unters., Νο. 547, πίν. 38. 3-4. Bcazley, ARVl 1478, 5. G. Richtcr, Α Handbook οΓ

Greck Art. εΙκ. 255c.
28. Τ. Dohrn, Ant. Plastik VIII, πίν. 30. Borbein, Jdl 88 (1973), 79. D. Wil1ers, Gnomon 47 (1975)

494 Κ.έ. Ρ. Moreno. Lisippo 1 (1974), σ. 62 κ.1:. (άρ. 6) καΙ 66 Κ.έ. (άρ. 7\.

29. BCH 96 (1972), σ. 890 είκ. 2, σ. 887 κ.έ. 895. Fr. Croissant, BCH 99 (1975), σ. 710 είκ. ]-2.
30. Marcade. Αυ Musce de Dclos. σ. 475. Bcazley, ΝΑ 47 (1943), 456. Sparkes - Talcott, Black

and Plain Pottery. The Athenian Agora ΧΒ, σ. 12 σημ. 17. G. Koρcke, Gnomon 47 (1975), σ. 185. Γενικα
γιά τήν οΙκονομική Jro.τάσταση στήν Έλλάδα τόν 40 αΙ βλ. Μ. Rostovtzcff, Gesel1sch. und Wirtschafts
gesch. der hellen. Welt 1, σ. 70 κ,έ.
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ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 7

Έφέσιοι πολίτες3Ι. Ή Ρόδος, πού από καιρό ηδη είχε ανοίξει τίς πύλες της στους αθη.

ναίους καλλιτέχνες32, είναι πoΛU φυσικό να δέχτηκε καί κεραμεΤς καί μάλιστα να είχε

αναθέσει σε όρισμένους απ' αυτούς έργο αναλογο μ' αυτό πού ανατέθηκε στους Άθη~

ναίους του ψηφίσματος της Έφέσου, Γιατί ή μελανόμορφη τεχνική καί τό μεγάλο μέ

γεθος των αγγείων (πρβλ. πιό κάτω καί τό τρίτο) όδηγουν αναγκαστικα σε συσχέτιση

μέ τους παναθηναϊκούς αμφορεΤςι:ι, ενω παράλληλα ή μεγαλόπρεπη παρασταση του

θεου, πού μόνη θα καλυπτε τή μία δψη του αγγείου (Ε ι κ, 2), δπως τό Παλλάδιο στα

αττικα επαθλα, μας υποχρεώνει να τα συσχετίσουμε μέ τα Άλίεια. νlσως δέν πρέπει να

είμαστε μακρια από τήν αλήθεια, αν υποθέσουμε. πώς τό πρότυπο γιό τήν παράσταση

σύνθεσε ειδικα για τήν περίσταση κάποιος ίκανός 'Αθηναίος αγγειογραφος34, πού

χρησιμοποίησε ενα παραδοσιακό είκονογραφικό τύπο της αττικης αγγειογραφίας.

Σέ μετωπικό αρμα εΙχε πρωτοπαραστήσει τόν νΗλιο ή αττική τέχνη στήν τελευ

ταία δεκαετία του 60υ αί. καί είχε κρατήσει σταθερα τόν τύπο χρησιμοποιώντας τον

καΙ για τή Σελήνη μέχρι λίγο πριν από τα μισα του 50υ α1. 35• Τότε παρουσιόζεται ή νέα

παρασταση του θεου μέσα στό εικονιζόμενο από τό πλαι αρμα36 , πού καθιερώνεται ώς

ό είκονογραφικός τύπος της κλασσικης περιόδου και γνωρίζει τήν ακμή του στίς φει

διακές συvOέσεις3'1. Τήν αλλαγή τοΟ τύπου θέλησαν να σχετίσουν με τή φαινομενικα

γενικότερη απουσία μετωπtκου αρματος από τήν αγγειογραφία της έποχης, πράγμα

δμως πού αποδείχτηκε αστήρικτο από τήν εξελιγμένη μορφή του θέματος πάνω στον

κρατήρα του ΑΙ Mina38• Άντί όμως για τή μετωπική παράσταση του τέθριππου, όπως

μας τήν παραδΙδει διαμορφωμένη στα μέσα του 40υ αΙ ό κρατήρας αύτός, ό αγγειογράφος

των ροδιακών αγγείων προτίμησε τόν ύστεροαρχαϊκό τύπο, τό «ανοιχτό» σχημα, γιατί

μόνο αυτό του έδινε τή δυνατότητα να παρουσιάσει στή μέση ξεκάθαρα τόν κυρίαρχο

πάνω στό αρμα του θεό39 καί να τονίσει, με τή συμμετρική πλαισίωση από τα μαυρα

31. Ε. Diehl. Die Hydria, σ. 200 (παλ. βιβλ.). J.M. Cook, BSA 60(1965), σ. ]43 κ.1:. Sparkes- Τalcott,
δ.π. J. Schafer, Hellen. Keramik aus Pergamon, σ. 8. V. MiIsopoulou - Leon. δ.π. 264.

32. Marcade, δ.Π. 475. Για τΙς πολιτικές συνθηκες πού εύνόησαν τήν «είσβολή» αττικου πνεύματος

βλ. Ρ. Fraser, BSA 67 (1972) ]22.
33. Γιά απομιμήσεις παναθηναϊκ&ν πρβλ. Ν. Κοντολέων, ΑΕ (\953), ΙΙ, σ. 589 σημ. 2. Ε. Stem,

Είη Beitrag zur hellenisrischen Keramik (Odessa ]910).
34. Διαγωνισμοί για τήν ανάθεση κατασκευης άγγείων άπό τήν πολιτεϊα εlναι γνωστοί, πρβλ. το

έπίγραμμα της 'Εφέσου (σημ. 3]) γιά τους αδελφους Κίττο καΙ Βακχιο. Για τή μονοπώληση κατασκευης

παναθηναϊκ&ν αμφορέων βλ. Preuner, JdJ 35 (]920), 69 κ.1:. Τarbell. C1ass. Review χιν (\900), 474.
Bmuchitsch, Die Panatheneischen Preisamphoren, 160. Schmidt, Archaist. Kunst, 83.

35. Κ, Schauenburg, Helios, σ. 50. σημ. 40, σ. 70, σημ. 320 καΙ Die Gestimbildcr ίη AIhen und υη

teritalien, Απι. Κ. 5 (1962), σ. 5]. Η. Hoffmann, Journal οΓ the Amer. Research Center ίη Egypl 2 (1963),
113 κ.έ. Ι. Lacroix, Etudes dΆrcheοlοgίc Numismatiquc (1974), 92 κ.1:.

36. Schauenberg, Απι. Κ. δ.π. σ. 52 καί Helios, σ. 58, σημ. ]68 (κατάλογος).

37. Β. Schweitzer, ΑΑ 1941, σ. 317 κ.ε .. Schaucnburg. ό.π., σ. 52 κ.1:., σημ. σ. 31 (βιβλιογραφία).

38. O"ford, Ashmolean Mus. Beazley. JHS 59 (1939), σ. 38. 43, πίν. JI- JV. Hafner, δ.π., σ. 62 κ.1:.

Γιά τό θέμα βλ. παρατηρήσεις Greifenhagen. Gnomon 15 (1939). σ. 342, 344 κ.1:. Β. Andreae. Μοιϊν

gesch, Unters. ΖΙΙ den rom. Sarkophagen, σ. 23. Fr. Matz, Mitteillungen des Jnstiιuts 5 (1952), σ. 1]5.
Πρβλ. ro! τόν λίγο παλιότερο κρατήρα της Συλλογης Jatla, Κ. Sichtermann, Griech. Vasen ίη υη

teritalien, Κ 42 πίν. 71. Hafner. δ.π. σ. 69, 79 κ.1: .• πίν. 2. Greifenhagen, δ.π. σ. 345.
39. Όσο έπιτρέπει να κρίνουμε τό τμημα του λαιμου του αλογου πού σώζεται, ό καλλιτέχνης απέ·

φιryε τή στροφή των κεφαλι&ν πρός τόν ζυγό, που θα δημιουργουσε σύγχυση στήν εΙκόνα (διαφορετικά
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8 ΗΩΣ Α. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ

σώματα των άλογων, τη λαμπρότητα καί όλη τη μεγαλοπρέπεια της Έ π t φ ιi ν ε ι ά ς

του, θέμα που ιδιαίτερα αΥαπησε καί κατάλαβε να παραστήσει ό 4ος αίώνας«J, και που

ε{χε ξεχωριση'ι σημασία για τα άγγεία· επαθλα των 'Αλιείων. 'Αναβίωση άρχαϊκων

μοτίβων στήν τέχνη του 40υ οΙ εχει σημειωθεί καί αλλοϋ4Ι • ΣηΊ συγκεκριμένη όμως

περίπτωση - αν λάβουμε υπόψη ηΊν παρακάτω παρατήρηση το(') Schauenburg, σχε

τικά με τίς παραστάσεις του -Ηλιου και των άστερισμων- Υενvιέται τό έρώτημα κατά

πόσο πραγμαΤΟΠΟιΊ)θηκε η άναβίωση αύτη για πρώτη φορά με την ευκαιρία τf1ς εί

lωνΟΥράφησης των ροδιακών αγγείων iΊ αν είχε προηγηθεί στήν ίδια την Άθήνα. Ό

Schauenburg πραγματικά διαπιστώνει άπουσία παραστάσεων του -Ηλιου, καί γενικό

τερα των άστερισμων στην άττικη τέχνη του 40υ αΙ42 σε άντίθεση με την ίταλιωτι·

κη, που μέσα στην πληθώρα τέτοιων παραστάσεων που εχει νά επιδείξει, είχε δώ·

σει και τά μοναδικά, μέχρι τώρα γνωστά, δείγματα έπιβίωσης του ύστεροαρχαϊκοϋ

τύπου του rΗλιου σε μετωπικό τέθριππο στό δεύτερο μισό του αιώνα43• την είκονογρα·

στο άπεΙο ΠΒΕ 3331, πρκ. σ. 10, Π ί ν. 3β). 'Η μαύρη αντυΥα του δίφρου, που τέμνει τα πόδια λίγο πάνω

από τα γόνατα, καΙ το δεμένο κάπως ψηλό: μαi)ρο ζωνάρι προσθέτουν ίίψος καΙ έπιβλητικότητα στή μορ..

φή. ένω ή κυρτή γραμμή του ζωναριου δημιουργεΤ τήν αίσθηση, δτl ό θεός καΙ τό αρμα του βρίσκον

ται ύψηλότερα άπο το θεατή. Γιά τό υπερφυσικό μέγεθος του rΗλlOυ σε σύγκριση με το. αΜΥΥα βλ.

Α. Neugebauer, Jdl 58 (1943), σ.65.

40. Τήν επιλογή τ!1ς μετωπlκ!1ς παραστασης γιο. τό Ιδιαίτερο νόημα πού προσδίδει στήν εΙκόνα

(Hafner δ.π. σ. 82) άπορρίπτει κατηγορηματικά ό Grcifenhagcn δ.π. 343 Κ.έ. ΧωρΙς αμφιβολία ή έλλη

νlκή τέχνη δεν έδωσε στή μετωπική μορφή το νόημα που εκμεταλλεύτηκαν οί ρωμαϊκοί χρόνοι (G~i

fenhagen, δ.π. σ. 344). Δεν εΙναι δμως δυνατόν να αμφισβητηθεί ή Ιδιαίτερη σημασία της στήν τέχνη του

40υ αΙ πΧ. (Τ.Β. \Vcbstcr. ΑΓΙ and Literaτurc ίη thc 4th ccnt. Athens, σ. 80, 82 κ.ε. 85, καΙ JHS 73 (Ι 953)
186. Η. MCIzger, Lcs Rcp~senIaIions dans la CeramiQuc atIiQue du IVc siecle, 59 καί σ. 371 K.t. Ιχετικο.

μ' αυτό δεν πρέπει να παραβλtψoυμε καΙ τό γεγονός, δτι οΙ &φιπποι ανδριάντες καΙ τα άρματα τοποθε

τουνται στο βάθρο τους μέ κύρια δψη τήν μπροστινή, γιατ! αυτή είναι ή «δυναμική» πλευρα τους, πρβλ.

Η. Siedentopf, Das hel1en. ReIterdenkmal, σ. 41. Hafner, δ.π. Greifen.hagen, δ.π. σ. 341 Κ.έ. 'Η ελλειψη

μετωπικου άρματος του νικητή πανω στους παναθηναίκους αμφορετς, πού επικαλεΙταl ό Grcifenhagcn,
δ.π. 344, οφείλεται στό δτι κατα παρό.δΟ::Jη σ' αυτο. τα αγγεΤα εικονίζεται το αγώνισμα, ό άθλητής σε δρά

ση. Ό υπαινιγμός τ!1ς έπιτυχίας του γίνεται με τή μικρή μορφή τ!1ς Νίκης. που πετα προς τόν αγωνι

ζόμενο μέ ενα στεφάνι η μια ταινία. Βλ. τελευταία το(ις παναθηναϊκούς αμφορεϊς ο.πό τήν Έρέτρια στο

Έθνlκό Μουσεϊο, Π. Θέμελης, ΜΑ ιι (1969) σ. 412 εΙκ. 2 β.

41. Η. Luschey, Fcstschr. f. Β. SchweiIzer, σ. 243 K.t. Th. Kraus, ΑΜ 69/70 (1954155). σ. 109 κ.ε.

Πρβλ. κα! Schauenburg, Ant. Κ. δ.π. 58 σημ. 81. Παραλληλη εξέλιξη μέ τον όλόσωμο τύπο εχει τό

«αναδυόμενοιι αρμα, ό συντετμημένος τύπος του άρμα το; τοϋ Ήλιου (Hafner, δ.π. Exkurs σ. 132). Ιχε

τικο. R. Zahn, AnaIolίan Stlldies pres. ιο Sir \νίll. Ransay. σ. 447 σημ. 1. Τον συντετμημένο τύπο βρί

σκομε συχνό στήν Ιταλιωτική μελαμβαφ!1 κεραμεική, Π.χ. R. Pagcnstechcr. Calcn. Rcl icfkcr.. Νο. 1,115.
134, στήν ετρουσκική τέχνη, Π.χ. Kρατ!1ρCς (RM 42 (1927). 120 εΙκ.l) καΙ ιδιαίτερα στους χάλκινους

εnαραιqOυς καθρέφτες (ΜΟ:Ί. Αηι. χχιll, πίν. 111 σ. 664, Mdl 6 (1953) πίν. 4. Μια πιθανή ερμηνεία του

θέματος βλ. Bendinel1i, Mon. Αηι. 1918, σ. 234, 240 κ.ε. S. Hayncs, Mdl δ.π. 21 K.t .. 25). Παράλληλα βλ.

την έρμηνεία γιο. τα έλληνιστικα καΙ μεταγενέστερα αετώματα με ανο.ΜΥΥη παράσταση, πού προτε(νει

ο Ρ. Hommel, Giebe1 und Himmcl. 1st. Μ, 7 (1957) σ. 11 Κ.έ.

42. Ant, κ., δ.Π. 53, 58 Κ.Ι Μία από τΙς σπάνιες άττικές παραστο.σεις στΙς αρχές του 40υ αΙ σε

κρατήρα από την Όλυνθο (Olynthus ν, Νο. 129 πίν. 75-76, εΙκ. 10 σ. 104) δείχνει τον ηλιο από το πλάι.

43. (α) Ό άπουλlκος κρατήρας στή Βιέννη, Sacken-Kenner, Slg. κ.κ. MίinzenkabineI, σ. 241 Νο.

249. Neugebauer, Jdl 58 (1943) σ. 66 εΙκ. 8. Hafncr, δ.π. 62 Νο. 166 (παλ, βιβλ.) 77 Κ.έ. 'Ανάλογο θέμα σε

παρόμοιο κρατήρα είδε ό Panofka, ΑΖ 6 (1848), σ.306, το 1847 στή συλλο-Υη του cav. BeIti στη Νεο.

πολη, Ι' αυτόν ό ηνίοχος μέ ακτίνες στό κεφάλι' ελειπε δμως τό μεγο.λο τόξο, ενώ unijpxt ό κεραυνός.
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φική αυτη τάση συνδΟΟζεl μέ τή λατρεία τού ~Hλloυ και τών άστΡIK<ίJν σωμάτων στήν

Κάτω Ίταλία - κυρίως στήν 'Απουλία - καί στή ΣικελίαΙΙ . Λατρεία του ~Hλιoυ βέ

βαια δέν μαρτυρεΙται στήν 'Αθήνα' όμως ή ένασχόληση γύρω άπό τά θέματα αυτά στό

επίπεδο τ~ς φιλοσοφίας γίνεται εκεί όλο καί πιό ζωηρή άπό τόν 50 στόν 40 αιώνα και

προετοιμάζει γενικότερα τό έδαφος γιά τήν 'Αστρολογία τού 30υ, τόσο στό έπιστη

μονικό επίπεδο, 000 και στις λαϊκές δoξασίΕςU. Τήν έπίδραση και τόν άπόηχο αίrt~ς

τ~ς ένασχόλησης,είτε τόν δεχτουμε στις συνθέσεις του Φειδία είτε μόνο στό Ιργο του

Ευριπίδη" γιά τόν 50 αιώνα, δέν είναι δυνατόν νά μή τόν διακρίνουμε στήν άπική

τέχνη του 4ου. 'Από τή «σκηνή» τού ·Ιωνα47 ως τόν «κοσμικό» μανδύα. (WeItmanteI)
τοϋ Δημητρίου&8 δέν μπορεί νά μήν ύπηρξαν συνδετικοί κρίκοι. ούτε ή παράσταση τοϋ

Δημητρίου - -Ηλιου στό προσκήνιο του ΔΙOWΣιαKOυ θεάτρουΩ θά ήταν ΠPωΊ'όQαντη

έμπνευση τίΊς στιγμίΊς, χωρις προηγούμενη εικονογραφlκή παράδοση. Σέ πίνακες.

ύφάσματα κλπ. θά πρέπει νά εΙχε άποτυπωθεΙ πολλές φορές ηδη ό άστρικός κόσμος

και ό WΗλιος, πριν νά φτάσει ή ώρα τής ύποδοχης τού Δημητρίου άπό τouς 'Αθηναίους

μέ τις γνωστές εκδηλώσεις50.

Ή άττική άγγειογραφία δέ μας ειχε προσφέρει καμιά μαρτuρία μέχρι στιγμ~ς

πάνω στά θέματα αύτά. Τώρα όμως τά δύο ροδιακά άΥΥεΤα πoU εξετάζουμε, έρχονται

νά συμπληρώσουν τό κενό μέ τήν παράστασή τους, πού έχει άσφαλ(i)ς άττική τήν κα

ταγωγή.

Ή παρουσία τού τύπου στήν άπουλική κεραμεική τήν ίδια εποχή, ίσως άξίζει

τόν κόπο νά ερευνηθεί πιό συστηματικά άπ' όσο tnttptItOUV τά πλαίσια αίιτοϋ του

αρθρου5Ι • 'Ασφαλώς, ή σημασία των συΥκεκριμένων παραστάσεων σχετίζεται μέ ης

(β) Τό μεγάλο πινάκιο στό Bari, άρ. 5928, RM 29 (1914), σ. 94 C εlκ. 2, 2. S<:haucnburg, Αηι. Κ. δ.π.

σ. 58 σημ. 20. Hafncr, δ.ιι. 61 Νο. 165. Trcnda1J, larτ:nlo nclle Cίvilla deIIa Magna Grτ:cia. Αιιί del dc
cimo Convcgηo di SΙιldί sul1a Magna Orτ:cίB, 4-1 Ι Oct. 1970, πίν. χι. (γ) 'Ο κρατήρας μέ τις έλικωτές

λαβέι; &.ιιό τή Basilicala στό ΛοΟβρο, Hafner, δ.lΙ. 71, Νο 164 πίν. 3. S<:hauenburg, Αηι Κ. 6.11., 58, σημ.
80. σ. 61. Gτeifenhagcn, δ.lΙ. 345. (δ) Βλ. τέλος;. τό μετωπι..:ό αρμα 1'00 Ί-Ιλιου μέ φτερωτές μορφέι; στή

θέση τύ'lν άλογων στή σφαιρι..:ή l1υξίδα άιιό τό Mclfi Val1cverde, Mus. Archeo1. di Potenza, Ι.Ν. 54392.
G. Tocco, ΡΟΡοlί aIIcl1enici ίη Basilicala. 01Ι. Dic. 1971, σ. 111 l1ίν. ΧLΙΙ.

44. S<:hauenburg, Αηι. Κ. δ.ιι. 61, ιδίως 63 ..:.έ. Είδι..:ά γιά τόν Τάραντα, WuilleuAlier, Tarente. Des
Origines a la ConqucIe ronlaine, σ. 490 ":.t. Γιά ενα σατυρι..:ό δράμα μέ τίτλο «"ΗλIOQ> βλ. Τ. Β. Wcbslcr
Trcndall, IIlustr. of gr. Dranla, 1971, 36 11, 12 (έτροιιο..: . ..:ρατήραι; τοΟ Sonlnlavilla Ρ.) μέ l1αλ. βιβλιογρ.

45. Nilsson, GGR. 11, σ. 256 ":.Ι ..:αί Ι!, σ. 839. Ό ίδιοι;, Harvard Theological Revicw ΧΧΧΙlΙ

(]940), 1 ..:.Ι Η. Grcs~mann, Οίι! hellen. Gestimre1igion, Der Βlιι! Orienl, Bh. 5, 1925. V. Ehrcnberg,
Alhen. ΗΥηιηυ! auf Demctrius Poliorketes. Die Antike νιι (1931), 293 ..:.Ι L. lacroix, 6.11. σ. 105 ..:.έ.

46. Β. S<:hwcitzcr, ΑΑ 1941, 317 ..:.έ. Marcade, Μοη. ΡίΟ!. 47 (1953), σ. 30. Ε. Will, Lc rclief culιuel

greco-romain. σ. 283 ":.έ. ΔιαφοΡετι..:ά, S<:haucnburg, Anl. Κ. δ.ιι. 54.
47. Εύρ., Ίων 1141-115g. Fr. von Lorcnlz, «Βαρβάρων υφάσματα», RM 52 (1937) 201. Marcade

δ.π. 30 σημ. 6. Will, δ.Π. 285,
48. Άθην. χιι σελ. 5Η Ε. FHG ", 477. Π).ouτ., Δημητρ. 41, 6.
49, Άθήν. δ.l1. Ehrcnbcrg, δ.Π, 295. Μιά άπεικόνιση το() Δημητρίου άνάλσrη μέ τόν "Ηλιο τύ'lν

άπείων ε{ναι ίσως πιθανότερη άJtό τήν ίιn:όθεση τiΊι; D. MΊChel. AICJ1andcr dcr Gr. als Vorbild, ... La
tomus (1967), 81 κ.έ., nώι; θά ..:αθόταν έπά.vω σέ σφαίρα.

50. Πρβλ. σημ. 49 καΙ Άθην. νι 253 c/d. Diehl. Anlh. lyr, 249 11. Powell, Coi!ecIanc:a Alcxandriruι

173. Ehrτ:nberg, δ.ΙΙ:. 279 ..,ι. Wcbsler, Hellen. PoeIry and ΑΓΙ, 13 σημ. Ι,

51. Ό Μοι; τΟΟ-Ηλιοο στό αρμα θεωρείται άιro τόν Schauenburg (Helios, 10,13 καί σημ. 40) ώι;

έλληνι..:ή δημιοοργία. Δελεαστι..:ή θά ήταν ή ίι1rόθεση, xιlις Ισως μεσολάβησαν τά άryεΙα· εχαθ).α,
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θρησκευτικες δοξασίες τοϋ τοπου (πρβλ. σημ. 44). Κάτω άπό τό πρίσμα αυτό θά πρέπει

νά έρμηνευτεΙ τό μεγάλο τόξο γύρω όπά τό άρμα τού ~Hλιoυ και ό κεραυνός έπάνω

άριστερά στον κρατήρα της Βιέννης (βλ. σημ. 43 α). Ή σύνδεση της παράστασης μέ

τη ,~Bρoντή, Άστραπή, Kεραυνoβoλίω~ τοϋ Άπελλη (ΡΙίπ. ΝΗ. 35, 96)δ2, όσο έλκυ

στικη και αν εΙναι ώς ύπόθεση, δέν μπορεΙ νά στηριχτεΙ στην τόσο λακωνικη και άό

ριστη μνεία τών iΊ τού εργου του Άπελλίϊ, που μας άφησε ό Πλίνιος. Στη σφαιρική

πυξίδα άπα την Basilicata στό Μουσείο της Potenza (βλ. σημ. 43 δ) τό θέμα συνδυά

ζεται με την ταφική χρήση τοϋ άγγείου: τη θέση των άλογων στό άρμα i:xouv πάρει

οί δυο φτερωτές μορφέςδ3, Στον κρατήρα του Λούβρου (βλ. σημ. 43 Υ) χρησιμοποιείται

τό μοτlβο, ώς το καθιερωμένο σχήμα γιά το αρμα τού ~Hλιoυ, σε μιά παράσταση, πού

KατιJ τό άλλα δεν εχει σχέση μέ τό θέμα τής 'Επιφάνειας τού θεού, δπως αντίθετα την

παρουσιάζει το πινάκιο στό Bari (βλ. σημ. 43 β).

Όπωσδήποτε δμως Ο τύπος τοϋ μετωπικοϋ τέθριππου «(άνοιχτό» σχfΊμα) καθιερώ

νεται πιό συστηματικό γιά το ήλιακό αρμαΜ καί εξελίσσεται τελικά σε τυπικό σχημα

γιά την ΆποθέωσηΜ.

Στά κομμάτια άπό τό τρίτο μελανόμορφο αγγείο, ΠΒε 3331 α-γ, σώζονται περισ

σότερα στοιχεία καί t:χουμε μιά πληρέστερη είκόνα γιό τόν τύπο τών άγγείων πού

αντιπροσωπεύει. Πρόκειται ασφαλώς γιό άμφορέα. Τό πρώτο κομμάτι (α) (Π ί ν.

3γγκ\ συγκολλημένο άπο τρία μικρότερα, προέρχεται άπό τόν ώμο του άγγείου.

Σώζεται ή θέση της πρόσφυσης της δεξιας λαβης καί στο πάνω μέρος τμήμα του λαιμοϋ

ϋψ. 0.02 μ., πού ξεχωρίζει απο τόν ώμο με πλαστικό δακτύλιο. Άπο τή διακόσμηση

τοϋ λαιμοϋ εμειναν οί βάσεις δύο ανθεμίων, ενώ στόν ώμο t:xet διατηρηθεί τό δεξιο

τμήμα της μετοπης με τήν παρόσταση. Τά δύο αλλα κομμάτια (β καί γ) προέρχονται

πού εφερναν οι νικητέι; για τη μίμηση του τυπου Χωρίς αμφιβολία δ ταραντίνος κιθαρωδός Νικοκλης.

δυό φορές νικητής στα Άλίεια IIG 1I 3. 1367. Τήν πρώιμη χρονολόγηση του Kohlcr. Rhcin. Mus.,
Ν. F. χχχιχ (1884) 297 κ.l: .. γύρω στό 310 π,χ. ακολουθεΙ ή Ringwood Arnold ό.π. 435 σημ. 4. Διαφο
ρετικά Wuilleumier. Tarente, 61 Ι. Α. Maiuri, Nuova Sil10ge epigrafica di Rodi e Cos (1925). 19,9: γύρω
στό 200 π.χ. Morelli. ό.π. Ι 7 καΙ τελευταΤα Problemi di SlOria Tarentina. Αιιί dcl decimo Convegno di
Studi della Magna Grecia (1970). 58] δεν ήταν ό μοναδικός ίταλιώτης πού θα πήρε μέρος στoiις αγωνες.

52. Hafner. ό.Π. 77 Κ.έ. Wickhoff. Wiener Genesis, σ. 78. Τό μεγάλο τόξο, «Himmelsbogen», δεν

εΙναι αγvωστo στήν απουλικη αγγειογραφία, βλ. Schauenburg. Ant. Κ. δ.Π, 56 πίν. 18,3.20.
53. Γιά τις φτερωτες μορφες: Η. Kenner, OJh χχχl (1939), σ. 81 κ.έ. Ε. Langlotz, Anthemon.

Scrίιιi ... ίη onore di Carlo AnIi. σ. 74 κ.l:. Για τη σχεση του WΗλlOυ μέ τόν κάτω κόσμο, Schauenburg,
Ant. Κ. ό.Π. 63.

54. Ό τύΠΟ<; τού «ανοικτου" μετωπικου τεθρίππου iΊ συνωρίδος δεν αποκλείεται όπό την άλλη

θεματογραφία, Π.χ. Νίκη σε μετωπικό άρμα σΙ: χρυσό δαχτυλίδι από τό Kcrtsch (Juz Oba), Leningrad
τοϋ 40υ αΙ π.χ. J. Boardman, Greck Gems and Fingerrings. Νο 727. σ. 223, 299. Furtwangler. Ant. Gem
mcn, πίν. 10.47, Για μεταγενέστερες παραστάσεις του Ί·lλιου ενδεικτικά: δαχτυλίδι στό Hamburg lN.
1967-17 (Hoffmann-V. νοη CΙaer, Αηι. Gold-u. SiJberschlnuck, Νο 127. Μωσαϊκό δόπεδο ση'ι Bonn.
Landesmuseum lN. 1622 από τό MίInsIer (Parlasca, Rom. Mosaiken. Rom. Gcrman. Forsch. 23, πίν.

84. 2, 86, 87. Schaucnburg, Helios, σημ. 219). Τυπάριο από niv Αί-ΥυΠΤΟ Εφ. Sicglin ιι 3, πίν. LlI. 9.
55. LΌrange. Studics in the Iconography of the cosmic Kingship ίη the ancicnt World. σ. 64 κ.έ.

Α. Srrong, ApoIheosis and Afterlife V, 2, σ. 38 Ι:π. Α. HίIbner, Die Anrike ΙΧ (1933), 45, 48. Διαφορε

τικό ό Greifcnhagen, ό,π., 346.
56. Μεγ. πλ. 0.156 μ .. μεγ. μήκ. 0.24 μ., διαμ. ύπολοΥίζεται περίπου 0,456 μ.
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άπό τήν κοιλιά του άμφορέα. Ό πηλός σφιχτός, λεπτός και καθαρός με λίγο μαρμα

ρι.ryία, ανοικτός καστανός προς τό πορτοκαλί, εlvαι ροδιακός. Ή εξωτερική επιφάνεια,

θαμπή, εχει λειανθεί με μηχανικό τρόπο, χωρίς τή ... επάλειψη πού βρίσκουμε στά δ60

προηγοίιμενα άπεία. Τό (γάνωμα». ποί> στό κομμάτι του ώμου εκτος άπό τήν άριστερή

άκρη εμεινε στό ψήσιμο πορτοκαλί - καστανό, εΙναι απλωμένο σε παχιά στρώση καί

παρουσιάζει κάποια στιλπνότητα. Τό χάραγμα περιορισμένο στίς εσωτερικέζ λεπτο

μέρειες των μορφών έ"Υινε μέ χοντρη σχετικά άκίδα. Ό πλαστικό; δακτύλιος στούς

παναΟηναίκούς άμφορείς βρίσκεται άρχικά στό κάτω μέρος του λαιμου' βαθμιαία όμως

μέ τήν επιμηκυνση του άπείου, επειδή παρακολουθεΤ τίς επάνω προσφ6σεις των λαβών

πού συνδέει, άπομακρ6νεται άπό τόν ώμο και ανεβ:r.ίνει ψηλά στό λαιμό, πάντοτε όμως

σά διαχωριστικό στοιχεΙο της ζώνης τω ... άνθεμίων άπό τό ραβδωτό κόσμημα. Έδώ δtν

σχετίζεται μg την πρόσφυση τών λαβ5:lν, άλλά περιβάλλει τή βάση του λαιμού, πού

εΙναι κάθετος στόν ώμο καί ξεχωρίζει άπότομα και δtν qει τό τυπικό στούς παναθη

ναΙκο\ις ραβδωτό κόσμημα. Σχημα, μΟΡφη και διακόσμηση - 000 μπoρoϊiμε να κρί

νουμε άπό τά θΡαΟΟματα πού σώθηκαν- ξεχωρίζουν τό άΥΥειο άπό τούς κανονικούς

άμφορείς, ενώ ό πηλός βεβαιώνει τή ροδιακη προέλευση του.

Στό πρ&το κομμάτι - δεξιό τμημα της μετόπης πού Koσμoϊiσε τήν κοιλιά τού

άγγείου (Π ί ν. 3 γ) -, σώζεται τό κεφάλι καί ό άριστερός γυμνός ώμος μιας άνδρικης

μορφης γυρισμέ...ης πρός τά άριστερά και σκυμμένης λίγο μπροστά. Τά μαλλιά κοντά

πυKνU κατεβαίνουν στόν αύχένα και άφήνουν άκάλυπτο τό αυτί. -Ενα στεφάνι μέ έφτά

μακριές λευκές άκtίνες στολίζει τό κεφάλι. Στό κομμάτι β57 (Π ί ν. 3 β). όπου σώζεται

τό πίσω μερος δ6~ άντίθετα στραμμενων κεφαλιών αλόγων με τμημα του λαιμου τους,

uνήκει στό άριστερό άκρο της μετόπης, όπως δείχνει gva μικρό κατάλοιπο «γανώματος»

στήν άριστερή πάνω γωνία του. Στό τρίτο κομμάτι γ (Π ί .... 4 β)Μ σώζεται μέρος από

τό σώμα κάποιου άλογου, όπωσδήποτε όχι πολύ σαφές.

ΤΟ σγΥε{ο ποε 3331 είναι νεώτερο από τά δ60 προηγούμενα, ανήκει ηδη στόν 30
αΙ. πΧ. Τά άνθέμια, όσο μuς επιτρέπει νά lφίνουμε τό κομμάτι πού σώΟηκε, δεν άνήκουν

πια στά γνωστά τοίι όψιμου 40υ αΙ άλλά και δέν μποροίιν νά συγκριθοΟν με τά άνθέμια

των παναθηνατκων τού 20υ αίώνα π.χ. 59 • Ή μορφή θά μποροΟσε να συγκριθεί με κεφά

λια πού είκονίζονται στά πρώτα νομίσματα των Διαδόχωv60. Οί δολιχοδρόμοι τοΟ πα

ναθηναϊκού της 'Ακροπόλεως 111361 είναι νεώτεροι. 'Επομένως μιά χρονολόγηση τού

άγγείου στό πρώτο μισό τού 30υ αιώνα καί πιό συγκεκριμένα στό πρώτο τέταρτο, πρέπει

νά άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα. -Αλλωστε, καί ή ποιότητα τού «γανώματoς)~

βρίσκεται άκόμη κοντά στήν κλασσική παράδοση.

Ή έρμηνεία της παράστασης παρουσιάζει όρισμένες δυσκολίες. Ό βΡαχύκομος

ύ.κτινοφόΡος γυμνός άνφας δε μπορε! εύκολα νύ. ενταχθε! στά πλαίσια της γνωστης

51. ΣUyιι:oλλημένo άπό δύο μικρότερα κομμάτια. ΜεΥ. μrιK. 0.119 μεΥ. υψ. 0.12.3 μ.

58. MrιK. 0,123 μ .. U'f. 0,073 μ.

59. Τo(i 40u αΙ: Hesρeria 26 (1957), πίν. 77. 6. Άπό τόν 20 αΙ: άμφορε1ι; Ρήνειαι; ΑΕ 195] 11,
585 και 580 &Ικ. 6. ΆΥΟραι;. Hesj)t'ria ο.π. πΙν. 81, 8.

60. Π.χ. νομίσματα λuσψάxoυ, Boehriηger, Zur Chronologie miιlelhel!eηίslischeη MίIηu:n. πίν. 28,
12-15. 23, Ι.

61. Graef - Langlolz, Die Akroρolis Vasen Ι, πίν. 65. Σ. Kαρoύζou, ΑΕ 1948149, G. 24 παρένθ.

ΙClν. 3. Γιά τη χρονολόΥηση βλ.. Rodgers Edwards. He5peria 26 (1957), σ. )25.
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ροδιακης εικονογραφικής παράδοσης του ~Hλιoυ. Ό τύπος του θεού μέ: την πλούσια

μακριά κόμη, δπως παρουσιάζεται διαμορφωμένος από την πρώτη κιόλας κοπη των

ροδιΟΚ(i)V νομισμάτων 62, αντιπροσωπεύεται χωρίς έξαίρεση και στις ποικίλες σφραγίδες

των ροδιακών αμφορέων - ημιεπίσημα σύμβολα της πολιτείας63, Τον ίδιο τύπο χρη

σιμοποιούν και τα ελαχιστα &ς σημερα γνωστά έλληνιστικά εργο της ροδιακης πλα

στικης, πού παριστάνουν το θεό6<l: ΤΟ κεφάλι από τα Κοσκινο\}, άλλοτε στη συλλογή

το\) Hiller νοη Gaertrίngen στό Βερολίνο και τώρα χαμένο65 (π ί ν. 4 α), από την

ιφχή το\) 20υ οΙ π.Χ., δπως σωστά το χρονολόγησε ό Alscher&1. ΤΟ κεφάλι στό Μου

σεtο της Ρόδου από το τέλος τοϋ ίδιου αίώνα~:I7. Τέλος, ή περίφημη μετόπη του νασυ

62. Σημ. 15. Κ. Regling, Oie Munzen a15 Kultbild, σ. 83. G. Kleiner, Heli05 und 501, Charite5 (1957),
σ, 107 κ,ε.

63. Νί1550η, Le5 Iimbres amphorique5 de Lind05. Explor. Arch. de Rhode5 ν (1909), σ. 165 Κ.ε.

64. Πρόσφατα δημοσιεύει ό J. Oorig, ΑΓΙ antique. Col1ection5 privee5 de SUi55e romande (1975),
Νο 300, μιαν αναγλUφη προτομή "Ηλιου σ,ή Γενεύη (γιο. τήν ύπόδειξη 'iΊς παραπoμπi'ις ευχαριστώ τόν

συνάδελφο Γ. Τουράτσογλου), πού χρονολογεl στΙς άρχες του 30υ αΙ πΧ. καΙ πιστεύει δτι αντανακλα

τό fpyo το!) Χάρη. Δέν νομίζομε δτι πρόκειται γιά fpyo ,όσο πρώιμο (χρησιμοποίηση τρυπανιο!) στΙς

γωνιές τών χειλιών, απόδοση μαλλιών. μορφή ακτίνων, χλαμύδα). Γιο. τον τύπο πρβλ. το μεταγενέστερο

ανάγλυφο Brooklyn Mus. 62148 (JARCE 2 (1963) πίν. ΧΧ) καΙ το ψηφιδω,ο στό Μουσείο ,ης Σπάρτης.

Τό κεφάλι ενός πήλινου εΙδωλΙου στή συλλογή Haug από τή Ρόδο, πού δημοσιεύει ό Hartwig, RM ιι

(1887), σ. 161 εΙκ 1, ώς"Ηλιο, φορεl στεφάνι με φύλλα κισσού καΙ όχι ακ,ίνες Γιο. ,όν τύπο βλ. Mollard
Be5que5, CaI. rai5. Figurine5 et Relief5cn terΓe<uitc ... ,1112, πίν. 359 Ε/Ο 2338. 360 Ε 215, Ε/Ο 2342 κ.α.

65. Graef, SIrena Helbigiana, σ. 99 κ.ε. εlκ. σ. ]00, 101, 106, ]07, CI. Rhodo!; V 1,42 εlκ. 25. Klcincr.
δ.π. 102. Bcrnoul1i, Dic crhalIcncn DarsIcllungcn Alcxandcr d. Gr.. 68, σημ. 2. Laurence, BSA 23 (1922{25)
66. Thimme, AJA 50 (1946).355 πίν. ΧΧΙ, 20. Bieber. Antike KunsI. Fe5Ischr. Amelung. 17 καΙ Hcllen.
Scu1pt. 124. σημ. 8. Hoffmann, JARCE 2 (1963), 120. GI. Mcrkcr, The Hcllcn. Scu1pιure of Rhodes.
5ΙΜΑ χι (1973). 30 στόν άρ. 66.

66. Gricch. Plastik ΙΥ, 203 σημ. 74.
67. Laurenzi, Mcm. FERT 111, σ. 21 Κ.έ. πίν. 23 Κ.έ. Merker, δ.Π. 29 άρ. 64 (με παλ. βιβλιογρ.) είκ.

42-44. Hoffmann, δ.Π. 120. Ch. Picard, REG 56 (1943), 229. G. Roux REA 62 (1960) 17 σημ. 4. Ή Mer
kcr αμφιβάλλει γιο. τήν ταύτιση του κεφαλιου με τόν Ίiλιο καΙ άποκλΙνει στήν ίδέα ένός «idcalised
porιrait without reference ιο either deity». Βασικό επιχείρημά της, εκτος από τήν αναμφισβήτητη ομοιό·

,ητα του κεφαλιοϋ μέ τόν Άλέξανδρο, εΤναι το πλi'ιθoς καΙ ή διάταξη τών οπών στο. μαλλιά, που θεωρή

θηκαν ώς ύποδοχές ακτίνων καΙ καρφιών. Μιά προσεκτική εξέταση τών θέσεων καΙ του εΙδους των οπών

εντούτοις αποδεικνύει, δτι ό τρόπος πού συμπλήρωσε το έργο ό Laurenzi (δ.π. πΙν. 24) εΙναι απολύτως

όρθός. ΤΟ κεφάλι Ιχει συνολικα είκοσι όπές. ΟΙ εντεκα, στΙς όποΙες fχει τοποθετήσει τΙς ακτΙνες,έχουν

τήν ίδια διάμετρο καΙ εΤναι κάθετα ανοιγμένες στο κρανίο, σέ μια γραμμή Ύύρω στό κεφάλι καΙ σέ από

σταση μεταξύ τους 0.10 μ. μέχρι 0.07 μ. Μοναδική έξαίρεση. ή άπόσταση 0.05 μ. μεταξiι τi'ις δεύτερης

καΙ τi'ις τρίτης άπό ,ή μεσαΙα πάνω άπο το αριστερό μάτι, που επιβάλλει ή διαμόρφωση τών μαλλιών

σ'αυτο τό σημεlο. Οί υπόλοιπες όπές, διαφόρων διαμέτρων. άνοίγονται στα ενδιάμεσα μπρός fi πίσω

από τή γραμμή τών ακτίνων καΙ εΤναι ολοφάνερο. από τΙς θέσεις του; καΙ άπό το. σιδερένια καρφιά.

πού διατηρο!)νται σέ πέντε άπ' αυτές, δτι συγκρατουσαν τΙς γύψινες iΊ μαρμαρινες συμπληρώσεις της

πλούσιας κόμης ,ού "Ηλιου (βλ. 5trocka. Jdl 82 ([967) 120 κ.ε.). Ή κάλυψη ,ού κρανίου με κεφαλή

λέοντα fι ελέφαντα. δπως προτείνει ή Merker γιο. να έξηγήσει τόν μεγάλο τόρμο στο πίσω μερος ,ού

κεφαλιού (Laurenzi, πίν. 25 b), δέν μπορεl να άνταποκρίνε,αι στήν πραγματικότητα. δπως δείχνει

ή διαμόρφωση τi'ις κόμης γύρω καΙ κυρίως πάνω άπο τό μέτωπο. Για τόν τρόπο που καλύπτουν τήν

κεφαλή τέτοιες δορές βλ. πρόχειρα τόν Μιθριδάτη ΣΤ" Εύπάτορα, G. Richter. Τhe Portrait5 of Ihe
Greeks, 111, εlκ. 1930 κ.ε. 'Επίσης, ή ύπόθεση τοίι W. Fuchs. Oie Skulpιur der Grlechen, σ. 571 πως

φορούσε πέπλο, δπως συμπλήρωσε ο Marcade, BCH 80 (1956), σ. 171 ,ον "Ηλιο τού ανατολικο!) άετό>

ματος τού Παρθενώνα. δεν fχει αuτή ,ήν έποχή το παράλληλο της. Σχετικά μέ τή χρησιμότητα τού

τόρμου βλ. προσεχη μελέτη τού G. Neumann στό Jd1.
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το\) Ίλίου68, ποίι, εργο της ροδιακης σχολης δπως εχει γίνει παραδεκτό 69, μαζί μέ μια

σπάνια σχετικά σφραγίδα ροδιακών αμφορέων ΠΙ, εχει κάποια πιθανότητα νά έπηρεά

ζεται από τό χρυσό αρμα τοϋ Λυσίππου 71 •

wEva μικρό κεφάλι άπό πράσινο λίθο στό Μουσείο της Ρόδου (Π ί ν. 5 α _δ β)72

68. Goethert-Sch]eiff, Dcr Athenatempe] νοη lΙίοη. πίν. 34-40. Η. Kahler, Das gricι;h. Mctopenbild.
πίν. 95. Β. Μ. Holdcn, The melOpcs of thc tcmpIe of Athcna at Ι]ίοη. Για τή χρονολόγηση του ναού lωΙ

τού γλυπτου διάκοσμου και πάλι στί~ αρχές του 30υ αΙ π.χ. βλ. Η. Jucker, JdI 84 (1969),248 κ.έ. υ,

Sίisscnbach, Der Frίihhcllcnismus ίη d. griech. Kampfrclicf, σ. 38 κ.έ.

69. Ho]dcn, δ.π. ]5. Sίisscnbach, δ.π. 46, 42.
70. Maiuri,CI. Rhodos Ι, σ. 34 εΙκ. 15 Ι'αl Atenee Roma, Ν, S. Ι (1920), σ. 133 Ι',έ. εΙ",. ]-2, ν. Grace,

Hesperia ΙΙΙ (1934). σ. 277 "'.έ, πίν. Ι, 5 "'αΙ BCH 76 (1952), σ. 524 εΙ"" 3. Γρ. Κωνσταντινόπouλος, ΑΔ

24 (1969); Χρονικά. Πίν. 465α. Για τη χρονολόγηση της σφραγίδας Grace, Hcspcria, δ.π. (βλ. rcλEu

ταία αναθεώρηση τών χρονολογησεών της γενι",ότερα ΑΜ 89 (1974). σ, ]93 Ι'.έ,),

7], Γιό: τό χρυσό άρμα τοϋ Λυσίππου βλ. G. DalIX. FdG. ΙΙΙ 3, σ. 329 Ι'.έ. ",αΙ 33] (μέ παλ. βιβλ.).

Moreno, δ.π, σ, 113 Ι'.έ. (όρ. 14, μέ βιβλ.). 122 "'.έ. (αρ. 16). Marcade. Αυ Musee dc Dtlos. σ. 479. Mark
mann, The Horsc ίη the Grcek Arl, σ. 130. Σχετικα μέ την προσπάθεια τοϋ Cromc. BCH 87(]963). σ.

309 Ι'.έ. να ταυτίσει τα χάλκινα άλογα τοϋ Άγ. Μάρκου της Βενετίας μέ τα πρωτότυπα του Λυσίππου

βλ. Ho]den. δ.Π. σ. 37 σημ. 28 καΙ Br. Forlati - Tamaro, Rend. ΑΗί della Pontif. Acc. Rom. di Αrcheοι..

Scr. 111. χχχνιι (1964-]965). σ. 83 Κ.Ι 'Επιφυλα",τι",ός για την απόρριψη της θεωρίας ό Moreno, δ.π,

σ. ]7 καΙ 123. 'Η χρονολόγηση τού ~ργoυ γύρω στό 325 π.Χ., που μαρτυρημένα ό Λύσιππος έργάστηκε

στη Ρόδο (έπιγραφη από τη Λίνδο στην ΚοπεΎΧό:γη, 8linkenberg, Lindos ιιl], αρ. 50). Marcade, Re<:.
des Signaιures des SculpleursGrecs Ι, 68. 73 σημ. 9, πιν. ΧΙΙ, 3. Diell- Trolle. Arkaeogens Rhodos (1974.
εΙΙ'. ]05). πιθανότερη. Για τη χρονολόγηση στό τέλος τού αΙώνα, μέ αφορμή τήν αποτυχία της πολιορκί

ας του Δημητρίου (βλ. τελευταία Moreno. δ.π. σ. 40 ",αl 113 "'.έ. άρ. 14), δέν ύπάρχουν Ισχυρό: έπιχειρή

ματα. "Αλλιοοτε καΙ οΙ πηγές αναφέρουν, σχετικό: μέ τό γεγονός. μόνο τόν Κολοσσό, Διοδ. ΧΧ, 81. Ό
Dorig, Jdl 72 (1957), σ. 43 σημ. 95, προτείνει για τήν ύστερη χρονολόγηση τό «λυσιππικό>ι πηλινο κεφά

λι άλογου από τόν Τό:ραντα στό Βτίι. Mus. 2128 (JHS ΙΙL (1892), πίν. 24. WuiIleumier, Τarcnle, πίν. νι,

2). Γιά τήν πιθανη αντανάκλαση τοϋ ~ργoυ στη μετόπη τοϋ ναοϋ του 'Ιλίου καΙ στη ροδια",η σφραγίδα

Maluri, δ.π., Grace δ.π.. Holden δ.π. 10 Κ.έ. Bieber, The Hel1, Sc.. 123. Hemelrick, Mncmosyne, Ser.
Iv. 20(1967). 213. Nicholls, JHS 86 (1966),282. Picard, RA 1964 (11), 91 σημ. 3. Ηafnerδ.π. 96 Κ.έ. Hof
fmann, δ.π. 120. Jucker δ.Π. 255. Μέ έπιφυλακτικότητα έκφρό:ζονται οί Johnson, Lyslppos, 153 καΙ

Sίissenbach, δ.π. 42 καΙ σημ. 139. Οί δί>ο παραστάσεις, μέ χρονολογικη διαφορό: περίπου ένός αίώνα,

παρουσιάζουν κοινα χαρακτηριστικα, γιατl χρησιμοποιουν ενα κοινό τύπο Ιδιαίτερα πρόσφορο γιά

την παρό:σταση αρματος; την πλάγια δψη (βλ. S(jssenbach. ό.Π. 50) σέ συνδυασμό μέ την προς τα δεξια

κίνηση (SchalIcnburg. Anl. Κ. δ.π., 59 κ.ε. Sicd~ntopf, ό.π. 40 σημ. 66) και τη μετωπικη στροψη τοϋ

κεφαλιου τού Ήλιου, όπως ύποχρεώνει ή φυση τοϋ θεοϋ. Πρβλ. την ασημένια κύλικα τοϋ Leningrad
Hermitagc αρ. Π. 1838. 25 άπό τό Kertsch (Reinach, ABC. πίν. 38, 5. Gorbunova-I. Saverkina, Greek and
Roman Antiquilies in Ihe Hermitage (Leningrad 1975). εΙκ. 99. D. Ε. Slrong, Greek and Roman Gold
and Silver P1ales. 95 πίν. 30. Α. Schauenburg, HeIios, 59 σημ. 173. Hoffmann. δ.π. 120 σημ. 31), δπου
γιά νό: παρασταθεί ό WΗλιος κατό: μετωπο μΟΟα στό προβαλλόμενο άπό τό πλάι άρμα, τοποθετείται άναγ

καστικα έξω από τό δίφρο' έπίσης, τό μιοοαΙκό της Κρύπτης τοϋ Άγ. Πέτρου στό Βατικανό (ΕΑΑ 111,
σ. 1141 εΙΙ'. 1409 βλ. λ. Helίos. J. To}'nbee-J. Ward Perkins, The Shrine OfSI. Peter and Ihe Vatican Exca
vatlons, πίν. 32).

72. Άρ. Εύρ. 10438. Βρέθηκε πρΙν από τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ~ω από τα μεσαιωνικό. τείχη

της Ρόδου στό τούρ",ικο νεκροταφείο "'οντα στήν πύλη τού dΆmboίse. Χαρακτηρίζεται στό εiιρετηριo

ώς Ήλιος. Ύψ. 0.10 μ. Λείπει σχεδόν όλο τό δεξιό μισό τοϋ κεφαλιοϋ. Ό πράσινος λίθος παράλληλα

μέ ενα εlδος έΎχώριου πορφυρίτη εΙναι συνηθισμένο ύλικό στη ροδια",η ύστεροελληνιστικη πλαστικη.

"Ενα άλλο κεφάλι, τό4660. Ιπίσης από πρό:σινο λίθο καϊ με τρύπες στά μαλλιό: δε βρέθηκε στό Μουσείο

μετά τόν πόλεμο. Στό εύρετήριο εχει την έξης περιγραφη ; "Teslina di Hclios fral1urata per mela ίη

marmo verde grigio con (οτί a Irapano per 1'infissione di una oorona radiata. Rivenuta ncl 1922 nel Icr-
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•

με ταινία γύρω από τά μαλλιά, πιθανώς πορτραίτο του ΠτολεμαΙου Γ'73, είχε δπως μπορεί

νά υπολογιστεί με ασφάλεια δεκαέξι όπές (σώζονται οι έννέα), πού είναι δύσκολο νά

έρμηνευτοi)v σαν υποδοχές ακτίνων, δπως θέλει τό ΕύρεηΊριο του Μουσείου: παραιω

λουθοϋν γύρω από τό κεφάλι την ταινία καί, ένώ λείπει ή κεντρική σπη γιό την κατα·

κόρυφη ακτίνα, ύπάρχουν πάνω από τόν τράχηλο αλλες αδικαιολόγητες, στή θέση αύτή,

γιό άκτΙνες74. Μαλλον χρησίμευαν για τι'} στερέωση κάποιου άλλου μεταλλικού κοσμη

ματας - διαδήματος η πιθανότερα στεφανιού δάφνης, πού αν καί σπάνια, άπαντα δμως

σε συνδυασμό με την ταινία, σε νομίσματα του ΠτολεμαΙου Γ'75.

Τήν ύπόθεση γιό την ϋπαρξη βραχύκομου τύπου ~Ι-Ιλιoυ φαίνεται. αντίθετα, νά ένι

σχύει τό πήλινο κεφό.λι Ε 337 τού Μουσείου της Ρόδου (Π ί ν. 6α-β, Ία-β, 8α, γ, και 9 α).

Ή προέλευσή του είναι άγνωστη. Ό πηλός fντονα ρόδινος, στόν πυρήνα κεραμιδής, μέ

έλό.χιστο μαρμαρυγία είναι ροδιακός.'Εξωτερικό. σώζεται ενα λεπτό χλωμό επίχρισμα. Τό

πΙσω μέρος του κρανίου μαζί μέ τό δεξιό αύτί λεΙπει, δπως λεΙπουν καΙ τα ενθετα μάτια.

Άποκρούσεις ύπαρχουν σέ μεμονωμένους βοστρύχους, στήν άκρη των χειλιων και στή

βάση του λαιμού. Τό ύψος του είναι 0.162 μ., τό μεγαλύτερο βάθος Ο, Ι] Ί μ. Στό εσω

τερικό (Π ί ν. 8 γ), πάνω στα χοντρα τοιχώματα, εμειναν βαθιές οί δαχτυλιές του κορο

πλάστη, καθώς πΙεζε τόν πηλό μέσα στα δύο καλούπια πού χρησιμοποίησε. Τά μαλλιά,

πίσω κυρΙως, εχουν δουλευτεΙ μέ ελεύθερο χέρι. Ό λαιμός τελειώνει κάτω όριζόντια,

κομμένος ετσι από τήν αρχή, και σχηματΙζει μιάν ελαφριά παρυφή πρός τά εξω (Π Ι ν.

8 γ). Τό κεφάλι πρέπει να στερεωνόταν σε κορμό76 • Τό πρόσωπο εχει απαλό τό πλάσιμο,

στα χεΙλη καί στα βλέφαρα «μεταλλική οξύτητα,). τα μαλλιά σέ κοντους βοστρύχους

μοιράζονται συμμετρικα πανω άπό τό μέτωπο καί σχηματΙζουν δύο μικρές χαρακτηρι

στικές άγκύλες στό μέσο (ή αριστερή εχει άποκολληθεί)77. Πίσω άπό τήν πρώτη σειρά

των βοστρύχων έφτά, χωρΙς απόλυτη συμμετρική αντιστοιχΙα, κάθετες όπές, βάθους

0,02 μ., χρησίμευαν οπωσδήποτε για τήν υποδοχή άκτΙνων (Π ί ν. 9 α). -Οτι ό καλλι·

τέχνης θέλησε ώς κύρια όψη του κεφαλιου αυτήν που δεΙχνουν οΙ Π Ι ν. 6 α, 9 α, δηλώ

νεται από τΙς ασυμμετρίες του προσώπου καί του δγκου των μαλλιων. Ή ψυχρή ηρεμη

εκφραση του προσώπου με τό μισάνοιχτο στόμα καΙ τό απαλό πλάσιμο, τα ίσχυρά φω-

reni de]la. scuola fcmminile italiana ίπ scarichi. Alt. 0.10 m.... Έπειδή τό μέγεθος, τό ύλιι.:ό, ή ι.:ατα

σταση ι.:αί περίπου ή περιοχή όπου βρέθηι.:ε. συμπίπτουν με τού κεφαλιο\) 10438, φαίνεται πολύ πιθανό,

δτι πρόκειται για διπλή καταγραφή τοΟ ίδιου.

73. Κοντά στόν τύπο το\) Μουσείου Άλεξανδρείας άρ. 3270 (Richter, Greek POMraits. 111. Νο
1810-1811. Kyricleis, Bildnisse der Ptolemaer, πίν. 18, 1-3C Ι. Jucker, Απτ. Κ. 18 (1975). 21 πίν. 4. 2.
5,2.6.2). καί το\) Μουσείου τiΊς Κυρήνης άρ. C 17136 (Kyrieleis, δ.π. πίν. 184.19,1-2 C2, Juckcr, δ.π.

πίν. 4, 3. 5, 3). Γιά τόν τύπο της ταινίας Α. Krug. Bindcn ΙΠ der gricch, Kunst, σ. 45 ΤΥΡ 12 ΠΙ, σ. 129.
130 καί σημ. 70. Πρβλ. KyrieIeis, BJb. 171, (1971) 166 κ.ε. σημ. 13,

74. ΟΙ ακτίνες, συνήθως σε μονό αριθμό, μοιράζονται δεξια καί αριστερά από τήν κεντρικη κατακό

ρυφη πάνω από τό μέτωπο καΙ σταματο\)ν λίγο χαμηλότερα από τά αύτιά, Έκτος άπό τα δύο μαρμάρινα

Ροδιακα κεφάλια πρβλ, καί ρωμαϊκά χαλκινα αγαλματίδια Ήλιου, π.χ. Reinach. Rcp. 5τ. πι, 30. 1. 30.
7. v, 42, 3. Έδω ΟΙ οπές. διαμ., 3 χιλ. βάθ. 7 χιλ., εχουνάπόσταση μεταξύ τους ].1-1.2 έκ. έκτός από τΙς

δύο πανω άπό τό μέτωπο, 2,4 έκ., καί τΙς δύο στόν αύχένα, 4,5 χιλ.

75. KyrieJeis. BJb. δ.π. 166 καί σημ. 13.
76. Στή βάση το\) λαιμοίι η τρύπα fxCL άνοιχτεϊ μέ έργαλεΤο άπό fξω πρός τά μέσα στό νωπό ακόμη

πηλό καΙ προοριζόταν γιά τή στερέωση τοϋ κεφαλιοϋ στόν κορμό.

77. Για τό μοτίβο αυτό tG!v μαλλιG!ν: D. Burr, Terrac. from Myrina, 56 άρ. 61 .
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τοσκιασμένα μαλλιά δείχνουν κλασσικιστική άντίληψη. Άνήκει, όπως και τά δύο μαρ

μάρινα ροδιακα κεφάλια τού ~Hλιoυ, στόν 20 αι. καΙ δεν μπορεί νά χρονολογηθεί νω

ρίτερα άπό τό δεύτερο μισο του. Έκτος απο μια διάχυτη ομοιοτητα με τον Άλέξανδρο78,

δεν παρουσιάζει άλλα πιό συγκεκριμένα είκονιστlκα χαρακτηριστικα, νΕτσl, εξαιτίας

των ακτίνων, θά μποροΌσε να θεωρηθεί ~Hλιoς. ~Αν δεχτούμε το κεφάλι αυτο ώς μαρτυ

ρία για τήν πιθανή ύπαρξη βραχίικομου ~Hλιoυ στή Ρόδο79, πρέπει να θέσουμε άμέσως

τό έρώτημα, κατά πόσον ό τύπος αύτος μπορεί νά συσχετιστεί με ενα απο τά δύο επώ

νυμα μεγάλα εργα - τόν -Ηλιο τού Λυσίππου η τον Κολοσσό του Χάρη.

Ή τοσο πλούσια καί ποικίλη γραπτή παράδοση, που δημιουργήθηκε γύρω άπο τον

Κολοσσό, και ηδη ό Άντίπατρος ό Σιδώνιος άπό τό τέλος του 20υ α1. Π,Χ. περιλαμβά

νει στα έπτά θαυματαllO, άποδεlκνύεταl στήν ουσία της - αν θελήσουμε νά τή χρησιμο·

ποιήσουμε γιά μιάν αναπαράσταση του εργου - εξαιρετικα φτωχή. Οί σύγχρονοί του

περιορίστηκαν νά σημειώσουν τό ιστορικό γεγονός: την αΙτια γιά τήν όποία στήθηκε,

78. Για ,ήν επίδραση ,οϋ πορτραίτου τοΙΙ Άλεξανδρου σε εικόνες θνητ6Ίν καί θε6Ίν Τ. HoJschcr,
Ideal und WirkJichkeil ίη den Bildnisscn Alc'l. d. Gr., Abh. Hcidelberg (1971), 2, σ. 43.

79. Μοναδικό παλιότερο παράδειγμα βραχύκομου Ήλιου από τόν κύκλο επιρροης της Ρόδου άπο

τελεί Τσω.; ό νομισματικός τύπος το() δεύτερου μlσοΙΙ του 40υ αΙ Π.Χ., πού αποδίδεται με επιφυλάξεις

στή Μεγίστη; SyJI. Ν. Gr. DeutsςhJand, Slg. νοη Aulock, 17 Hft., Nachtrag 111, Νο 8182 πίν. 282. BriI.
Mus. Cal. Caria, πίν. XXIV. 1-3. Gardner. Types of Greek Coins. πίν. 10, 16. Τόν τύπο αύτό χρησιμο

ποίησε ό Hartwig (RM 11 (1887), σ. ]59 κ.ε.) για vιi ταυ,ίσει με τόν Ήλιο τό κεφό:λl από τα Τριάντα

(Ρόδος) της συλλογης Haug. σήμερα στήν ΚοπεΎΧάγη, ΝΥ Carlsbcrg GJyptoIhek. 262 (Poulscn. Cat.
Anc. ScuJpt. ΝΥ Car]sbcrg GlypIolhck, Νο 262, με παλ. βιβλ. Merker, δ.π. 30 στον αρ. 66. Για τή χρονο

ΜΎηση βλ. Kabus-Jahn, ΑΑ (]968), 453 K.t., όρθότερα από τόν Alscher. Gricch. Plastik ΙΥ, σ. 2]8 σημ.

33."Η σύγκριση το() J. Frcl, IstM 21 (]971) 124 (πίν. 38, 2) με κεφό:λια της σαρκοφάγου τοϋ ΜεΎ. Άλε

ξάνδρου έξυπηρετεΤται από τή Ύωνία λήψης της φωΤΟΎραφίας). Οί έπτα οπές - <<ύποδοχες άκτίνωψ,

στο. μαλλια ε'ναι ύποπτες (ήδη άμφισβητήθηκαν από τόν Arndt, ΝΥ CarJsbcrg GJypt., Τε'lι 166 πίν.

] 18. Πρβλ. Poulscn δ.π. Ή αυτοψία πού μο() επέτρεψε ό Flemming Johanscn δε με fntIOC ΎΙο. το άντ!

θετο) καί αποκλείουν τήν ταύτιση πού πρότεινε ό Harιwig. Έξάλλου. τά ίδεαλιστικά περισσότερο παρά

εΙκονισ,ικά χαρακτηριστικά t()(j κεφαλιο() δε βοηθο()ν στήν άναΎVΩρlση κάποιου OUΎKεKρlμένOυ δια

δόχου, πρβλ. Sieveking, MJb Χ (19]6/17), ]81 Κ.έ. Lawrence. BSA 26 (1923/24) 66. ΤΟ κεφό:λι στό ΡΓίη

ccton απο ,ή Ρόδο. πού δημοσιεύει ό Th. Leslic Shear, ΝΑ 20 (]9]6). 283 κ.ε. πίν. VII-VlIl Ύιά Ήλιο

(πρβλ. Bieber δ.π. 124 σημ. 8. Lιwrencc δ.π. 66. Merker δ.π. 30 στόν άρ. 66) πρέπει νά ανήκει σε αθλητή

(βλ. κα! Laurcnzi, Mem. FERT 111, 22. Ch. Pi,ard. Manuel ιν 2. 530), πρβλ. τόν τύπο το() κεφαλιού 5280
στό Μουσεlο της Ρόδου (C1. Rhodos 11, 30 Κ.έ. εΙκ. ]4-]5 πίν. Ι. Borbein, MarbWPr. 1966,34. Ε. νοη

Schwarzenbcrg, BJb ]67 (]967). 90. Fre], δ.π. πίν. 4], ]) πού όρθά ή Merker δ.π. 32 αρ. 1]4 θεωρεί δτι

ανήκει σε ερμαϊκή στήλη άθλη,η καί χρονολογεl στά ίιστεροελληνιστικά χρόνια. WEVQ τρίτο κεφό:λι

με πιθανή προέλευση τή Ρόδο στό Μουσείο το() Mariemont Β ]Ο αναφέρεται ώς Άλέξανδρος - Ήλιο.;
εξ αΙτίας τ6Ίν «φλογωτ6Ίγ») μαλλι6Ίν του (Ρ. Lcveque-Guy Donnay, L'art grcc du Muscc de Mariemont
(1967) Νο 79 εΙκ. σ. ]36 (με παλ. βιβλ). Leveque, Antiquitesde Maricmont. 75G 23 πίν. 25. Ό Lιwrcnce,

δ.π. τό αναφέρει ώ.; γυναικείο). Ή χρονολόγηση στόν 30 αΙ καί ή ταύτιση τοΟ κεφαλιού φαίνονται

στΙς φωτογραφίες άμφισβητήσιμες. Τό κεφό:λι. τέλος, που δημοσιεύει ό DΟΓίΒ, ΑΓΙ antiquc. CoJJ. privees
de Suissc romande, άρ. 7, ώ.; Ήλιο, είναι πορτραίτο τοΙΙ Άλεξάνδρου (πρβλ. Ε. Bcrger. Ars AnIiqua
Luzern. Auktion 3 (]961) 17 Νο 29 πίν. 17). Άκολουθεl πρότυπο έλληνιστικΟ. άνήκει όμως, δπως πι

στεύουμε με τόν Bcrgcr,στόν 10 μ.Χ. καΙ όχι στον]ο πΧ. αΙ (DΟΓίΒ). Τά άστρικο. σύμβολα το() Άλε

ξάνδρου, έπισημαίνεl γιά πρώτη φορά ή D. MicheJ, Latomus ]967 σ. 30, ]00 πίν. ΧΙ ]-2, στό 20 αΙ

π.Χ. σ' ενα πήλινο πλαστικό ο.γγείο από τήν 'Αμισο τοΙΙ Πόντου στή Brussel. Γιά τόν τύπο 'Aλtξανδρoς

Ήλιος βλ. πρκτ. σελ. 19 καΙ σημ. 107.
80. AnIh. Gr. ΙΧ, 58. Άπό τή σχετική πραγματεία το() Στρ(ι.βωνα (XIV 652) ξέρομε μόνο τόν τίτλο.
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16 ΗΩΣ Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΑΚΗ

τόν χρόνο πού απαίτησε ή κατασκευή του, τήν πτώση του. Λίγες παρατηρήσεις για τό

τεχνικό επίτευγμα, τό μέγεθος, τήν ποσότητα τού ύλικοϋ 81 • 'Αργότερα, άπο τον Πλίνιο

(ΝΗ. χχχιν, 75), μαθαίνουμε για τήν εσωτερική κατασκευή του, ένώ ό βυζαντινός

Φίλων δίνει μιάν έμπεριστατωμένη περιγραφή της όλης εργασίας, χωρίς δμως από

αυτή να είναι δυνατή ή αναπαράσταση τοϋ εργου82 • Μερικές μεταγενέστερες μειωτικες

παρατηρήσεις για τόν καλλιτέχνη καί τό εργο, παράλληλα με σχόλια θαυμασμού για

το μέγεθος, είναι δ,τι γραπτο σώθηκε άπο τούς εννέα αίωνες πού εμεινε πεσμένος, ορα

τός καί προσιτός(;).

Πολύ γρήγορα ξεχάστηκε καί ή θέση, δπου ειχε στηθεΙ. Ό Νικηφόρος Γρηγορας

γράφοντας το Χρονικό των έτών 1352 - 1359&'1 κατηγορηματικά δηλώνει. δτι έμειναν

άκαρπες οΙ προσπάθειές του δχι μόνο νά βρεΙ ενα κομμάτι άπό τό ίδιο τό αγαλμα η τή

βάση του, άλλά καί νά πληροφορηθεΤ εστω γιά τή θέση του. Παρόμοια και ό φλωρεντινός

Buondelmonte, πού εζησε στή Ρόδο οχτω χρόνια, μας δίνει τό 1422 η)ν άόριστη πλη

ροφορία - άπό τίς λαϊκές παραδόσεις πού συγκέντρωσε καί άπό τά στοιχεία πού τοϋ

πρόσφερε κάποιο «έλληνικό βιβλίο;ι84 -, δτι ό Κολοσσός στεκόταν «εν τω μέσω των

τειχων»)Μ. 'Αντίθετα,ση, Δύση άπό τό τέλος τοϋ 140υ αιώνα, κυκλοφορεΤό θρύλος, δτι

ήταν στημένος στήν είσοδο τοϋ λιμανιοϋ τοϋ Μαντρακιοϋ μέ τό ενα πόδι στή θέση

τοΟ πύργου του Άγίου Νικολάου και μέ τό αλλο στόν άντικρινό μώλο. Τήν πληροφο

ρία βρίσκουμε γιά πρώτη φορά στόν Nicolo da ΜαΓιοηί86, ιταλό συμβολαιογράφο

που έπισκέφθηκε τή Ρόδο δύο φορές, στό 1394 καί στό 1395, σαράντα δηλαδή χρόνια

μετά τή μαρτυρία του Γρηγορα, καί πού είδε σε κείνη τή θέση τήν εκκλησία του Άγίου

Νικολάου. 'Η πληροφορία έπαναλαμβανεται άπό τόν G. Caoursin τό 149687, δταν

ύπηρχε πιά ό πύργος - χτίστηκε μετά τό 144488 -, καί άπό τόν Fontanus τό 152489.
Ό Fe1ix Faber (150ς αίώνας) προσθέτει τήν παρατήρηση, πώ; οποιοδήποτε καράβι

81. Οί κυριότερες πηγες στον OIIerbeck. SQ. 1359 κ.έ. Βλ. συμπληρωματικα IIan Gelder, Geschichle
der alten Rhodier, σ. 388 σημ. 1. Α. Gabriel, BCH 56 (1932).331 κ.έ. με βιβλ. G. Roux, REA 62 (1960),
5 κ,έ. Moreno. δ.π. σ. 16, 19, 31. Μ. Demus-Qualenberg, Rom. Hist, Μίll. 12 (1970), 67κ.ε. (80 σημ. 36
προαγγέλλει εiδική μελέτη '(ια τόν Κολοσσό τ"\1ς Ρόδου).

82. Φίλωvoς Βυζαντίου. Περί των έπτιι θεαματων. lν. Overbeck, SQ. 1547 εκδ. Orel1i (Leipzig 1816).
Για μιαν αξιολόγηση τού Φίλωνα βλ. Haynes, JHS 77 (1957) 311 κ.ε.. πού χρησιμοποιεί τήν έκδ. R.
Herscher (ParIs 1858).

83. Pωμαϊιeη 'Ιστορία, έκδ. Ι. Bekker (80nn, 1855) XXIV 6 (f. 97 a-b). Πρβλ. νθΠ Gelder, δ.π. 386.
84. Christophori BuondelmonIii FlorenIini Librum !nsularum ArchipeJagi.,. DescripIion des Iles

de JΆrchίpel par Chris~ophe Buondelmonti, version grecque par υπ anonyme publiee d'apres le manuscriI
du Serail .. , par Emile Legrand (Paris 1897), chap. 20, 37. - Γιο. τό «έλληνικό βιβλίο» πρβλ. Reinach,
ΚΑ Ι (1883), 87 κ.έ. Ε. Legrand, δ.π. Εσα'(ω'(ή, σ. XXJV. Βλ. πιό κατω σ, 18.

85. ΟΙ iιπoστηριχτές της θεωρίας δτι Ο Κολοσσος εΙχε στηθεί μέσα στήν πόλη, στό τέμενος τοϋ

"Ηλιου - ύπόθεση αύτή καθαυτή όχι απίθανη, πρβλ. Χρ. ΚαΡουζο, Ρόδος (1973) σ, 44 - χρησιμοποιουν

συνήθως τό σχόλιο στόν Φίληβο τού Πλότωνα, 1I 3,140/15 «Οι; πεσών πολλο.ς οικίας κατέσεισε», τό

οποίο δμως φαίνεται νο. παρερμηνεύει τόν Πολύβιο, Ίστ. ν 88, δπου ο.ναφέρονται γενΙKCι οί συνέπειες

τού σεισμοϋ. Για τή χρονολόγησή του βλ. τελευταία Pugliese CarraIel1i. ASAtene 1967-68 σ.445-453.

86. Pelerinage a Jerusalem de Νίco10 de Μθποπί, Revue de l'OrienI Ιθτίπ 1895, ΙΙL. 585.
87. Obsidionis Rhodie Urbis DescripIio (Ulm 1496) Ριι, iiij verso,
88. Gabriel, BCH 52 (1936). 349 κ.έ.

89. De Bello Rhodio Libri tres (Rom J524), F" ίυ.
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χωρουσε νά περάσει κάτω α.πό τά πόδια του άγάλματος90. Παράλληλα, εμφανίζεται στή

Δύση ή γνωστή περίφημη παράσταση, που επικράτησε σ' όλη τήν Άναγέννηση9Ι,

μέχρι καί σήμερα α.κόμη, με μοναδική έξαίρεση τή χαλκογραφία του Αηιοηίο Tem
pesta92•

~Aν ερευνήσουμε για. προγενέστερες αναπαραστάσεις του Κολοσσου, εχουμε ίσως

μια. πιθανή από τόν 60 αΙ. μ.Χ. - εποχή στήν όποία χρονολογοΟνται καί ΟΙ παλαιότερες

γνωστές μέχρι στιγμης περιγραφές τ&ν έπτά θαυμάτων93 - σε ψηφιδωτό της παλαιο

χριστιανικης βασιλικης στό Qasr ΕΙ Lebia στήν Κυρήνη9-l: Στό 480 πεδίο (Π ί ν. 8 β)

του δαπέδου δ Φάρος nϊς 'Αλεξανδρείας, ένεπίγραφα βεβαιωμένος, συμβολίζει τό σω

τήριο λιμάνι95 . Στήν κορυφή του ενα χάλκινο, δπως δηΜ.ινουν οί πράσινες ψηφίδες,

γυμνό άγαλμα μέ ακτίνες στό κεφάλι καί ξίφος στό δεξί χέρι, που το στηρίζει στό χαμη·

λό θολωτό κατασκεύασμα δίπλα του - ξεχωρισμένο μέ κυανές ψηφίδες άπό τό κίτρινο

οίκοδόμημα. ΤΟ αγαλμα θυμίζει τόν κολοσσικό ανδριάντα πού έπιστέφει τό Φάρο πάνω

στό γυάλινο ποτήρι το1) θησαυρου του Begram στήν Kabul96. Έδώ ή μορφή δέν εχει

ακτίνες καί στηρίζει στόν αριστερό ώμο ενα κουπί η τιμόνι. Ό Ch. Picard97 πιστεύει

ότι πρόκειται γιά ανδριάντα του Πτολεμαίου. Τό να θελήσουμε όμως νά αναγνωρίσουμε

στίς ακτίνες του ψηφιδωτου από τον 60 μ.Χ. αΙ. τό σύμβολο του Πτολεμαίου, τό νομί

ζουμε μαλλον απίθανο, πολυ περισσότερο μάλιστα δταν τό χαρακτηριστικό σπαθί θυ-

90. Fatri Fe1ici Faber Evagaιorium. ed. Hassler 111, 252. Bib!. des Liler. Vereins ίη SΙUl1garI IV.
1849. Gabriel. δ.π. 349. σημ. 4.

91. Π.χ. οΙ χαλlωΥραφίες του Jean Cousin στήν Κοσμογραφία του Andre Τhevel (1554) (βλ. BCH
56 (]932). σ. 343 είκ. 3). του MarIin νοη Heemskerck (] 572) στό Amsterdam. Rijksmuseum. το\) AIhanas.
Kircher (]679). του Fischer νοη Erlach (1721). Πρβλ. ηΊ μεταγενέστερη άvαπαράσταση στόν ROl1iers,
DescripIion des monuments de Rhodcs (1830). πίν. Χ.

92. Scptcm Orbis Admirnnda. Adam BarIsch. Le Peintre Graveur, νοΙ χνll (Vienne 1818), 125. Iι;.έ.

αρ. 1453·1459: αρ. 1454. Τήν χαλll;ογραφία δέν είδα. Περιγραφή δίνει ό Benndorf. Bemerkungen zur
griech. Kunstgeschichte, ΑΜ Ι (1876) 45 Iι;.έ. Ό θρύλος πα/; τά πλοΤα περνούσαν κάτω από τα πόδια του

Κολοσσου, ιι;αί γενιll;ότερα ή παράδοση γιά τήν τοποθέτησή του στό μα/λο έλέγχεται από τόν Καρούζο.

δ.π. 43. σαν παρεξήγηση τοιι γνω.,-τοΙΙ ανώνυμου έπιγράμματος AnIhoΙ Pa1. νΙ. 17]. Στήν πολ{ι σοβαρή

μελέτη του ό Gabriel. δ.π. 331 lI;.t.. δπου ύποστηρlζει τήν άποψη γιά τήν ίδρυση του ΚολοσσοΙΙ στήν

άll;ρη του μώλου του ·Αγ. Νιlι;οΜ10υ. έκτός τοΙ> δτι δεν έξηγεί τήν άσυμφωνία τών πηγών Γρηγορα

Buondelmonte από τή μιά πλευρά καί Marιoni από τήν αλλη. παραγνωρίζει κατά περίεργο τρόπο τό

εξαιρετικά σφατηγιll;ό σημεΤο γιά τήν ύπεράσπιση του πολεμlκοΟ λιμανιοΙΙ lι;αΙ της πόλης γενικότερα,

που δύσll;οl.α θά παραχωροuσαν οι Ρόδιοι - lι;αΙ μάλιστα μετα τήν πολιορκία τοΙΙ Δημητρίου - γιά

τήν ίδρυση ένός αγάλματος. δσο σπουδαίο κι αν ήταν αίιτό. Σέ κάποιο οχυρωματιll;ό εργο πιστεύουμε

δτι άνήll;ουν καΙ δσα ίχνη θεμελιώσεως - λαξευμένες στό βράχο ιι;οίτες τοίχων - σώζονται σήμερα

ακάλυπτα άπό τό μεσαιωνιll;ό πύργο σ' αυτή τή θέση. Γιά τήν ιδιαίτερη μέριμνα πού άφιέρωσαν στήν

οχύρωση της πόλης τους οΙ Ρόδιοι μετά τήν IfOAΙODll;la βλ. Διοδ. χχ. ]00, 4. Κοντης. ΑΔ 18 (1963):
χρονιll;ά. σ. 89. Πρβλ. ΑΔ 25 (1970): Χρονιll;ά. σ. 504.

93. Βλ. γιά τό θέμα Demus - Quallenbcrg. δ.π. (σημ. 81).
94. The I1lusIraIed London News. Dec. 14. 1957, 1034 (Rich. Goodshild), Η. Sichtermaιln. ΑΑ ]959.

346 Κ.ε. εΙκ. ]07.
95. Γιά τή χρισroλογιll;ή έρμηνεία τών παραστάσεων Α. Grnbar. CRAc Inscr.. 1969.264 lI;.t. J. Β.

Ward-Perkins. Riv. di Archeo1. Cristίana. χχΧlν (1958). 183 Iι;.έ.

%. Picard. BCH 71 (1952). 67. cill;. 2. R. 8ίanchί Bandinelli. Rom. Das Ende der Antike. Die rom.
Kunst ... (Universum der Kunst). 292. εΙκ. 268 καί σ. 435.

97. ·Ο.π. σ. 70. Διαφορετικά ό Fr. Chamoux. L'epigrnmme de Poseidippos sur Ic Phare dΆleχan

dric. Le Monde Grec ... Hommages a C1aire Prcaux (1975). 214 lI;.t. [διαιτ. 219 lΙ;.ε.
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μίζει τη μαρτυρία του «έλληνικου βιβλίου» Υιά τόν Κολοσσό, πού την επικαλοϋνται

επίμονα ό Buondelmonte και ό Ου Choul98• ΤΟ σπαθι αυτό που αναφέρεται καί από

τους Βυζαντινούς, τό κρατεί ό Κολοσσός καί στη μικρογραφία του Τάφου 14 φ 31 ΙΥ

(Π ί Υ. 9 β) μέ τό κείμενο του Ψευδο-Νόννου για τά έπτά θαύματα99• ΗΟμως, δέν εΙναι

δυνατόν να αΥνοησουμε τη σύγχυση που έπικρατεί ανάμεσα στις παραδόσεις Υια τον

πλαστικό διάκοσμο τοϋ ΦάρουlΟΟ καί τόν Κολοσσό, ηδη την εποχή αυτή, καί να στη

ρίξουμε οποιαδήποτε θεωρία πάνω στην παράσταση τοϋ ψηφιδωτου.

~Oμoια, οί προτάσεις για την αναγνώριση του Κολοσσου σέ πρωιμότερες παρα

στάσεις παραμένουν αναπόδεικτες ύποθέσεις. Ό Nilsson θέλησε να αναγνωρίσει τόν

Κολοσσό στην ίματιοφόρα μορφη μέ ακτίνες που είκονίζεται σέ σπάνιο τύπο χάλκινου

ρωμαϊκου νομίσματος101 και σε μιαν αναλογη μορφη σέ σφραγίδα αμφορέα του Νυ

σίουlΟ2 • Στη σχετικη μελέτη του ό G. Roux δέχεται δτι ό Κολοσσός γιά παραδοσιακούς

και τεχνικους λόγους θά έπρεπε να ήταν ενας συντηρητικου τύπου ανδριάςΙ03. πρόταση

που φαίνεται πoΛU λογικη καί ίσως, παράλληλα μέ την πρώιμη καταστροφη του έργου.

δικαιολογεΙ την έλλειψη αντιγράφων και την άδιαφορία για περιγραφη του. ,1·1 προσπά

θεια πάλι νά αναπαρασταθεΙ ό Κολοσσός με βάση τό αξιόλογο. αν καί όχι από ύλικό

πρώτης ποιότητας, ανάγλυφο του Μουσείου της Ρόδου Ι 36121ο.ι, πρέπει νά αποκλειστεί

98. Buondclmontc, δ.π. 37. Ou ChouI. Ι" Religion desancicns Romains. 1731, 194 Κ.Ι Πρβλ. σημ. 84.
99. Κ. Weitzrnann, Greek Mythology ιπ Byzantjne ΑΓΙ, πίν. ΧΙ 35 σ. 35 κ,ε. 37, 75,92 (Τήν ύπ6

δειξη της παραπομπης οφείλω στόν συνάδελφο 'Ηλία Κόλλια). 'Αξιοπρόσεκτοείναι δτι στή μικρογρα

φία έκτος του κιβωρίου που παριστάνει το Μαυσωλείο κα! πού εΙκονίζεται και στό ψηφιδωτό πίσω

από το Φάρο, κάτω άπό τον κίονα του ΚολοσσοΟ - καθαρή βυζαντινή άντίληΨl1 γιο. τήν ίδρυση άΎάλ

ματος, πρβλ. Weitzmann δ.π. και έδώ σημ. 103 - ύπάρχει ενα θολωτό κατασκεύασμα που θυμίζει τό

ανάλογο τοΟ ψηφιδωτοΟ.

100. Γιο. τόν Φάρο βλ. Ch. Picard, BCH 76 (1952), 61 Κ.&. (με παλ. βιβλ.).

101, Nilsson, Les Τimbres amphoriques dc Lindos, 178. Πρβλ. τή ροδιακή δραχμή ΤΟΟ 166-88 π.χ.

Ρ. Ledercr, Neue Beitrage zur antiken Mίίnzkunde aus schweiz. offentl. u. ΡΓίν. 5ammlungen, Bern (1943),
65 κ,έ. όρ. 64 πίν.IΥ. Schauenburg, HeJios, σημ, 125, Διαφορετικός τύπος σε χάλκινο ροδιακό δίδραχμο

της έποχ"ς τοΟ Νέρβα, 5NG. Dcutschland, 5]g. νοπ Au]ock, Hft. 7, Karien. πίν. 91. 2860. Πρβλ. Ο.

Bernhard. Der 50nnengott auf griech. u. rom. Mίίnzen. Schw~iz. Num. Rundschau XXV, 245 Κ.&. πίν.

11,11. Σχετικά, βλ. Roux, REA 62 (1960) 11, που πιστεύει, δτι επειδή ή πτώση τοΟ Κολοσσου προηγή

θηκε της έποχης που εγινε συνήθεια ή άναπαράσταση στο. νομίσματα όγαλμάτων, είναι πρακτικό. άνύ

παρκτη ή εικονογραφία τοΟ Κολοσσου. Διαφορετικά ό Maiuri. Atene e Roma. Ν.5.] (1920), σ. ]35
σημ. 3. 'Οπωσδήποτε, οί παραστάσεις σ' αύτό τά νομίσματα δεν εχουν πολλό κοινά μεταξύ τocς. ωστε

νά έπιτρέπουν τήν αναγωγή tOU'; σε κοινό πρότυποκαί νά βοηθοΟνσε μιαν αναπαράστασητου όγάλματος.

102. Nilsson δ.π. Πρβλ. εlκ. I1lustratcd london News, April 9 (1932), 538. Βλ. σχετικές παρατη

ρήσεις τοΟ Maiuri, δ.π. Γιο. τή χρονολόγηση βλ. V. Grace, Oelos χχΥIΙ, 304 Ε 10 (πρβλ. ίδ, ΑΜ 89
(1974) 193 κ.η

103. Ό.Π. 5 Κ.&. Άσχετα με τις πολλές πιθανότητες που συγκεντρώνει ή υπόθεση αυτή, δε θά πρέπει

νά συσχετιστεί ό Κολοσσός με τήν Ιρμαίκή στήλη σε σφραγίδες αμφορέων του ΑΙσχίνου (Roux, δ.π.

]7 Κ,Ι. LuI]ies, Oie Tyρeπ der griech. Herme, σ. 56 Κνίδου κα! Ρόδου, Gracc, Oe]os χχΥl1, 312 στό Ε 33),
Έπίσης, ή μαρτυρία τού Μαλάλα, Χρονογραφία Ι, Υ, Ο 189 (εκδ. Bonn), τοΟ Νικήτα (Ovcrbeck, 5Q.
1551), πού μιλουν για {(στήλη χαλκ"» κα! πού έπικαλεΙται ό Roux, δ.π. 5 κ.έ., θό πρέπει να συσχετιστεί

με τή βυζαντινή συνήθεια της ίδρύσεως άγαλμάτων έπόνω σέ κίονες, πρβλ. σημ. 99.
]04. CJ. Rhodos V 2, 24 κ.έ. αρ. 35 πίν. 11 εlκ. 15. Ch. Picard, Manuel, ιν 2, 525 εΙκ. 222. Merker,

δ.Π. αρ. 65. Η. Maryon. JHS 76 (1956), 68 Μ. Riemschneider, Rhodos. KulIur und Geschichte, 42. 'Από
φαιό άσβεστόλιθο. Σώζονται ή έπάνω καΙ έν μέρει οί δύο πλαΥνές πλευρές της πλάκας. Διαστ. ; πλ.

0.82 μ.. ϋψ. 0.75 μ .• πάχ. 0,25 μ. ~Eνας σύνδεσμος στό μέσο της έπάνω πλευρ1:ις μαρτυρεΙ δτι στερεωνόταν
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άιφιβα/ς γιά τήν άναιτιολόγητη και άταίριαστη γιά τόν 'Ί·lλιο χειρονομία τού «άπo~

σκοπείν"ΙΟS.

Τήν άγνοια μας γιά τό έργο και τήν καλλιτεχνική προσωπικότητα τού Χάρη συ

σκότισαν ακόμη περισσότερο ή θεωρία τού Helbig γιά τόν ΧαιρέαΙΟ6 καί, σάν απόρροια

της, ή συσχέτιση τού υστερου τύπου «'Αλέξανδρος - -Ηλιος» με τόν ΧάρηΙΟ7. 'Ακόμη,

τα γενικά λυσιππικά στοιχεία και τα περισσότερο η λιγότερο έντονα είκονιστικα χαρα

κτηριστικά τού 'Αλεξάνδρου, που είναι δυνατόν να άναγνωριστούν στά δύο μαρμάρινα

κεφάλια τού -Ηλιου (πρβλ. σ. Ι 2) καί στά έλληνιστικα νομίσματα της Ρόδου ΙΟ8 έρμηνεύ

τηκαν πότε σαν επιδράσεις τού έργου τού Λυσίππου καί πότε σαν άσφαλη στοιχεία γιά

τήν άναγνώριση τού τύπου τού Κολοσσού lΟ9 . Τίποτα όμως δέν άποδεικνύει η δεν υπο

χρεώνει λογικά στήν υπόθεση, δτι τό εργο τοϋ Λυσίππου στάθηκε πρότυπο για τόν κο

λοσσό τού Χάρη, αν ό δάσκαλος η δ μαΟητης ηταν ό πρώτος πού μπόλιασε τά χαρα

κτηριστικά τού 'Αλεξάνδρου στήν παράσταση τού θεού Ιισ .

-Ετσι, ή φτωχή στήν ουσία παράδοση καί ή άνυπαρξία βέβαιων άντιγράφων τοϋ

εργου τοί\ Χάρη δέ μας βοηθοϋν νά άποδείξουμε η να υποστηρίξουμε ό, τιδήποτε γιά τόν

τύπο πού άντιπροσωπεύει τό πήλινο κεφάλι Ε 337. -Ομως, για νά ξαναγυρίσουμε στό

άγγείο ΠΒΕ 3331, ή ελλειψη αλλων παραδειγμάτων βραχύκομου -Ηλιου, ή στάση και

ή γυμνότητα της μορφης, ή μυώδης διάπλαση καί ή σπασμένη μύτη - χαρακτηριστικα

σε κάποια επιφάνεια πίσω. 'Η μορφή σώζεται σε {)ψος 0.535 μ. και αν ήτανδρθια. δπως εΙναι καί τό πιθα

νότερο. θά ξεπερνουσε το 1.1 Ο μ .. εν(ί) ή πλάκα θα εlχε ΙΙψος 1.50 μ. τουλάχιστον.

105. Ι. Jucker. Der Gesιus des Aρoskopein. Είη BeiIΓag zur Gebardensprache ίπ der antiken Kunsl,
σ. 97 κ.ε. 121 κ.ε" 'Αποκλείουν σαν αναπαράσταση του ΚολοσσοΟ ό Roux, δ.π. 17 σημ. 4 καΙ ό Donl1ay.
Απι. CΙ. 33 (Ι), ]964,28]. Ό Picard, δ.π. υποθέτει δtι πρόκειται 'Υια θεοποιημένο 'Αλέξανδρο, έν(ί) ή

Merker δ.π. τό άναφέρει σάν ένα ταπεινό άφιερωματικό άνάΊλυφο στεφανoiιμενoυ άθλητi1. Πρβλ.

δμοια μορφή σ' ενα μικρό ανάΊλυφο στό ΜουσεΙο τοΟ Τάραντα, RIA 1952, σ. 98 κ.ε. ε1κ. 96. Ρ. Μο

reno, Lisippo Ι (1974), 32,
106. W. HclbIg. Mon. Ant. νι (1895) 84. LIppold, Hb. 288. L. GuerrInI, ΕΑΑ ", 530 βλ. λ. Για τον

Χαιρέα: Plίn. ΝΗ. ΧΧΧΙΥ, 75. Overbeck. SQ. ]602. Morcno, δ,π. 16.
107. Γιά τόν Χάρη οΙ πηΊες: Overbeck. SQ. 604, 1539-]540, 1542, 1555-1556. βλ. Kleiner. Gnomon

24 (1952). 467. Πρβλ. D. Michel, δ.π. 30. Γιά λατρεία τοΟ 'Αλεξάνδρου στή Ρόδο, δπου oUΔtnett συσχε

τίστηκε με τόν -Ηλιο, βλ. Μ. SC8rc, Βυl1. Soc. Arch. Alex. ΧΙ (1941), 29 κ.ε. Ρ. Fraser, La Parola t1e]
Passato 24 (1952), 202. Morelli, δ.Π. ]4 καΙ 91 Κ.Ι Mot-eno, δ.π. 16 καΙ ]58 άρ. 2].

108. Γιά μια πρόσφατη προσπάθεια χρονολΟΊικης κατάταξης τOlν ροδιακΟΙν νομισμάτων βλ. D.
Berend. SCh....-eIz. NumIsm. Rundschau 51 (1972) 5 Κ.Ι Ό συσχετισμός της παρουσίας άκτίνων στα ρο

διακά νομίσματα με τό εΡΎΟ του Χάρη (άντίθετα η Holden δ.π. σ. ]4 Κ.Ι συσχετίζει με τόν Λύσιππο)

δεν εΟΟταθεl Ίιατι τόσο πρΙν άπό τήν ίδρυση του Κολοσσου. δσο καΙ μετά, ύπάρχουν παράλληλες κοπει;

νομισμάτων με και χωρίς αKτΙν~. Πρβλ. τούς τύπους SNG. Cop" Caria 11, πίν. 17 και 18. SNG. Slg.
Von Aulock, Karien, ΗΓι. 7. πίν. 89.

109. Ό Kleiner. Charites. ]02 Π.χ. παρά τούς άρχικούς δισταΊμοι'ις του Ίια τήν καταλληλότητα τOlν

δύο κεφαλιOlν στήν άναζήτηση ενός σιryKεκριμένOυ άρχέτυπου, αναΊνωρίζει λυσιππικά στοιχεΙα στό

κεφάλι του ΜουσεΙου τι'!ς Ρόδου. δπωι; Ο Laurcnzi, Mem. FERΤ 111, 2], K.t .. καί βλtπει - με τή βοήθεια

ένός ρωμαϊκου άνάΊλυφου στό Λούβρο, αρ. 1367 (Ε. Strong. La Scultura Romana Ι, πίν. ]9) - τήν

άντανάκλαση του Κολοσσου στο κεφάλι τΙ'!<; συλλογης τοΟ Hiller (Π i ν. 4α). 'Αντίθετα. ό Fuchs. δ.π.

57]. θεωρεί έπηρεασμενο άπό τόν Κολοσσό τό κεφάλι to(j Μουσείου τι'!ς Ρόδου.

110. 'Ωραία άξιο)1ryηση to(j εΡΊου τοΟ Λυσίππου άπό τόν Marcade, Αυ Musee de Delos. 479. Ε.

νοη Schwarzenberg, BJb. 167 (1967) 58, 108 σημ. 92. Διαφορετικά Kleiner δ.Π. Γιά την επίδραση της

είΚΟVOΊραφΙας τοΟ 'Αλεξάνδρου σε θεούς καί ηρωες Τ. Ho]scher, Jdcal und Wίrklίchkeίι, Abh. Heide]·
berg (197]), 2, σ. 43. 46.
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20 ΗΩΣ Α. ΖΕΡΒΟΥΔΆΚΗ

αθλητη -, καθώς καΙ τό χαρακτηριστικό ακτινωτό διάδημα, όδηγοϋν στην ύπόθεση

δτι πρόκειται για λαμπαδηδρόμοlll. Λαμπαδηδρομίες- τυπικές εκδηλώσεις στις με

γάλες γιορτές - μαρτυροϋνται από τίς πηγές σΤΤ1 Ρόδο, τόσο για τα Έρεθίμια, δσο και

για τά ΆλίειαΙΙ2• Ό Nilsson μαλιστα θέλησε να αναγνωρίσει σε ορισμένες σφραγίδες

αμφορέων του 'Ολύμπου και τού Σωκράτη τη μνεία των λαμπαδηδρομιών1l3• ~Aν είναι

σωστή ή ερμηνεία της παράστασης, τότε τά δύο μικρότερα θραύσματα του αγγείου

ΠΒΕ 3331 β-Υ (Π ί v. 3 β, 4 β) μέ τά κεφάλια καί τό σώμα των άλογων θά πρέπει να

ανήκουν στήν άλλη όψη του αμφορέα καί να προέρχονται από τό τέθριππο μετωπικό

αρμα του ~HλtOυ, δπως τό είδαμε και στό αγγείο ΒΕ 2160. Μ' αυτό τόν τρόπο ολοκλη

ρώνεται ή σύνθεση του αμφορέα με τή χαρακτηριστική παράσταση τού θεού στή μιαν

όψη και τήν παράσταση του αθλήματος στήν άλλη - του βραβευόμενου όπωσδήποτε

αθλήματος. Πρόκειται για τέλεια απομίμηση ταιν παναθηναϊκαιν αμφορέων, πράγμα

πού έπιβεβαιώνει τον προορισμό τους: επαθλα στα Άλίεια. 'Η μαρτυρία τους είναι

μιά απόδειξη για τον προσανατολισμο της όργάνωσης ταιν αγώνων πρός τα αθηναϊκα

πρότυπα στόν 40 τουλάχιστον αιώνα. ~Eνα φαινόμενο πού παίρνει τή θέση του στή

γενικότερη τάση αποδοχης άθηναϊκαιν θεσμαιν στή διαμόρφωση της ροδιακης πολι"

τείας τήν εποχή αύτηι]4.

Τέλος, μιά χάλκινη ύδρία, πού δημοσιεύει πρόσφατα ό J. Frel στά ΑΑΑ νπι

(1975) σ. 77 εΙκ. 1, έρχεται να άποδείξει, δτι οί άγαινες πραγματικά θεσπίστηκαν στα

πρώτα κιόλας χρόνια τού Συνοικισμού. 'Η υδρία, σέ ιδιωτική συλλογή στή Βοηη,

προέρχεται από τήν «Ίωνία})1I5. Ή συγκρισή της μέ τήν όμοια ακριβαις, πού βρέθηκε

τό 1969 στον Τάφο 2 τού οικοπέδου της Ήριϊ)ς Χαλκιοπούλου στή Pόδoll~, επιτρέπει

τή χρονολόγησή της στα τελευταία χρόνια του 50υ αι. π.χ. Ή χαραγμένη στο χείλος

επιγραφή <ιαΟλα εΥ Ρόδου παρ' Άλίοω,1l7 αναφέρεται σαφέστατα στίς γιορτές του

~Hλιoυ. τα επαθλα, αρχικό, όπως φαίνεται, χάλκινες ύδρίες, γρήγορα τά αντικαθιστούν

πήλινοι άμφορείς άθηναϊκού τύπου. Άργότερα, παίρνει τή θέση τους τό στεφανι

λεύκης, σύμφωνα με μια συνήθεια, τότε, μετατροπης ταιν άγώνων από «θεματικούς}) σε

«στεφανίτες})]]8.

•ΑΟ,ί,οα, 1976 }/ΩΣ Α. 2ΕΡΒΟΥΔΑΚΗ

111. Α. Κrυι, Binden ϊπ der griech. KunsI, σ. 125. ΤΥΡ 13. G. Q. Giglioli. LampadedromIa. Απτ.

CJ. 3 (1951), σ, 147 K.t. J. JfiIhner. Die athlelhisι;hen Leibesfibungen der Griechen, 11, σ. 134 K.t. Ιδ. σ.

141 Κ.Ι

112. Morelli. δ.π. 97, MaIuri. Nuova Silloge Epigralica di Rodi e Cos, 19. Dittenberger. Syll. 3 111,
1067. Konιorini, BCH 99 (\975), σ. 108 K.t.

113. Μ. Nilsson, σ. 166 K.t. Grace, Delos xxνrI, σ. 302 Ε 3. 'Η λαμπάδα ύπάρχει γιά σύμβολο και

σΙ: ροδιακά τετράδραχμα, πρβλ, Berend. δ.π. σ. 23 άρ. 71,
114. Πρβλ. Ι'. Fraser, Notes οπ two Rhodian InsIiιutions, BSA 67 (1972), σ. 122 κ.l:.

115. Τήν πληροφορία οφείλω στόν καθηγητη Ε. Langlotz.
116. ΑΔ 24 (1969); Χρονικά, σ. 472 κ,έ., Πίν. 474α.

117. Διαφορετικά ό Frel ο.π. σ. 78. Γιά τόν τύπο «παρ' 'Αλίου» βλ. πρόχειfΙQ. Ε. Dieh1. Die Hydria,
σ. 216 Β 77 και Β 78. Πρβλ, Ρ, Amandry BCH 95 (1971), σ. 619. Ό τύπος «/:Υ>' ( Ζ: έκ) στή Ρόδο συνη

θέστατσι; άπαντα καϊ άλλου, πρβλ. Diehl, Ο.π. σ, 218 Β 120.
118. Πρβλ. Υιά τά ΉραΙα του "Αργοι>ι; Ι. Ringwood Arnold, AJA ΧΙΙ, σ. 436 K.t, σημ. 5. Για τους

QyG:lve.; στήν "Εφεσο ό [δια; AJA 76 (1972), σ. 20 K.t. Για τά Νικηφόρια στό ΠέΡΥαμο Ε. Ohlemutz,
Die Kulte und HeilIgtfimer der GoIIer ίη Pergamon. σ, 39 Κ.έ.
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Α CYPRIOTE 8th - 7th CENTURY BIRD WORKSHOP
(Plates 10·15- Fig. Ι)

Since 1965 whcn Dr. Karageorghis firsl recognised an atelier of Painiers of Bulls1 ίη the
Cypro-Archaic2 period, πο one else has followed his pioneer anempI. The CA period,
however, is a fascinating one and ίι ΙΓulΥ deserves our efforts for a better undersIanding.
We have decided to follow Dr. Karageorghis' example and 10 see wheIher more light can
be shed ση CGllI-CA periods3 •

Our efforIs will concenIrate οη distinguishing the products of a ceramic Workshop4
whose major characteristic is a bird with two wings ίη the form of Ihe leHer «(V)5.

We know Ihal Ihe Cypriote vase-painter decoraled a still wet vase and alIhough he
devised numerous standard represenIaIional types, he could noI always be accurate in
the reproducIion οΓ details. For this reason, when disIinguishing CGIII-CA Workshops,
one cannoI always be extremely subIle. On Ihe other hand, fundamenIal similarity musl
be observable in order to allow Ihe allribuIion οΓ a vase to a certain Workshop. Need
less 10 say, great cauIion must always be exercised in trying ιο ascribe vases to one parti
cular painler. Consequently, we shall avoid exaggerated niceties of disIincIion and shaIl

1. Some CyprioIe PainIers οΓ Bul1s ίη the Archaic Period. Jdl 80 {1965J. 1 ff. Here. Ι melltioll with
particular regret the faCIIhaIΙ was ullable ιο consu1IIhe recellIly published book «La ceramique chypriote
de SIyle figure. Age du fer (1050-500 θν. J.-e.)'} by Karageorghis and Des Gagniers.

2. Apart from the usual abbreviations. we here use; Wh. Ρ. = WhiIe PaillIed; Bich. = Bichrome;
CG "'"' Cypro - GeomeIric; CA - Cypro - Archaic; Cyp. Mus. = Cyprus Museum; SCE _ Swedish
Cyprus Expeditioll; RDAC = ReporI οΓ Ihe DepartmenI οΓ AIlIiquities οΓ Cyprus; Pierides Collection ""
Cypriote AIlIiquities ίη Ihe Pierides Collection, by ν. Karageorghis; Cesllola Atlas=A descriptive AIlas
οΓ Ihe Cesnola Colle<:tion οΓ Cypriote Antiquities ίη Ihe Metropolitan Museum οΓ Arts, New York. by
Ι. Ρ. di Cesnola. Βosιοη 1885; B.h. and N.h. = Belly and Neck-handled respecIively.

3. Ι wou1d like 10 express my gτatiιude Ιο Ihe Alexander νοη HumboldI-SIifΙUng ίη Germany. whose
scholarship has enabled me Ιο examine the published material οη many Workshops and especially the
one Ι Ireat ίη Ihis paper. Ι am also Ihankfu1 ιο prof. Karl Schefold οΓ the University οΓ Ba.sel and ΚθΙIΙοη

Basel-SIadI Γοτ a short scholarship which gave me the opportuniIY 10 geI aquainted with the subject. Special
thanks are due ιο prof. Τοηίο Holscher of the Uniνersity οΓ Heidelberg who read the manuscript and made
valuable suggestions. Τhis, however. does not make him responsible for any mistakes thaI this paper pro
bably conIains. Ι have also reasons to thank Mr. R. Avila and prof. W. Fortenbaugh. Greatful acknow
ledgemenI is also made ιο Ihe following Γοτ permission ιο reproduce photographs ; The Cyprus depart
ment οΓAntiquities and ίη particular its director Οτ. V. Karageorghis. the Louvre Museum. the Ashmolean
Museum, Oxford, and the Fitzwil1iam Museum. Cambridge.

4. We have already discerned another five Workshops. which will be publίshed after Ihe investigation
οΓ all Ihe figure-rearing va.ses οΓ CGIII-CA times.

5. Α very similar bird buI with one wing (e.g. Cesnola AIlas. νοl. 11, ρ1. CXV ; 897; Handboo" ιο

Ihe Nicholson Museum, 2nd ed" ρ. 180, Fig. 32; SCE ιν; 2. Fig. ΧΧΧΙΠ; 10 etc.) shows definIte connec·
Iions wiIh the presenI group. WheIher ίι belongs ιο Ihe same Workshop οτ ηοι, we cannoI say with con
fidence. We prefer Ιο exclude ίι from the presenI discussion ιιηιίΙ we see ίι ίη Ihe conIext of a full exami
ηΒtίοη οΓ θΙΙ the Workshops οΓ Ihe period.
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22 Α. DIMIΤRIOU

consider homogeneous groups οΓ vases wiIh profound similariIies ιο be Ihe producIs
of one atelier.

Why Ihe above mentioned standardisation occured, we do ποι feel confident 10
say6. Perhaps the requirements οΓ the mass production, perhaps Ihe ]imited abilities οΓ

the (iCraftsman» ΟΓ probably his interest ίη drawing only Ihe basic properIies οΓ what
he was painting was responsible. AnOIher reason might be Ihe une;φlοred effect of Ihe
Mycenaean αΓΙ οη the 8th-7th cenlUry CyprioIe painIer7,

ΙΓ a vase is preserved with the painIed decoration intact, the condiIion is ποl always
stated. The numbering of the vases of the Workshop groups Ihose regarded as producIs
of the same hand ΟΓ Ihose with c]ose alfinities one after ιhe other. ΙΓ this is ποι feasib]e,
Ihe easier method οΓ classification according ιο shape has been fol]owed.

ΤΗΕ Y·WING BIR[)..WORKSHOP

1. ΚΥlίΧ

2. do
Bich. ΙΙΙ.

do
Cyp. Mus. Β. ]920. SCE ΙΥ: 2, fig. ΧΧΙ: Ι]. (Ρ 1. 10a).

Cyp. Mus. C.S. 2003/17. RDAC 1974, ρ. 177: 6, ρ. 183,
fig. 3: 6, ρl. χχνι : 6. BCH 98 (1974), 839, fig. 25 etc.
Ηι 11.6 cm. D. 17.5 cm. From DeΓIera village, souIh οΓ

Nicosia (Ρ Ι. IOb).

CVA France 8, Louvre 5, ρl. 18: 4, 5, 6. (France 34]).
SCE ιν : 2, fig. ΧΧΧΙΙ : 10. Ιη the laιter pub]ication it

5. do do

6. do do
7. do do
8. do do

9. Β. h-amphora Bich. 111.

10. Amphora οη lοορ-

supports Bich. 111.

3. Footed
Ι. h-amphora Bich. 111. Cyp. Mus. 1959/ΧIΙ-21/1. BCH 84 (1960), 248, fig. 10.

Dikaios, Arch. R. 1961-2,39, fig. 14. Ιπ bοιh publications
it is referred to as Bich. ιν (Ρ Ι. Ilα).

4. ΚΥlίχ Bich. 111. Cambridge, Fitzwilliam Museum, 93.53. CVA Gr. Βτίιαίη

11, Cambridge 2, ρΙ ΙΧ, no. 4. Ht 12.3 cm. D. 18.7 cm.
From Tamassos (ΡΙ. 12b).
Cesnola Atlas, νο]. 11, ρι. CXXXI: 972. Ηι 12.7 cm.
D. ]5 cm.
Ibid., no. 971. Ηι 12 cm. D. 17.8 cm.
CVA Italia ΙΚ, Rodi ], tav. 2 : 6. Ht 11.5 cm. D. ]4.5 cm.
Ashmolean Mus. ]961.413. Brown-CaI]jng, Ancient Cyprus,
40, ρι. χν : a. Ηι 10.5 cm. (Ρ l. Ι ]b).
CVA France 8, Louvre 5, ρΙ. 19: 5, 6, 7. (France 342).
Ht 70 cm. D. 26 cm. (Ρ 1. 12a).

6. Dr. Karageorghis pUI forward ιΜ idea that this standardisation oα:ured because thc painter had
10 dccorate thc vase when wet (ibid.. ρ. Ι). Going, however. Ihrough prof. Hampe's and Winter's book
«ΒΥ Topfern und Τopfcrinncn ίη Krcta, Mcsscnien und ZYΡCΤM. we s« that before a vase is put ίπιο

ιΜ kiJn requires scvera] days ΙΟ dry up in the air (ρρ. 61,72.77·8) $Ο that a great rush ιο decoralc ίι im·
mediately after its complction is ποl necessary unless in ancient times the poIIers were working οη differenI
principlcs.

7. Το deal with such a problem, οπι: musI e;rι;amine all ιΜ Workshops οΓ the period ίπ question.
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Α CYPRΙOΤE 8th-7th CENΤURY BIRD \\'ORKSHOP 23

11. Jar οη 100p-supporIs
Bich. ιιι.

12. L. h-amphora Bich. 111.
13. Β. h-amphora Bich. 111.

14. Jug Bich. 111.

15. Oinochoe Bich. ιιι-ιν

IransitionaI.

is classified as Bich. ΙΥ. Ηι 28.5 cm. (Ρ Ι. I3a-b).
Karageorghis, Pierides Collection, ρρ. 49, Ι 15-6, no. 36.
Buchholz H-G., Jdl 83 (1968), 87 ff., fig. 16d-e. Ht 19.6 cm.
D. 17 cm. (Ρ Ι. 14c).
Brown-Catling, ibid., 44, fig. IIIa : 7.
Paris, Louvre. Bossert Th. Η., Altsyrien, 17: 238, ρι.

73 : 238. Α. Caubet - Μ. Υοη, RDAC, 1974, ρ. 115, ρ1.

ΧΙΧ: Ι. Μ. Rutten, Melanges Syriens, Studies presented
to R. Dussaud, νοl. Ι, 435 ff., ρ1. Ι. (Ρ 1. 15a-b).
With human face model1ed οη its neck. Pieridou Α., RDAC
1968, ρ1. Χ : 9. Ιη Ihe Pierides CollecIion, Larnaka, Cyprus.
(Ρ J. 14 a,d).
Cyp. Mus. 1938/IΧ-8/1. Dikaios, RDAC 1937-9, ρ. 143,
ηο. 14, ρ1. ΧΙ: 8. Ιη the publication regarded as Bich.
IV. Ηι 35 cm.

As we see, seven ουι of the fifteen vases referred to here, are kylikes, and their shape
is approximately similar : They have 10w sIem; the bowl has double-curved sides and
widens towards the lίρ, where the greatest diameter of the vase is ιο be found. Α litt1e
way below the lίρ, some of the vases have a clearly distinguished ridge, which fact, how
ever, has ηο special chronological significance. The birds οη Ihe firsI two vases show
marked similarity; Ihey are stylized, with body drawn ίη double outline, Ihe inner ρβΓΙ

filled with purple paint but having the two extremes reserved and containing concentric
segmenIs. There is a triangular Iail8, 10ng Ihin neck finishing ίη a dotιed circle ιο indicaie
the hand, wiIh a beak composed of two horizontal parallel ΟΓ nearly parallel liηes. 80th
legs are set aI Ihe forepart of the body and para]]el Ιο one anoIher, firsI drawn nearly
vertica]]y and iapering downwards, Ihen benI to Ihe right, nearly aI a right angle to the
upper parI of the leg. As Ialons the bird has 3-4 short Iines, again set aI righI angles ιο

Ihe middle parI of the leg. The V-posiIion of Ihe wings is so fully characierisiic thaI we
have chosen to name Ihe entire group afιer ίι. They are narrow, leaf-shaped and shown
ίη outline.

Despite Ihe facI Ihat Ihe homogeneiIY of all Ihe kylikes is obvious, discrepancies
beIween the birds which decorate Ihem occur, buI they are insignificant ίη Ihe IighI of
Ihe similarities. lη fact, ίη comparing kylikes Ι and 2 (Ρ Ι. lOa-b) of the Cyprus Museum,
one may even ascribe them ιο the same hand. 80dy, neck, placing and shaping of legs
could be done by Ihe same man. Closer scrutiny of Iheir decoraIion, however, shows
many minor but basic differences ίη drawing :
β. The front leg of the bird οη kylix no. 1 is drawn exacIlY under Ihe line οΓ Ihe neck.

Οη ηο. 2 ίι was ηοι exacIly so and because of Ihat. Ihe painIer did draw a broad.
solid, rather slapdash line ίη order to achieve thaI goal.

b. Οη ηο. 2, the front part οΓ Ihe inner body finishes οη Ihe outer bodyline, while οη

no. Ι boIh are set disIinctly βρβΓΙ.

8. ΚΥliι: no. Ι has a chevron behind the taiI and then a solid triangle, whί1e no. 2 is hatched.
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c. The legs ση πσ. 2 are ηοΙ 50 lively drawn as ση πσ. 1 and they are shorι one talon,
Νο. 2 has threc and πσ. 1 four.

d. The neck of ησ. 1 bends forward and bears four short projecting lines at its lower
part. something lacking from πσ. 2.

e. The taίls are ηοΙ matching. There is a chevron and a solid triangle behind πσ. 1,
while ση πσ. 2 ίι is nearly vertically hatched.

r. The wings of both are narrow and drawn ίη ouιline but ση kylix ησ. 1 they are further
sub-divided giving us thus the impression οΓ a half quatrefoil. The complete quatre
(σΗ decorates thc same vase, 50 this may explain, ίη this instance, the shaping οΓ

the birds wings. There iS al50 a solid purple dot at the junction of the wings and ση

their extreme tipS.
Ο( all the resI, Ihe nearest example Ιο the two kylikes just discussed iS the bird οη

the footed amphora ηο. 3 (ρι. lla) ίη the Cyprus Museum. Comparing the bird
οη kylίx ηο. 2 and the bird οη this amphora, we notice that :

a. The wings of both are narrow and ~<steeply» drawn.
b. The legs have three talons each.
c. The tail is simίlar but that shown οη ηο. 3 is fil1ed with purple paint and ηοΙ hatched.
d. 80th birds have a swastika ίη front and behind at Ihe same spot.

Οη Ihe other hand :
e. ΟηlΥ Ihe hind parI of ηο. 3 bears concentric segments.
f. Its body is drawn ίη single outline and ηοΙ ίη double outline.
g. IIs ne<:k is much broader than that of ηο. 2.

Ιπ conclusion we can say IhaI if any two of the first three vases are Ihe work of one
man, then shou1d be ηο. 2 and no. 3 although we cannot be completely sure about this9 •

The vigorous expression of no. 1 keeps ίι aparι of the other two.
ΚΥlίχ ηο. 4 (Ρ Ι. 12b) ίη Cambridge shows Ihe ovoid elongaIed body ίπ double outline

but without reserved concentric segments οη the exIremes of the bodyl0. The !egs have
Ihree talons. The neck of the birds is broad and near enough Ιο the neck of the bird οη

amphora ηο. 3. The closer characteristic of vases ηο. 2, 3 and 4 is the shaping and
placing of the wings but we do ηοΙ think that Ihis feaΙUre alone jusIifies ascribing all three
vases ιο Ihe same hand. Ιη fact, the «flain) of the posture of the birds οη this last ky!ix
is static and this makes us even more hesitant Ιο make such an attribution.

Kylix ηο. 5 is aI first glance very simi!ar, boIh ίη shape and decoration, 10 kylix ηο. !,
so that one could posιulate the same hand for both. 80Ih bear a ridge be!ow the lίΡ and
the narrow zone between ιiρ and ridge is ίη both cases occupied by panels of quatrefoi1s
and swastikas. The birds' wings are subdivided οη both by a lίne and boIh have a smal!
swastika ίη front of the bird. Differences are, however, also present; note οη ky!ix ηο. 5
the broader neck, Ihe absence of a reserνed foreparI οη the bird's body, the much simpler
articulation of the !egs and Ihe absence of the vertical row of !ozenges between triglyphs
panelling the bird. Ιη addition, the execution is more careless. This, we Ihink. is a sign

9. See following disι;ussion οη amphora οη loop-supports ηο. 10. where the four birds οη ίι are ηοι

quiIe Ihe samc 10 one anoIhcr.
10. Each side of Ihe kylίx is subdivided ϊη Iwo panels but οηlΥ one is deςoratcd with birds.
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,hat the painter οΓ kylix no. 5 was actua1Jy trying Ιο imitate the bird οη kylίx ηο. Ι.

The bird οη kylix no. 6 has wings denoted simply by triple.chevrons. The bird's legs
are attached 10 the foreparIs ίη a very curious manner, as ίΓ ίι were trying Ιο defend iIse]f.

ΚΥlίΧ ηο. 7 is the most unfortunate product οΓ the who]e series. The bird's body
is filled with paint and the wings are denoted by a pair οΓ chevrons. The head has the
usua] two lines as a beak, wiIh a third one protruding behind Ihe bird's head.

Bel]y-hand]ed amphora ηο. 9 (Ρ J. 12a) now ίη Louvre was c]assed ίη this Workshop
despile the fact that the wings have ηοι the characteristic V-posture but are set para1Jel.
ιι shares, however, with the other birds of the .Workshop Ihe oval, e]ongated body shown
ίη ouIline, with fore and hind parls decorated with reserved concenIric segments. The
tail is triangular and the legs are simi]ar ιο Ihose of Ihe birds οη most of the oIher vases.
The neck is broader but this is ηοι an unknown practice for our Workshop. The wings,
as we have said, are seI paralle] projecting oblique]y backwards; they are narrow aηd

haIched. The amphora is decorated wiIh Iwo birds ίη panels οη the neck. One over the
handle is supposed ιο be taking f1ighI. This is perhaps one of Ihe early attemptS for Ihis
Workshop and so ίι exp]ains ίη ilse]f the discrepancy ίη the shaping of the wings. As a
shape, Ihis amphora could be nothing more than CGIIIB. Ιι already shows characIeristics
of CAI especial]y ίπ Ihe width and f1aIIening of the shoulder. The handles, however, are
neither set completely upright ΠΟΓ the neck is cy]indrical ΟΓ widening upwards, as must
be the case, were ίι a CAI amphora Il .

Α similar bird with paraIIe] wings is seen οη kylίx ηο. 8 (Ρ Ι. Ilb) ίη the Ashmolean;
as a vase-shape, ίι is very near kylix ηο. 2 from Deftera though its birds show aftinities
ιο those οΓ vase ηο. ]0.

lη al], Iherc are four birds οη the amphora wiIh looρ"supporls ηο. 10 (Ρ Ι. l3a-b)
ίη Louvre, two οη each side of the vase drawn οη the belly and seI ίπ separate panels.
They have loηger Ialons than Ihe other birds mentioned above and the posture of their
neck is also ditTerent. The beak is set obliquely 10 the head Ihus giving us the impression
thaI the bird is ]ooking upwards. The wings are simp]e Iίnes having an oval swelling ίη

the midd]e, the latter being crossed bya Iine12• If we compare the Iwo birds οη Ihe one
side of the vase with the Iwo οη Ihe reverse, then we see Ihat Ihe bodies of Ihe two have
reserved segments οη both fore and hind parIS, while the oIher Iwo bear Ihese reserved
segments οη]Υ al the forepart. DespiIe these discrepancies, nobody could deny that all
four are: Ihe work οΓ one man. This vase is an excel]ent proof οΓ ουΓ assumpIion that
sIylization οΓ a moIif by an arIisI ίη ηο way means IhaI Ihis moIif shall a]ways appear
ίη idenIical form οη all his works. Ιι also provides a good argument for ουΓ assumpIion
that kylix no. 2 and probab]y the footed I.h-amphora ηο. 3 may be assigned ιο the same
hand. The birds οη the amphora just discussed are the work οΓ a ditTerent artist ίη the
same Workshop. Their long ta]ons and especially Ihe way they are joined ιο Ihe ]eg, their
upward bend and their general posture speak ίη favour of another imporιant hand.

What, however, Ihe connecIion of this hand is ιο the one of kylix ηο. 8, ίι is somethiηg

11. Gjcrstad. Ορ. ΑΙ!l. ιrl (1960). 119-20, Fig. 14; 4, 6.
12. For thc οηe of thc birds we are ποι SUfC if Ihey penctratc thc oval swcl1ing as thc colour has

fadcd away.
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we cannot answer for sure. The differences lie ίη the wings and the thicker upper line οΓ

the head ση amphora ΩΟ. 10. True enough the legs and 1alons οΓ the birds οη this las1
amphora are longer than those οη the kylix - bird but their shaping is ΩΟΙ dissimίlar.

The main dilference is that οη the amphora the bodies of the birds go upwards and οη

the kylix the bodies go downwards. The simίlarities, οη the other hand, are impor
1an1 because they are based οη the drawing. We notice that :

a. The birds' bodies are pointed οη both ends.
b. The taίl is ίη outline and painted.
c. The shaping οΓ the talons is similar.
d. The neck is ίη outline and painted.
e. The birds face upwards.
f. The birds' bodies are drawn ίη a single outline.

We tend 10 regard these vases as the work οΓ different craftsmen working side by
side and this explains the rich abstract geometric decoration οΓ the amphora which does
not fit with the decorative poverty οΓ the kylix. Ιη any event, although the two vases are
not painted by the same hand, the fact of their relationship remains unaltered and this
is an important basis for the earIier dating of the amphora, which could be CGII18 late13•

The jar οη loop-supports no. 1 Ι (Ρ Ι. 14e) has slightly convex sides broadening some
what above the lower body; the shoulder is carinated and the Ιίρ is flat and out-turned.
It is provided with two bu!l's head handles14 plastically rendered, with muzzle painted
and eyes indicated by dotted circles. Οη the one side between the handles there is a panel
with a typical V-wing bird facing right. The legs of the bird protrude from the forepart,
and then move akwardly backwards giving the bird a very unhappy 100k. The bird has
a group οΓ vertical Iίnes οη each side, the outermost of which bears a row of semicircles
attached. This is a bordering ornament οΓ Myc. 11I8-CΙ 1{;. Ιη Iron Age Cyprus we see
it οη a Wh. Ρ. Ι pyxis and οη some CGlll vases16•

The same sort of subdivision of the wings as οη kylikes 1 and 5 is also seen οη the
birds οΓ amphora no. 12. This depiction, however, stands quite apart from those οη the
two kylikes. Remarquable here is the fact that the birds' bodies are shown ίη triple out
Iίne with the inner part filled with a scale-like motif. Such a practice, with various lίnear

motives is quite common ίη Mycenaean times17• The geometric motives οη the shoulder
of the amphora are panel1ed with triglyphs bordered with multiple vertical rows of semi
circlesl8•

Vase no. 14 (Ρ 1. 14 a,d), with the human face modelled οη its neck, is decorated with
broad bands and rings οη both sides; the space opposite the handle is left blank. Α bird
is painted οη the shoulder, its body ίη double outline, its wings hatched, while the inner
part of its body is fil1ed with purple paint. The important thing here is that the placing

]3. Gjerstad regards it as CAl arιd classifies it as Bich. ΙΥ; SCE ιν; 2. Fig. ΧΧΧIl : 10.
14. For further commcnts οη thίs sorl of handles see Oakesholt. JHS 86 (1966). 144 tr.
]5. Furumark, ΜΡ, 343, Fig. 51, ΜοΙ. 42; 9.
16. SCE lν; 2. Fig. IΙΙ : 5, ΧΧ : 3; Cesnola Allas 11, ρι. cνIl; 86J. 863, ρΙ. αχ : 872 etc.
17. Furumark, ΜΡ, 249. Fig. 29; 253. Fig. 30.
18. Ibid., 343, Fig. 57, ΜΟI. 42; 18 of Myc. IlIB. See also notes Ι5, 16.
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of Ihe bird iS typical for a new Workshop, which we shall occupy us ίη a study οΓ all the
Workshops οΓ the CGIII-CA period.

Oinochoe no. 15 is a globular vase with a high neck and a broad lίρ. The bird is
opposiIe Ihe handle, looking Ιο Ihe right and facing a papyrus-headed man. The bird
is drawn ίη outline and its body is filled wiIh purple paint except the parts covered with
geometric motives. The wings are shown ίη multiple outline and Ihe legs have long mid~

sections and talons. This lasι characteristic may be an indication of intluence from the
birds οη amphora ηο. 10, ascribing thus the vase ιο the transitional years οΓ CGIII-CAI
period.

Lastly, we examine the richly decorated amphora ηο. 13 (ΡΙ 15a,b) ίη Ihe Louvre.
Its shape denotes an earlier manufacture than the amphoras previously referred ιο here.
Most probably, the earliest birds οΓ this Workshop are depicted οη this vase. The neck
οΓ the amphora is divided ίηΙο six panels, Ihree οη each side with a simίlar arrangement
οη the be]]y. One panel οη each side οΓ the neck is occupied by a V-wing bird. The central
panel οη both sides is occupied by a large lozenge ίη ouιline subdivided ίη five smaller
ones, arranged ίη the form οΓ a cross, all five being cross-hatched and separated from
one anoIher by a small blank rectangle. Οπ the one side is the bird-panel, and οη the
other an animal. The bird is close enough ιο the others commented οη, but its body and
triangular tail are cross-hatched, while the wings are simply hatched. The articulation
of the bird's ιalons, however, is ηοΙ very close Ιο those οΓ the rest οΓ Ihe series. The upper
part οΓ the leg is short and projects obliquely backwards, while the l0wer part is longer
and is drawn oblίquely forward, answering ίη Ihis way Ihe movement οΓ the upper pan.
The bird's talons protrude downwards from the second pan, forming a small bisected
pyramid. The entire leg therefore, is characteristic for an individual painter. The animals
οη the neck-panels are also cross-hatched. One οΓ them is a lively goat with l0ηg horns
curving backwards, and a very short erect taίl. Ears, beard and eye are indicated 19• The
other animal is rather clumsily rendered, with spiral1y-curved horns and a muzzle like
a bird's beak. Its body is more massive and its short tail hangs downwards. ΙΓ we are
Ιο identify ίι with a lίνίηg animal, then we might say ίι is a ram. Οη the beIIy we have
an additional goat - οηlΥ the horns surνive - and a bird below which there is a fish,
both similar Ιο those seen οη the neck. Between them, the central panel is occupied by
a man with cross-hatched body, stratching his lefι arm forward and holding a string with
three fish οη ίι, one below the other. The reverse side οΓ the belly bears a panel with a
phorminx having a rounded 10wer part20• Another panel bears a chequered table with
legs horizontally hatched. Under Ihe table there is a rectangular cross-hatched Iray. The
central panel οΓ this side is occupicd by a footed Ι. h-amphora having a small jug as a
cover-handle. The greatest diameter οΓ this painted amphora lίes towards the shoulder
zone; the straight neck21 , and the flat lίΡ are indications οΓ a CGIII date22• The handles,

19. Τhe neck οΓ the goat is simply hatched.
20. Ιι somchow resembles the phorminx οΓ the Hubbard amphora whio;h is CGIHB. rather late.

σ. SCE Iv: 2. 62 Ω. Ι.

21. This is also a CAI charao;tcristio;; Ορ. Ath. 111 (1960), 119.
22. Ibid. Μ. Rutten, Melanges Syricns ofT. a R. Dussaud. 435 ff., has ρυτ rorward some more equa.·

tions which do 1101 find us ίη completc agreement.
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however, are nicely curved, which is a fealUre οΓ CGII'l3. Αι αll evenIs, nearly all oIher
characIeristics ροίη! ΙΟ CGIII as the period οΓ manufacture for Ihis painted amphora,
and curving handles οη amphoras are ηοι lacking ίη CGIII24. The painIed jug cannot
help much from a chronological ροίηΙ οΓ view, as we cannot compare ίι validly wiIh
existing examples. IIs handle projects slightly above the ιiρ, which is a feaιure ηοΙ un
common ίη CGIII'l5.

The shape οΓ Ihe amphora iIself, with iIs well balanced, broad-concave neck, a ridge
below the λαΙ lίp, the body's globular ιο ovoid shape, the handles set aI Ihe ροίηι οΓ greatesI
circumference, and the low conical [οοΙ speak ΓΟΓ a date ίη CGIII. It is ΠΟΙ possible Ιο

decide, οη the oIher hand, whether this vase is 10 be set early οτ late ίη Ihis period. We
are more inc1ined 10 accepI a date around Ihe middle οτ even early CGIIIB as most οΓ

Ihe fealures26 along wilh some οΓ the painled molives indicale.
Here, we shall ηοι venlUre an interpreIalion οΓ Ihe scenes οπ the amphora but shall

proceed wilh the chrono]ogy οΓ the other vases as accurately as possible.
Beginning wiIh Ihe kylikes, we see that all seven οΓ them are quile similar. As we

have already shown, they seI οη a high Γοοι and their bowl widens upwards, having the

greatesl circumference αΙ Ihe lίρ. Some examples have a ridge a liιιle way below Ihe rim.
The horizontal handles are erecl and kept very close 10 the sides. ΟΓ all the seven kylikes,
οτ rather οΓ al] Ihe vases οΓ the Workshop, Ihe most importanl from a chronological
ροίηl ofview is ky]ix ηο.2 (Ρ Ι. ]Ob) from DeΓtera, as ίι was found ίη Ihe course ofa scien

tific excavation direcIed by Mr. Christou οΓ the Cyprus Museum27.

The 10mb ίη which ίl was discovered contained poIIery oftypes 1-11 and 111, according
10 the excavator's preliminary report28 ; one could, however, dislinguish two enιomb

menls, daled respecIive]y CGII and CGIII. Our kylix was attribuIed ιο the lasι burial29,

a]ong with vases 2003/3 and 2003/19 also illustrated ίπ RDAC 1974. Accordingly, we
could date our kylix rather lale ίπ CGIIIB because Ihe one οΓ the OIher Iwo vases is de
finitely deve]oped Iype 11I form 30• The motiv οΓ the <<unusual cross» with one doI between
each limb seen οη thejug C.S. 2003/3 (ΡΙ. ]4b) (Fi g. 1ρ) accompanying our kylix also speaks
ίπ favour οΓ the above dating. ExacIIY the same motir is seen οπ a CAI trefoil-lipped
oinochoe ίη the Pierides Col1eclion3I (ρι. 14c) and we shall encounter more late CGIII
examples ίη some more Workshops ηοΙ trealed ίπ Ihis paper32• Α quile similar design

23. Ορ. Ath., ibid.
24. Ibid., Fig. 13 : 3. SCE ιν: 2, Figs. χχνι : 2. χχχνι: 5, 6 and ΧΙ: 5. Ihe last Iwo being CAI.
25. SCE, ibid., Figs. XXIII : 5. χχν: 16.
26. See especially noIes 21. 22. The cylindrical ne1;k of the painted amphora would ηοΙ allow us αη

earlier beginning. Gjerstad also ascribed the vase 10 CGIII ϊη SCE ιν: 2, 61-2. n. Ι.

27. RDAC 1914, ]14 ff.. pls. χχνι-χχνll.

28. Ibid., 181-2.
29. Mr. ChrisIou kindly provided us the infonηation; ibid" pls. χχνιι : 28 and 21 respectively.
30. Ibid., 182.
31. κarageorghis, Pierides Col1ect ίοη. 54 no, 45. Exactly the same mOIif is also s~n ϊη Myres-Richter,

Catalogue of the Cyprus Museum, 2]0, index 11.
32. This was observed during ουτ courses of studies ίη Heidelberg. Cf. Brown-Catling, Ancient Cyprus.

48, ρ1. χνιιι; Cesnola Atlas. νο1. 11. ρl. cxxv: 943 and 945 eIc.
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ί!> seen οη other CA-vases, bul here ίι ί!> ιurned ίηlΟ a 5t. Andrews cross33 (F ί g. Iq). If
we see a chronoJogical conneclion ίπ Ihis molif, ουτ kylix could be ηο older than CGIIIB
late.

ΑΙΙ seven kylikes are CGIII according 10 GjersIad's cIassificalion:M. As, however,
Ihe one from Defιera could be laτe CGIIIB, we could place Iheir manufaclure and de
coration ίn Ihis pe:riod bul ποτ ίπ Ihe earliesl years of Ihat phase.

Τυτπίnι now 10 the olher vases, we see IhaI Ihe lipohandled amphora πο. 3 (Ρ Ι. Ι la)
of the Cyprus Museum is ascribed ιο CAI. If this were Ihe case, then ίι must be very early
οτ even Iransitional CGIII-CAI, if Gjeτstad is sIricIIY followed ιs . The upward-Iape:ring
neck and the broad, expanding, overhanging Ιίρ are CGIII characteristics·. Οη the olher
hand, Ihe rather natIened shoulder and the depressed body art CAJ-feaιures37 . These
laιter, however, art also seen ίπ CGIII and the former ίη CAI - see notes 35, 36, 37
so we art justified ίη ascribing the amphora ιο Ihe laIe years οΓ CGIIIB especially aΓter

ilS conneclion 10 kylix πο. 2.
Amphora οη loop-suppons no. 10 (Ρ1. 13a-b) was ascribed by GjersIad ιο CAI3!I.

Ίηί!> dale may be raised since its concave neck is a characterislic οΓ Ihe previous phase39.
The peculiar molif which separates the birds' panels namely the downward·poinling che
vron-groups separaIed by blank spaces wilh doIs, are also seen οπ a CGIII kylixto, Ihus
leaving υ!> little - if any -- doubI, that both Ihese vases lίe chronologically ποι far aparι.

The raising οΓ ίι!> dale ί!> also supported by ilS conneclions 10 kylix no. 8 which is CG 111.
The jar οη loop-supporls no. 1Ι (Ρ Ι 14e), cannol be of grtal help Γοτ chronological

puτposes. The vases of this Iype decorated with human figures οτ animals are mainly
CGIII-CAI. LΠ. Ihis case, we will ποl be wrong if we ascribe ours ιο Ihe second half οΓ

CG111. The bird's neck, which decorates the vase, ί!> drawn ίπ a simple lίne and this con
necIs ίι ιο kylikes Ι and 2 of CGIIIB.

According ιο the discussion above, we may say that none of ουτ vases need be earJier
than CGIIIB οτ later than Ihe transitional years ιο CAI. We are more inclined ιο place
them ίπ the second haJf of CGIIIB.

As lίnear Γιll ornaments for Ihe vases οΓ this Workshop serve the following motives :

ΚΥlίχ ηο. Ι (a) 5hon column of dotled lozenges ίη double ουιlίης: sel be-
tween Iriglyphs (F ί g. la).

(b) Free-slanding swaslikas (Fig. Ib).
(c) QuaIrefoils SCI ίη panels and bordered by tTiglyphs (F ί g. Ι d).

33. SCE lν : 2. Figs. ΧΧΧΙ : 3, ΧΧΧΙΙ : 3, χχχιν : 1. 7 ctc. Most intercstlngly ίι ls prcscnt οη a
kyliK and a jug or Ia.te CGIIIB da.tc. 80Ih vascs were ίη a Iomb containing solely CGIIIB-eAI vases and
dug up by Dikaios aI Enkomi, localiIy Kaminia. Enkomi J. 437; 1113, pl. 111 : 8, 14.

34. Ορ. Ath. 111 (ι960). 111-1. Flg. 3: 3; SCE ιν: 2, Figs. XVIII : 8 and ΧΧΙ : 10,11.
3.s.0p. Ath., ibtd., 119, Fig. 13: 3,8.
36. Ibid.
37. SCE lν: 2, 64, Fig. χχιν: 2 sl'ιows ιtιaι both charaeteristics arc also aI homc ίη CGIII.
38. SCE lν: 2, Fig. ΧΧΧ.ΙΙ : 10.
39. Ορ. AIh., ibid.• 119.
40. SCE IV: 2, Fig. ΧΧΙ: 10.
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ΚΥlίχ πο. 2

L. h-amphora πο. 3

Kylίx πο. 4

ΚΥΙίχ ΠΟ. 5

ΚΥΙίχ πο. 6
ΚΥΙίχ ΠΟ. 7

Kylix πο. 8
Β. h-amphora πο. 9

Amphora οη l0op
supports πο. ]0

Α. DIMIΤRIQU

(α) Simple triglyphs panelJing the bird.
(b) Free-standing sw~stikas (F i g. Ι b).
(α) Group of verιica! Iίnes οη each side of the bird.
(b) Vertical zigzag bctween triglyphs (Fig. Ic).
(c) Free-standing swastikas (F ί g. lb).

Οη the one sidc arc two birds ίη panels, οη the other, two
quadrangular trays which bear simplc lincar decoration. Thc
zonc above the birds and below the lίρ has, between triglyphs,
ιίηΥ metopes of:

(a) Free-standing swastikas (F i g. 1b).
(b) 5ι. Andrew's crosses ίη outline with a red lozenge at the

junction οΓ their lίmbs (F ί g. le).
(c) Vertical zigzag (Fig. Ic).
(d) Α 10zenge ίη double out1inc, the inner onc being subdivided

four smallcr lozengcs, whίle the outer onc is flanked οη all
four corncrs by a small solid triangle (F ί g. !f).

(α) 5imple triglyphs panclling the bird.
(b) Quatrcfoils οη the samc place as οη ky1ix no. Ι (F ί g. ld).
(c) Frcc-sιandίng swastikas (Fig. Ib).
(a) Α triglyph οη each side of the bird.
(α) Triglyphs οη each side of thc bird, border a peculίar zigzag

(F;g. Ig).
(a) Α group of vcrtica! lines οη each side of the bird.
(a) The neck-pane!s are divided by trig!yphs bordering a dotted

l0zenge ίη triple οuιlίne and flanked οη top and bottom by
triangles ίη (he same technique. The !ozenge is also horizon
(alIy flankcd by smaJl solid trianglcs (Fig. lh).

(b) Οη the shouldcr, vcrtical zigzag bordered by triglyphs(F ig. Ic).
Groups οΓ strokes οη (he lίρ and laιιίccd triangles with more
paralle! Iίnes for thcir two upper sidcs, οη the shoulder.
Ιι bears claborate gcometric decoration. Οη thc neck therc
are thrcc idcntical designs, two οη the onc sidc and one οη

the other, each cοηsisιing of a !ozenge flankcd by opposing
triangles, a much favoured motif ίη CGIII-CAI. Thesc mo
tives arc symmctrica]]y furthcr subdivided and chequcrcd ίη

a tapestry-like fashion. Here the minor οrnamcηι cοηsίsιs οΓ :
(a) Vertical row of chevrons, their apices facing downwards, be

twecn triglyphs. Somctimes the row is brokcn by blank spaces,
mostly dotted (F ί g. Ij).

(b) Vcnical row of something like W's beιweeη bars, but again
with blank spaccs braking thc row (F ί g. 1k).

(c) 5t. Andrew's cross οη barred handles.
Οη the shoulder, as main decoration, (here are triangles ίη

multiple outline with the inner part chcquered. Betwccn each
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Jar οη Ioop-supporIs
ηο. 11

L. h-amphora πο. Ι 2

Β. h-amphora ηο. 13

Jug ηο. 14

Oinochoe ηο. 15

Α. DIMIΤRIQU

ραίτ of triangles ση each side, Ihere is a so-called wavy
border (Fig. 1m).

(a) One groupe οΓ vertical lines οη each side οΓ Ihe bird bordered
by a row οΓ semicircles (F i g. 1η).

Groups οΓ bars οη the lίp.

Minor fίlling ornament does ποΙ exisI. We only have Ihe motif
of the central lozenge framed above and below by chequed
triangles belween Iriglyphs, the ouIermosl οΓ which bears
multiple rows οΓ semicircles bordering ίl ίη a nel-[ike fashion.
cf. Fig. lπ.

(a) Triglyphs divide Ihe neck-panels.
(b) Venical zigzag between Iriglyphs (F ί g. lc).

Οη the shoulder cross-hatched triangles with IWo more lines
running paralIel Ιο the oblique ones οΓ each Iriangle.

(a) Οη the sides, circles and bands. lη fronI οΓ the bird a slop
pily-drawn swastika (F ί g. Ib).

(a) Free-sIanding swasIikas (F ί g. Ι b). The same alternates with
Iransverse strokes οη Ihe handle.

These are Ihen all Ihe supplementary mOIives used οη our vases. None, unfortunaIely,
is the ίηvεηιίοη οΓ Ihe Workshop buI all οΓ them are taken oUI οΓ the stock οΓ Ihe geo
metric motives ίη vogue aI that Iime. For Ihis reason, they are οΓ 1ittle heIp in idenIifying
products οΓ Ihe Workshop. We can οηlΥ say thaI iIs painters show a predilecIion for
free-sIanding swastikas, triglyphs bordering zigzags or lozeηges, Ihe iatter usualIy flanked
above and below by a triangle. Quatrefoils are also, ίΓ seldom, seen.

Afιer the detailed analysis οΓ Ihe moIives, we ΓενεΓΙ Ιο the vases we have considered
as closely relaIed. BoIh kylikes Ι and 2 share Ihe swastika. What is really striking, how
ever, is IhaI kylix ηο. 2 and amphora ηο. 3 have Iwo free-standing swastikas, οηε οη each
side οΓ Ihe bird. ΚΥΙίχ ηο. 4 bears also swastikas as do the other thrce vases, and a vertical
zigzag between lines, in common with amphora ηο. 3. It also has Ihe small panels below
the lίp, a feature οΓ kylix ηο. 1. As we have seen above, we are more confidenI Ihat vases
ηο. 2 and 3 were probably the work οΓ οηε hand but we Iend to dissociate from them
kylikes Ι and 4. The painIer οΓ vases 2 and 3 seems ιο have been capable οηlΥ οΓ drawing
his stylized birds and completely incapable οΓ drawing any OIher living creature. His
incapacity is shown ίη the case οΓ amphora ηο. 3 with two quadrupeds, ηοηε οΓ which
can be identified wiIh living species. The οηε with l0ηg horns - Iwo lines with smaII
transverse sIrokes οη them - has a head and mOUIh which recall Ihose οΓ Ihe birds. Ενεη

the neck οΓ Ihis animal shows resemblance ιο Ihe birds' necks.
The animals shown οη amphora ηο. 13 (Ρ 1. 15a-b) are quite different from those οη

amphora ηο. 3. FirsI οΓ all Ihe Iechnique is different - cross-haIched insIead οΓ solid
bodies - and also Ihe outline οΓ Ihe animals is compleIely different. The painter οΓ am
phora ηο. 13 shows a steadier, we could ενεη say more experienced hand, and what he
paints is easier ιο identify. lη any case, ενεη Ihis lasι painter does ηοΙ show abiliIY ίη

drawing narraIive scenes, so he divides Ihe surface οΓ Ihe vase into panels. Αι Ihe same

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



Α CYPRIOTE 8ιh·7th CENTURY BIRD WORKSHOP 3J

lime. wilh Ihe cross·halching οΓ birds animals and humans· I he imilales geometric de
coration ralher than nature. This is another indication Ihat amphora no. 13 is perhaps
the earliesl vase ίη the group discussed here. Ihe painler οΓ which may be named the Calher
οΓ the Y·wing bird • Workshop.

The origin οΓ the Workshop is ηοΙ easy 10 locate. From al1 fifteen vases discussed
here, we know nolhing οΓ Ihe exa~t provenience οΓ ten οΓ them. OCthe other five, one was
discovered at Deftera, a Cew miIes soulh οΓ Nicosia, a second one al ancient Tamassos
very near modern Deftera; a third one, ουτ πο. 3, was tentatively placed somewhere ίπ

the FamagusIa disIricl, and Ihe remaining two, ουτ πο, 5 and 6, - according ιο the Atlas
οΓ Ihe Cesnola Collection - ίη Ormidhia, a village helween Larnaka and FamagusIa.
This lasΙ inCormaIion is οΓ limiled value since Cesnola's data are ηοΙ reliable. The dίstή

bution indicated above hints at ancienI Tamassos as the home οΓ Ihis Workshop. Ob
vious]y, we should like ιο have more mateήal Crom this area ίη order ιο support ουΓ

assumption. υπιίl this happens, we shaIl have Ιο saIisfy ourseIves wiIh Ihe meagre evidence
at our disposal which, we must say, bare]y supports a suggestion οΓ Ihis sort.

Ιη conc]usion we can say Ihat, οΓ all fifteen vases, nos 2 and 3 were probably the
work οΓ one painler. The Workshop specialized ίη a sort σΓ sIylized bird sel ίη a panel,
whose body was someIimes solid and ίη outline and someIimes ίη double ouIline with
Core and hind parIS reserved στ one οΓ Ihe two, Ihe reserνed part being filled with concenIric
segments. The tail was triangular, ίη outline and hatched οτ solid, Ihe neck 10ng some
times S-curνing, topped always aI the right hand side by a dotted circle indicaling the
head. Two short paralle! ΟΓ nearly paralle! lines represent the beak. The V-wings were
narrow and ίη ouIline. The legs were mosIly clearly divided ίη Ihree parts : upper leg
tapering downwards, the mid-Ieg which is longest, and the talons. ΑΙΙ three componenI
parIS are joined 10 one another nearly at right angles. The birds always face right. ΜίηΟΓ

discrepancies Crom Ihe above genera]jzatίon exist but they are seldom. Αι all events,
despite the sIylization οΓ the Workshop's birds, Ihey mostly remain Iίvely, showing artistic
skill οη Ihe part οΓ the painIer. Except Γοτ the birds, we a]so have ίη a Cew instances re
presentations οΓ other beings. One οΓ these excepIions was painted by the probable Counder
οΓ Ihe Workshop, who ambiliously decoraled a whole amphora with figures, wilh a certain
degree οΓ success. Sporadic attempts by members οΓ Ihe Workshop ιο draw other crea
ΙUres than birds were complete faίlures.

ΟΓ all the existing vase-shapes Ihe kylix was strongly favoured. Amphoras were also
popular. buI occasionally we also find a Cew closed-shapes such as jugs and oinochoai.

The commoneSI linear decoration was the free-standing swastika. Ihe lozengc flanked
above and below by triangles. Ihe zigzag and the simple triangles. ΑΙΙ οΓ these were ίη

vogue Γοτ hundreds οΓ years ίη Ihe Cypriote poItery series, so Ihey cannot contribute 10
the chronology οΓ the vases.

The V-wing bird·Workshop was aclive ίη Ihe laler year$ οΓ CGIIIB. IIs liCe-span
cannot extend over half a century al the mosI. The bird as a motIf ίπ paintIng is, despile
ils slylizalion. susceplible Ιο changes. For Ihis reason, we be]ieve thal Ihe ]jCe οΓ the Work
shop cannol cover more than fifty years. ΙΓ we allow ourselves ιο venIure an abso!ute

41. As we have aIre.rιdy said. τheπ: ί! only one human Iίgure οη this ν.rιse.
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34 Α. DIMITRIOU

daling, we could place ίl between c. 775-740 8.C.42. These dates are approximale and
are ηοι intended ίη any way to exclude Ihe possibility of βΩ earlier beginning ΟΓ slightly
later end of this Workshop. If ίι were necessary to locale Ihe centre of ίι, we would place
ίl aI Tamassos ίη cenlral Cyprus. We musl, however, stress the fact Ihal Ihis lasl slale
menl is ιο be laken as provisionai, υπlίΙ more maleriaI comes ιο lίght.

I1 would be a mislake 10 underestimate the great inRueoce Ihat this modest Workshop
exerted οη the vase·painling of the CGIII8·CA periods. Αι the beginning the influence
was direcI. Gradually, ho\','ever, only the echo was fell and imitalion of the styIe was
indirecI. Τhe fealUre of Ihis Workshop which influenced ilS conlemporarίes and near!y
all ilS successors, if more ΟΓ less unconsciously, was surely Ihe reserνed and segmented
part of Ihe birds' bodies. The descendants deveIoped Ihis form by reserνing more parts
of Ihe body and filling them wilh linear ornamenl. Finally, Ihe whoIe of the body is re
seτved and fiIled with decorative molives, Ihus giving Ihe impression of βΩ enlirely ηοπ

realistic crealUre whose primary purpose is ιο decorale ralher than fly. When this de
veIopment is complete. the extravaganl CA slyle is ίη full fΊ.ower.

Λ. DIMlTRJOU

ΑΟΟΕΝΟΑ

After this paper went to press we were, finally, able 10 consull Karageorghis' and
Des Gagniers' book, ((La ceramique chypriote de sly!e figure. Age du fer (1050-500 av.
J.-C.»). NaιuralIy we were unable to make use of this book, which would have enabled
us ιο see the V-wing bird - Workshop ίη a better perspective.

The number of Ihe vases of the Workshop discussed here can be increased byascribing
to ίι Karageorghis' - Des Gagniers' nos. ΧΧ'ΙΙ.2, χΧΥ.β.3, 5, 12, ]3, 17, XXV.b.5, 8.
More vases bearing a bird with one wing may belong 10 Ihe same Workshop but we will
reserve judgemenl υηιί] we are ab]e 10 examinc them ίη thc ncar fuιurc. (See no. 5).

Our amphora no. 10 οη l0op-supports shows affinilies to Karageorghis' - Des Gag
niers' vase XXV.e.4 something which probably lead Ιο another Workshop. We may also
discern conneclions with Iheir XXV.a.14, where the birds bear Olle wing. a connection
of considerable importance as we have jusl melltioned above.

Ουτ amphora no. 12 may be exc1uded from the V-wing bird - Workshop despite the
fact Ihat ίι shows unmislakable connections to ίl and be regarded as composing a υηίΙΥ

wilh Karageorghis' - Des Gagniers' XXV.c.3, XXV.d.12 8nd χχν·Ε·8.

42. The ehrono]ogy ror CAI employed here is the onc: worked ouΙ by the present writer ίη his thesis.
submitted ιο thc υηίνenίιy or Edinburgh ίη Novembtr 1973. CAI eovers the time beιween 140-615 B.C.
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ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΣΤΗΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ*

(Πίν. ]6-17)

Ή στήλη από τό Δίον της Πιερίας\ που βρίσκεται σήμερα στό Μουσείο της Θεσ

σαλονίκης (Π ί ν. 1617 α)2, είναι ηδη γνωστή από τή σύντομη δημοσίευση καί απεικό

νισή της στό βιβλίο του Biesantz για τα θεσσαλικά έπιτύμβια άνάγλυφα3• Δυστυχώς,

δεν σώζεται παρά ενα μικρό σχετικα τμημα του μνημείου, σημαντικό ώστόσο, αφοϋ

λίγα γλυπτά της κλασσικης έποχης, καί μάλιστα του 50υ αΙ π.χ., είναι μέχρι σήμερα

γνωστα από τό μακεδονικό χωρο4. 'Ιδιαίτερα για τήν καλλιτεχνική δραστηριότητα της

πόλης του Δίου εΙναι πολύτιμο. γιατί πρόκειται γιά τό ιτρωιμότερο γλυπτό πού εχουμε

άπό αύτήν ως σήμερα, καί τό μοναδικό από τόν 50 αιώνα.

ΤΟ κομμάτι της έπιτύμβιας στήλης, πού προέρχεται άπό τό έιτάνω μέρος της, δια

τηρεί τμημα του κορμου της με τή μορφή μιας κόρης από τό στηθος περίπου καί πάνω,

τό δεξιό κρόταφο καί τήν άρχή της έπίστεψης. Τό μάρμαρο από τό δποίο λαξεύτηκε

ή στήλη, χοντρόκοκκο καί υπόλευκο με γκρίζες φλεβώσεις, πρέπει να προέρχεται

από τήν περιοχή του ΔίουS . Σέ ορισμένα σημεία, κυρίως γύρω από τό κρανίο της μορφης,

ή έπιφάνειά του εχει πάρει μια κοκκινωπή πάτινα. Ή πίσω όψη της στήλης εχει δου

λευτεί με βελόνι
β
, ό κρόταφος ε{ναι καθαροδουλεμένος, ένω στό έδαφος του αναγλύφου

• Θα Ρίθελα νό ευχαριστήσω θερμά τόν καθηγητιΊ κ. Μαν. Άνδρόνικο. που μού παραχώρησε τή

δημοσίευση αυτι).; τι).; στήλη.; καΙ εΙχε τήν καλοσύνη νά διαβάση τό χειρόγραφο της έργασίας μου.

Ευχαριστίες χρωστώ έπίσης καΙ στούς καθηγιμες κκ. Γ. Δεσπίνη, Γ. Μπακαλάκη καΙ Δ. Παντερμαλη

γιό τίς ώψέλιμες παρατηρήσεις τους στό κείμενο. Χρήσιμες ήταν καΙ οι συζητήσεις γιά διάφορα προβλή

ματα τι)ς στήλης που εΤχα μέ τους συναδέλφους κ. Α. Χριστοδουλοπούλου - Προυκάκη, καί Κ.Κ. Μαν.

Βουτυρα καΙ Μ. Τιβέριο, τους όποίους ευχαριστώ καΙ από έδώ. Για τήν προμήθεια τι)ς φωτογραφίας

τι).; στήλης του Έθνικου Μουσείου άριΟ. 3254 (Π ί ν. 17 β) ευχαριστώ τή διεύθυνση τού Μουσείου

καΙ τή δ. Μ. Βλασοπουλου. 'Η φωτογραφία της στήλης του Δίου, που είκονΙζεται στόν Π ί ν. ]6,
οφείλεται στόν ". Σπ. Τσαβδάρογλου,ενώ ή φωτογραφία στόν Π Ι ν. 17 αστό Γερμανι"ό Άρχαιο

λογικό 'Ινστιτούτο της Άθήνας.

Ι. Βρέθηκε εντοιχισμένη στό νότιο τοlχο τι)ς έκκλησίας ~Αγ. Δημήτριος τού χωριού Καρίτσα.

Βλ. Γ. Οίκονόμος, ΑΔ Ι (19]5), Παράρτημα 45, είκ. 3. Προέρχεται άσφαλ6Ίς άπό τό βόρειο νεκΡοταφεlο

τού άρχαίου Δίου, που έκτείνεται έξω άπό τό τεΙχος της πόλη.;, καταλαμβάνοντας καΙ μεγάλο μέρο.; τής

Καρίτσας.

2. Άριθ. εύρο ]075. Βλ. Γ. Δεσπίνης, ΑΛΑ " (1969) ]75.
3. Η. Biesantz, Die thessaJischen Grabreliefs (1965),6,27 Κ 55. 40, 41, 42, 55. 80, 9]. ]24, 127, ]47,

]53, πίν. 8, Βλ. καί πιό πάνω σΙ1μ. ] καΙ 2 καϊ Μαν. Άνδρόνικος, BCH 79 (1955), 97' ό ίδιος, ΑΕ (]956),
21] καΙ σημ. 6, καί Τά Έλληνι"ά Mooocla(l974), 270. είκ. 3. ΤελευταΤα τή στήλη τού Δίου άναφέρει

ό Φ. Πέτσας. Μακεδονι"ά 14 (1974). 297, πΙν. 7.
4. Βλ. Μαν. Άνδρόνικος, BCH 79 (1955), 97 Κ.ε.. δπου ε[ναι συγκεντρωμένα τά ως τότε γνωστά

"ομμάτια άπό τή Μακεδονία' ό ίδιος, BCH 86 (]962) 26] κ.έ., 267. Τά τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί

καί μερικά άκόμη γλυπτά τού 50υ αι., δπως ένας άνάγλυφος {{πεσσός» άπό τή θεσσαλονίκη στό Άρχαι

ολογικό ΜουσεΤο (Α. ΒαβΡΙτσας. ΑΔ 26 (1971): Χρονικά, σ. 395, Πίν.394α) καί δυό έπιτύμβιες στηλες

στό ΜουσεΤο Θεσαλονίκης, ή μΙα άπό τήν Πιερία, ή άλλη άπό τή Νέα Καλλικράτεια τι)ς Χαλκιδικι)ς

(Μαν. Άνδρόνικος, Τά Έλληνικά ΜουσεΤα (1974), 270).
5. Τό υλι"ό αυτό χρησιμοποιήθηκε συχνά στό άρχαίο ΔΙον.

6. Καλ6ιtτεται όλόκληρη σχεδόν άπό ίζημα.
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36 ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ·ΤΙΒΕΡΙΟΥ

διακρίνονται ίχνη από οδοντωτό έργαλεΙο (ντισιλίδικο). Ή επιφάνεια τοϋ αναγλύφου

δεν εχει πάθει σοβαρές κακώσεις7.0{ σωζόμενες διαστάσεις του κομματιου είναι: το

μεγαλύτερο ϋψος του 0,375 μ., το μεγαλύτερο πλάτος 0,485 μ., τό πάχος στο επάνω

μέρος τοϋ κροτάφου 0,09 μ., στό κάτω 0,094 μ: το μεγαλύτερο ύψος του αναγλύφου.

στήν κόμη επάνω στό βραχίονα της μορφl'jς, φτάνει μόλις τά 0,018 μ.

'Από τα στοιχεΙα πού μας σώζει τό τμημα της στήλης είναι δυνατον να αποκατα

στήσουμε σε γενικές γραμμές την αρχιτεκτονικη μορφή του μνημείου. Ό κορμός της

στήλης, πού μειώνεται ελαφρά πρός τά πάνω8, πλαισιωνόταν στΙς πλάγιες πλευρές του

άπο μια στενή ταινία9, πού με μιά κοίλη μετάβαση ένώνεται μέ το έδαφος του αναγλύ

φου. 'Από τή συμφυή επίστεψη, πού ή μετάβασή της με τή στήλη γίνεται με σκοτία (Πίν.

17 α)1Ο, διατηρεΙται σ' όλο σχεδόν τό πλάτος τοσ σωζόμενου κομματιού ενας οριζόντιος

κανόναςΙΙ καί πάνω από αυτόν υπολείμματα ένός δλλου επίπεδου μέλους. ΛΙγα έκατοστα

πρΙν από τό δεξιο γιο. μfiς κρόταφο ή επάνω γραμμη τού κανόνα σταματα καί σχηματί

ζεται μιά γωνία. Πρόκειται ασφαλώς γιο. τη δεξιά εσωτερικη γωνία ένός αετώματος, που

πλαισιωνόταν από ακρωτήριο. Ή γένεση τού ακρωτηρίου φαίνεται σαφέστερα στόν

κρόταφο της στήλης. 'Επομένως, δεν πρόκειται γιο. μιά ~(AnIhemienstele mit Randlei
SIen»»IZ, γιατΙ στΙς ανθεμωτές στηλες, όταν η επίστεψη ορίζεται στη βάση της από

κανόνα, το στοιχεΙο αυτό συνεχίζεται &ς τούς κροτάφους Ι3. Δε μένει λοιπον άμφιβολία

δτι αέτωμα με άκρωτήρια άποτελούσε τήν επίστεψη της στήλης τού Δίου. τη συμπλη

ρωση αυτή επιβεβαιώνει καΙ ή σύγκριση με τήν επίσης αποσπασματική, σίγουρα όμως

αετωματική στήλη τού Έθνικού Μουσείου αριθ. 3254 (Π ί ν. 17β)14. Στή στήλη αυτή

υπάρχουν όμοια τα κύρια στοιχεία της άρχιτεκτονlκης μορφης της στήλης μας: η

ελαφριά μείωση τού κορμού, η πλαισίωσή του με ταινία, πού ενώνεται με τό έδαφος

με κοίλη μετάβαση, ή σκοτία, πού συνδέει τόν κορμό με την επίστεψη. Ή επίστεψή

της, αέτωμα με άκρωτήρια, που σώζεται καλύτερα, μας βοηθfi νά άποκαταστήσουμε

τη στήλη το!) Δίου με άσφάλεια ώς προς αυτό τό στοιχεΙο.

Σύμφωνα όμως με το. συμπεράσματα τού 8iesantz για το. θεσσαλικά μνημεΙα, η

αετωματικη επίστεψη δεν συνυπάρχει με τΙς πλάγιες ταινίες τού κορμού στις στηλες

τού 50υ αί., όπου τό άέτωμα παρουσιάζεταιελεύθερο, χωρΙς νά ~(στηρίζεται»δηλαδη σε

παρασταδες iΊ πλάγιες ταινίεςΙ5. Παρόλο πού καί γιο. τίς θεσσαλικες στηλες μπορεΙ να

7. Έχει ο.πολεπισθεΤ σΙ ορισμενα σημεΙα του προσώπου: στή μύτη, στό πηγούνι και στήν περιοχή

του ματιοίι.

8. Ή μείωση του κορμου στή σωζόμενη δεξιά πλευρά εΙναι 0.5 έκ. "Αν υπολογίσουμε τ6 υψοι;

του κσρμου τ!Ίς στήλης. που πρέπει νά ταυτίζεται μέ τό υψα; της μορφ!Ίς (Ι1ψος του κεφαλιου της 0.15 μ.),

σέ 0,90 μ. περίπου, ή όλική μείωσή του θά ~φτανε γύρω στο. 3 έκ.

9. Πλό.τους 1.5 έκ. Γιο. τ6 στοιχεΙο αυτό τών έπιτυμβίων στηλών βλ. J.D. Bcazley. AJA 55 (1951)
335 καί σημ. 31. 32. Βλ. έπίσηι; Χρ. KαρoUΖα;, ΑΜ 71 (1956) 247 κ.έ. Βλ. καί παρακάτωσελ.37 και σημ.17.

10. Συνήθως κορμός καί έπιστεψη τών στηλών του 50υ αΙ συνδtoνται μΙ κυμάτιο καί σπανιότερα

μέ σκοτία. 6πως Π.χ. στή στήλη άπό τή Λάρισα. Βίesanlι:.δ.π., 15 Κ 22. πίν.7 και στή στήλη του Έθνlκού

Μοοοείου άριθ. 3254 άπό τήν 'Αθήνα: Σ. Καρούζου. Κατάλογος γλυπτών Έθν. Μ. (1967), 48' Α. Conz:e,
ΑΙΙ. Grabreliefs 11 (1900), 843, πίν. 164' Κ. Κουρουνιώτης. ΑΕ (1911), 255, είκ. 29' tδώ Π ί ν. 17β.

11. Πλό.τουι; 2.5 έκ.

12, Biesantz, δ.π., 27, 55.
13. Πρβλ. τις στ!ΊΜς Biesantz, δ.Π., Κ 19 κα! Κ 20, πίν. 10.
14. Βλ. παραπάνω σημ.IΟ.

15. Biesantz. δ.π .. 55, σημ. 46. κυρίως 57 Κ.έ.
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αμφισβητηθεί ό ~(I<ανόναςι~ αύτόςl6, πολύ λιγότερο θά ίσχυε γιά ένα μνημείο, δπως ή

στήλη τοϊι Δίου, πού, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πιό κάτω, πρέπει νά σχετί

ζεται λιγότερο με θεσσαλικά καί περισσότερο με νησιωτικοϊωνικά έργα!'.

Τό άρχικό πλάτος της στήλης μας δεν μπορεΙ νά ταυτίζεται με τό σωζΟμενο. Δια·

φορετικά θά έπρεπε νά εΤχε σωθεΙ ση'ιν έπίστεψη καί ή αριστερη έσωτερικη γωνία τοϊι

αετώματος. ~Eνα ανάγλυφο έξαρμα σύρριζα με το σπασιμο τοϊι κορμοϊι της στήλης

έπάνω αριστερά δεν μπορεΙ νά θεωρηθε'C ώς υπόλειμμα της πλάγιας ταινίας καί επομένως

ώς ενδειξη γιά το πλάτος του. Είναι πιο έξεργο άπο τη σωζόμενη ταινία στά δεξιά καΙ

ή φορά του εΤναι κατακόρυφη κι δχι λοξή προς τ' αριστερά, δεν είναι δηλαδη σύμφωνη

με τη μείωση του κορμου. Έπίσης, πάνω από το υπόλειμμα αυτό ό όριζόντιος κανόνας

της επίστεψης συνεχίζεται πρός τ' αριστερά, ένω στή δεξια πλευρά ή ταινία της πλαι

σίωσης αρχίζει 1,5 έκ. πιο έξω (δεξιότερα) απο τό σημείο πού σταματα ό κανόνας καί

δημιουργεΙται ή έσωτερικη γωνία τοϊι άετώματος. ~Eνα αποφασιστικό, τέλος, στοιχείο,

πού άποκλείει τή συσχέτιση τοϊι έξάρματος αύτοϊι με το πλαίσιο της στήλης, είναι

ό σωζόμενος όγκος τού μαρμάρου στο σπασμένο αριστερό κρόταφο, πού θά προΟπέ

θετε ταινία πλάτους 3 εκ. τουλάχιστον, διπλη δηλαδή άπο τήν ταινία στά δεξιά. Θά

πρέπει λοιπόν νά δεχτοϊιμε δτι μας λείπει ένα μέρος από τό αρχικό πλατος τού κορμού

της στήλης, όπως άλλωστε στό ίδιο συμπέρασμα μας όδηγεί καί ή θέση της μορφης

επάνω στό έδαφος της, δπως θά δοϋμε πιο κάτω. Ό υπολογισμος τοϊι πλάτους της στή

λης καί η έρμηνεία τού έξάρματος εξαρτωνται από τή συμπληρωση της παράστασης,

απο τον αριθμο δηλαδη των μορφων πού θά δεχτοΟμε καΙ απο τον τρόπο με τόν όποίο

αυτες εικονίζονταν.

Σε αρκετα μεγάλη άπόσταση άπό τό σωζόμενο δεξιό πλαίσιο της στήλης είκονί·

ζεται μιά νεαρή κόρη σε κατατομή προς τ' άριστερά. Σώζεται το κεφαλι καί άπό τό

πάνω σωμα της ό αριστερός βραχίονας καί το μεγαλύτερο μέρος τοϊι στηθους. Ή κυ

ματιστή κόμη της καθεται πάνω στο κρανίο καί συγκρατιέται γύρω άπο αύτό με μιά

ταινία' καλύπτει τόν αυχένα καΙ φτάνει χαμηλά στήν πλάτη σε οριζόντια βαθμιδωτη

διάταξη!8. Στό μέτωπο, μπροστά άπό τήν ταινία, τά μαλλιά χωρίζονταιl9 καί πλαισιώ-

16. 'Β στήλη άπό τή Λάρισα Κ 22 (βλ. παραπάνω σημ. 10) περιγράφεται άπό τόν Biesantz, δ.π.,

15 ώς ~~Stele miI Bekronung und Randleisten. Die Bekronung hatte SeitenakrotereII. 'Β σπασμένη στό

έπάνω μ&ρσι; της έπlστεψη δεν μπορεΙ tξαιτΙας των ακρωτηρlων να συμπληρωθει παρά ώς άετωμα. πού.

δπως και στήν περΙπτωση ~ς στήλης τοιι Δίου. ({στηρίζεται» σέ πλάγιες ταινίες. Ή συμπλήρωση n)ς

έπlστεψης κατα τό πρότυπο των ανθεμωτων στηM'Jν Κ 2Οα καΙ Κ 33. Biesantz, δ.π., πίν. 15. δέ φαlνεται

καθόλου πιθανή. Ό συνδυασμός επομΙ-νως της αετωματικής έπίστ6ψης μέ τις πλάγιες ταινίες τοΟ κορ

μo(j δεν εΙναι άγνωστος καΙ στή Θεσσαλία.

11. Βλ. παρακάτω σελ. 39 κέ. Στην Ίωνία καΙ στα νησια. αλλα καΙ στΙς περιοχές που επηρεάζουν

καλλιτεχνικά, οί πλαγιες ταινίες συνυπάρχουν μέ την έπίστεψη. ανθεμωτή ii αετωματικη. Βλ. Η. Hiller,
lonische Grabreliefs der ersten HalfIe des 5. Jhs. ν. Chr.. IstMiII. Beiheft 12 (1915). 123' επΙσης. τό παρα·

δείγματα Ιωνικ(1)ν στηM'Jν με αέτωμα κα! πλό:γιες ταινίες που αναφέρει ό J.D. BeazIey, AJA 55 (1951).
336. σημ. 32. Για την άετωματική επίστεψη τ(1)ν ΙωνlKUιν στηM'Jν γενικα βλ. Hiller, δ.π,,122 καΙ σημ. 16
δπου η παλιότερη βιβλιογραφlα. Βλ. καΙ πιό κάτω σελ. 42.

18. Βλ. Biesantz.O.n., 80. Για τόν τυπο αυτό ~ς κόμμωσης βλ. Χρ. Καροίιζος. ΑΜ 71 (1956), 248
καΙ σημ. 12 καΙ W. S<:hi1d - Xenidou, BoiOIische Grab-und Weihreliefs archaischer und klassischer Zeit
(1912). 118 καΙ σημ. Ι.

19. 'Αξιοσημείωτο εlναl δη δηλώθηκε έπανω στό μέτωπο με διαθεση προοπηκης καί η όμάδα

τών μαλλl(1)ν ~ς δεξιάς πλευράς. πράγμα ασυνηθιστο στά ανό:γλυφα τής εποχής.
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νουν τόν αριστερό κρόταφο ό)ς τό αυτί σχηματίζοντας μια κυματοειδή (παρυφή~). Ή

κόρη φορα ενα ενδυμα, πού γύρω από τό στέρνο σχηματίζει μια αρκετό. παχια θυλα

κωτή πτυχη. Αυτή μας κάνει να υποθέτουμε δη τό ένδυμα είχε άπόπτυγμα, δχι όμως

«πεπορπημένο\') άλλα πιασμένο ",στα μηκος του βραχίονα σε μια (iψευδοχειρίδω)20:

επάνω στόν αριστερό βραχίονα τf'iς μορφης ενώνονται ",στα διαστήματα οί παρυφές

από τις δύο «πτέρυγες» του αποπτύγματος. Πρόκειται μr. μεγάλη πιθανότητα για πέπλο,

χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί καϊ ό χιτώνας21, γιατί ή αποσπασματική κατάσταση

τοΟ μνημείου καί ή άδρή απόδοση τιυν πτυχ&ν δεν μας αφήνουν να αποφασίσουμε με

βεβαιότητα22• Δυσερμήνευτο είναι ενα στοιχείο επάνω από τό ενδυμα της μορφης:

μια πλατια ταινία, που ξεκινώντας από ένα ((δακτυλιΦ) - θηλια στο ϋψος του πανω

μέρους τοϋ βραχίονα χάνεται στόν αυχένα κάτω απο την κόμη. Άπό τό «δακτύλιο»

η ταινία φαίνεται να διακλαδίζεται σε δύο στενώτερες, από τΙς όποιες ή μια περνοΟσε

κατω από τή μασχαλη και ή άλλη ερχόταν μπροστα, κατω από τό στηθος της μορφης.

Ή αποσπασματική όμως κατάσταση τού μνημείου δέν μας επιτρέπει να είμαστε απο

λύτως βέβαιοι γιά τη μορφή και τή λειτουργία του στοιχείου αύτοϋ, εφόσον μάλιστα

δεν ύπάρχει τυπολογικά έντελώς άντίστοιχό του παράδειγμα, όσο τουλάχιστον ξέρουμε.

Άπό τόν 50 αΙ συχνα τό ένδυμα γυναικείων μορφών κυρίως συγκρατιέται με ταινίες,

που διασταυρώνονται στην πλάτη iΊ στό στi'jθος23. Μια άνάλογη έρμηνεία φαίνεται

πιθανή καί για τή δική μας περίπτωσηΊ4.

Φαίνεται μαλλον δύσκολο νά άποτελούσαν τήν παρασταση της στήλης μας περισ

σότερες μορφές από μία. Γιατί, av συμπληρώναμε στ' άριστερα μιαν ακόμη μορφή,

καθιστή η και 6ρθιαΊ5, τό πλάτος τi'jς στήλης θα γινόταν εξαιρετικά μεγάλοΊ6, εξαιτίας

τi'jς μεγάλης απόστασης πού μεσολαβει από τήν πλάτη της μορφi'jς &ς τό πλαίσιο τi'jς

στήληςΊ7. Τό καλύτερο παραλληλο γιά τόν τρόπο, με τόν όποιο ε[ναι τοποθετημένη

20. Βλ. Γ. Μ1ΙΟ.καλάκη, Προανασκαφικές Έρευνες στή Θράκη (1958), 23 Κ.έ., κυρίως 33 κ.έ.,

δπου γίνεται αναλυτική τυπολογική ερευνα γιά τΙς «ΨΕUδOχειρΙδεςι) το('ι πέπλου. Βλ. έπίσης W. Amelung,
RE ΠΙ 2, 2312 κ.έ., λ, ChiIon.

21. Biesantz δ.π. 27.
22. Συχνα ή δουλειά σε εΡγα επαρχιακά δεν έπιφέπει τή διάκριση μεταξύ πέπλου καί χιτώνα.

Βλ. Blesantz δ.Π., 69, κέ. καΙ Schild - Xenidou, δ.π.. 105.
23. Για τήν πρώτη περίπτωση βλ. τίς καθιστές θρηνουσες μορφες του Βερολίνου Κ 13α-β, C. BIιi

mel, Die klassisch· griechischen Skulpιuren der StaatJichen Museen Ζυ Berlin (1966). εΙκ. 62-67. Πρβλ.

καί τή στήλη τι'1ς NΙKησUις στό Μουσείο το('ι Πεφαια, Η. Mobius. Die Ornamente der griechischen
GrabsteIen klassischer und nachklassischer αίι (1963), πίν. 7α. Γιά τή δεύτερη περίπτωση βλ. Π.χ. τή

στήλη της Σιληνίδος τοϋ Βερολlνου Κ 40. Blumel, δ.π., είκ. 47.
24. Έδt'ίι δμως θα πρέπει νά υποθέσουμε ~να διαφορετικό σύστημα στό δέσιμο για να έρμηνεύσουμε

τα σωζόμενα στοιχεία: μιά ταινία οα περιέβαλλε τόν αύχένα καταλήγοντας μπρDστα σέ δυό θηλιές.

μια δεύτερη θά περνοϋσε μέσα άπό τΙς δυό αύτές θηλιές. αφο!) πλαισlωνε τό στηθος, θα κατέβαινε

κάτω από τίς μασχάλες καί θα εδενε ίσως πlσω στήν πλάτη.

25. Σύμφωνα μέ τήν παράσταση της στήλης των Φαρσάλων στό Λοϋβρο, Biesantz, δ.π .. Κ 36, πΙν.

17 καΙ τών στηλών Biesantz δ.π. Κ 4 καΙ Κ Ι, πίν. 18.
26. ·Οπως στΙς πολυπρόσωπες στηλες, Π.χ. της Ίκαρίας, HiIIer, δ.Π., ]72 Κ 6, πίν. ]6, 1.
27. Γύρω στα μέσα του Sou αΙ οί συνθέσεις τών στηλών μέ δύο μορφές εχουν αποκτήσει άνεση

έπάνω στό έδαφος τοϋ κορμοϋ, δπως στή στήλη της Κομοτηνης του Μουσεlου θεσσαλονίκης (βλ.

Μαν. 'Ανδρόνικος, ΑΕ (1956), 203 κ.έ .• πίν. 1. Για τή στήλη αυτή βλ. τελευταία Hiller, δ.π., ]82 Ν Ι,

πίν. 21). Έδt'ίι ύπάρχει έλεύθερος χωρος ανάμεσα στΙς δύο μορφές καί πίσω άπό τήν πλάτη της καθεμιας,
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ή μορφή τ~ς κόρης έπάνω στό εδαφος της στήλης και γιά τή σχέση της μέ τό αρχιτε

κτονικό πλαίσιο μδς προσφέρει ή στήλη αριθ. 3254 1'06 ΈθνικοΟ Μουσείου (Π ί ν. 17β),

γιά τήν όποία εγινε λόγος πιό πάνω!8 καί πού χωρίς αμφιβολία εικονιζε μία μόνον

μορφή. Ή στήλη 1'00 Δίου λοιπόν άKOλOUΘOOOε, μπορουμε νά π00με μέ βεβαιότψα,

τόν τuno των αUστηΡOρυθμΙKών καί πρώιμων κλασικών στηλών του νησιωτικοΙωνικου

χώρου μΙ μια μορφή, τή νεκρή κόρη, πού εiκονίζεται όρθια σΙ κατατομή, πρός τα δεξια

11 κάπως σπανιότερα πρός τ' αριστεράt9, κρατώντας κάποιο άντικείμενο:ΙΟ. Στις στηλες

μΙ τέτοιου εlδoUς παράσταση υπάρχει κατα κανόνα δνεση χώρου μπροστά άπό τή μορ

φή γιά τήν έλεύθερη κίνηση τών χεριών της, πολί> περισσότερη άπ' ό,τι πίσω της.

Αυτό συμφωνε! καί μέ τήν άποψη ότι τό l:ξαρμα στήν αριστερή πλευρά 1'00 κορμου

τ1iς στήλης που συζητήσαμε πιό πάνω δέν μπορεΙ νά πρotρχεται όπό τήν ταινία του

πλαισίου. γιατί 6 κενός χώρος πίσω όπό τή μορι;:ιή τ1iς κόρης θά ήταν μεγαλuτερος

η τουλάχιστον ίσος μέ τό χρήσιμο χώρο μπροστά της. Ή μόνη πιθανή έρμηνεία του

έξάρματος που απομένει εΤναι όη πρόκειται για υπόλειμμα από κάποιο όντικείμενο.

που ίσως ή σωζόμενη μορφή θά τό κρατουσε στό δεξί της χέρι!Ι. Τό αντικείμενο αυτό

θά ήταν όρκετά επίμηκες, ενα αλάβαστρο π.χ.η, ώστε νά φτάνει (i)ς τή σκοτία κάτω

άπό την έπίστεψη. θά κρατιόταν από τό κάτω μέρος του στό ύψος 1'00 κεφαλιου καί

σέ άρκετή άπόσταση από αυτό. ώστε 1'6 λυγισμένο στόν άγκώνα χέρι νά σχημα

τίζει μιά άρκετά άνοιχτη γωνία. -Ετσι. καί τό κεφάλι τ~ς κόρης δέν Ιχει τήν

κλίση πρός τά κάτω. πού χαρακτηρίζει πoλλtς άπό τίς κόρες τών νησιωτικών στη

λιί)ν. Ή νεαρή κοπέλα τ1iς στήλης άπό 1'6 Δίον μέ τή σχετικά άλύγιστη στάση του

κεφαλιου καί τού σώματος, όσο σώζεται. συΥκρίνεται καλύτερα μέ ΙΡΥα έπαρχ\ακά 33•

χωρΙς δμιψ; νά δημιοuργοοντQI μεγάλα κενά, δπως θά συνtβαινε αν ή στήλη ΤΟΟ Δίου Ο\ψπληρωνόταν

μέ μιό δεύτερη μορφή.

28. Βλ. σελ. 36 καΙ σημ. 10. 'Επίσης ή στήλη ti'\'; Άμφοττ(1)ς στό Έθνικό MouσεTo άριθ. 739 (Σ.

Καρούζου, Κατάλογος ΎλυπτG:ιν Έθν. Μ. (1967),35, πΙν. 19' Schild - Xc:nidou, δ.π., 10 Κ 10) μΙΙς βοηθά

νά φαvταστοClμε τήν παράσταση της κόρης σέ σχέση μέ τόν κορμό τι'!ς στηλης. Τό ύψος τσΟ κορμοCl

της στήλης μας (βλ. παρ<ιπάΝW σημ. 8) πρέπει νά ήταν μικρότερο άι'ιό τό διπλό.σιο κάτω πλό.τσι;; του,

δπως συμβαlνει καΙ στΙς στηλες της 'AμφOττG:ις καΙ της Πολυξένης toCl Τδιου Mouσείoυ άριθ. 733 (Bic:
sal1t:ι δ.l'Ι. Κ 27. πΙν. 8). Άντίθετα. στΙς παριανές στi'\λες Giustiniani καΙ Ν. 'Υόρκης τό ύψος totl κορμοtl

εΙναι [σο μέ τό διπλάσιο κατω πλάτος του. Βλ. Χρ. Kαpoc.ι;oς, ΛΜ 71 (\956), 247.
29. Βλ. Ά. Λεμπέση. Αηι. Plastik χll (1973), 9 καΙ σημ. 25.
30. Για τόν τύπο τG:ιν στηλG:ιν αύτG:ιν βλ. Hil1er, δ.π., 130 K.t., 136 Κ.έ., πΟΟ αποδίδει τή δημιουργία

του στήν ΠάΡο. Πιό σωστά ή Ά. Λεμπέση, δ.π., 12, σημ. 48 παρατηρεΤ δτι ή δημιουργία 'toCl τύπου δέν

μπορεΙ νά περιοριtεται στήν Πάρο. αφοϋ ύπάρχει καΙ στήν Κρήτη αιιό τόν 70 κιόλα:; αΙ

31. Δέν φαΙνεται πολύ ιιιβανό νά ιrni'\pχt κάποιο άντικείμενο άνεξάρτητο, λαξευμένο στό l:ooφoς

τrις στήλης, έπειδή έλά1:ιστα εΙναι τά άνάλοΥα παραδι:;lγματα από τήν κλασική έI'ιΟΧ,ή. Πρβλ. Π.χ. τή

στήλη το(ι νtou από τή Σαλαμίνα στό Έθνικό Μουσείο άριθ. 715, Η. Diepolder. Dίι: attischen Grab
reliefs (1965). πίν. 6, δποο εΙκονΙζεroι ένα κλουβί στό UΑφoς της στήληι;;. lcαΙ τή στήλη ένός KOΡΙΤOΙoCι,

Con:ιc:. δ.π" 815, ιιΙν. 156' D. Ohly, Glyphothek Μίιnι.:hen (1972), 30 άριΟ. 6, 31.
32. -Oιtωι; αύτό πού κρατδ ή μορφή στή στήλη όπό τή Λάρισα, BIc:sanu, δ.π .. Κ 21, I'Ilv. 5. Γιά τό

άλάβαστρο σtέπιώμβις στίΊλε:;; της ΙωνιlCi'\ι;; ιιεΡΙΟΧi'\ι;; βλ. P.zankc:r, ΑΚ 9 (1966), 18. Βλ. καΙ τό epαQ

σμα. ιιιβανότατα όπό μΙα έιιιtύμβια στήλη, aτή Βοστώνη. Ι. D. Caskc:y, CatalOIUC: of Greek and
Roman Sculpιure (1925), 16. Γιά τά άντικείμενα AoU βαστoCιν οΙ YVν(lInit; μoρφέt;; οτίι; θεσσαλιιdι;

στίΊλει; γενιιcό βλ. Βic:sanι:ι, δ.ιι., 84 lC,t.
33. -Οιιως ή βοιωτική στήλη τίΊς Άμφοττώς στό Έθνικό ΜouoεΙο (βλ. παραπάνω σημ. 28).
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καθως και με τή στήλη άριθ. 3254 του Έθνικου Μουσείου (π ί v. 17 β)34,

·Οπως ήδη άναφέραμε, ή στήλη του Δίου εξαρταται τυπολογικά από τις νησιω·

τικες στηλες, πρόκειται δμως για εργο επαρχιακό. Ό Biesantz τή διαπραγματεύεται

μαζι με τά θεσσαλικά εργα, παρόλο που δεν προέρχεται άπό τη Θεσσαλία35 . Μια γενική

ομοιότητα της στήλης μας με τά θεσσαλικά εργα είναι δυνατόν να διαπιστωθεΙ, μπορεί

όμως να ερμηνευτεί εύκολα άπό τά κοινά, ίωνικά πρότυπα της «βορειοελλαδίτικ:ης:»

τέχνης36. ~Oμως, ό τόπος προέλευσης του εργου που εξετάζουμε, μιά περιοχή όπου

ύπηρχαν έλληνικές αποlκίες37, απέναντι μάλιστα άπό τη Χαλκιδική, μας κάνει να θεω

ρούμε την άμεση εξάρτησή του από τή νησιωτικοϊωνικη τέχνη οχι μόνον πιθανη, άλλά

και φυσική36. Και στυλιστικά ή στήλη του Δίου δε βρίσκει τη θέση της άνάμεσα στΙς

σύγχρονές της θεσσαλικές. Οί όμοιότητές της με τις καλύτερες ποιοτικά θεσσαλικες

στηλες9 δεν μπορουν νά μας όδηγησουν πέρα από τη διαπίστωση δτι εχει κοινη μ' αύτές

την εξάρτηση άπό ιωνικά πρότυπα. 'Από τήν άλλη, ό δεσμός της με την όμάδα (jACt~

ρισα 11»), στήν όποία την εντάσσει ό Biesantz καΙ πού άπoτελεfται άλλωστε άπό τρία

μόνον γλυπτα4Ο , δε στηρίζεται σέ μεγαλύτερες όμοιότητες. Ή κυματιστή κόμη της

κόρης του Δίου, πού αναλύεται σε <φαβδώσεΙ9' και όξεΙες άκμές, δύσκολα μπορεΙ να

συγκριθεΙ μέ τήν κόμη της γυναικείας μορφης της στηλης Κ 2241 από την όμάδα «Λα·

ρισα "", πού άποτελεί μιά συμπαγη μάζα, πάνω στην όποία οί πλόκαμοι αποδίδονται

σχεδιαστικά. 'Αντίθετα τό κεφάλι της κόρης συγκρίνεται στενώτερα με εργα πού πα~

ρουσιαζουν αμεσότερα τήν ίωνικη επίδραση, δπως η στηλη απο τη Λιατανη στη Ν.

·γόΡKη~2 και ή στήλη του Έθνικου Μουσείου αριθ. 910, που αν καΙ προέρχεται από

τήν 'Αττική εχει συχνα τονισθεί ό ιωνικός της χαρακτήρας43. Στο τελευταΙο εργο μά

λιστα συναντουμε τΙς αυλακιες καΙ τΙς οξεΙες ράχες στήν κόμη της νεαρf'jς μορφης.

ΚαΙ στο πλάσιμο τών γυμνών μορφών καΙ στη σχεδίαση τών επιμέρους ή στηλη μας

απέχει αίσθητά άπό τήν Κ 22, δχι μόνον εξαιτίας της υπεροχης της στήν εκτέλεση,

αλλα και για τήν τελείως διαφορετική αίσθηση στή σίιλληψη της μορφης. Ό τεχνίτης

που λάξευσε τό θραυσμα από το ΔΙον δεν μπορεΙ νά σχετίζεται με τόν κύκλο του τεχνίτη

που λάξευσε τή λανθασμένη σέ αναλογίες και αδέξια σέ απόδοση γυναικεία μορφη

της στήλης άπο τη Λάρισα. Στη στήλη του Μουσείου Θεσσαλονίκης ή κόρη είναι

34. Βλ. παραπάνω σημ. 10. Γιά τήν προέλευση τοΟ καλλιτέχνη της στήλης αύτης βλ. παρακάτω

σελ. 41 και σημ. 45.
35. Biesantz, δ.π., 6. Ό ίδιος δ.π. 124, 127 στή γεωγραφική κατάταξη τ(ί)ν εργων τήν τοποθετεί πλάι

σ' αύτά πού προέρχονται από τήν Περραιβία.

36. Biesant:z, δ.π., ]66 K.t .. κυρίως 17], ]73.
37. Όπιο<; ή Μεθώνη, αποικία τ(ί)ν Έρετριέων. Βλ. Lenk. RE χν 2, ]385 κ.έ., λ. Methone.
38, Βλ. και Μαν. 'Ανδρόνικος, Τά Έλληνικα ΜουσεΤα (]974), 270. 276 εΙκ. 3.
39. Biesant:z, δ.π., Κ 5, πίν. ]. Κ 36, πίν, ]7' Κ 30, πίν. 19-20.
40. Biesant:z, δ.π., 127, κυρίως 147, ]53.
41. Βλ. σημ. 40 καΙ παραπάνω σημ. 10 καΙ 16.
42. Βλ. G.M.A. Richter, Catalogue of Greek Sculptures ίη Ihe MeτropoIitan Museum of Αττ (1954),

αριθ. 74, πίν. 6Ob' Schild-Xenidou. δ.π., ]2 Κ 12.
43. Diepolder, δ.π., 9, εΙκ. Ι' Καροϋζος, δ.π .. 246, σημ. 4, 248' Hiller, δ.π.. 136, σημ. 60. 'Η κόμμωση

τiΊς κόρης στή στήλη αριθ. 910 ε{ναι πολύ όμοια μί; τήν κόμμωση όρισμένων κορών της άνατολικης

ζωφόρου τού Παρθενώνα (βλ. G. Fougeres, Le Parthenon ιι (1910). πίν. 123, πλάκα VHI, αριθ. 58 καΙ

60), ώστε μποροΟμε νά ποΟμε δτι τό ~ργo αύτό άποτελεί κατα καποιο τρόπο συνδετικό κρίκο ανάμεσα
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σωστά σχεδιασμένη, οί πλαστικές μορφές παρά το χαμηλο άνάγλυφο είναι εύχυμες

και άρκετά διαφοροποι ημένες και οί μεταβάσεις τους προς το έδαφος τοl> αναγλύφου

βαθμιαίες και καμπυλες. Το πηγουνl της κόρης διαγράφει μιά ζωντανή καμπύλη, τά

χείλη της είναι σαρκώδη, τό αυτl καλοσχεδιασμένο και μέ λεπτότητα άποδομένο. Τά

παραπάνω χαρακτηριστικα σέ συνδυασμό μέ τόν τύπο του μνημείου και της παραστασης

μαρτυροϋν τή στενή σχέση της στήλης με εργα νησιωτικά. Και ή αδρή άπόδοση του

ένδύματος της κόρης έχει τά παραλληλά της σέ έργα δπως ή στήλη της Λιάτανης καΙ

οί άποσπασματικές στήλες του Έθνικοϋ Μουσείου, αριο. 3076 από τήν 'Ικαρία τι)ς

Άττικης44 και άριθ. 3254 από τήν 'Αθήνα (Π ί ν. 17 β)45, που ή σχέση τους μέ τή νη

σιωτικοϊωνlκή παράδοση είναι, νομίζουμε, αναμφισβήτητη. Ή στήλη του Δίου εξαρτα

ταl λοιπόν στενα από εργα νησιωτικά, χωρις δμως να μπορεί να θεωρηθει δημιούργημα

νησιώτη καλλιτεχνη. Τό πολυ πρόστυπο αναγλυφ046 και ή αδρή, επίπεδη, οχι πολυ

πειστική πτύχωση τού ενδύματος, ή αδυναμία στήν προοπτική απόδοση τού στέρνου

καί, τέλος, τό ίδιο το ύλικό της στήλ ης47 μας κάνουν νά πιστευουμε δτι τό εργο λαξεύ

τηκε επιτόπου, απο εναν τεχνίτη με νησιωτικοϊωνlκές καταβολές. Κονn'.ι στή στήλη

τού Δίου βρίσκεται στυλιστικα ενα σχετικά πρόσφατο άπόκτημα τού Μουσείου Θεσσα

λονίκης, ή επιτύμβια στήλη από τή γειτονική στό Δίον ΠύδVΑ48 . Το μνημείο αυτό,

που είναι άρκετά νεώτερο άπό τή στήλη που εξετάζουμε, μπορεί νά ενισχύσει τήνi:ί.πoψη

στι ή περιοχή των ακτων της Πιερίας κατά τόν 50 αΙ βρίσκεται καλλιτεχνικά κάτω

άπό τήν επίδραση της ίωνικι)ς τέχνης49.

τα χρόνια της στήλης μας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με άκρίβεια καί

εξαιτίας n)ς άποσπασματικότητας της είκονιζόμενης μορφι)ς και εξαιτίας των παραδο

σιακων στοιχείων μέ τά όποία είναι δεμένος ό τεχνίτης της. 'Ιδιαίτερα στήν κόμμωση

n)ς κόρης μπορούμε να διαπιστώσουμε το συντηρητισμό του, και συγκεκριμένα στήν

κυματοειδή j(παρυφή» που πλαισιώνει τόν κρόταφο της. Ή άρκετα σχηματοποιημένη

μορφή της κατάγεται απο τους ήμlκυκλlκους βοστρύχους, που περιβάλλουν τό πρόσωπο

στα ίωνικά εΡΊα καΙ στή ζωφόρο. Γιά τήν Ι;πίδραση της νησιωΤΙKolωνιJdΊς τέχνης στή ζωφόρο του

ΠαρOεVΏνα βλ. Γ. Δεσπίνης, Συμβολη στη μελέτη τοΟ εΡΊου τοΟ ΆΊορακρίτου (1971). 130 κ.έ: Κ. Vier
neiscl, JbBerlMus. 15 (1973), 34 κ.έ.

44. Σ. Καρούζου, ΚατάλοΊος Ίλυπτων Έθν. Μ. (1967). 56' AJA 5 (1889), πίν. 13.
45. Βλ. παραπάνω σημ. 10 καΙ σελ. 39. Γιά τή σχέση του εΡΊου αίιτου μέ τή νησιωτlκοΙωνική τέχνη

εlναι ένδεικτική καΙ ή ύπαρξη τιΟν πλάΊιων ταινια/ν τοΟ κορμου (βλ, J.D. Ik<tzley, AJA 55 (1951), 335).
Καί Ίενικότερα ό τύπος της στήλης καί της παράστασης δέν έχουν κανένα παράλληλο στήν 'Αττική,

αν εξαιρέσουμε τη στήλη τοΟ Έθνικού Μουσείου άριθ. 910, πού, όπως ήδη σημειώθηκε (σελ 40 καΙ

σημ. 43), έχει έντονη Ιωνική έπlδραση. Μιά άκόμη έπιτύμβια στήλη πού προέρχεται άπό τήν 'Αττική,

σχετίζεται δμως μέ κάποιο Ιωνικό έΡΊαστήρι, εΙναι ή στήλη άπό τόν Πειραιά στό 'Εθνικό MouσεTo

άριθ. 713. Βλ. Biesantz, δ.π., Κ 54, πίν, Ι.

46. Γιά τή μικρή άναΊλυφική έξαρση, ώς χαρακτηριστικό εΡΊων άπό τη βόρειο καΙ μέση 'Ελλάδα

που σχετίζονται μέ τήν Ιωνικη παράδοση, βλ. Ι, Schneidcr, ΑπΙ. Plastik χll (1973), 109.
47. Βλ. παραπάνω σελ. 35 κα! σημ, 5.
48. Βλ. παραπάνω σημ. 4,
49. ~Oπως άλλωστε όλη ή περιοχή της Μακεδονίας. Βλ. Μαν. 'Ανδρόνικος, BCH 79 (1955) 97 K.t.

Ή στήλη άπό τήν Πoovα εχει κοινά με τή στήλη μας τόν εντονο Ιωνισμό, άλλά καΙ ορισμένα έπαρχιακά

χαρακτηριστικά, όπως τήν έπιπεδότητα στό πλάσιμο (βλ. παραπάνω σημ. 46), τήν άδυναμία στήν προο

πτική, τό συντηρητισμό στήν άπόδοση ορισμένων λεπτομερεια/ν, Π.χ. τοΟ ματιοΟ,
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πολλών αρχοικων κορών, του ιωνικοί! χώρου κυρίως!'>Ο. Ί.. ίιπόλοιπη δμως κόμη της

μορψης μας οδηΥεΙ στά χρόνια γύρω il και μετά τά μέσα του 50υ οΙ, δπως δείχνει ή σύγ

κριση με μια σειρά στηλώΥ51. Ή πιο συγγενική από αυτές με τή στήλη μας, ή στήλη

της Ν. Ύόρκης άπο η'] Λιάτανη, που πρέπει v' ανήκει στά χρόνια της ζωφόρου τοϋ

Παρθενώνα52, ε{ναι ασφαλώς λίγο νεώτερη από τή στήλη του Δίου. Ό συντηρητισμός

του τεχνίτη που λαξευσε τήν τελευταία φαίνεται καί στά χαρακτηριστικά του προσώπου

της κόρης, στό βαρυ πηγούνι και στό μάτι. Παρόλο πού εχει γίνει προσπάθεια να δοθεΙ

με συνίζηση ό εσωτερικός κανθός, ουσιαστικά τό μάτι έχει σχεδιαστεί κατενώπιον,

ενώ ηδη σε εργο της δεκαετίας 470/60 ή συνίζηση του ματιου εχει προχωρήσει πολυ

περισσότερο:i3, 'Ωστόσο τά βλέφαρα εχουν λεπτύνει και παρά τή φθορά του μαρμάρου

στό σημείο αυτό μπορουμε νά διακρίνουμε δτι διαφοροποιουνται και διαχωρίζονται

στους κανθους το επάνω άπό τό κάτω, Τό στοιχείο αυτο μας επιτρέπει νά δεχτουμε μέ

αρκετή βεβαιότητα δτι ή στήλη του Δίου εχει ξεπεράσει χρονικά το δίσκο της Μήλου,

που παρουσιάζει τό χαρακτηριστικό αυτό5Ι, είναι όμω:; εργο ένός πρωτοπόρου καλλι

τέχνη, Τά πιό έξελιγμένα λοιπον χαρακτηριστικά της στήλης όδηγουν σε μιά χρονο

λόγηση στή δεκαετία μετά τά μέσα του αιώνα55, και πρΙν απο τήν παρθεvώνεια ζωφόρο,

άπο τήν όποία δεν πρέπει νά προηγείται πολύ, av κρίνουμε άπό τήν εξελιγμένη μορφή

του αυτιου της κόρης, που απανταταιδμοιο σ' εναν άπο τούς ίππείς της βόρειας πλευρας56.

Μέ τη χρονολόγηση στην όποία καταλήξαμε συμφωνεί και ή ανετη προβολη

της μορφής επάνω στο εδαφος της στήλης, αντίθετα με δ,τι συμβαίνει σε στηλες του

τύπου λίγο παλιότερες, δπου τό πλάτος της μορφης ταυτίζεται σχεδόν με τό πλάτος

του κορμου57• νΕτσι, καί ή άετωματικη επίστεψη, που δεχτήκαμε ώς τή μόνη δυνατη

κορύφωση της στηλης του Δίου, συμβαδίζει μέ τήν εξέλιξη Τ<uν άναλογι<uντοϋ κορμοϋl'>S

καί τής σχέσης του με την παράσταση. Μιά σειρά στηλών που παρουσιάζουν όμοια

σχέση κορμου καί είκονιζόμενηςμορφης και χρονολογουνταιμετά τά μέσα τού 50υ αΙ

επιστέφονται με άέτωμα59• Στην όμάδα αυτή θα πρέπει νά ενταχθεί και η στηλη τής

50. Πρβλ. τό κεφάλι με πόλο της κόρης των ΔελφG)ν. G.M. Richter, Koral (1968). 86. εΙκ. 27σ.

274' την κόρη της Άκρόπολης 675. Richter. δ.π.• 123, εΙκ. 395·397' τη Νίκη όπό τη Δήλο στό Έθνlκό

ΜουσεΙο άριθ. 21. Richtcr. δ.π., πίν. XIVa. Σ. Καρούζου. δ.π., 9. πίν. 6.
51. Βλ. Καρο(ζος. δ.π.. 248 καΙ σημ. 12' SchiId - Xenidou. δ.π .. 118. σημ. Ι.

52. Kαρol)ζoς, δ.Π., 248' G.M.A. Richtcr. CataIoguc or Grcek SculpΙUres ίl1 Ihe MeιropoIitan Μυ

selIm or Απ (1954), άριθ. 74. Βλ. και Β. FeIImann, Wandlungen. Ε. Homann-Wedeking gewi dmct (1975)
Ι Ι 8. σημ. 32.

53. Πρβλ. Πι στήλη Giustiniani στό Βερολίνο, πού εχει χρονολογηθεΙάπό τόν Χρ. Kαρolζo. JHS
71 (1951). 104, γύρω στό 465. Βλ. καί Κ. Viernciscl, JbBerlMus. 15 (1973). 33. σημ.53. Γιό τήν άπόδοση

του ματιου σε δψη τριων τετάρτων βλ. Καρούζος. δ.π .. 108.
54. Βλ. Καρούζος, δ.π.; 107. Γιό τη χρονολόγηση του δίσκου στη δεκαετία 460/50 βλ. KαΡOUΖoς.

δ.π.. 104.
55. Ό Biesantz. δ.π. 27, 40" 41 τη χρονολΟΥεΙ -Υύρω στά μεσο του 50υ 01. Τό ίδιο καί ό Μαν. 'Αν

δρόνικος. Τά 'Ελληνικά Μουσεία (1974).276 είκ. 3.
56. Fougeres, δ.π .• πίν. 107, πλάκα χχχνιι, όριθ. 115' Lul1ies - Hlrmer, Griech. Plastik (1956),

πίν. 151.
57. Βλ. σχετικά Χρ. Καρο(ζος, ΑΜ 71 (1956), 246.
58. Βλ. Μαν. Άνδρόνικος, ΑΕ (\956). 209 Κ.έ. Koi Ν. Himmelmann - Wildschϋtz, Sιudien zum

I1issos - Relier (1956), 40.
59. Πρβλ. τις βoιωτιΙCΕς στι"λες: της Άμφοττώς (βλ. παραπάνω σημ. 28)' της νέας με πόλο (Χρ.
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Ν. 'Υόρκης από την Πάρο. Ή συμπληρωση της επίστεψης, πού ήταν από χωριστό

κομμάτι καί δέν σώθηκε, κατα τό πρότυπο της στηλης Giustiniani τοϋ Βερολίνου δέν

μπορεί να εΙναι σωστη60. Ή άνΟεμωτη επίστεψη δεν συμφωνεί μέ τις πλατιές αναλογίες

τοϋ κορμου καί οί δύο τόρμοι στό πάνω μέρος του κανουν περισσότερο πιθανη τη συμ

πλήρωση μέ αέτωμα. την αποψη αυτη ένισχύει καΙ μιά νέα στήλη του τύπου πού έξε

τάζουμε, άπό τη Νέα Καλλικράτεια στό Μουσείο Θεσσαλονίκης61, που πρόκειται να

δημοσιευτεί από την κ. Κώστογλου - Δεσπίνη. Άετωματικη έπίστεψη σύμφωνα μέ τά

παραπάνω Οά δέχονταν και οί λίγο παλιότερες από της Ν. Ύόρκης, αποσπασματικά

σωζόμενες στη λες της Σκυρουδ2 και της Άμοργοϋ63 ,

θεσσv.λοvίκη 1976 ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΤΕΦΆΝIΔΟΥ-Τ/8ΕΡιΟΥ.

Kαρo(jζo<;, Τό ΜουσεΤο tfj.; Θήβας (1934).17 άριθ. 12. εΙκ. 11' Schild-Xcnidou, δ.π .. 15 Κ 15)' τή στήλη

άπό τή Λιάτανη (βλ. παραπάνω σημ. 42), που ή έπίστεψή της είναι εvα άέτωμα καμπυλο. Πρβλ. έπίσης

τή θεσσαλική στήλη tfj.; Πολυξένης (βλ. παραπάνω σημ. 28) καΙ τΙς δύο otfjM'; του Έθνικοί> Μουσείου

άριθ. 3254 καΙ 910 (βλ. παραπάνω σημ. 10. σελ. 36. 40 Kai σημ. 43 άvτιστoίΧωζ).

60. Αύτή τή συμπλήρωση προτείνει ή Richtcr, δ.π., αριθ. 73. Ό Χρ. Kαρo(jζoς, ΑΜ 71 (1956). 247
χαρακτηρiζει τήν έπίστεψή της απλ.U>ς Akrotcrbckronung.

61. Βλ. παραπάνω σημ. 4.
62. Χρ. Kαρoi)ζoς. ΑΜ 71 (1956), 245 κ.έ., πίν. 133-135' Hil1er, δ.π., 88, 136. Ό Kαρoi)ζoς, δ.π.,

247, αναφέρεται στήν έπiστεψή της χαρακτηρίζοντάς την απλ.U>ς ώς Akrotcrbckronung. Για τή χρο

νολόγησή της γύρω στο. 450 Kαρoi)ζoς δ.Π. 246 11'.1:.
63. Βλ. Hil1cr. δ.π" 88. 131 σημ. 35. 136. πίν. 31.1. καΙ Β. Fcllmann, Wandlungcn, Ε. Homann

Wcdcking gcwidn1eI (1975), 114 κ.έ" πίν. 25a, πού τή χρονολογεί στη δεκαετία μετα το 450 και κοντά

στή στήλη της Ν. 'Υόρκης.
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ΛΕΙΨΑΝΑ ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ, ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΟIΚIΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ*

('Ανασκαφή οικοπέδου Ξ. Παναγιωτοπούλου - Χ. Παπαγεωργίου)

(Πίll. 18-39' Σχ. Ι -9)

'Η άνασκαφή τοl) οίκοπέδου ούτου της Θήβας, ιδιοκτησίας Ξενοφωντος Παναγιω

τοπούλου καΙ Χαραλάμπους Παπαγεωργίου,εγινε τον Ίούλιο του 1973 και αφορμή για

τή διεξαγωγή της έδωσε, δπως συνήθως, ή πρόθεση των ίδιοκτητών νά οικοδομήσουν.

Άιτό τή θέση του οίκοιτέδου κρίθηκε δη επρεπε νά lφοηΥηΟεί ή άνασκαφlκή ερευνά

του. τα αποτελέσματα, με λείψανα Πρωτοελλαδικών, Μεσοελλαδικών και Ύστεροελ

λαδικών οίκισμών και άφθονη κεραμεική, ίδίως των δύο πρώτων έποχών, δικαίωσαν

τις προβλέψεις μας!,

Τό οίκόπεδο βρίσκεται στό ΝΑ. τμημα της Καδμείας, 50 μ. περίπου Α. άπό το

οικόπεδο Π. Θεοδώρου της όδοϋ Έπαμεινώνδου, οπου τό 1963 αποκαλύφθηκαν

λείψανα μεγάλου πρωτοελλαδlκοϋ οίκήματος2 (Σ χ. Ι: 2). wEXEI εκταση 130 μ.2 περίπου,

με κύριο αξονα από Β. πρ6ς Ν. Είναι στή γωνία τών όδών Πινδάρου καί Δίρκης, με τή

δυτική μακρα πλευρά του, μήκους 16 μ., παράλληλη πρός τήν όδό Πινδάρου και τή

βόρεια στενή πλευρά του, μήκους 8.30 μ., παράλληλη πρός τήν όδό Δίρκης (Σχ. Ι: Ι).

'Ερευνήθηκε τό μεγαλύτερο τμημα τού οικοπέδου, δηλ. εκταση 73 μ.2 περίπου.'Η ερευνα

εγινε αρχικά με τρεις τομές, πού είχαν διαστάσεις 5 χ 5 μ. οί δύο πρώτες καΙ 2.50
χ5 μ. ή τρίτη καί ανοίχτηκαν στό κέντρο τοϋ οΙκοπέδου, με διάδρομο πλάτους Ι μ.

μεταξΙ> τους. 'Αργότερα, οΙ τομες ενώθηκαν καΙ σχηματίστηκε έτσι ενιαία μεγάλη

τομή μήκους 14.50 καί πλάτους 5 μ. (Π ί ν. 18α' Σ χ. 2).
Κατά τήν ανασκαφή βρέθηκαν οίκοδομlκα λείψανα της Πρωτοελλαδικης (ΠΕ),

της Μεσοελλαδlκης (ΜΕ) καΙ της Ύστεροελλαδlκης (γΕ) έποχης, με καλύτερα άντι

προσωπευμένη τή ΜΕ εποχή. 'Ανακαλύφθηκαν ακόμη πέντε τάφοι, άπό τούς όποιους

• Βλ. Συντομογραφίες rou αρθρου στή σελ. 89.
1. Ή ανασκαφή fylve μέ τήν έπίβλεψη της Κ. Δημακοπούλου καΙ κράτησε ενα περίπου μήνα.

από τίς 15 'Ιουνίου ως τΙς 17 Ίουλίου rou 1973. Σύντομη ανακοίνωσή της δημοσιεύτηκε στό περιοδικό

Telreslas 4 (1974), 9. Βλ. και Frjtz Schachenneyr. Dle Agaischefrhfizeit, Ι BaIld (1976), 215, 269. Έκφρά
ζονται ευχαριστίες καΙ άπό έ&i:ι στοίΙς ίδιοκτητες το\) οίκοπέδου κκ. Ξ. Παναγιωτόπουλο καΙ Χ. Πα

παγεωργίου, που σέ δλο τό διαστημα τίΊς ανασκαφης εδειξαν μεγάλη υπομονή καΙ κατανόηση καί

διευκόλυναν μέ κάθε τρόπο τήν έργασία μας. Στή διεξαγωγή της ανασκαφίΊς βοήθησαν οί ιπυχιοϋχοι

της Άρχαιολογίας δδ. 'Αδριανή Φερεντίνου καΙ Τούλα Δαμαλα. 'Η Έπιμελήτρια Άρχαιοτήιων κ.

Φανουρία Δακορώνια καί ή δ. Φερεντίνου μας βοήθησαν στή διαλΟΎή καΙ κατάταξη τοι1 ύλικοι1. Τά

σχέδια των άγγείων καΙ τών οστράκων fytvav από τήν κ. Ήρώ Άθανασιάδου. Οί φωΤΟΎραφίες, έκτος

τΟ)ν ανασκαφlκων πού ε-γιναν άπό τήν Κ. Δημακοπούλου, εΤναι των δδ. Ί:lωαννίδου καΙ Λ. Μπαρ

τζιώτη. τα σχέδια τίΊς άνασκαφης στήν τελική του; μορφη φιλοτεχνήθηκαν άπό τήν αρχιτέκτονα κ.

Μ. Φουντούιωυ. Γιά τή βοήθειά τους. έκφΡάζονται σέ όλες ευχαριστίες θερμές.

2. ΑΔ 19 (1964); Χρονικά. 192, Σχ. Ι· Πίν. 221 β.
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"ΕΙΨΑΝΑ ΠΕ. ΜΕ ΚΑΙ ΥΕ ΟIΚIΣΜογ ΣΤΗ ΘΗΒΑ "
ένας κτιστός τ~ς πε έπox~ς. δύο κιβωτιόσχημοι τ~ς ΜΕ έπox~ς καί δύο ταφές σέ

πίθους τ~ς Μ Ε έπίσης έπox~ς. Λίγα δμως άΥγεία συγκολλήΟηκαν, παρόλο τό πλήθος

των οστράκων. Έκτος άπό τήν κεραμεική ύπ~ρxαν καί άρκετά μικρά άντικείμενα,

τά περισσότερα τής ΜΕ tnoXiK
Δυστυχώς, δπως είναι φυσικό στις θέσεις μέ τή συνεχή κατοίκηση, τά στρώματα

των διαφόρωνέποχων δέν ήταν άθικτα, άλλά σε πολλά σημεΙα εΙχαν κοπεί και ταραχτεί

άπό μεταγενέστερες οίκοδομικές εργασίες. Οί ΥΕ τοίχοι κατέστρεψαν κυρίως τήν

άρχή τοο ΜΕ στρώματος, άλλά τή μεγαλύτερη καταστροφή τήν προξένησαν οί ίιστε

ρορωμαΈκές καί βυζαvτινές παραβιάσεις. Οί βυζαvτινoί βόθροι είχαν φτάσει πoλiι βα

θιά. σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις ως καί στό πε στρώμα' καί τούτο εγινε αιτία

νά άναμιχθουν τά όστρακα.

Α. Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ

Ι. ΠΡΩΤΟΕ"λΑΔΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Τά λείψανα της ΠΕ εποχής βρέθηκαν σε ολόκληρη τήν εκταση της τομης, σε

δύο άλλεπάλληλα στρώματα μέ μικρό πάχος, τό ενα όπό τά όποία ήταν μικρή στρώση,

πάχους 0.30 μ. ιι:ερίπου, επάνω ά:κριβf.ΊX; στό φυσικό βράχο. Ή καθαρή ΠΕ έπίχωση

άρχιζε σε βάθος 2.30 μ. άπό τήν επιφάνεια της όδοϊί Πινδάρου καί έφθανε ως τό φυσικό

βράχο, ιι:ού βρέθηκε σε βάθος 2.70- 2.90 μ. μέ μικρή κλίση άπό Ν. ιι:ρός 8. ~Oπως
δείχνουν τα ευρήματα, τό ΠΕ στρώμα περιλαμβάνει δύο φάσεις κατοικήσεως.

Πρώτη φάσιι

Δέ σώΟηκαν οίκοδομικά λείψανα αυτης της φάσεως. τα μόνα ίχνη πού διατηρή

θηκαν ι)ταν διάφορες επεξεργασίες επάνω στό βράχο. Στό νότιο τμημα τής τομής υπηρ

χαν άρκετές ρηχές κοιλότητες, διαμέτρου 0.15 - 0.20 μ. Οί πλατύτερες άπό αύτες

ήταν τοποθετημένες σέ τρείς σειρές καί σχημάτιζαν τμήμα άνώμαλου όρΟογώνιου

χώρου. Άνιίμεσα στίς κοιλότητες καί δίπλα στή νότια πλευρά τοϋ ορθογώνιοΙ) χώρου

έχουν σκαλιστεΙ δύο παράλληλα αύλάκια, πλάτου; 0.20 καί βάθους 0.15 - 0.20 μ.

(Π ί ν. 19β).

Είναι φανερό δτι οί επεξεργασίες αυτες έγιναν από ανΟρώπινο χέρι, άλλά είναι

δύσκολη ή έρμηνεία του προορισμου τους. Τό πιθανότερο βέβαια ε[ναι δτι στίς κοι

λότητες εμπαιναν ξύλινα δοκάρια για τή στήριξη της στέγης ένός παραπήγματος 11
καλύβας. Είναι άγνωστο σε τί χρησίμευαν τα αυλάκια, άλλά πρέπει, πάντως, να εχουν

σχέση μέ τΙς κοιλότητες. ·Ισως, τό ενα νά είχε γίνει για νά συγκρατεί τους τοίχους

του παραπήγματος, που θά ήταν κατασκευασμένοι άπό κλαδιά ii άλλα πρόχειρα ύλΙKά~.

Τό δεύτερο δεν άποκλείεται νά ήταν ενα ύποτυπώδες σύστημα άποχετεύσεως.

3. ΠαρόμΟI&ς KOI1.6ιηιtς συνδεόμενες μέ αίιλάκια βρέθηκαν aτό γειτονικό οίκδιι::εδο Α. θεo&ί~

ρου στήν όδό ΠινδάΡοο 15. Βλ.. ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, 226. Πίν. 159 α (κρβλ. καΙ Σ χ. Ι : J). Άν Kai
άναφtρoνιαι δη άνήκοον στή I(Μεσοε}).αδική κατοiκηση τοί) χώρου», εΙναι Itάλι Kαιασκ:εUΈΙ; καΙ

btεξερyooίtς τ!Ίς ΠΕ tKOXf\:;.•Αλλωστε, btειδή το. δύο οίκόκεδα ε1ναι κολύ κοντά καΙ χωρίζονται

μόνο ά:ιιό τήν όδό ΠινδάΡοο. εΙναl φανερό δη κρόκειταl γιο. tylaia διαμόρφιοση τοΟ χώρου. Κοιλό·

ιηιtς (J1l'αλισμένες σιό βράχο βρέθηκαν Kai στό οίκόκεδο Π. "οονιάρη. _00 βρίσκεται 50 μ. βο

ρειότερα αιfό τό Oίκόn:εδo ΠαναγιωΤOKoύλou-Πα/llσyεωρyίoυ. Βλ.. ΑΔ 23 (1968): Χρονικά, 209.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



46 Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΑΟΥ - ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Παρ' δλες τίς επεξεργασίες αύτές ό φυσικός βράχος στό χώρο τοΟτο της ανασκ:α

φης δεν είναι όμαλα κομμένος καί επίπεδος, άλλiι παρουσιάζει ανώμαλη επιφάνεια

με κλίση προς Β. Άντίθετα, στό βόρειο tμημα της τομης ό βράχος εχει κοπει σε τέλεια

σχεδόν επίπεδη Kai όμαλή επιφάνεια. 'Εκεί μάλιστα εχει σκαλιστεί προσεκτικα σε

δύο άλλεπάλληλα επίπεδα, που σχηματίζουν δύο άναβαθμούς (Π ί v. Ι8β). Έκτός άπό τίς

επεξεργασίες αυτές βρέθηκαν σκαλισμένοι στό φυσικό βράχο όχτω άποθηκευτικοl

βόθροι (Π ί ν. 18 β-Ι9 α' 1-4,6-9 στό Σ χ. 2). ~Oλoι πρέπει να άνηκαν ση)ν πρώτη αύτή

φάση' οί δύο είχαν αχρηστευτεί από τήν κατασκευή τοίχων της δεύτερης ΠΕ φάσεως

πάνω από αυτούς. Έξάλλου, ή έπίχωση δλων σχεδόν τών βόθρων έδωσε παλαιότερα

δστρακα. Μερικοί από τούς βόθρους φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ώς βόθροι απoρ~

ριμμάτων πια, καί κατα τή δεύτερη φάση η)ς ΠΕ καΤΟΙΚ1)σεως τοϋ χώρου (βόθροι

7-8), γιατί στήν έπιχωσή τους βρέθηκαν καί όστρακα πού άνήκουν χρονικα σε μεταγε

νέστερες φάσεις της ΠΕ κεραμεικης. ΎΠ1)ρχαν τέσσερεις βόθροι (1-4 στό Σχ. 2) στό

νότιο άκρο της τομ1)ς, ανοιγμένοι ο ένας κοντά στόν άλλο, καΙ άλλοι τέσσερεις στό

βόρειο άκρο, καί αυτοί σε μΙΚρ1) σχετικά απόσταση μεταξύ τους. ~Eχoυν σχημα κυκλι

κό Τι ώοειδές, σχετικα μικρή διαμετρο και μικρό βάθος. Ό μεγαλύτερος εχει διάμετρο

1 και βάθος 0.90 μ. και ό μικρότερος διάμετρο 0.40 καί βάθος πάλι 0.40 μ. Στούς

περισσότερους (ιπηρχε έπάλειψη πηλοϋ στα τοιχώματα καί στόν πυθμένα. Τοϋτο πρέπει

νά σημαίνει ότι. στήν αρχ1) τουλάχιστον, είχαν χρησιμοποιηθεί ώς αποθηκευτικοί

χίΟροι γιά τή διατήρηση τροφίμων. Άργότερα δμως φαίνεται δτι δλοι χρησιμοποιή

θηκαν ώς λάκκοι άπορριμμάτων. Μέσα σ' αυτους παρατηρήθηκαν τά συνηθισμένα

εύρήματα τίΟν βόθρων γιά τά απορρίμματα. όπως πολλά όστα ζώων, πολλά όστρακα,

μεγάλα κομμάτια από σπασμένα αγγεία (ασκός, Π ί ν. 23β, καί σαλτσιέρα, Π ί ν. 26 α: δ).

καμένες ουσίες καί στάχτες. καΙ αχρηστα πιά μικροαντικείμενα, δπως σπασμένες λε

πίδες καί απολεπίσματα άπό όψιανό καί πυριτόλιθο (Π ί ν. 38 δ: α, θ), σπασμένο πή

λινο σφονδίJλι (Π ί ν. 37 β: ι) καΙ σπασμένο οστέινο εργαλείο (Π ί ν. 37 ε: ζ).

Στήν πρώτη αυτή φάση της ΠΕ κατοικήσεως φαίνεται ότι άνήκει ενα Π1)λινο δά·

πεδο πρός τό ΒΔ. τμημα της τομης. πού βρέθηκε μόλις 0.05 μ. ψηλότερα άπό τό φυσικό

βράχο. Είναι βέβαια δάπεδο δωματίου, αν και δε διατηρήθηκαν τοίχοι πού νά συνδέ

ονται μαζί του. 'Επάνω στό δάπεδο αύτό βρέθηκε πεσμένο. σχεδόν ακέραιο. πρωτοβερ·

νικωτό μόνωτο κύπελλο (Π ί ν. 20α καί 23α) καί πλατιά λαβή πρωτοβερνικωτου ασκοϋ

(Π ί ν. 20α καί 27γ: ζ).

Σε όλη τήν εκταση της τομης 1) Π Ε αύτή στρώση έδειχνε εντονα ίχνη άπό πυρ·

καΥά, πού πρέπει να l)ταν τόσο ίσχυρή. ώστε εφτασε καί ως τό φυσικό βράχο, όπως

δείχνει ή καμένη καί μαύρη σε πολλα σημεία επιφάνειά του. Ή επιχωση αύη) της κα

ταστροφης, απευθείας έπάνω στό βράχο είχε πάχος 0.30 μ. καΙ περιείχε. έκτός από στά

χτες καΙ καμένες ουσίες, ίχνη άπανθρακωμένων ξύλων καί μάζες από έρυθρό λιωμένο

πηλό. στόν όποίο είχαν μεταβληθεί από η)ν πυρκαΥά οί πλίνθινοι τοίχοι τών οίκημάτων.

Είναι δύσκολο να βρεθεί ή πραγματική αίτία της καταστροφης αυτης. Τό πιθα

νότερο εΙναι νά όφείλεται σέ τυχαία πυρκαϊα τίΟν κατοικιίΟν. οί οποίες, όπως είδαμε.

άπό τή χρήση ξύλινων στηριγμάτων, θά ήταν κατασκευασμένες άπό πολύ εύφλεκτα

ύλικα. Ή ύποθεση έχθρικης επιθέσεως καί καταστροφης είναι δύσκολο να ύποστη

ριχτεί, γιατί, όπως θά δουμε, τήν πρώτη αυτή φάση διαδέχεται, άμέσω; κατόπιν, άλλη

πού άποτελεί όμαλή συνέχεια και έξέλιξη της προηγούμενης.
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Δεύτερη φάση

Τά λείψανα της δεύτερης ΠΕ φάσεως βρίσκονται επάνω άκριβως από το στρώμα

καταστροφης n)ς πρώτης. δίχως να μεσολαβεί εστω και μικρό στρώμα από αλλη έπί·

χωση, που οα σχηματιζόταν σιγά-σιγά μετά 'την καταστροφή άπό προσχώσεις κλπ.,

αν ό χι.'Ορος είχε έΥκαταλεlφθεί. Αύτό σημαίνει δη, αμέσως μετά την πυρκαϊά, χτίστηκαν

οί νέες κατοικίες, άφου ισοπεδώθηκαν πρόχειρα τα ερείπια. 'Από τίς κατοικίες αυτές

διατηρήθηκαν μικρα τμήματα τοίχων. πού βρέθηκαν σέ διάφορα σημεία της τομης

(π ί v. 20α, ε' τοίχοι α-δ στό Σ χ. 2). Δυστι)χώς, είναι τόσο αποσπασματικοί. πού δε συγ

κροτούν τμημα κατοικίας 11 εστω και ενα δωμάτιο. Δεν εχουν θεμελιωΟεΙ απευθείας

στό φυσικο βράχο, όλλό. ανάμεσα στα θεμέλια καΙ τό βράχο μεσολαβεί επίχωση μι

κΡου πάχους, περίπου 0.20 ~ 0.30 μ. Διατηρουν μόνο μία στρώση λίΟων και τό πλάτος

τους κυμαίνεται από 0.40 - 0.60 μ. Κατα τό μεγαλύτερο τμημα τους ήταν χτισμένοι με

μεγάλους λίθους και τά κενά μεταξύ τους συμπληρώνονταν με μικρότερα λιθάρια4 •

Σε μία περίπτωση οί λίθοι πού χρησιμοποιήθηκαν ήταν τόσο μεγάλοι, ωστε επιαναν

ολόκληρο τό πλάτος του τοίχου. τουτο παρατηρείται στόν Π Ε τοΤχο β (Π ί ν. 20ε'

Σ χ. 2), πού βρίσκεται σηι μέση περίπου της τομης και εχει κατεύθυνση από Δ. πρός Α.

Ή πρός Δ. συνέχειά του προχωρουσε κάτω από ηι μΙ1 ανασκαμμένη έκεί έπίχωση

και πρός Α. εΙχε άποκοπεί άπό τήν κατασκευΙ1 του ένός από τούς δύο Μ Ε κιβωτιόσχη

μους τάφους. Σώζεται δηλαδη ενα μόνο τμήμα, μηκους 2.30 μ., από τόν άρχικό τοίχο.

Δάπεδο πρός Ν. του τοίχου β και συνδεόμενο μέ αυτόν δε βρέθηκε, και πρός Β., αν

υπήρχε, Οά καταστράφηκε άπό ΤΙ1ν κατασκευη του δυτικότερου Μ Ε κιβωτιόσχημου

τάφου. Άλλά, δίπλα στή βόρεια πλευρά του τοίχου β, σέ απόσταση μόλις 0.20 μ., ϊ)πάρ

χει πήλινη κατασκευη, πού εχει το σχήμα κυκλικου βοθρίσκου (Π ί ν. Ι9α, 20ε' Σ χ. 2: 5).
Ό βοθρίσκος αυτός εχει κατασκευαστεί ολόκληρος από πηλό, μέ τοιχώματα πάχους

0.04 και ευρύ ανοιγμα, διαμέτρου 0.50 μ. Τό σωζόμενο βάθος του ηταν 0.32 μ. Περι

είχε αποκλειστικά Π Ε δστΡακα και έπομένως συνδέεται χρονικά μέ τον ΓΙ Ε τοίχο β.

πρέπει νά βρισκόταν μέσα στό δωμάτιο, στό όποίο ανηκε ό τοίχος β. Δεν εΙναι λοι

πόν δυνατό, αν και φαίνεται πολύ έλκυστικό, νά ύποστηριχτεί ί] αποψη δτι ό βο

θρίσκος, έπειδη βρισκόταν κοντά στούς ΜΕ κιβωτιόσχημους τάφους, συνδεόταν

μέ αύτούς και χρησίμευε γιά την προσφορά έναγισμου πρός τιμήν των νεκρων5 • Έκτος

άπό τα δστρακα περιείχε σταχτες και καμένες ουσίες, καμένα όστα και δόντια ζώων

και θαλασσινό όστρακο. ~Hταν πιθανότατα μία κατασκευή, πού χρησίμευε για τή μα

γειρική καί ειδικά για τό ψησιμο κρεάτων6.

Ούτε τα δάπεδα των δωματίων, πού οα σχημάτιζαν οί ΓΙΕ τοίχοι, σώθηκαν. Στη

μέση περίπου της τομης μόνο άποκαλύφθηκε ενα μικρό τμi'jμα πι;λινου δαπέδου με

υπόστρωμα από λιθαρια, αλλό. πολύ κατεστραμμένο. Τό δάπεδο αυτό, επάνω στό όποίο

δε βρέθηκε τίποτε, πρέπει νά συνδέεται με τόν τοίχο Υ (Σ χ. 2).

4. Έτσιπερίnoυ ι]ταν κτισμένοι καΙ οί τοϊχοι τιΟν ΠΕ KαΤOIKι{ίJν στΙς Λlθαρές. βλ. ΑΑΑ νι (1973),
372. Αυτός ήταν ό συνηθισμένος τρόπος της ΠΕ τοιχοδομίας. δηλ. χρήση μεγάλων λίθων σέ μΙα iί

δύο σειρές μt μικρά λιθαράκια νά συμπληρώνουν τά ",ενά μεταξύ τους. Πρβλ. καί τΙς ΠΕ οΙκίες της

Ευτρήσεως. Eutrc5is, 12 "'.έ., είκ. 8 ",αΙ τιΟν ZυγOυρl{ίJν, Zygourics, 4 κ,ε.. εΙ",. 6, 8. 15.
5. Έξάλλου. όπως εlvαι γνωστό, λατρεία νεκριΟν δέ φαίνεται να υπάρχει στή ΜΕ έποχή. Πρβλ,

Δυτ. Νεκ:ροταφεΤον ΈλευσΤνος. θ'. 214 κ,ε.

6. Για ΠΕ πήλινους βοθρίσκους, βλ. Caskcy ΕΒΑ. 779 και EUIrc5is. 24.
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Έκτός άπό τους τοίχους, στή δεύτερη αυτή οικοδομική φάση της ΠΕ έποχης

άνηκε καί ό μόνος ΠΕ τάφος της άνασκαφης. 'Αποκαλύφθηκε στό ΝΔ. τμημα της το

μης και άKoυμπ~ στόν ΠΕ τοίχο α (Π ί ν. 19α,20Υ' Σ χ, 2: Τ). ~Hταν χτιστός καί,

δπως οί Π Ε τοίχοι, δεν εΙχε θεμελιωθεί άπευθείας πάνω στό φυσικο βράχο, άλλά ενα

λεπτό στρωμα επιχώσεως μεσολαβουσε μεταξύ του τάφου καί του βράχου. ~Hταν τε

τράπλευρος όρθογώνιος, πλάτους 0.60 μ. και αγνωστου μήκους, γιατί σωζόταν μόνο

τό νότιο μισό τμημα του. Τά διατηρούμενα τμήματα τών πλευρων του εσωζαν μία σειρά

μεγάλων λίθων. Είναι πιθανο νά είχε τή μορφή μι κρου κτιστοϋ δωματίου, στεγασμένου

μέ μεγάλες λίθινες πλάκες. Ό Π Ε αύτος τάφος φαίνεται δτι καταστράφηκε άπο τήν

κατασκευή του ΜΕ τοίχου ε (Π ί ν. 20γ' Σ χ. 2), ό όποίος περνα επάνω άκριβως από αύτόν

καΙ τόν χωρίζει στή μέση. Κατά τή θεμελίωση του τοίχου ε, ό ΠΕ τάφος βρέθηκε καί

συλήθηκε, γιατΙ δχι μόνο ελειπαν οι καλυπτήριες πλάκες του και είχε διαλυθεί το

βόρειο τμημα του, άλλά καί τό περιεχόμενο του εΙχε άναμοχλευτεί. Μέσα στόν τάφο

βρέθηκαν δύο σκελετοί, τά οστα των όποίων εΙχαν διαταραχτεί. 'Ο ενας διατηρουσε

κάπως τήν αρχική του στάση, πού ήταν πολύ συνεσταλμtνη (Π ί ν. 20στ). του δευτέρου

σώθηκε μόνο τό κρανίο, σε σχετικα καλη κατάσταση, πολλα δμως άπό το. οστά του

είχαν διασκορπιστεί εξω άπό τόν τάφο. Δε βρέθηκαν κτερίσματα μέσα στόν τάφο,

αλλα και αν ύπηρχαν, θά ειχαν άφαιρεθεί άπο τους καταστροφείς. ·Οταν καθαρίστηκε

τελε(ως η επίχωση του έσωτερικου τοϋ τάφου, βρέθηκαν έπάνω στό βράχο τα λαξεύ

ματα της πρώτης οικοδομικής φάσεως (Π ί ν. 20στ). Πρόσφατα άποκαλύφθηκε παρό

μοιος τάφος στό ΠΕ νεκροταφεΙο τών Λιθαρων, κοντά στη Θηβα, ποι) ηταν χτιστός

τετράπλευρος και διατηροϋσε τις καλυπτήριες πλάκες του7 • Παρόμοιος με τόν τάφο

των Λιθαρων πρέπει νά ήταν ό ΠΕ τάφος των Θηβων, δηλ. χτιστός τετράπλευρος σκε

πασμένος με πλάκες.

Άξίζει να σημειωθεί δτι ό τάφος βρίσκεται κοντα στούς Π Ε τοίχους, είχε δηλ.

κατασκευαστεί άνάμεσα στις κατοικίες του συνοικισμου. 'Ανήκει λοιπόν στήν κατψ

γορία των intramural ταφων, πράγμα μίί:λλον σπάνιο κατά την ΠΕ έποχή, άλλά άντί

θετα εθιμο που καθιερώθηκε κατά τή ΜΕ έποχη8. 'Οπωσδήποτε όμως πρέπει νά παρα

τηρήσουμε, ότι ό άριθμός των Π Ε τάφων που εχουν ερΟει ως σήμερα στό φως δεν εΙναι

άρκετός, ώστε νά καταληξουμε σε ασφαλη συμπεράσματα ώς πρός τή μορφή καΙ τή

θέση τους.

2. ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Σε όλη την εκταση τοϋ χώρου που άνασκάψαμε, καί άκριβώς επάνω στό ΠΕ στρώ

μα, βρέθηκαν το. λείψανα τi1ς κατοικήσεως κατά τή ΜΕ εποχή. Μόνο οι ΜΕ κι

βωτιόσχημοι τάφοι είχαν θεμελιωθεί βαθύτερα, επάνω άκριβως στό φυσικό βράχο.

Μεταξύ του καθαρου Π Ε στρώματος και του Μ Ε διακρίνεται σε όρισμένα σημεΙα μία

λεπτή στρώση με όστρακα και τών δύο έποχων. ΕΙναι φανερό πώς πρόκειται γιο. τήν

επίχωση, που σχηματίστηκε μετά τήν εγκατάλειψη του χώρου από τους ΠΕ κατοί-

7. ΑΔ 24 (1969): Χροιιικ:ά, 38, Σχεδ. 13.
8. Ύπάρχοιιll δμως μερικ:ές περιπτώσεις intramural ΠΕ ταφΟΟlι, lδlως παιδικ:ι1Ιlι, δπως Π.χ. στηll

ΆγΙα Mαρίvα, στηll Κlρρα:, στηll ΕΟτρηση, στό Άσκ:ηταρι6, Κ. Συριοπούλου, Ή ΠροΙστορία της

Στερεδς Έλλάδος (1968), 238 κ:αΙ στη Λέριια, Hesperia χχιν (1955), 37.
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κους καί από τήν ισοπέδωσή του αργότερα Υιό τήν άνέγερση των νέων Μ Ε κατοικιών.

Τό μικρό πάχος της έιτιχώσεως αύτης σημαίνει, δτι ή εγκατάσταση r(i)v νέων ΜΕ κα

τοίκων εγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετα τό τέλος της πε κατοικήσεως. Στήν

επίχωση αυτή, που αποτελεί στρωμαΤΟΥραψικά τή μετάβαση από τήν ΠΕ στή ΜΕ

έποχή, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη πυρας. που νά δικαιολογούν καταστροφή τι βίαιη

κατάληψη τοΟ χώρου από νέους άνθρώπους. Φαίνεται λοιπόν δτι ή μετάβαση αύτή

εγινε όμαλά, καί, πάντως, δτι τό τέλος της προηγούμενης φάσεως δεν προηλθε από

βίαιο αΙτlO. 'Οπωσδήποτε όμως μεσολάβησε ενα, όπως φαίνεται πολύ σύντομο. χρο

νικό διάστημα ως τή νέα κατοίκηση τοΟ χώρου. Οί νέες κατοικίες χτίστηκαν σε κάπως

ελαφρά προχωρημένο στάδιο τής Μ Ε έποχής, όπως δείχνουν ή κεραμεική καί ή ϋπαρξη,

εστω και μικρου πάχους. έπιχώσεως μεταξυ του ΠΕ καί του ΜΕ στρώματος.

Τή φάση αύτή τών κατοικιών, που εΙναι ή πρώτη κατάληψη του χώρου άπο τους

ΜΕ κατοίκους, διαδέχεται, σύμφωνα με τή στρωματογραφία, άλλη νεώτερη, από τήν

όποία όμως δε σώζονται αρχιτεκτονικά λείψανα. άλλά μόνο μία ταφή σε πίθο καί

αφθονο κεραμεικό ύλικό. Δηλαδή τά ΜΕ λείψανα του χώρου άνήκουν σέ δύο φάσεις,

όπως καί τά Π Ε.

Πρώτη φάση

'Από τίς κατοικίες της πρώτης φάσεως διατηρουνται τμήματα δύο δωματίων. που

δcν ανήκουν στήν ίδια οικία. άλλά σε δύο γειτονικές (Ι καί 11 στό Σ χ. 2). Τό δωμάτιο Ι

βρέθηκε στο νότιο τμημα τής τομης καί ftrav μαλλον μεγάλων διαστάσεων, όπως δεί

χνουν οί σωζόμενοι δύο τοϊχοι του (ε και ζ στό Σ χ. 2), που σχηματίζουν ορθή γωνία.

Καί οί δύο διατηροϊιν τήν κατώτερη στρώση τών λίθων. έκτος άπό τή γωνία τους, δπου

οί στρώσεις εΙναι δύο. Είναι χτισμένοι με μέτριους στό μέγεθος, άκατέργαστους λίθους

σε δύο παράλληλες σειρές, με γεμίσματα άπό μικρότερους άνάμεσά τους (Π ί ν. 2Iα).

~Exoυν πλάτος 0.70 μ. και σώζονται σc μηκος ό ε 4 ό ζ 3 μ. Τό δάπεδο τοϊι δωμα

τίου ήταν από πηλο και βρέθηκε σc βάθος 2.30 μ. Ή έπίχωση που κάλυπτε τό δά

πεδο περιεϊχε πολλά όστρακα άπο μινυακά αγγεϊα εξελιγμένων σχημάτων, δπως αμφο

ρεΤς, κύπελλα μέ ψηλες βάσεις με αυλακώσεις, κανθάρους με γωνιώδη περιγράμματα

καί μαυρα μινυακά κύπελλα, άπό αμαυρόχρωμα, καθciJς και άπό ερυθρά μονόχρωμα

αγγεϊα (Π ί ν. 24γ, 31 δ, 32 α: γ, 33α: α. 33στ: α-β, 33 η, 34 γ: β-γ, 34ε: δ-ζ. 35 δ: γ, ζ. η).

Έπάνω στό δάπεδο βρέθηκαν απολέπισμα καί τμημα λεπίδας άπό πυριτόλιθο (Π ί ν.

38 δ: ε, ζ), πήλινο ατρύπητο σφαιρίδιο (Π ί ν. 37 β: β), θαλάσσιο όστρακο καί κέρατο

ελάφου (Π ί ν. 39 β: γ).

Πολυ κοντά στήν εσωτερική όψη του τοίχου ε του δωματίου Ι και περίπου στή

μέση του σωζόμενου μήκους του, βρέθηκε. χωμένος σc ελάχιστο βάθος κατω άπό τό

δάπεδο. σχεδόν ακέραιος πίθος. ϋψους 0.36 μ., τοποθετημένος όρθιος (Π ί ν. 2Iβ.3Iα).

Περιεϊχε λίγα τριμμένα οστα καί τμημα άπό κρανίο μικρου παιδιου. Ό πίθος λοιπον

είχε χρησιμεύσει για τήν ταφή νηπίου κάτω άπό το δάπεδο του δωματίου, δπως συνη

θιζόταν στους Μ Ε χρόνους.

Τό δεύτερο ΜΕ δωμάτιο. τό δωμάτιο 11. βρίσκεται πρός Β. του δωματίου Ι στή

μέση περίπου της τομης καί στό ίδιο βάθος. Σώζεται όμως πολύ μικρότερο τμημα. Τό

σημαντικό εδώ είναι δτι ό τοϊχος του δωματίου (η στό Σ χ. 2) φαίνεται σάν άψιδωτός,

αν και είναι άρκετά κατεοτραμμένος και δέ διακρίνεται καλά τό σχημα του. Ό τοϊχος η
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διατηρείται μόνο σε μία στρώση λίθων επάνω από τό δάπεδο του δωματίου. Τiι θε

μέλιά του άποτελουνται από αλλη μία στρώση λίθων, δπως εδειξε δοκιμαστική ερευνα

πρός τό βόρειο ακρο του. Τό σωζόμενο πλάτος του είναι 0.55 μ. καί διατηρείται σέ

μήκος 2 μ. Είναι χτισμένος από ακατέργαστους μεγαλους καί μικρους λίθους (Π ί ν.

20β αριστερά).

Τό δάπεδο του δωματίου είναι από ασπρο πηλό. Πρός Β. του δωματίου, δπου ή

ανασκαφή προχώρησε σέ βάθος, βρέθηκε παρόμοιο δάπεδο, στρωμένο επίσης με τόν

ΑΙΙΙΙΙΚΙΙΦΗ O:K~πεΔOY ΠMIΙΙΓlΩT~ΠO'ΛOY_ nllnArEQPr,oy
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Σχ. 2. Κάτοψη τ~ς ύ.νασ"αφ~ς τοϋ οί"οιτέδου ΠαναΥιωτοπούλου'ΠΙFtilΥε'»ΡΥίου, Θfιβα 1973.

ίδιο άσπρο πηλό, σε βάθος μόλις 0.04 μ. κάτω από τό πρώτο (π ίν. 20δ). Είναι φανερό

δτι πρόκειται για τό παλαιότερο δάπεδο του δωματίου, πού ύστερα από όρισμένο χρονικό

διάστημα είχε ανανεωθεΙ Πεσμένα επανω στό δάπεδο τοσ δωματίου βρέθηκαν στη θέση

τους: ακέραιο μακρόστενο πλακίδιο από ελεφαντόδοντο με έγχάρακτη διακόσμηση

στή μία όψη του (Π ί ν. 37δ) καί δίπλα του, σέ απόσταση μόλις 0.04 μ., δστρακο από

άμαυρόχρωμο πίθο, τα εσωτερικα τοιχώματα του όποίου διατηροϋσαν τα αποτυπώματα

της φυτικης ούσίας πού περιείχε τό αγγείο (σιτάρι;) (Π ίν. 34γ:α). Σε πολλά σημεία του

δαπέδου βρέθηκαν σκορπισμένες σταχτες μαζί με μικρα καμένα όστα ζώων καί καρ

βουνάκια, τά όποία πρέπει να προέρχονται από τήν έστία του δωματίου, πού όμως

δε βρέθηκε.

Πρός Ν. τοσ αψιδωτου (;) τοίχου η, δηλαδή εξωτερικα του δωματίου Π, ύπηρχε.
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σκαμμένο στό χώμα, ενα ρηχό ώοειδές άνοιγμα, διαστάσεων Ο.60χΟ.40 μ., πού πε·

ριείχε καμένες ουσίες. Δίπλα του βρέθηκαν συγκεντρωμένα οστα ζώων καί ίχνη πυρας.

Πρόκειται γιά εξωτερική μαΥειρικη· έστία:

Σε απόσταση 3 μ. ΒΔ. από τόν αψιδωτό (;) τοίχο η καί σε συνολικό βάθος 2 μ. βρέ

θηκε κατεστραμμένη πηλινη κατασκευή. Σώζεται τό μισό περίπου τμημα της, πού δεί~

χνει, δτι τό αρχικό της σχi'jμα ήταν ώοειδές (Π ί ν. 220). Ή ανω επιφάνειά της ηταν

έλαφρά κοίλη καί καλυμμένη σε μερικα σημεία με στάχτες. Ή μεγίστη διάμετρος

ήταν 0.50 μ. καί τό ϋψος της 0.15 - 0.20 μ. περίπου. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για

μικρό πήλινο ι.πνό, τοϋ όποίου δέ σώζονται τα πλευρικά τοιχώματα. Ή εξήγηση αύτή

ενισχύεται και από τήν υπαρξη μεγάλης ποσότητας από στάχτες μπροστα στήν κατα

σκευή. Γύρω από αυτή σώζεται ενα πήλινο δάπεδο με όπές ανοιγμένες σε δύο σειρές,

που σχηματίζουν ορθή γωνία. Μέσα σέ μία από τίς όπες αυτές παρατηρήθηκαν ίχνη

καμένου ξύλου. Ή ανασκαφή εδειξε ακόμη ότι για τήν κατασκευή τού ι.πνού είχε δη

μιουργηθεΤ στό δC'tπεδO ανώμαλο ωοειδές ανοιγμα. Μέσα σ' αύτο χτίστηκε ό ιπνός από

πηλό, χωρίς νά καταλάβει όμως ολόκληρο τό χώρο τού ανοίγματος. Φαίνεται δτι το

δάπεδο μέ τΙς όπες καΙ ό ιπνός ανήκουν σέ τρίτο δωμάτιο, σύγχρονο μέ τα άλλα δύο,

από τό όποΤο όμως δέ βρέθηκαν λείψανα τοίχων.

ΜΕ κιβωτιόσχημοι τάφοι 1-2 (Σ χ, 2-3)

Λίγο βαθύτερα από τό επίπεδο τών ΜΕ τοίχων στό νότιο τμημα της τομης, βρέ

θηκαν οί δύο ΜΕ κιβωτιόσχημοι τάφοι (Π ί ν. 19α, 22β). Καί οί δύο είναι χτισμέ

νοι πάνω στον ίδιο άξονα καΙ θα ηταν παράλληλοι προς τό ΒΑ. τοίχο τοϋ Μ Ε δω

ματίου Ι πού δε σώθηκε. Φαίνεται ότι ήταν τοποθετημένοι μεταξυ τών ΜΕ δωματίων

Ι καΙ 11, ανάμεσα δηλαδή σέ δύο οικίες. Ή κατασκευή τους στό χώρο αυτό κατέστρεψε

τήν πρός Α. συνέχεια τού πε τοίχου β, αλλα ευτυχώς διατηρήθηκε ό ΠΕ πήλινος βο

θρίσκος.

Οί ταφοι ήταν χτισμένοι απευθείας πάνω στό φυσικό βράχο. τα τοιχώματα καΙ

τών δύο αποτελούνται άπό μεγάλες λίθινες πλάκες, μία γιά κάθε πλευρά. Γιά τήν

κάλυψη τών ταφων χρησιμοποιήθηκαν δύο παρόμοιες πλάκες για τόν πρώτο τάφο

(Π ί ν. 21γ) καΙ τρείς γιά τό δεύτερο. τα κενα μεταξυ τών καλυπτηρίων πλακών είχαν

συμπληρωθεί με μικρούς ακατέργαστους λίθους (Σ χ. 3). Καί στους δύο τάφους, τό

δάπεδο είναι ό φυσικός βράχος, κομμένος σέ επίπεδη καΙ όμαλή επιφάνεια. 'Αντίθετα

μέ ό,τι συμβαίνει στους περισσότερους ΜΕ κιβωτιόσχημους τάφους, δέν ύπηρχε

στρώση από χαλίκια στό δαπεδο.

Τάφος 1

Διαστάσεις. 'εξωτερικές: μηκος 1.60, πλάτος 1.20, βψος 0.90 μ. 'Εσωτερικές:

μηκος 1.30, πλάτος 0.70, βάθος 0.70, πάχος καλυπτηρίων πλακών 0.20 μ.

Ό τάφος αυτός βρέθηκε ασύλητος (Π ί ν. 21δ). ΠεριεΤχε άρκετή επίχωση, πού

εφθανε περίπου ως τή μέση τών τοιχωμάτων τού ταφου. Τά άστα δέ διατηρήθηκαν

καλά, άλλα παρ' όλα αύτά ήταν φανερό δτι ανηκαν σε τρείς σκελετούς. Ή παλαιότερη

ταφή βρισκόταν πρός τή νότια πλευρα τοϋ τάφου καΙ τά όστδ. τοϋ σκελετού αυτοϋ

ε,χαν άνακατευτεΙ καί παραμεριστεί για νά δημιουργηθεΙ χώρος για τΙς δύο νέες ταφές,
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πού θα εγιναν συγχρόνως καΙ που ηταν, δπως φάνηκε άπό τά διατηρούμενα οστα, ένή

λικος και βρέφος. Πρόκειται φανερά γιά μητέρα καί τό παιδί της. Ό σκελετός της μη

τέρας ήταν καλα διατηρημένος στη θί:ση του καΙ μόνο τό κάτω τμημα του είχε δια

λυθεΙ Σώθηκαν καί τά δύο κρανία των ένηλίκων. Ό σκελετός του βρέφους δμως εΙχε

σχεδόν όλόκληρος διαλυθεί, έκτος από μερικα μικρά όστί1 των αρθρώσεων, τα όποΤα

ονομάζονται έπιφύσεις (Π ί ν. 38β:β-ε).

Ό ταφος Ι ήταν πλούσια κτερισμένος. Στη ΒΔ. του γωνία καΙ κοντά στό κεφάλι

του δεύτερου νεKρoίi βρέθηκε αβαφος άμφορίσκος (Π ί ν. 31 β). Δίπλα στή μέση του

ΤΟ"Ι; e

Σχ. 3. Καλυπτήριες πλάK~ των ΜΕ κιβωτιόσχημων

τάφων ] καΙ 2.

σκελετου ύπηρχε μινυακός άμφορίσκος (Π ί ν. 3Iστ). Έκτος από τα άΥΥεΙα, οί νεκροΙ

της μητέρας καί του βρέφους συνοδεύονταν από δύο μικρά χάλκινα βραχιόλια,

που άνηκαν στό βρέφος, καΙ από ενα χάλκινο δαχτυλίδι, πού βρέθηκε περασμένο στό

δάχτυλο του σκελετου της μητέρας (Π ί ν. 37γ). Έκτός άπό τά χάλκινα κτερίσματα,

έπάνω στό στηθος της μητέρας βρέθηκε πήλινος τροχίσκος (Π ί ν. 38 β: η), σάν

καρούλι. Άνηκε αραγε στη μητέρα 11 ήταν παιχνίδι του βρέφους ;
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Τάφος 2

Διαστάσεις. 'Εξωτερικές: μηκος 1.68, πλάτος 1.15, ϋψος 0.80 μ. Έσωτερικές: μη

κος 1.32, πλάτος 0.82, βάθος 0.60 μ. Πάχος καλυπτηρίων πλοκών 0.20 μ.

Ό τάφος βρέθηκε συλημένος καί γεμάτος έπίχωση ως τή μέση περίπου r(i)v τοι

χωμάτων. Είχε συληθεί από ανοιγμα στή ΝΔ. γωνία του, πού εγινε κατά τή διάρκεια

κατασκευf'jς ρωμαϊκού ύπόγειου αγωγού κοντά του (π ί ν. 18α). Μέσα στόν τάφο

βρέθηκαν μόνο λΙΥα τριμμένα οστα και κανένα κτέρισμα.

Πρέπει να αναφερθεί, δη μέσα στήν έπίχωση τού τάφου ουτου και ανάμεσα στις

καλυπτήριες πλάκες βρέθηκαν λίγα καρβουνάκια. Αυτό μάλλον δέν εχει ίδιαίτερη

σημασία, γιατί ό τάφος μετό: τή σύλησή του γέμισε από ξένη έπίχωση, που έκτός από

τα ΜΕ οστρακα περιείχε και πε, χωρίς άλλο προερχόμενα από τήν ΠΕ επίχωση, πού

κατέστρεψε ή κατασκευή τίί'>ν τάφων. Ή επιφάνεια του δαπέδου αύτου του τάφου ήταν

καλύτερα δουλεμένη από του τάφου 1, αλλα επάνω ακριβως στό δάπεδο διακρίνονται

δύο όπές. ΕΙναι πoΛU πιθανό όμως να συνδέονται με τΙς άλλες επεξεργασίες καΙ όπες

στό βράχο της πρώτης Π Ε φάσεως.

Δεύτερη φάση

'Όπως σημειώθηκε, από τή δεύτερη ΜΕ φάση δέ διατηρήθηκαν οίκοδομικά λεί

ψανα. Ούσιαστικά, επρόκειτο γιά ενα λεπτό στρίί'>μα, πού είχε κοπεί καί παραβιαστεί

σε πολλα σημεία από τοίχους της ΥΕ εποχης, από ρωμαϊκούς τοίχους καί βόθρους,

ακόμη και από τό χτίσιμο σχεδόν σύγχρονων κατοικιών. νΕτσι, τό στρώμα αύτό της

δεύτερης φάσεως διατηρήθηκε σχετικά καλύτερα μόνο πρός τό νότιο τμfΊμα της τομης.

αλλά σε πολύ λεπτό πάχος, μόλις 0.40 - 0.50 μ. Έκτός από τήν κεραμεική, τό μόνο

πού διασώθηκε ηταν μία ταφή σέ πίθο (Π ί ν. 23γ), πρός τό νότιο τμημα της τομης.

Δυστυχίί>ς, ό πίθος δέ σώζεται ακέραιος, αλλά είχε διαλυθεί σε πολλα κομμάτια. Πάν

τως, βρέθηκε στήν αρχικη του θέση, δπως είχε τοποθετηθεί πλαγιαστός. Οί διαστάσεις

του ηταν: υψος 0.90 καΙ διάμετρος κοιλίας 0.45 μ. (Σ χ. 7:2). Περιείχε λίγα τριμμένα

όστα., κομμάτια από τό κρανίο μικρου παιδιου καί πολλα δόντια. 'Ανάμεσα στα οστά

βρέθηκαν 3 σφαιρικες χάντρες από αμέθυστο και 2 χάντρες από φαγεντιανη, σφαι

ρικές επίσης, αλλα με ακτινωτες ραβδώσεις (Π Ι ν. 39δ). Πρόκειται για ταφη μέσα σε

πίθο. πού ήταν τοποθετημένος κάτω ίσως από τό δάπεδο δωματίου ΜΕ κατοικίας, α

πό εκείνες πού καταστράφηκαν από τΙς μεταγενέστερες οίκοδομικές εργασίες.

3. γΣΤΕΡΟΕΛΛΑΔIΚΗ ΕΠΟΧΗ

Τά λείψανα της ΥΕ εποχης βρέθηκαν σέ μικρό βαθος μετα τα επιφανειακα χώματα,

αλλα πoΛU κατεστραμμένα από τίς ρωμαϊκές καί τΙς νεώτερες κατασκευές. 'Υπηρξε

αναμφίβολα μυκηναϊκή εγκατάσταση στό χώρο αυτό, δπως δείχνει ή κεραμεικη πού

βρέθηκε, αλλά τό μυκηναϊκό στρώμα είχε διαταραχτεί καί σε πολλα σημεία αφαιρεθεί

τελείως από τίς μεταγενέστερες οίκοδομικές εργασίες.

Στό νότιο τμημα της τομης δε σώθηκε ούτε ίχνος μυκηναϊκού στρώματος. Βρέ

θηκε σέ μικρό πάχος πρός τη μέση της τομης, δπου διατηρήθηκε καΙ μικρό τμημα

μυκηναϊκου δωματίου, πού αποτελείται από δύο τοίχους (Π ί ν. 18 α' θ καί ι στό Σ χ. 2).
ΟΙ τοίχοι σώζονται σέ μικρό ϋψος και είναι χτισμένοι με αρκετή επιμέλεια από πλα

κοειδείς λίθους μικρούς καί μεγάλους. νΕχουν πλάτος 0.65 μ. Τό δάπεδο το() δωματίου
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αίιτου δε βρέθηκε' φαίνεται πώς είχε καταστραφεΙ Στήν έξωτεριιο:ή γωνία των δύο

ούτων μυκηναϊκών τοίχων καταλήγει υστεροβυζαντινός τοίχ.ος (λ στο Σ χ. 2), με κα

τεύθυνση ΒΔ.-ΝΑ., πού θεμελιό)(Jη"ε στό ίδιο βάθος με τούς μυKηναίKOUς τοίχους (π ί ν.

18α) "αί ενώθηκε με ιό μυκηναίκο τοίχο ι, πού χρησιμοποιήθηκε ώς θεμέλιο τi)ς συνέ

χειας του ΟΟτεροβυζαντινοίΙ τοίχου.

Στήν τομή Γ βρέθηκε άλλος μυκηναϊκός τοίχος (Π ί ν. IΒβ· κ στό Σ χ. 2) με κατεύ

θυνση ΝΔ.-ΒΑ. Σώζεται σέ ύψος Ι μ., άλλά διατηρεί μόνο το μισό περίπου του συνο

λικου πλάτους του, δηλ. 0.40 μ. Είναι χτισμένος με μεγάλους. κυρίως ακατέργαστους

λίθους. Πρός τή βόρεια δψη τσυ βρέθηΚΕ τμίΊμα δαπέδου όπό ψιλή άμμο καί χαλίκι,

0.35 - 0.40 μ. βαθύτερα όπό τον τοίχο. Τό δάπεδο αυτό δμω; καταστράφηΚΕ στο μεΥα

λύτερο μέρος του, όπως καί ό μυκηναϊκός τοίχος, άπό τρείς νεώτερους τοίχους, πού τά

θεμέλια toι>ς είχαν προχωρήσει πολύ βαθιά, σχεδόν ως τό Π Ε στρώμα. Δυστυχως. δε

βρέθηκε τίποτε επάνω στό μυκηναϊκό δάπεδο βορείως τοΟ τοίχου κ.

Β. ΤΑ EVPHMATA'

Ι. ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

(α) ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

Γενικά, ό αριθμός των ΠΕ όστράκων ηταν μεγάλος, μόνον ενα όμως σχεδόν άκέ

ραιο άγγείο βρέθηκε (π ί ν. 23α). Άπό όστρακα συγκολλήθηκεεπίσης ενα αγγείο κα

τά τό μεγαλύτερο μέρος του (Π ί ν. 23β).

~Aν καί τά οστρακα είναι πολυπληθη καί καλύπτουν χρονικά μεγάλη περίοδο,

βρέΟηκαν δυστυχώς ανακατεμένα μεταξύ τους στά δύο άλλεπάλληλα ΠΕ στρώματα.

-Ετσι, δέν είναι δυνατόν να διαΚΡΙΟΟΟν από τή στρωματογραφία ασφαλώς ΟΙ φάσεις

αύτης της περιόδου. Γι' αυτό, ή κατάταξη καί χρονολόγηση τiΊς κεραμεικης εγινε

κυρίως με τυπολογικά κριτήρια. Σε λίγες μόνο περιπτώσεις ή στρωματογραφία βοή

θησε στή χρονολόγηση τών όστράκων.

'Αντιπροσωπεύονται δλες ο{ γνωστές καί σημαντικές κατηγορίες των προχωρη

μένων φάσεων τiΊς ΠΕ έποχηςιο. ΕΙναι δμως σίγουρο δτι απουσιάζει όλοκληρωτικά

ή κεραμεική της ΠΕ Ι περιόδου.

Στιλβωτά με Επίχρισμα

Είναι ίσως ή μεγαλύτερη κατηγορία. Χειροποίητα. Πηλός συνήθως καθαρός, σε

μερικές μόνο περιπτώσεις και αποκλειστικά στις μεγάλες φιάλες μέ τρίμματα λίθων.

Χρώμα από ανοικτό ως βαου καστανό. Γκρίζο ί\ γκριζοκάστανο πηλό εχουν όλες οί

φιάλες μέ μαύρο επίχρισμα. Σέ πολλές περιπτώσεις, ό πυρήνας εΙναι γκρίζος. Τό ψή

σιμο είναι αρκετά καλό. Σκεπάζονται από παχύ επίχρισμα, συνήθως καλης ποιότητας.

Μερικά όστρακα εχουν άραιό επίχρισμα. Τό έπίχρισμα διατηρείται κατά κανόνα σε

9. Eiιxιφισrooμε θερμά τόν κ. Roger Ho\l/tll ιroiι εlδε τά εiιρήματα τfΊι; ά'l'l,l(Πl<αφi\ι; Kai συζήτησε

μαζΙ μας γι' αiπά καθόχ; καΙ Ύ1ά τά ιι;ροβλήματα τi\ι; ΠΕ καΙ ΜΕ KεραμεΙKi'ιι; εiδικότερα.

10. Βασικά. στήν περιγραι;:ιή άκολοοθήσαμε τή διαίρεση τi\ι; nΕ κφαμεικi\ι; τοο Blegen. Kora
kou. τfΊι; Goldman. Eutresis. του Caskey. Argolid. Eutresis. και τοΟ French. Anatolia, 56-76.
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καλή κατάσταση καΙ μόνο σε λίγα σημεΤα εχει απολεπιστεί. Τό χρώμα στίς περισσό

τερες περιπτώσεις κυμαίνεται όπό καστανωπό ως ζεστό ερυθρό. <Υπάρχουν δμως καί

μερικά με μαυρο επίχρισμα. Άρκετα όστρακα παρουσιάζουν πολύ επιμελημένη στίλ~

βωση, σε πολλά δμως τά ίχνη της στιλβώσεως είναι τόσο εντονα, ώστε φαίνονται σα

στιλβωτή Ύραμμικη διακόσμηση (scribble burnish)]].

Φιάλη (Π ί ν. 24 δ, 25 α-Υ' Σ χ. 6: 7·22, 7: 9-13, 21-22)

ΤΟ πιο κοινό σχήμα είναι ή φιάλη, βοθ!&. ημισφαιρική συνήθως Γι σπάνια ρηχή.

Οί βάσεις είναι σχεδόν πάντα επίπεδες (Σ χ. 6: 8,18-19). Τρία μόνο δείγματα από υπε

ρυψωμένες δακτυλιόσχημες βάσεις βρέθηκαν (Π ί ν. 24 α : ε-ς Σ χ. 7: 21-22), ανάμεσα

στις όποΙες καΙ μία τρυπημένη καΙ χρησιμοποιημένη στούς ΜΕ χρόνους γιά σφονδύλι Ι2..

Ύπάρχει μία ακομη μικρl) και χαμηλl) δακτυλιόσχημη βάση μέ επίχρισμα άραιωμένου

πηλοϋ (Π ί ν. 24β: ε). τα χείλη τών φιαλών είτε έχουν εντονη κλίση πρός τα μέσα, είτε

είναι επίπεδα καΙ προεξέχουν (T-rim). Στή δεύτερη περίπτωση τό χείλος ε[ναι ίδωί

τερα παχυ καΙ βαρύ. Άπο τά κομμάτια που έχομε, φαίνεται δτι οί φιαλες με το βαρύ,

επίπεδο χείλος είναι μεγαλες, μέ παχιά τοιχώματα καί φέρουν αρκετά κάτω από τό

χείλος ατρητες επιμήκεις αποφύσειςΙ3, που φτάνουν σε μηκος 0.10 μ. ΙΠ ί ν. 24δ: α, γ-δ'

Σ χ. 6: 16, 21, 7: Ι Ι). Σώζεται μεγάλο τμημα αυτοί! τοί! τύπου της φιάλης, διαστά

σεων: Όψ. 0.18, διάμ. 0.]6 μ. (Π ί ν. 25 γ' Σ χ. 7 : 9). Οί φιάλες με τό χείλος κυρτό

πρός τά μέσα elvat συνήθως μικρότερες, με καπως λεπτότερα τοιχώματα καΙ φέρουν

πολυ κοντά στό χείλος μικρές αποφύσεις14 (π ί ν. 25 α-β' Σ χ. 6: 15, 18-20, 22). ~Oλες έ

χουν μαύρο επίχρισμα. Ύπάρχει ενα μικρο κομμάτι από φιάλη με πολυ λεπτα τοιχώ

ματα και ελαχιστη κλίση του χείλους πρός τι, μέσα. "Η επιφάνειά του είναι πολυ καλα

στιλβωμένη, αλλα μεγάλο τμιΙμα εξωτερικά, καθώς καΙ ολόκληρο το εσωτερικό, είναι

μαύρο, προφανώς καμένο (Π ί ν. 25 ε : β. Σ χ. 5: 6). Ή εμφάνισή του θυμίζει τα κηλι

δωτα (mottled) αγγείαΙ5•

'Ασκός

'Από δστρακα συγκολλήθηκε μισό περίπου τμημα ασκου με τή βάση καί τή λαβή

(ένα κομματι 'της λαβης συμπληρωμένο) (Π ί ν. 23 β. Σ χ. 5: 3). -Υψ. 0.19, διάμ. κοι

λίας 0.17 διάμ. βάσεως 0.10 μ. Πηλός καστανός καθαρός. 'Ολόκληρη ι) επιφάνεια

σκεπαζεται άπό ίφαιό ερυθρό επίχρισμα που φέρει εντονα ίχνη στιλβώσεως, αλλά πού

σε μερικά σημεΙα έχει απολεπιστεί (Άρ. εύρο ΟΕ 2027).
Βρέθηκε επίσης μικρή καί λεπτή λαβl) ασκοί! με ερυθρό επίχρισμα (ΓΙ ί ν. 24 ε: δ).

Πολλα ακόμη μικρά όστρακα άπό κλειστα αγγεία μπορεί να ανl)κουν σε ασκούς, εάν

δεν ανήκουν σε πρόχους.

11. Αυτό παρατηρείται σε πολλά οστρακα της πρciΗης φάσεως του Λευκαντί. ~rkal1di. 8. Fτclιch.

Anatolia. 62.
12. Ή βάση ε του Π ί v. 22 μοιάζει με τίς βάσεις τών φιαλών νll14 και νl1l34 άπό τήν Ευτρηcrη,

Caskey, Eutτcsis, είκ. 11.
13. Όπως σε φιάλες το(l Όρχομεvo(l. Orchomcllos 111, εΙκ. 28d. 29, πίν. χχνιι

14. wO.n, πίν. χχν.

15. Πρβλ. Eutresis, πίν. νIl: 2.
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Σαλτσιέρα

Έλάχιστα οστρακα ανήκουν με βεβαιότητα στό χαρακτηριστικο αύτό σχημα της

ΠΕ περιόδου. Ύπάρχει μεγάλο τμήμα άπο το σώμα (Π ί ν. 26 α: δ' Σ χ. 7: 8) "αί μικρά

κομμάτια από τό χείλος "αί την προχοή (Π ί ν. 24 ε: β-γ, ζ). ΤΟ μεγαλο κομμάτι συγκολ

λήθηκε από εξ! όστρακα "αί εχει μ. υψ. 0.10 μ. -Εχει λεπτά τοιχώματα καΙ φέρει επί

χρισμα καστανέρυθρο, ισχυρά στιλβωμένο. 'Υπάρχουν επίσης τρία αλλα κομμάτια

που πιθανον προέρχονται από σαλτσιi:ρες. τα δύο (Π ί ν. 26 Υ: α-β) άνήκουν στην 1(01

λια τού ϊδιου αγγείου, το τρίτο (Π ί ν. 26 β: β) είναι από τό επάνω μέρος τοϋ αγγείου.

Και τα τρία εχουν θερμό ερυθρό χρωμα. το τρίτο ιδίως είναι πολυ καλi'jς ποιότητας με

έξαιρετική στίλβωση καΙ λεπτα τοιχώματα.

-Άλλα σχήματα

•Άλλα σχήματα αγγείων που αναγνωρίζονται από το. όστρακα είναι: μόνωτο

κύπελλο1θ (Π ί ν. 26 α : α' Σ χ. 7 : 19), κύπελλο μέ τοξωτή λαβή17 (Π ί ν. 26 α : β-γ' Σχ.

7: 15, 17), πυξίδα (Π ί ν. 24 ε : α), ο.μφορίσκος (Π ί ν. 25 δ : α' Σ χ. 5: Ι) καί πρόχους

(Π ί ν. 24 α: δ' Σ χ. 7: 14). 'Από τό μόνωτο κύπελλο διατηρείται το μισό τμήμα του

λαιμου. ·Εχει πολυ λεπτο. τοιχώματα και μοιάζει μέ τροχήλατο. Καλύπτεται ο.πό επί

χρισμα ερυθρό, ίσχυρα στιλβωμένο καϊ παρουσιάζει έπιφάνεια ελαφρο. ίριδίζουσα. 'Α

πό τόν αμφορίσκο σώζεται το μισό περίπου τμf'jμα. ·Εχει γωνιώδη ώμο με βραχυ στό

μιο καΙ ή εξωτερική του επιφάνεια φέρει αραιό, υπόλευκο επίχρισμα με ερυθρωπές

κηλίδες που εγιναν από ανισο ψήσιμο (moιt1ed).

Πρωτομερνικωτά (Url1rnis)

Ε[ναι επίσης μεγάλη κατηγορία, στήν όποία ανηκουν πολλα όστρακα καί ενα

ακέραιο αγγείο. Ό πηλος είναι καθαρός, καστανωπός, καΙ τό ψήσιμο πολυ καλό. Ή

επιφάνεια καλύπτεται από μαύρο ϊ] έρυθρό βερνίκι, συνήθως αραιό καΙ θαμπΟ. Σε έλά

χιστα δείγματα (Π ί ν. 26 β: γ) τό βερνίκι είναι πυκνό καΙ στιλπνό, αλλά ίσως ό μι

κρος αριθμός να όφείλεται και στό δτι τό παχυ βερνίκι απολεπίζεται εϋκολα καί με

ρικες φορές δέν αφίνει καθόλου ίχνη. Στα περισσότερα δστρακα διακρίνονται εϋκο

λα οί γραμμές απο τίς τρίχες τf'jς βούρτσας μέ τήν όποία αλειφαν τό βερνίκι.

·Οπως στις περισσότερες ΠΕ θέσεις, τα ΠΡωτοβερνικωτα δστρακα της ανασκαφης

χωρίζονται σε δύο όμο.δες: στην πρώτη όμάδα ανήκουν το. δστρακα ο.πό αγγεία που

ή έπιφάνειά τους σκεπάζεται όλόκληρη μέ βερνίκι (compleIely glazed) καΙ στη δεύ

τερη, όστρακα από αγγεία, στο. όποία τό βερνίκι σκεπάζει μέρος μόνο τf'jς επιφάνειας

(parIially glazed).
Στην πρώτη όμάδα απαντουν τα έξf'jς σχήματα:

Φιάλη

Ή φιαλη εμφανίζεται καΙ στήν κατηγορία των πρωτοβερνικωτων, τα δείγματα

16. Γιά τό σχημα αύτό βλ. παρακάτω τί.; παρατηρήσεις Ύιά τό άκέραιο πρωτοβερνικωτό μόν<ιr

το κύπελλο.

17. Πρβλ. παρόμοια κύπελλα άπό τΙ.; Λιθαρές κοντά στή Θήβα. ΑΔ 24 (1969): χΡονικά, Πίν.

31 α, ΑΑΑ νι (1973). 372. εΙκ. 2 καΙ ηΊν Ει1τρηση. Eutresis, 86, είκ. 105.
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όμως δέν είναι τόσο πολυάριθμα όσο εκείνα της κατηγορίας τ6ιν στιλβωτών μέ έπί

χρισμα. Ύπάρχουν πέντε όστρακα μέ έπίπεδο χεΙλος που προεξέχει (T-rim) (Π ί ν.

24 α : β, 27 α : α-δ' Σ χ. 7 : 6). Τό ενα εχει πολυ λεπτό χεΙλος καί μικρή απόφυση

(Π ί ν. 27 α: γ). WΕχομε ακόμη σχεδόν ολόκληρη τήν έπίπεδη βάση μεγάλης ημισφαι

ρικης φιάλης (π ί ν. 27 β : δ).

,Ασκός

Είναι απο τά πιο συνηθισμένα σχήματα. Κανένα ακέραιο αγγεΙο δέ σώζεται, δια

τηρήθηκαν όμως δεκάδες μικρα κα! σχετικα μεγαλύτερα τμήματα ασκών, δηλ. βασεις

(Π ί ν. 27 β: α-γ, ε) καί κυρίως οι χαρακτηριστικές ταινιωτές λαβές τους, πο\) είναι αλ

λοτε πλατιές καί αλλοτε στενές (Π ί ν. 27 γ). 'Ορισμένες φέρουν κάθετη εγχάρακτη

γραμμή στή μέση l8 (Π ί ν. 27 γ: α-β). Άπό τά δστρακα φαίνεται δτι το μέγεθος τών α

σκών ποικίλλει από πολ(ι μικρο εως άρκετά μεγάλο.

Μόνωτο κύπελλο (one-handlcd CUp)

Ύπάρχει ενα ακέραιο μόνωτο κύπελλο καΙ μερικά όστρακα που ανήκουν σέ άγγεΙα

αυτού τού σχήματος. Τό ακέραιο κύπελλο (Π ί ν. 23 α' Σ χ. 5: 2) εχει σφαιρικη κοιλια

καί ψηλό πλατυ λαιμό που ανοίγει κωνικά προς τά έπάνω. Λείπουν το χεΙλος καί ή λαβη.

Μ. ϋψ. 0.12, διάμ. στομίου 0.075, κοιλ. 0.12, βάσ. 0.07 μ. Ή επιφάνεια φέρει αραιο

καστανόμαυρο βερνίκι' διακρίνονται εντονα τά ίχνη της βούρτσας (Αρ. εύρο ΒΕ 2026).
Τό σχημα αυτο φαίνεται νά εχει μεγάλη διάδοση στήν περιοχή του Aiyaiou. wEXEL

βρεθεΙ στή Φωκίδα καί στή Βοιωτία ('Αγία Μαρίνα, 'Ορχομενός, Εύτρηση), στήν Εύβοια,

στην Άττικη, στίς Κυκλάδες, στα νησιά τού Άνατολικο\) Αίγαίου καί στήν περιοχη

τίΊς Τροίας. Όνομάζεται μάλιστα καί Troy one- handled Cup καί συγκαταλέγεται α

νάμεσα στά ΠΕ σχήματα αγγείων ποί> πιστεύεται ότι εχουν ανατολική καταγωγή1'.

"Αλλα σχήματα είναι: η σαλτσιέρα (λίγα δστρακα από το χεΙλος η από τήν

προχοή, Π ί ν. 26 β : δ-η), ή πρόχους (Π ί ν. 28 α : γ) καί ό αμφορεύς (Π ί ν. 27 δ : α'

Σχ.7,7).

Ή δεύτερη όμάδα τών πρωτοβερνικωτων, η όποία περιλαμβάνει τά αγγεΙα πού

είναι εν μέρει καλυμμένα μέ βερνίκι, φαίνεται πως άνήκει στην τελευταία φάση της

ΠΕ εποχης. Τό βερνίκι, μαύρο η ερυθρό, είναι μυλλον κακης ποιότητας καΙ αραιό.

Δύο μόνο σχήματα αναγνωρίζονται: ύδρίες καί κύπελλα. Οί μεγάλες ύδρίες21l Τι αμφορεΙς

εχουν ογκώδη κοιλιά, λαιμό στενο με χεΙλος πού κλίνει πρός τα εξω καί λαβές συνήθως

οριζόντιες, πλατιες σωληνωτές (Π ί ν. 27 δ: β-δ, 28 β, 28 γ: β, ε). Ύπάρχουν Kai δύο

λαβές κυλινδρικές οριζόντιες από παρόμοιο σχημα άγγείου (Π ί ν. 28 γ: α, δ). Ή μία

φέρει πλαστικό δισκαριο στήν αρχή της21 (Π ί ν. 28 γ: α). Τό βερνίκι στά αΥΥεΙα αυ

τα σκεπάζει το μισό μέρος του σώματος (επάνω η κάτω), ένώ ή υπόλοιπη έπιφάνεια

18. Πρβλ. Orchomenos 111. πlν. νιι: Ι.

19. French, AnatoJia. εί". 51. 56. Renfrew, Emergcnce. 454, εΙ". 20. 4 "αί 20.5. R. J. Howell. The
Origins of the Middle HeIIadic Culιure. ΒΑ Migrations. 86. Το σχημα αύτό ονομάζεται από άλλους

πρόχOΥC;. π.χ. Eutresis. 105. είκ. 138 "αΙ Caskey. Keos. 370, 373, πίν. 80: cJ, C42-44.
20. Πρβλ. Eutresis, είκ. 153:3 καΙ 157. Orchomenos ΙΙΙ. π[ν. 111:2.
21. Πρβλ. Tiryns lν. πίν. ΧΧΙ: 12.
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αφινεται στό φυσικό χρωμα του πηλου. Tιi κύπελλα είναι πιθανότατα μόνωτα (διατη

ρείται ενα μόνο τμίΊμα λαβης) με χείλη πού κλίνουν πρός τά i.:ξω. Πλατια ταινία με

βερνίκι μαύρο η ερυθρό διακοσμεί τό έσωτερικό καί εξωτερικό μέρος τοϋ χείλους22

(Π ί ν. 28δ). Ή λαβή ε του Π ί v. 28δ ίσως προέρχεται από παρόμοιο κύπελλο. Ύ·

πάρχει "αί μία ταινιωη'ι λαβή σκεπασμένη όλόκληρη με βερνίκι πού άνήκει σε κύπελ

λο με ύπερυψωμένη λαβή2::1 (Π ί ν. 28 γ: γ' Σ χ. 7: 16).
Μία παραλλαγη τίΊς κατηγορίας των πρωτοβερνικωτων μπορεί να θεωρηθεί η κε

ραμειιο'ι ή γνωστή με τόν αγγλικό δρο smear ware (με έπάλειψη)21. Μεγαλα χονδρο

ειδη οίκιακά αΥγεΙα, κυρίως ύδρίες, καλύπτονται μέ αραιό σκούρο βερνίκι που έχει

άπλωθεί με τή βούρτσα εντελως άπρόσειπα καί γρήγορα πρός όλες τις κατευθύνσεις

(Πίν.26β:α).

Γραπτα

Τό σύνολο σχεδόν τίΊς γραπτίΊς ΠΕ κεραμεικης ανηκει στήν κατηγορία «ανοι

κτόν επί σκοτεινοίί» (light ση dark), που είναι γνωστή ιίJς ρυθμός Άγίας Μαρίνας

και που χαρακτηρίζει τήν περιοχή τίΊς Βοιωτίας καί της Φωκίδας25. τα αγγεία της

κατηγορίας αύτης είναι κατασκευασμένα από πηλό καστανό ίί ερυθρωπό και εχουν

κατα κανόνα λεπτα τοιχώματα. Μερικά είναι τροχήλατα. Ή επιφάνεια τους καλύπτεται

από πυκνό σκουρο βερνίκι, μαυρο Ι, ερυθρό, που είναι μίίλλον κακης ποιότητας, θαμπό

και απολεπίζεται εϋκολα, Σε λίγα σστρακα ή επιφανεια παρουσιάζει και τα δύο χρώ

ματα, όπως φαίνεται, από αποτυχία στό ψήσιμο. τα κοσμήματα γραφονται μέ επίσης

θαμπή, παχύρευστη λευκή βαφή, που σέ μερικες περιπτώσεις εχει εξαφανιστεί αφί

νοντας επάνω στην επιφάνεια ίχνη που διακρίνονται σχετικά εύκολα. τα διακοσμη

τικα θέματα είναι όλα άπλα ευθύγραμμα, αλλα παρουσιαζουν αρκετή ποικιλία: πα

ραλληλες ταινίες, ζώνη ρομβοειδών (τό συχνότερο θέμα), αντίρροπα τρίγωνα (πεταλού

δα), επάλληλες γωνίες, συστάδες λοξών γραμμιδίων καί στιγμές26 (Π ί ν. 29 α-β).

Συνηθισμένα σχήματα αγγείων είναι τα δίωτα αμφοροειδη ποτηρια (tankards)2i
(Π ί ν. 29 β: β-γ, ε-ζ) και τα κύπελλα μέ χείλη που κλίνουν πρός τα εξω, μέ λαβές είτε

τοξωτές προσκολλημένες στήν κοιλια, είτε ύπερυψωμένες ταινιωτές, που αρχίζουν από

τό χείλος2:8 (Π ί ν. 29 α: α-β, 29 β: δ, η). Στα δίωτα αμφοροειδη ποτήρια ή διακό

σμηση βρίσκεται στην κοιλια και στίς ταινιωτές λαβές, ενω στα κύπελλα περιορίζεται

συνηθως στήν εσωτερική πλευρα του χείλους (Π ί ν. 29α: α-β). Ή εξωτερική επιφάνεια

μένει άβαφη καί μόνο κατω από τό χείλος φέρει πλατια ταινία από σκουρο βερνίκι. ~Eνα

τμημα μόνωτου κυπέλλου με τοξωτή λαβή είναι διακοσμημένο με ζωνες ρομβοειδών στην

κοιλια καί ταινίες παράλληλες στη λαβη. Κατακόρυφη ζώνη ρομβοειδών υπάρχει καί

22. Πρβλ. Euτresis, πίν. ΙΧ: 4. Orchomenos ιιι πίν. ΧΙΧ.

23. Πρβλ. Prehisιoric Euboea. 87. ciK. 19: 24.
24. Caskey, Argolid, 296, πίν. 69: f,g. Lefkandi, 8.
25. REG 25 (1912), 271 κ.έ. Για ηΊν κεραμεικη αύτη καΙ τη διάδοσή της βλ. τΙς παρατηρήσεις

τού French. πού την ονομάζει white-painted pottery, French, Anato[ja, 60-6].
26. Πρβλ. παρόμοια από τήν Εϋτρηση, Eutresis, ε/κ. 155-]56 καΙ τόν 'Ορχομενό, Orchomenos

111, πίν. ΧΙΙΙ, χχι, χχιν,

27. Πρβλ. Eutresis, πίν. νιll. Orchomenos 111, πίν. Χl1-ΧIΙI.

28. Πρβλ. Orchomenos 111, πίν. χχ-χχι.
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στό τμημα της κοιλιας άμέσως κατω από τη λαβη (Π ί ν. 29 β: δ). Τό μεγάλο δστρα

κο α του Π ί ν. 29 β δέν είναι σαφες σε τί σχημα αγγείου ανηκει. Φαίνεται να προ

έρχεται από ασκοειδή πρόχου29.

Δύο μόνο όστρακα της κατηγορίας ((σκοτεινόν έπί itVOIKtOU') (dark οη Iight), η

όποία συνανταταl κυρίως στην Πελοπόννησο30, βρέθηκαν. Τό ενα (Π ί ν. 28 α: β), από

κλειστό αγγείο, ίσως δίωτο ποτηρι (tankard)3I, καλύπτεται από Kασtανωπό επίχρισμα

καλής ποιότητας καί εχει διακόσμηση από JIUUpO βερνίκι μέ τό τυπικό ΠΕ γραμμικό

κόσμημα 32 . Τό αλλο, από κλειστό αγγείο επίσης, φέρει κατακόρυφες στηλες από λοξα

γραμμίδια μέσα σε διπλή ταινία, με μαυρο βερνίκι επανω σε ύπόλευκο επίχρισμα (Π ί ν.

28α: α).

Χονδροειδή

Μέσα στό πληθος τών οστράκων από χονδροειδη αγγεία που βρεθηκαν στήν ανα

σκαφή, είναι πολυ δύσκολο νά διακρίνει κανείς τα Πρωτοελλαδικα από τα Μεσοελλα

δικά, γιατί συνήθως πρόκειται για μικρά κομμάτια, χωρίς διαγνωστικά χαρακτηριστικά.

'Υπάρχουν δμως όρκετά τμήματα αγγείων, που μποροϋν να αποδοθουν με σχετικη βε

βαιότητα στήν ΠΕ εποχή. Σέ όλα τα όστρακα ό πηλός είναι ακάθαρτος με πολλό τρίμ

ματα πέτρας, καί εχει χρώμα καστανό, ερυθρωπό i\ γκρίζο. τα περισσότερα έχουν επι

φάνεια λεία μέ επίχρισμα αραιωμένου πηλου, χρώματος έρυθρωπού, γκρίζου, καστανοϋ

11 ύπολεύκου. Τό ψήσιμο είναι καλό και τά τοιχώματα σκληρα.

,Αμφορείς 11 ύδρίες

τα περισσότερα όστρακα όνηκουν σε αγγεία αύτοΙ) τοΙ) σχήματος. Σώζονται αρ

κετα κομμάτια από μεγάλο αμφορέα 11 ύδρία (Π ί ν. 29 γ), πού δίνουν ολόκληρο το

περίγραμμα του αγγείου (Σ χ. 5: 4). ~Exει ψηλό λαιμό, χείλος με κλίση πρός τα εξω,

ογκώδες, σχεδόν σφαιρικό σώμα, πλατια επίπεδη βάση και σωληνωτές ταινιωτές λα

βές. Τό σχημα αυτό είναι τυπικό της ΠΕ ΠΙ περιόδουa:l. Σε παρόμοια αγγεία φαίνε

ται δτι ανήκουν καί οί άλλες σωληνωτές λαβές α, β, γ καί ε τού Π ί ν. 29 δ34 . Δύο με

γάλα κομμάτια, τό ενα με οριζόντια (Π ί ν. 3Οα:β) καί το αλλο με κάθετη κυλινδρι

κή λαβή προέρχονται ίσως από ύδρίες. Τό ίδιαίτερο χαρακτηριστικό τους εΙναι δτι ή

εξωτερικη έπιφανεια παρουσιαζει ανώμαλες, ρηχες αυλακώσεις, πού φαίνεται δτι έγιναν

με τό τρίψιμο ξερων χόρτων 11 κλαδιών επάνω στήν επιφάνεια του αγγείου (scored ware)U.
'Υπάρχουν επίσης και μερικά μικρα δστρακα της κατηγορίας αύτής (Π ί ν. 33 β: γ).

29. ϊσωι; παρόμοια στό σχημα μέ την πρόχου από τη θηβα. ΑΔ 19 (1964): Χρονικά. Πίν. 222 β.

30. Korakou, 8 Κ.Ι Zygouries. 103 κ.έ. Caskey. Argolid. 295.
31. Ό French παρατήρησε δτι δtν εΙχαν βρεθεί στη θηβα δστρακα από ποτήρια (tankards) μέ

διακόσμηση «σ);οτεινόν έπί ανοικτοϋ", Frcnch. Anaιolίa. 60.
32. Πρβλ. Korakou. πίν. Ι: 3. Hesperia χχιν (1955), πίν. 21 : ί (από τή Λέρνα).

33. Tiryns νι 16. εΙκ. 12. Eutresis, εΙκ. 153: 3. Korakou, 8, εΙ);. 8. Orchonlenos 111, πίν. 111: 2.
34. Πρβλ. Zygouries, 108. εΙκ. 99.
35. Ή );εραμεικη αύτη βρέθηκε παλαιότερα στήν Τροία, C. W. Blcgen ct al., Troy 1. Ι, 1950, 53·

54. στή Μακεδονία. W. HeurIley. PrehistorIc Maccdonia, 1939. 83. εΙκ. 53, στην Ευτρηση. Eutresis,
90, εΙκ. 112: Ι καΙ στόν 'Ορχομενό. Orchomenos 111, πίν. Χχνlll : Ic. e. 2 a. Πρόσφατα παρατηρήθηκε

στό Λευ);αντί. Lefkandi, 8. στην 'Α'Υία Ειρηνη τiiι; Κέας. Caskcy. Kcos. 372. πlν. 81 : C25-26, 29-30
);αί στα Σέρβια. Κ. Rhomiopoulou - C. Ridley, ΑΑΑ νι (\973). 424, εΙ);. 5.
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Πίθοι

Σώζονται αρκετα κομμάτια, κυρίως από τό χεrλOς. ~Eνα (Π ί ν. 30 α: α) εχει πλατύ

χείλος μέ ελαφρια κλίση πρός τα εξω, αλλο (Π ί ν. 30 γ: α) φέρει κάτω από τό πλατύ ε

πίπεδο χείλος του ταινία μέ τύπους δακτύλων. Ύπάρχουν και αλλα τρία κομμάτια πίθων

(π ί ν. 30 γ: β-γ, ζ) μέ παρόμοια πλαστική ταινία, τό ενα μάλιστα διατηρεί τό χείλος μέ

ελαφριά κλίση πρός τά έξω. Δύο ακόμη όστρακα πίθων φέρουν σχοινοειδη ταινία 36

(Π ί ν. 30 γ: δ-ε). Σε πίθο επίσης ανήκει ειφύ κυλινδρικό εξάρτημα (knob)37 (π ί ν.

30β: β), καθως και μικρή μαστοειδής απόφυση (Π ί ν. 30δ: δ). Οί προεξοχές αύτές

παρατηρούνται βέβαια και στούς ΜΕ πίθους, αλλά καί τα δύο αυτα κομμάτια πρέπει νά

ανηκουν σέ ΠΕ αγγεία, γιατί βρέθηκαν σέ καθαρές ΠΕ ομάδες οστράκων. Ή μοναδΙ ω

κη βάση πού βρέθηκε (Π ί ν. 3] ε) ανηκει σε χονδροειδη πίσο μέ άνώμαλη επιφάνεια

χωρις επίχρισμα. Γύρω άπό την επίπεδη βάση του διακρίνονται αποτυπώματα δακτύλων.

~Άλλα σχήματα

Ύπάρχουν λίγα όστρακα από μικράάγγεία: αμφορίσκοι (Π ί ν. 24 β: β και 25 ε: γ

Σ χ. 5: 5), λαβη από κουτάλα (SCOOp) (Π ί ν. 24 β: δ), μικρη πυξίδα μέ διάτρητη από

φυση (Π ί ν. 24 β: γ) καί τριπλη λαβή από κλεισrό αγγείο (Π ί ν. 28 α: δ), πού δlατη~

ρεί μάλιστα ίχνη ερυθρού χρώματος σε ορισμένα σημεία:t8. Τό όστρακο δ τού Π ί ν.

33 β προέρχεται ίσως από μικρη πυξίδα καί τό ίδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι

ότι εχει μία σειρα άπό έντυπες στιγμές.

(β) ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

Ή κεραμεικη της Μ Ε εποχης είναι εξίσου αφθονη με την Π Ε κεραμεική. Δυ~

στυχ&ς καί πάλι εχομε όστρακα και όχι ακέραια αγγεία. Μόνο δύο άκέραια αγγεία

βρέθηκαν πού προέρχονται από τόν ένα ΜΕ τάφο (Π ί ν. 3]β,στ). Έπίσης συγκολλη

θηκε σχεδόν όλόκληρος και ό πίθος πού εΙχε χρησιμοποιηθεί για τήν παιδικη ταφη

(Π ί ν. 3]α).

Τά όστρακα γενικά είναι μικρά, ύπάρχουν όμως και αρκετά μεγάλα κομμάτια

από τά όποία μπορούμε να αναπαραστησουμε τό σχημα των αγγείων. Άντιπρoσωπεύ~

ονται όλες οί γνωστες κατηγορίες της Μ Ε κεραμεικης με μεγάλο αριθμό οστρακων

ή καθεμία. 'Υπερτερούν τα γκρίζα μινυακά και ακολουθούν τά αμαυρόχρωμα. ·Οπως

είναι φυσικό, πολυάριθμα ήταν επίσης καί τά χονδροειδη οίκιακα. Ή κεραμεική πού

βρέθηκε καλύπτει χρονικά ολόκληρη τη διάρκεια της ΜΕ εποχης, από την πρώιμη

ως τήν τελευταία φάση της. ·Οπως συνέβη και με τήν πε κεραμεικη, ή στρωματογρα

φία ελάχιστα βοήθησε στή διάκριση τό)ν χρονιΚό)ν ύποδιαιρέσεων της περιόδου. Γι'

αυτό, η κεραμεικ1'1 περιγράφεται κατά κατηγορίες και όχι σύμφωνα μέ τ1'1 χρονολογικη

εξέλιξη.

36. Για τoUς ΠΕ πίθους καΙ είδικότερα για τήν πλαστική τουι; διακόσμηση βλ. Μ. Heath Wicncke.
«Bandcd Pithoi of Lcrna ΙΙL, Hcsperia ΧΧΧΙΧ (1970), 94 κ.έ. Πρβλ. έπίσηι; Eutresis, 110, εΙκ. 148-149
καΙ Tiryns IV, πίν. XIV, χχιιι.

37. Πρβλ. Eutresis, είκ, 110. Zygouries, είκ. 111-112.
38. Πρβλ. Eutγcsis, εΙκ. 150: 3. Orchomenos 111. πίν. χχχ: 4.
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Γκρίζα μινυακά

Είναι. δπως αναφέρθηκε, ή ιrολυπληθέσrερη κατηγορία της ΜΕ κεραμεlκης. Τά

όστρακα είναι πολύ περισσότερα από τα αμαυρόχρωμα και ίδια σχεδόν σε ποσότητα

μέ τα χονδροειδη οικιακά. Βέβαια, τά μινυακα αγγεΤα βρίσκονται συνήθως σε μεγάλη

αφθονία στΙς ΜΕ θέσεις. Ό αριθμός τους δμως εδώ ειναι τόσο μεγάλος, ωστε μπο

ροϋμε να συμπεράνουμε όχι μόνο πως ή χρήση του κεραμεικου τροχου βοήθησε στήν

αύξηση της παραγωγής, άλλά καί δτι ό Μ Ε συνοικισμός των Θηβών IΊταν άρκετα

ακμαίος και πλούσιος. Ίσως ή Θήβα 1'\ταν ενα κέντρο παραγωγης της κεραμεικης

ωJτης, πράγμα φυσικό άλλωστε για τή Βοιωτία, δπου τα μιvuακα αγγεία βρέθηκαν

άφθονα καί σε αλλες θέσεις (Εϋτρηση, Όρχομενό)39.

τα όστρακα ανήκουν χρονικά σέ δλες τίς φάσεις της ΜΕ εποχης. Άνάμεσά

τους υπάρχουν καί λίγα πού είναι πιθανό νά είναι πρώιμu μινυακά, νά ανήκουν δηλ.

στήν τελευταία φάση τi'ίς Π Ε περιόδου4&. τα δστρακα αύτά, κάπως χονδροειδη, μέ

ακάθαρτο πηλό. βρέθηκαν σε ομάδες με καθαρη Π Ε κεραμεικη. Δεν υπηρχε βέβαια

αδιατάρακτη στρωματογραφία, ώστε νά είμαστε απόλυτα σίγουροι και δεν αποκλείε

ται νά πρόκειται γιά ΜΕ όστρακα πού αναμίχθηκαν μέ ΠΕ όστρακα.

Σχεδόν όλα τα γκρίζα μινυακα είναι τροχηλατα. Ό πηλός είναι καλης ποιότητας

και συνηθως εχει χρωμα ανοικτό γκρίζο καί, σπάνια, σκουρο γκρίζο. Μερικα όστρακα

έχουν πηλό καστανό, ή εξωτερικη τους επιφάνεια δμως είναι πάλι γκρίζα. Τό ψησιμο

είναι γενικα πολύ καλό και τα τοιχώματα σκληρά και λεπτά. Ή επιφάνεια είναι σχεδόν

πάντα γυαλιστερή και λεία καί παρουσιάζει τη χαρακτηριστικη (σαπωνοειδη ύφη,~

τών καλών μινυακών άγγείωνι!. Τό χρώμα της επιφάνειας είναι στίς περισσότερες πε

ριπτώσεις ίδιο με τό χρωμα του πηλου, δηλ. άνοικτό γκρίζο.

Κύπελλα με βάση

Ύπάρχουν πολλα όστρακα από τό σχημα αύτό42, αλλά δε σώθηκε κανένα τμημα

πού νά δίνει ολόκληρο τό περίγραμμα του άγγείου. WΕχομε μόνο κομμάτια, μερικά

μάλιστα πολύ μεγάλα, άπό τις βάσεις και τό επάνω τμfΊμα τών αγγείων. αϊ βάσεις

είναι ίίλλοτε ψηλες καί ίίλλοτε μέτριες η και χαμηλές ΙΠ ί ν. 3]γ, 33η' Σ χ. 9: 4 - 6,7).
Είναι όλες κοΤλες. Μερικές είναι αδιακόσμητες καί έχουν ενα μόνο πλαστικό δακτύλιο

τοποθετημένο στην αρχή της κοιλιάς ii σχεδόν στη μέση της βάσεως ί; και χαμηλό

τερα (Π ί ν. 33 δ). αί ψηλες καί μαλλον όγκώδεις βάσεις διακοσμουνται με αλλεπάλ·

39. '0 G. Childc, JHS 35 (19]5). 196 K.t, είχε θεωρήσει τή Βοιωτία και τή Φωκίδα πατρίδα της

μινυα~ς κεραμεικης. Γιά πρόσφατη έξέταση του προβλήματος της καταγωΥης της μινυακης κεραμει

κης βλ. D. Η. Frcnch, MigraIions and (,Minyan>ι Potlery ίη WeSlern Anaιolίa and Ihe Aegcan, θΑ

Migrations,5l, Q1tOI} ύ1tοστηρίζεται δτι ή Βοιωτία ήταν Ενα a1tQ τά κύρια κέντρα παραΥωΎης των

γκρίζων μινυαKlί')ν άγγείων, δχι όμως τό μοναδικό.

40. ·Ο1tως είναι γνωστό, ή μινυακη κεραμεικη εμφανίζεται fιδη στην ΠΕ 11I 1ttpioδo στή Λέρνα,

Caskcy, Argolid, 296 K.t. καΙ στό Λευκαντί, lcfkandi, 8-9,
41. Ό Caskey. ΜθΑ, 119, παρατήρησε ότι η «σαπωνοειδης ύφή)} τlί')ν μινυακιυν ίI1tQpxeI μόνο στα

καλύτερα δείγματα, δηλ. είναι μάλλον a1taVla. τα μινυακα όμως όστρακα της άνασκαφης 1tαρουσιά

ζουν σχεδόν όλα τη χαρακτηριστική αυτή ύφή.

42. Είναι τό σχημα που είναι γνα/(Πό μέ τόν άγγλικό δρο goblct καί ποιι συνήθως στήν έλληνικη

ορολογία άποδίδεται με τή λέξη κύλιξ.
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ληλες αύλακώσεις, συνήθως πυκνές καί σπάνια {φαιές. Έδώ ανήκει και ή καλύτερα

διατηρημένη καί μεγαλύτερη βάση (Π ί ν. 33 η' Σ χ. 9: 7), υψ. 0.10 και διάμ. 0.085 μ.

Ή βάση αύτή διακρίνεται καΙ για τό γεγονός δη διατηρεί τούς αρχαίους μολυβένιους

συνδέσμους με τους οποίους είχε συγκολληθεί4'l.

ΤΟ μέγεθος τών αγγείων αύτών ποικίλλει. 'Υπάρχουν μερικά πoΛU μεγάλα, 0
πως δείχνει Π.χ. ή βάση του Π ί ν. 33 η καί τό κομμάτι από τήν κοιλια καί ή βάση πο

λύ ανοικτου κυπέλλου (Π ί ν. 31 δ' Σ χ. 9: 4). Συνήίiως όμως τα κύπελλα εχουν μέ

τριο μέγεθος. Στις περισσότερες περιπτώσεις τό περίγραμμα είναι εντονα γωνιG)

δες (Π ί ν. 32 α : α, 32 β; α, 32 Υ : β. Σ χ. 8: 1, 2, 4) καί σε ελάχιστες ήμισφαιρικό

(Π ί ν. 32δ: Υ-ζ' Σ χ. 8: 12). Ή έξωτερική επιφάνεια μερικές φορές διακοσμείται μέ ο·

ριζόντιες αύλακώσεις (Π ί ν. 32 γ: β, ζ). Οί λαβΓ.ς είναι συνήθως πλατιές ταινιωτές καί

χαμηλές, τοποθετημένες λίγο πιό κάτω άπό τό χείλος ΙΠ ί ν. 32 β: α, 32 δ: β-ζ). Δέν ε

χομε πολλά δείγματα υπερυψωμένων ταινιωτών λαβών. Οί λίγες λαβές αύτοϋ τοϋ είδους

(Π ί ν. 32 δ : ε-ζ' Σ χ. 8: 12) παροοοιάζουν κοίλανση, ίίλλοτε έντονη καί αλλοτε μόλις

διακρινόμενη. ΝΟλες οί αλλες λαβές είναι τελείως επίπεδες. Ύπαρχουν ορισμένες μέ

κάποιο είδα; διακοσμήσεως, δπως ή λαβή πού εχει τέσσερεlς κατακόρυφες ραβδώσεις

(Π ί ν. 32 ε: ζ), η λαβη με εγχάρακτο σταυρο στήν άρχή της44 ΙΠ ί ν. 32 ε: δ) και ή λα

βή με εγχάρακτη κατακόρυφη γραμμη πού καταλήγει σέ πλαστικό δισκάριο (Π ί ν.

32 ε: η), φανερή απομίμηση τοϋ καρφιοϋ πού στερέωνε τίς λαβές τών μεταλλικών αγ~

γείων'Ι5. WΑλλου είδους λαβές, από τίς όποιες βρέθηκαν αρκετές, είναι οί λεπτές κυλιν

δρικές, τοποθετημένες Όρθιες στήν κορυφη του χείλους'6 (Π ί ν. 32ε: θ). Τό επανω

μέρος τών αγγείων αυτών καταληγει σε στόμιο πλατυ με κλίση προς τα εξω καί χεί

λος συνήθως αρκετα παχύ, μέ επίπεδη επιφάνεια πού εξέχει ελαφρα (Π ί ν. 32 α: α,

32 β : α, 32 δ: δ' Σ χ. 8: 1-2). Μερικες φορές, τό χείλος είναι μικρό καί σχεδόν KαταKό~

ρυφο (Π ί ν. 32 β: δ). ΣΙ'; ορισμένα μεγάλα κύπελλα τό απλό χείλος εξελίσσεται σέ χεί

λος ίδιαίτερα βαρυ καί παχύ. πού φαίνεται σε τομή σχεδόν τετράγωνο (Π ί ν. 24γ: δ,

32 γ: ζ' Σ χ. 8: 3, 8-9). Τό χείλος αυτό παρατηρήθηκε άπο την Goldman στην Εϋτρη

ση σέ κίτρινα μινυακα αγγεία καί όνομάστηκε .φαμφος γερακιοϋ>} (hawk's beak)47. Στο

Λευκαντί βρέθηκαν καί γκρίζα μινυακα μέ παρόμοιο χείλος48. Φαίνεται δτι ό τύπος

αυτός εμφανίστηκε στην τελευταία φάση της ΜΕ έποχης. έπειδή καί στίς δύο παραπά

νω θέσεις τά αγγεία μέ αυτό τό χείλος βρέθηκαν στα νεώτερα Μ Ε στρώματα.

Κύπελλα μέ έπίπεδη βάση

Είναι πιθανο πολλα από τα όστρακα νά άνήκουν σέ κύπελλα με επίπεδη βάση.

Μόνο ενα δμως διατηρεί όλόκληρο τό περίγραμμά του μέ μικρό τμημα της βάσεως.

43. Σχετικα μΙ τη χρήση τοΟ μολύβδου για τη σύνδεση τιην σπασμένων αγγείων ση) ΜΕ έποχl).

βλ. R. J. Howell, ΒΑ MigraIions, 77.
44. J. Η. Crouwel. Kadmos ΧΙΙ (1973), 101 κ.Ι., όπου ύπαρχει καταλοΥος rlUv μινυακ6':lν άγγείων

με έ"γχάρακτα σημεία.

45. Βλ. Caskey. ΜΒΑ, 119.
46. Eutresis, είκ. 184: 3-4. Prehistoric Euboea, εΙκ. 21 : 45.
47. Eutresis, 165. εΙκ. 231.
48. Lefkandi, 10.
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Πρόκειται για κύπελλο με γωνιώδες περίγραμμα καΙ λεπτό κατακόρυφο χεϊλος (Π ί ν.

32α:β-γ' συνανήκουν Σ χ. 9: 3).

Κάνθαροι

Άπό τά όστρακα πού βρέθηκαν φαίνεται δτι καί τό σχημα αύτό ήταν κοινό. Δέ

συγκολλήθηκε κανένα ολόκληρο αγγείο, τα όστρακα δμως δίνουν σέ γενικές γραμμές

τό περίγραμμα τοϋ σχήματος (Π ί ν. 32 β: β, 32 γ: γ, 32 δ: α' Σ χ. 8: 5). Έχουν κορμό άλ

λοτε ήμισφαιρικό καί άλλοτε γωνιώδη, πλατύ στόμιο μέ χεί λη κατακόρυφα καί δύο ύ

περυψωμένες ταινιόσχημες λαβές που άρχίζουν άπό τό χείλος καί καταλήγουν λίγο

πιό κάτωάπό αύτό. Είναι αρκετά πλατιές (Π ί ν. 32 ε: α' Σ χ. 8 : 13), ύπάρχουν δμως καί

λεπτότερες (π ί ν. 32δ:α). Μερικές φορές είναι τόσο στενές πού θυμίζουν λεπτές κυλιν

δρικές λαβές (Π ί ν. 32β:β). Στίς περισσότερες περιπτώσεις ή λαβή είναι προσαρμοσμένη

εξω από τό χεϊλος (Π ί ν. 32 β: β) καί σέ λίγες μόνο μέσα άπό τό χεrλoς (π ί ν. 32 ε: γ).

'Ορισμένα κομμάτια άπό κανθάρους φέρουν διακόσμηση από λεπτές αύλακώσεις στόν

ωμο (Π ί ν. 32 γ : γ' Σ χ. 8: 5). Κανένα τμημα δέ διατηρεί τή βάση του καί t:τσι δε γνω

ρίζομε τή μορφή πού θα είχαν οί βάσεις. ~Oπως είναι συνηθισμένο στα αγγεία αύτά,

θά ήταν έπίπεδες Τι ελαφρά υπερυψωμένεςl~. Ή βάση δ του Π ί ν. 33 δ (Σ χ. 9: 2) ανή

κει πιθανόν σέ κάνθαρο50.

Κύπελλα τύπου Βαφειου

Ύπάρχουν τρία βέβαια κομμάτια αύτου του σχήματος (Π ί ν. 33δ: α-γ' Σ χ. 9: 1).
-Ολα έχουν μικρές διαστάσεις καί, δπως φαίνεται από τό καλύτερα σωζόμενο (Σ χ.

9: Ι) ή διάμετρος του στομίου είναι μεγαλύτερη από τό ϋψος. Ή βάση είναι πλατιά

καί επίπεδη καί τα τοιχώματα ανοίγουν πρός τα επάνω. Καί τά τρία διατηρουν τήν

αρχή από τίς ταινιόσχημες καί μάλλον πλατιές λαβές τους, που καταλήγουνστή βάση

Τι λίγο ψηλότερα5Ι •

Κλειστά άγγεία

Στην κατηγορία αυτη άνηκει καί τό μόνο ακέραιο μινυακό αγγείο (Π ί ν. 31στ- Σ χ.

4: 1), που βρέθηκε στό ΜΕ τάφο Ι. Είναι μικροσκοπικός άμφορίσκος, με πλατυ χαμηλό

στόμιο, σφαιρική κοιλιά, μικρη επίπεδη βάση καί δύο ταινιόσχημες λαβές. ~γψ.

0.05, διάμ. χείλους 0.05, κοιλίας 0.06, βασεως 0.025 μ. (Άρ. εύρο ΒΕ 2024). Άγγεία

του σχήματος αυτοϋ, επίσης μικρων διαστάσεων, είναι συνήθη κτερίσματα των ΜΕ

τάφω~Ί.

Τό στόμιο γ του Π ί ν. 32β (Σ χ. 8: 6) φαίνεται δη άνηκει σέ αμφορέα που εχει

σχημα παρόμοιο με τόν αμφορέα Γ 47 τού Β' Ταφικου Περιβόλου των Μυκηνωv5 3 •

Ύπαρχουν τρεΙς κυλινδρικές λαβές (Π ί ν. 32ε: β, ε), ή μία μάλιστα θυμίζει τίς

49. Euιresis. είκ. 187.
50. Ταφικός Κύκλος Β", πίν. 234; Α-7. Lefkandί, είκ. 11.
51. Πρβλ. Δυτ. ΝεκροταφεΤον ΈλευσΤνος Γ, πίν. 402 β. Eulresis, ε!κ. 188: Ι. Ταφικός Κύκλος

Β', πίν. 230; Ζ-86, 1-107.
52. Ταφικός Κύκλος Β', 280. πίν. 224. Δυτ. NειcρoταφεToν ΈλευσΤνο .., Γ, πίν. 400 β.

53. Ταφικός Κύκλος Β', πίν. 224.
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γνωστες δριζόνnες λαβές των άμαυρόχρωμων πίθων. Πρέπει νίι ανηκουν σε κλειστά

αγγεία, πιθανότατα ύδρίες. Ύδρίες tfj; έποχης αυτfjς, όχι όμως γκρίζες μινυακές, είναι

γνωστές από την Εϋτρηση καί τόν Β" Ταφικό Περίβολο τών Μuκηνι'Ι)\,Sf.

Μαίίρα μΙVOOfl:ά

Ό πολύ μικρός αριθμός τών μαύρων μινυακών συμφωνεί με τη γνωσηΊ διαπίστωση,

δη τα αγγεία αυτα είναι σπάνια στη Βοιωτία, ενώ αντίθετα αφθονούν στην Πελοπόν

νησο5S •

Μόνο τέσσερα όστρακα είναι αναμφίβολα μαύρα μινυακα καί προέρχονται από

τό τυπικό σχημα της κατηγορίας αυτfjς, δηλ. τό πολυ ανοικτό κύπελλο μέ γωνιώδες

περίΥραμμα!Ί6. Δύο όστρακα είναι όπά τό χείλος, τό ενα μάλιστα διαnιρεί καί τη μικρη

κάθετη λαβη του (Π ί v. 33α:α-β' Σ χ. 6: 1, 5). Έπειδή καί τα δύο όστρακα ειναι πολυ

μικρά. δεν ξέρομε αν είχαν τή συνηθισμένη στα αγγεία αύτα εγχάρακτη διακόσμηση.

Βρέθηκε δμως ενα μικρό όστρακο από τή μέση περίπου παρόμοιου κυπέλλου (π ί ν.

33β:α) με τρεΙς παράλληλες εγχάρακτες γραμμες που θά σχημάτιζαν τις χαρακτηριστικες

γιρλάντες των μαύρων μινυακωΥδ7. 'Υπάρχει καί μία χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση

της όποίας σώθηκε τό μισό μόνο τμημα58 .

Και τά τέσσερα όστρακα είναι τροχήλατα καί καλης ποιότητας. Ό πηλός είναι

γκριζοκάστανος και αρκετά καθαρός. 'Ι-Ι έξωτερική έπιφανεια καλύπτεται από παχυ

λαμπερό μαυρο επίχρισμα που σε μερικά σημεία εχει απολεπιστεί.

Κίτρινα PIVOOfl:ιI

Στήν πραγματικότητα ένα μόνο μικρό όστρακο απο ανοικτό αγγείο με λεπτά τοι·

χώματα είναι αναμφισβήτητα κίτρινο μινυακο (π ί ν. 33γ:γ). Ό πηλός είναι πολύ κα

θαρός και ή επιφανεια λεία, με λεπτο γυαλιστερό επίχρισμα στο ιδιο χρωμα του πηλου.

'Επειδή είναι το μοναδικό όστρακο αυτης της κατηγορίας καί εχει Όλα τα γνωρίσματα

των πραγματικων άργείων κίτρινων μινυακων αγγείων πρέπει μίiλλoν να ανήκει σε

άγγείο που είχε είσαχθεί από τήν Άργολίδα.

Μονόχρωμα με ανΟΙfι:τόχρωμο επίχρισμα

Στήν κατηγορία αύτή περιλαμβάνομε αρκετά όστρακα καλης ποιότιιτας που εχουν

τήν υφή καί τα σχήματα των μινυακων καί καλύπτονται με στιλπνο ανοικτόχρωμο

επίχρισμα. Σε ορισμενες δημοσιεύσεις ή κεραμεική αυτή αναφέρεται ώς κίτρινη μι·

νυακή59. Ό όρος δηλ. κίτρινα μινυακά χρησιμοποιείται τελευταία γιά μιά μεγάλη κα·

τηγορία μονόχρωμων άγγείων, που ή εξωτερική τους επιφάνεια θυμίζει τά μινυακά,

άλλα που τό χρωμα τους ποικίλλει από ανοικτό καστανό έως πορτοκαλί ΟΟ •

54. Eutresis. εΙ".. 232: Ι. Ταφικός Κύκλος Β', 281. πίν. 225.
55. R. J. Buck, Phoenix 20 (1966), 200.
56. Πρβλ. EuIreSIS, είκ. 118, 180.
51. Πρβλ. δ,π.. εΙκ, 181.
58. Πρβλ. δ.π., εΙκ. 119.
59.•0.11'.. 162 Κ.Ι

60. Βλ. καΙ Prehistoric Euboea. 95.
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τα όστρακα της ανασκαφης του οίκοπέδου της Θήβας ανήκουν σχεδόν όλα σC

μεγάλα βαθιά κύπελλα μΙ χαμηλή βάση, δπως φαίνεται από τίς δύο βάσεις πού βρέθη

καΥ61 (Π ί ν. 33 ζ: γ-δ). Σώζονται αρκετά κομμάτια άπό το χείλος, που εχει το xαραKτη~

ριστικο σχημα «ράμφος γερακιού}), ίiλλoτε παχύτερο καί αλλοτε λεπτότερο62 (Π ί v.
33 ζ : α-β, 33 ε : α" Σ χ. 8: 10-11 J. Λαβές διατηροϋνται σέ τρείς μόνο περιπτώσεις: ή μία

ε{ναι κυλινδρική οριζόντια καί οί δύο αλλες ταινιωτές κάθετες, - ή μία άνηκε ίσως σέ

κανθαροειδές (Π ί ν. 33y:a). ~Oλα τα δστρακα είναι τροχήλατα καί παρουσιάζουν πηλό

καθαρό, ανοικτό καστανέρυθρο η γκΡιζοκάστανο καί όμοιόχρωμο, πολύ λαμπερό, έπί

χρισμα. το. τοιχώματα ε{ναι συνήθως λεπτά.

Στήν κατηγορία αύτή πρέπει να καταταχθεί και τό ενα από τά δύο αγγεία του ΜΕ

τάφου Ι, Είναι άμφορίσκος με αμφικωνικό σιυμα. μικρή επίπεδη βάση. βραχύ περιλαί

μιο καί δύο ταινιόσχημες κατακόρυφες λαβές, πού αρχίζουν από τό χείλος καί κατα

λήγουν στόν ωμο63 (Π Ι ν. 31β' Σ χ. 4:2). Ή εξωτερική του έπιφάνεια είναι πολύ κατε

στραμμένη, αλλά σC μερικα σημεία διατηρεί ενα καστανοκίτρινο επίχρισμα, μάλλον

στιλπνό. Στόν ώμο φέρει σειρές από οριζόντιες αύλακώσεις. Τό κιτρινωπό γυαλιστερό

επίχρισμα μοιάζει με τό επίχρισμα τιυν κίτρινων μινυακιυν αγγείων. Έξάλλου τό σχη

μα του μi; τό γωνιιυδες περΙγραμμα καί οι αύλακώσεις στόν ωμο θυμίζουν μινυακά αγ

γεία. Πρόκειται λοιπόν γιά μΙμηση μινυακου προτύπου64 . Ό πηλός είναι καθαρός κα

στανός, τό ψήσιμο δχι πολύ καλό. #Υψ. 0.14, διάμ. χεΙλους 0.08, κοιλίας 0.14, βάσεως

0.05 μ. (Άρ. εύρο ΟΕ 2025).
Στήν όμάδα τιυν μονόχρωμων αγγείων μπορεί να περιλάβουμε και μία αρκετα με

γάλη όμάδα όστρακων. πού ή επιφάνειά τους σκεπάζεται ολόκληρη από θαμπό ύπό·

λευκο επίχρισμα. Τό επίχρισμα είναι αρκετά παχύ, εχει δμως τοποθετηθεί τόσο άπρό

σεκτα, ώστε δέν εχει άπλωθεί ομοιόμορφα σC ολόκληρη τήν επιφάνεια καί δίνει τήν

εντύπωση διακοσμήσεως μC λεπτές ταινίες (π ί ν. 34α:ν). Συνήθως προέρχονται από

μεγάλα οικιακά αγγεία (πιθαμφορείς, ύδρΙες. πρόχους κ.α.).

'Ερυθρά μονό'Χρωμα (έρυθρά μινυακά)

'Η κατηγορlα αύτή συνήθως όνομαζεται έρυθρά μινυακή (red minyan) καί εχει

ήδη παρατηρηθεί δτι υπάρχει αφθονη στή Βοιωτlα6&. Πράγματι, στήν ανασκαφή βρέ

θηκαν πολλά όστρακα από ερυθρά μονόχρωμα άγγεία. με σχήματα μινυακα. Μερικά

είναι κύπελλα με ψηλή βάση. Άπό αύτά σώζονται, σχεδόν ακέραιες, τρεΙς βάσεις χωρίς

αυλακώσεις (Π Ι ν. 33στ:α-β). Άπό παρόμοιο κύπελλο διατηρείται τό κάτω τμημα της

κοιλιας μέ ρηχcς αυλακώσεις (Π ί ν. 34δ:γ). Τρία δστρακα από μικρά κύπελλα εχουν

γωνιώδες περίγραμμα μέ εντονη τμήση (Π ί ν. 34στ:α-γ' Σχ. 6:2-4). Ύπάρχει ακόμη

μεγάλο τμημα φιάλης μέ επίπεδη βάση καί παχιό. τοιχώματα (Π Ι ν. 34 δ : α' Σ χ. 6 : 6).

61. Ί.. μία δπω~ Eutresis, είκ. 231 κάτω άριστερά.

62. Πρβλ. Eutresis, εί .., 231. έπάνω σειρά.

63, Πρβλ, Δυηιςόν Νειi.:pοταφε!ον Έλ.εοοΙνος, Α'. 316 καϊ Γ. πίν. 71 β καΙ 400 β.

64. Παρόμοιοι άμφορίσκοι μέ ύποκίτρινο σηλπνο έπίχρισμα βρέθηκαν στον Β' Ταφικό Περί

βολο τιΟν MυKηνιi:ιν, Ταφιιςό.; Κύκλο.; Β'. 281, πίν. 224. Ό Ml)λωνUς τους θεωρεί ω.; μινυακούς ..ατα
την ..ατασκευη, Ό ενας (Μ 145) φέρει έπίσης αύλακωτη δια..όσμηση στόν ωμο,

65. Πρβλ. R. J. Buc", Phoenix 20 (1966). 200.
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Σέ κλειστα αγγεία, πιθανόν πρόχους, ανήκουν δύο όστρακα (Π ί ν. 34 στ : δ-ε)' τό ενα

φέρει αύλακώσεις. Ή λαβή γ τοϋ Π ί ν. 33 στ είναι ή τυπική οριζόντια λαβή της ΜΕ

εποχης καί προέρχεται μaλλον από πιθόσχημο αμφορέα.

Ό πηλός είναι σέ Cίλλα οστρακα καθαρός καί σε άλλα καπως ακάθαρτος καί εχει

χρώμα άνοιχτό καστανό, γκρίζο ίΊ κιτρινωπό. Σχεδόν όλα τά όστρακα είναι καλης

ποιότητας. Καλύπτονται από παχύ, βαθύ ερυθρό επίχρισμα, τό όποίο συνήθως είναι

πολυ λαμπερό.

-Οπως είναι γνωστό. ή κεραμεική αύτή συχνα εχει γραπτή διακόσμηση με ύπόλευκο

χρωμα66 • Δύο μόνο όστρακα με παρόμ("η διακόσμηση βρέθηκαν. Τό ενα, από κλειστό

αγγείο με λεπτά τοιχώματα, διατηΡGΙ λεπτή ύπόλευκη ταινία (Π ί ν. 34στ:δ). Ή βάση β

τοϋ Π ί ν. 33στ έφερε επίσης διακόσμηση με πλατιές λευκες ταινίες, που ελάχιστα όμως

διακρίνονται .

•Αμοl.φόχρωμα

το. αμαυρόχρωμα όστρακα βρέθηκαν σε μεγάλες ποσότητες. Μετο. τά μινυακο.

είναι ή πολυπληθέστερη κατηγορία. Κανένα άκέραιο αγγείο δε βρέθηκε ουτε καί

συγκολλήθηκε, αν καί έχομε ορισμένα μεγάλα τμήματα αγγείων, κυρίως πίθων. 'Αντι

προσωπεύονται όλες σχεδόν οί κατηγορίες, όπως τίς ξεχώρισαν αρχικά ό Blegcn καί

ϋστερα ή Goldman καί ό Buck67• Τά περισσότερα βέβαια όστρακα άνήκουν. όπως

εΙναι φυσικό, στήν πρώτη από τίς τρείς γνωστές ομάδες της άμαυρόχρωμης κεραμεικης,

δηλ. στα χονδροειδη αγγεία (coarse ware). 'Υπάρχουν λίγα δείγματα από τή δεύτερη

όμάδα πού περιλαμβάνει τα λεπτά, καλης ποιότητας, αγγεία (fine ware), καί αρκετα

από τήν τρίτη όμάδα τών αγγείων με πολύχρωμη διακόσμηση.

Α. ' Αμαυρόχρωμο χονδροειδη

Άμαυρόχρωμα με ώχροπράσινη επιφάνεια

Ί-Ι κεραμεική αυτή ονομάζεται επίσης ~(AίγινηΤΙKή», γιατι, οπως είναι γνωστό,

βρέθηκε άφθονη στήν Αίγινα6θ • Είναι ή κατηγορία matt-painted Ι της Goldman καί

buff-green τοϋ Buck. Βρέθηκαν πολλά όστρακα. τα περισσότερα είναι χειροποίητα

καί λίγα μόνο φαίνονται νο. είναι τροχήλατα. Ό πηλός είναι μaλλον άκάθαρτος με

μικρά τρίμματα πέτρας καί εχει χρώμα ώχροπράσινο. Ή επιφάνεια δεν έχει συνήθως

επίχρισμα, έκτός από λίγες περιπτώσεις που φέρει λεπτό επίχρισμα στό ίδιο χρωμα

τοϋ πηλοϋ. Ή διακόσμηση άποτελείται από εύθύγραμμα καί λίγα καμπυλόγραμμα σχέ

δια, πού έχουν γίνει με θαμπή βαφή μαύρη Γι σκούρα καστανωπή (Π ί ν. 34ε:α-ζ, 34γ).

Δεν παρατηρείται μεγάλη ποικιλία κοσμημάτων. Ύπάρχουν μόνο τα μοτίβα τοϋ Btlck
4Β, 6Β, 10, 14, 82 καί 97.

τα περισσότερα όστρακα προέρχονται από κλειστά άγγεία. Τό μόνο σχημα που

αναγνωρίζεται μέ βεβαιότητα είναι τα συνηθισμένα μεγάλα πιθοειδη αγγεία (σχημα

66. Eutresis, 125. είκ:. 174-175.
67. Korakoll. 19 Κ.Ι:. Ειιιresίs. 1«-145, 167. Buck, 240 K.t.
68. J. Ρ. Harland. Prehistoric Aigiηa, [925, 16-17. G. Welter, Αίγινα, 1962,44. Πρβλ. έπίσηι; Pre

historic Euboea. 97.
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cl του Buck), τύπου Αίγινας και Ευτρησης69. 'Υπάρχει ενα αρκετά μεγάλο κομμάτι

άπό ευρύ επίπεδο χείλος παρόμοιου πίθου (Π ί v. 34γ:Γ Σ χ. 7:5). Διατηρείται και ή

όπή γιό τή στερέωση του καλύμματος. Σε ανοικτό άγγείο, ίσως ρηχή φιάλη, ανήκει

το δστρακο Υ τού Π ί ν. 34ε:7Ο ,

Άμαυρόχρωμα με ύπόλευκ:ο έπίχρισμα

Τρία δστρακα (Π ί ν. 34ε:η-θ, 34β:γ) ανήκουν στήν κατηγορία αύτή πού είναι ή κα

τηγορία 5 η'\ς Goldman καί white-slippcd ware του Buck. Ό πηλός είναι ακάθαρτος

ερυθρωπός. Ή επιφάνεια σκεπάζεται από παχύ ύπόλεΌΚΟ έπίχρισμα, έπάνω στό όποίο

εχουν σχεδιαστεί άπλά ευθύγραμμα κοσμήματα με θαμπή μαύρη βαφή. Τό ενα από τα

δστρακα (Π ί ν. 34βτ Σ χ. 7:3) διατηρεί διακόσμηση με δύο χρώματα, δηλ. ερυθρή

ταινία στή βάση τού χείλους καί διάγραμμο τρίγωνο με μαύρη βαφή στήν κοιλιά. Προ

έρχεται από ανοικτό σκυφοειδες αγγείο καί είναι τροχήλατο (σχημα Α2 τοϋ 8uck).
τα άλλα δύο όστρακα άνήκουν σε κλειστα αγγεία και είναι χειροποίητα (Π ί ν. 34ε:η-θ).

'Αμαυρόχρωμα με ερυθρωπή έπιφάνεια

Είναι ή κατηγορία 2 και 3 της Goldman και rcd warc τού 8uck. ~OστραKα από

αγγεία τοϋ τύπουαύτοϋ βρέθηκαν σε μεγάλες ποσότητες (π ί ν. 34α:α-μ, 34β:α-β, δ-ζ, 35α).

'Αρκετά είναι τροχήλατα. Ό πηλός είναι ακάθαρτος καί εχει χρωμα ερυθρωπό τι βαθύ

ερυθρό. Ή επιφάνεια είναι λεία και συνήθως φέρει επίχρισμα στό χρωμα τού πηλοϋ.

τα κοσμήματα εχουν σχεδιαστεί με βαφή μαύρη 11 καστανωπή. Ύπάρχει αρκετά μεγάλη

ποικιλία σχεδίων: άντίρροπα τρίγωνα σε συνδυασμό με τροχό (8uck 428 καΙ 1(0)

(Π ί ν. 35α), διάγραμμα τρίγωνα (8uck 38) (Π ί ν. 34β:α), ζωνες κατακόρυφων γραμμων

(8uck 26) (Πίν. 34β:β), ζώνη από διάγραμμους ρόμβους (Buck 15) (Πίν. 34α:ι), αντίρ

ροπα γεμάτα τρίγωνα (8uck 48) (Π ί ν. 34α:θ), ζώνη διπλων ρομβοειδων (8uck 13) (Π ί ν.

34α:η), κυματοειδής γραμμή (8uck 73Α) (Π ί ν. 34α:κ), όμόκεντρα ήμικύκλια (8uck
82) (Π ί ν. 34β:δ) καί αλλα.

ΚαΙ πάλι τα περισσότερα όστρακα προέρχονται από πίθους (σχημα CI τοϋ 8uck)
(Π ί ν. 34 β: δ' Σ χ. 7:1). Ύπάρχει άκόμη τμημα χείλους από λεκάνη7ι (Π ί ν. 34β:β'

Σ χ. 7 : 4). ~Άλλα όστρακα άνήκουν σε κλειστα αγγεία (ύδρίες καί αμφορείς, σχημα C8
καΙ C9 τού 8uck). Τό τμημα τοϋ λαιμοϋ τού Π ί ν. 34 β:ε (Σ χ. 7:7) καθώς καΙ τά όστρα

κα κ καί δ τού Π ί ν. 34α προέρχονται πιθανόν άπό ύδρίες7'l.. 'Από ώμο υδρίας προέρ

χεται καί τό μεγάλο κομμάτι α τοϋ Π ί ν. 34β με διακόσμηση άντίρροπων τριγώνων 73.

Ύπάρχει καί μικρή προχοή με λεπτα τοιχώματα καί διακόσμηση παράλληλων ται~

νιων πού προέρχεται είτε από άγγείο με γεφυρόστομη προχοή74, είτε απα πρoχoίσKη7~

(Π ί ν. 34 α:λ).

69. Πρβλ. ΑΕ 1895. πίν. 10: 1-4. G. WelIcr, δ.π" πίν. 24. Eutresi~, εΙ". 200-203, 205. Βλ. καΙ Buck..
247 για iiλλα παραδείγμα~α.

70. Πρβλ. EuIresis. εΙ". 208: 2.
71. Πρβλ. Korakou. εί". 30.
72. Πρβλ. Eutresis. εΙκ. 206: 6.
73. Πρβλ. Korak.ou. εΙ". 33.
74. Πρβλ. EuIresis. εlκ. 218. Αthcnίaπ Agora ΧΙ!!, πΙν. 23: 338.
75. Πρβλ. Ταφικός Κύ"λος Β', ιιίν. 98 β.
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Άμαυρόχρωμα με διακόσμηση «άνοικτόν επί σκοτεινου,)

Είναι ή κατηγορΙα ιighι οη dark τοϋ Buck. Μόνο ενα σστρακο της κατηγορΙας

αύτης βρέθηκε. Άνήκει σε φιάλη με γωνι&δες περίγραμμα (σχημα ΑΙ του Buck)'~.

Ή επιφάνεια σκεπάζεται με βαφη σκούρα καστανη καί φέρει διακόσμηση από ζώνη

κατακόρυφων γραμμών πού έχουν σχεδιαστεΤ με αραιό θαμπό υπόλευκο χρώμα (Π ί ν.

29α:γ). Είναι χειροποίητο.

Β. Λtrtτά

,Αμαυρόχρωμα μΙ; λευκό επίχρισμα

Είναι ή κατηγορία 4 της Goldman καί fine green - yel10w ware του Buck. Έλά
χιστα σστρακα βρέθηκαν. ΤρΙα άπό αυτά εικονίζονται στόν Π ί ν. 35 δ (γ, ζ, η). Είναι

όλα τροχήλατα, καλης ποιότητας, άπό πηλό καθαρό, πoΛU ανοιχτό καστανό. wExouv
πολυ λεπτά τοιχώματα καί άνήκουν σε άνοιχτά άγγεΤα, ίσως κανθαροειδη (σχημα ΑΙ Ι

του Buck) η κύπελλα". Έσωτερικα καί εξωτερικά σκεπάζονται άπό υπόλευκο έπΙχρι

σμα, παχυ καί θαμπό. Καί τά τρΙα έχουν διακόσμηση <lnD λεπτές γραμμές με θαμπή

μαύρη βαφή'8. Σε κύπελλο ΒαφειοΟ (σχημα ΑΙ3 του Buck) άνήκει πιθανόν τό σστρακο

δ του Π Ι ν. 36 δ'~. Είναι τροχήλατο, καλης ποιότητας μέ όμαλή επιφάνεια καί λεπτά

τοιχώματα. ΔιατηρεΤται κομμάτι άπό τό επάνω μέρος του άγγεΙου με τμημα του χείλους.

Έχει διακόσμηση λεπτών ταινιών καί μεταξύ τους κοντά στό χεΤλος ζώνη άπό επάλ

ληλες γωνίες (Buck 50).

ΚΙτρινα μινυακά με άμαυρόχρωμη διακόσμηση

Είναι ή κατηγορία yellow minyan with monochrome matt· Ρaίnιed decοraιίοn

της GoIdman80 και yellow minyan του Buck. Τέσσερα μόνο δστρακα βρέθηκαν. τα

τρΙα (π ι ν. 35δ:α, ε, θ) έχουν πηλό έρυθρωπό καθαρό, επιφάνεια με ΎΟΟλιστερό επι

χρισμα ερυθρωπό πρός τό πορτοκαλί καί διακόσμηση με χρ&μα σκοϋρο καστανό.

Τό όστρακο β του Π Ι ν. 35δ εχει πηλό καθαρό κίτρινο, γυαλιστερό επίχρισμα με ίδιο

χρώμα και διακόσμηση λοξ&ν γραμμιδίων με μαύρη βαφή. Τά όστρακα α-β του Π ί ν.

35 δ (Σ χ. 8:7) προέρχονται άπό χείλη σκυφοειδών με κλΙση πρός τά έξωβΙ • Τό ένα

φέρει κάτω άπό το χεtλoς διακόσμηση άπό ζώνη μέ διάγραμμα ρομβοειδη (Buck 16)
καί στό εσωτερικό τοΟ χείλους συστάδες μαύρων κατακόρυφων γραμμιδΙων, άνάμεσα

στις όποΙες διακρΙνεται ερυθρό χρ&μα. Τό αλλο σστρακο φέρει στό εσωτερικό του

χείλους συστάδα άπό τρΙα γλωσσοειδη μοτίβα.

Γ. Πολύχρωμα

Ή χαρακτηριστική αυτη κατηγορΙα της ίιμαυρόχρωμης κεραμεικης είναι ή bi·

76. Πρβλ. EuIresis. εΙ". 209.
77. Πρβλ. Korakou. εΙ". 38.
78. Πρβλ. EuIresis. πίν. χν: Ι.

79. Για παρόμοια "ύπελλα τfΊς "ατηΎορlας αύτfΊς βλ. Korakou. 24. εΙ". 34. πίν. 111: 4 "αΙ Δυτ.

Νε"ΡοταφεΙον ΈλευσΙνος. Γ. πίν. 402-β.

80. EuIresIs, 167 ".t.
81. Πρβλ. δ.π" εΙ". 239.
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chrome yellow minyan της Goldman και ή poJychrome ware τού Buck. Σχετικα λίγα

δστρακα βρέθηκαν. Μπορούν να διακριθούν σε δύο ομάδες: τά καλής ποιότητας και

τά χονδροειδή. Στα καλης ποιότητας ό πηλός είναι καθαρός, ερυθρωπός προς τό άνοl

χτο καστανό. Ή έπιφάνεια σκεπάζεται από σηλπνό έπίχρισμα, πού άλλοτε εχει τό

χρωμα τοΟ πηλου και ι'iλλoτε είναι κιτρινωπ6. Στα χονδροειδη ό πηλός είναι ακάθαρτος

καί τό επίχρισμα της επιφάνειας θαμπό (Π ί Υ. 35 Ύ : β, ζ, ι). Και τών δύο ομάδων τά δ·

στρακα εΙναι τροχήλατα. Για τή διακόσμηση χρησιμοποιούνται δύο χρώματα, σιωϋρο

καστανό η μαυρο και πορφυρό. Σέ λίγες περιπτώσεις τό μαϋρο χρωμα εχει φύγει και

εχει άφίσει εντονα ,χνη (π ί v. 35 δ: ι, 35γ : α). Χρήση λευκου χρώματος δεν πα

ρατηρήθηκε σε κανένα όστρακο. τα κοσμήματα είναι άπλά, συνήθως εύθύγραμμα

και σπανιότερα καμπυλόγραμμα. Τό κυριότερο μοτίβο είναι όριζόντιες πορφυρi:ς ται

νίες, άλλοτε πλατιές καί άλλοτε στενότερες, με λεπτα μαυρα περιγράμματα (Π ί ν.

35 γ: α, η, θ. κ, 35 β). Μερικές φορές, άνάμεσα στις ταινίες αυτες παρεμβάλλονται κυ

ματοειδείς γραμμές (Π ί ν. 35 γ : γ). -Αλλα κοσμήματα εlναι : ζώνη πού σχηματίζεται

άπό δύο ισοπαχείς ταινίες. πορφυρή καί μαύρη (Π ί ν. 35 γ: ε, ζ), ζώνες από διάγραμ.

μα ρομβοειδη82 (Π ί ν. 35 δ: ι), από λοξα ii κάθετα γραμμίδια (Π ί ν. 35 γ: α, δ, ι),

τροχός (Π ί ν. 35 γ: λ), σπείρα (Π ί ν. 35 γ: κ ανάποδα). Στό όστρακο η του Π ί ν. 35 γ

(ανάποδα) κάτω από Τ11 συνηθισμένη ταινία διακρίνεται μικρό τμημα f.νός όλόβαφου

έρυθρού δίσκου με λεπτό μαϋρο περίγραμμα.

'Από τα όστρακα πού εχομε δεν αναγνωρίζονται πoλλCt σχήματα. Τά περισσό

τερα όστρακα άπό κλειστά άγγεία άνήκουν σε πρόχους η ύδρίες (σχημα 88 και C9

του Buck). Σε πρόχου μέ όπισθότμητο στόμιο (σχημα 89 του Buck) ανήκει ό λαιμός

του Π ί ν. 35 βθ3. Ύπάρχουν ακόμη αρκετά όστρακα από κρατηρες, μεταξύ r6.lv όποίων

και παχύ επίπεδο χείλος (Π ί ν. 35 γ: ι). Τό όστρακο δ τοϋ Π ί ν. 35 γ είναι άπό κύ

πελλο με λεπτα τοιχώματα.

'Εγχάρακτα

'Ανάμεσα στά ΜΕ όστρακα υπάρχουν μερικά άπό χονδροειδη αγγεfα με σκοτει

νόχρωμο ακάθαρτο πηλό και τραχιά έπιφανεια, πού φέρει εγχάρακτη διακόσμηση

ψαροκόκαλου (Π ί ν. 33 β; β, ε, ζ, θ). Μία πλατια ταινιωτή λαβή, με έγχάρακτη δια

κόσμηση ψαροκόκαλου, είναι από πηλό άνοικτόχρωμο, σπως τα παραδείγματα της

Ευτρήσεως84 (Π ι ν. 33 β; η).

Ή κεραμεική αύτή είναι χαρακτηριστική της δυτικης Πελοποννήσου (Μεσσηνία,

Άρκαδία) και είναι γνωστή ώς «Άδριατική}}85. Κατά τόν Caskey ανήκει στήν πρώιμη

φάση της ΜΕ εποχης&!, φαίνεται όμως ότι στήν Άρκαδία συνεχίζεται ί,\ς τό τέλος

82. Πρβλ. δ.π.. εΙκ. 242: 7.
83. Παρόμοιες πρόχοι βρέθηκαν στόν Β' Ταφικό Περίβολο τ&ν MυKηVΙ<Ιν. Ταφικός Κύκλος Β',

1tίv, 105 α, στήν 'λγία ΕΙρήνη της Κέας, Caskey, Keos, πίν. 93: G 41, στήν Ει'ίτρηση. Εuιresίs. εΙκ,

242 : 2 καΙ όλλοΟ,

84. Eutresis. 180. εΙκ. 250.
85. Ν. Va]min. The Swedish Messenia ΕΧpedίΙiοn, 1938.239 κ.I:., 256 K.t .. 284.287, εΙκ. 60. 1tiv. Ι: 1,

111 : 3·2], χχι.

86. Caskey, ΕΒΑ, 791.
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της έποχης8'. Τά δστρακα του οικοπέδοι> των θηβών μοιάζοuν μέ τά δστρακα της Άρ

καδίας, της Εύτρήσεως καί της Άρχαίας Άγορίίς των ΆθηνωνΜ, καί φαίνεται δτι εί

ναι πρώιμα. γιατΙ βρέθηκαν δλα στά βαθύτερα ΜΕ στρώματα της άνασκαφης.

Σέ μεγάλες ποσότητες βρέθηκαν, φuσικά, όστρακα πού προέρχονται άπό χον

δροειδη οικιακά άΥΥεΙα. kQπως τονίστηκε στήν περιγραφή της παρόμοιας κεΡομεικης

τi'jς ΠΕ έποχης (σελ. 63), δέν ύπάρχουν σημαVΤΙKες διαφορες άνάμεσα στά ΠΕ καί ΜΕ

χονδροειδη άΥγεία. Τά όστρακα πού άποδόθηκαν με βεβαιότητα στή ΜΕ εποχή είχαν

μερικά άπό τά γνωστά βασικά χαρακτηριστικά των χονδροειδών άγγείων -ri'j; εποχης

καΙ βρέθηκαν μέσα σε καθαρές ΜΕ ομάδες. ·Ολα έχουν πηλό άκάθαρτο Τι σχετικά άκά

θαρτο, μΙ χρώμα πού ποικίλλει άπό έρυθρό ~ς γκρίζο, σκληρά τοιχώματα, συνήθως

παχιά, πoλλiς φορές μέ: Ρογίσματα στήν έπιφάνεια από κακό ψήσtμO. Συχνά ή έξωτε

ρική έπιφάνεια, αν καί τραχιά, φέρει πρόχειρη στίλβωση. -Εχει χρώμα γκριζωπό Τι

καστανωπό καΙ mινήθως παρουσιάζει σκοτεινόχρωμες κηλΙδες. Σέ πoλλtς περιπτώσεις,

ή εσωτερική έπιφάνεια είναι μαύρη".

~Oπως φαίνεται. τό συχνότερο σχημα ήταν ό πίθος. Οί πίθοι, συνήθως μεγάλου

μεγέθους, flOUV πλατύ χείλος μέ κλίση πρός τά έξω (Π ί ν. 31 α, 36 β : α), μονές ίΊ δι

πλες μαστοειδείς άποφύσεις στόν ώμο (Π ί ν. 30 δ : α-γ, ε-θ) καΙ μικρή βό.ση επίπεδη

Τι δακτυλιόσχημη (Π ί ν. 35 στ). Οί λαβές των πίθων αύτων είναι πεταλόσχημες

(horse-shoe shaped) (Π ί ν. 35 ε : α-ε), οριζόντιες έλλειψοειδεlς (Π ί ν. 36 στ) καί

γλωσσοειδεΙς (Π ί ν. 24β:ζ, 36ε: α). Μερικές φορές, όντΙ γιό λαβές, οί πίθοι έχουν

κυλινδρικό έξαρτήματα (knobs) γιά τή στερέωση του σχοινιοϋ (Π ί ν. 30 β: α, γ)lΙΟ.

Σ' αύτή τήν κατηγορία άνήκουν καί οί δύο πίθοι πού χρησιμοποιήθηκαν για τΙς

ΜΕ ταφές. Ό ενας εχει χεΙλος παχύ, έπίπεδο (Σχ. 7: 2), παχιά τοιχώματα καί σχετικά

καλά δουλεμένη έρυθρωπή έπιφάνεια χωρΙς κηλίδες. Ό άλλος (Π ί ν. 3 Ι α) εΙναι κα

τασκευασμένος άπό τραχύτερο πηλό, εχει λεπτότερα τοιχώματα καΙ,'κηλίδες στήν επι

φάνεια. Έχει τό χαρακτηριστικό χείλος των Μ Ε χονδροειδ&ν άγγεί<ιJν με κλίση πρός

τά εξω, μικρές αποφύσεις στόν ώμο καί μικρή επίπεδη βάση. -Υψ. 0.36, διάμ. κοιλίας

0.32, βάσεως 0.08 μ. ('Αρ. εύρο ΒΕ 202]).
-Αλλα σχήματα εΙvαι ύδρίες, στΙς όποίες φαίνεται νά άνήιι:ουν οί μικρές όριζόντιες

λαβές~Ι (Π ί Υ. 29 δ: δ, 36 ε: γ, 24 β: α) KUi άμφορείς με πλατιές έλλειψοειδεlς λα

βές~Ί (Π ί v. 36ε: β, ε, η). Πολλά άπό τά όστρακα άνήιι:ουν σέ διάφορα μαγειρικα

σκεί>η με λαβες κάθετες ταινιόσχημες, άλλοτε τοξωτές καί άλλοτε ύπερυψωμένες

(Π i ν. 36 β 'Υ. β).

87. R. J. Howel1. BSA 65 (1970). Ι Ι Ι.

88. AIhenian Agora ΧΙΙΙ, ιtίν. 27: 381-383. Ho....'CII. δ.It.. _ίν. 28C.
89. Γιά τά Ύενιιcά xαραlΠηpιστιιcά των ΜΕ χονδροειδών άπείων βλ. Korakou. 30-31. EuIresis.

175 ιι:.I:. Caskey. ΜΒΑ. 120. Lcfkandi. 9-10. R. J. Ho....~IΙ. ΒΑ Migrations. 76.
90. Πρβλ. Εuιrcsίs, εΙιι:. 41.
91. Πρβλ. EutreSΊs. εlιι:. 244: Ι.

92. Ό.It .• εtιc. 247.
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(Υ) ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΑΔIΚΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

Σε σύγκριση με τό μεγάλο άριθμό rG>v πε και ΜΕ οστράκων της άνασκαφης, τά

όστρακα της νε εποχής ήταν λίγα. Αύτό βέβαια οφείλεται στην τέλεια σχεδόν κατα

στροφή του νε στρώματος άπό τΙς νεώτερες κατασκευές. Πάντως, τά οστρακα που

βρέθηκαν, μαζι με τούς τρεΙς μυκηναΙκούς τοίχους, δείχνουν δτι ό χώρος εΙχε κα

τοικηθεΙ στην γε έποχη καί μάλισtα Υιό μεγάλο χρονικό διάστημα. Πραγματικά,

άντιπροσωπεύονται όλες σχεδόν οί κίφιες φάσεις της γε εποχής (νε 11, γε ΙΙIΑ2,

γε ΙΙΙΒΙ, νε ΙΙΙΓ).

ΥΕ ΙΙΑ-Β

Πέντε όστρακα άνήκουν στην γε ΙΙΑ-Β (Π ί v. 36 δ: α-γ, ε). εΙναι όλα όπά άγγεία

πολύ καλης ποιότητας. με καθαρό πηλό.. λεία στιλβωμένη επιφάνεια καί λαμπερη βα

φή. Τά τρία άπό αυτά (π ί ν. 36 δ: α-γ) προέρχονται άπο ενα χαρακτηριστικο σχημα της

περιΟδου αύτης, το κύπελλο μt ψηλΟ πόδι ii κύλικα (goblet, FS 254, 261, 262). Τό α

φέρει διακόσμηση φύλλων κισσού (FM 12: 18) και το β συνδΕόμενων σπειρών (FM
46: 51). 'Υπάρχει άκόμη ενα όστρακο από κύπελλο Βαφειου (Π ί ν. 36 δ: ε) με άνάγλυ

φο δακτύλιο στή μtση (FS 224) καί διακοσμηση άπό συστάδες άλλεπάλληλων γωνιών

(FM 58: 1-3) και γραμμιδίων. ~Eνα κομμάτι άπό δίσκο ψευδόστομου άμφορέως φέρει

το χαρακτηριστικό ρόδακα (FM 17: 14) της διακοσμήσεως τού άνακτορικου ρυθμου93•

'Επειδή τά όστρακα είναι μικρά, χωρίς νά δίνουν το περίγραμμα τών άγγείων, δεν είναι

δυνατό νά άποφασιστεί με βεβαιότητα αν άνήκουν στήν γε ΠΑ i\ στήν γε ΙΙΒ φάση.

'Εκτός άπο το δίσκο του ψευδΟστομου αμφορέως, πού είναι της γε ΠΑ, τα αλλα είναι

πιθανό νά ανήκουν στήν γΕ 118, όπως δείχνει ή διακόσμηση94.

ΥΕ ΙΙΙΑ2

Εικονίζονται τεσσερα όστρακα της περιόδου αύτης (Π ί ν. 36 δ : ζ, 36 γ : α, ε, η).

Προέρχονται επίσης άπό πολύ καλης ποιότητας άγγεία. Τά τρία άπό αυτά είναι Cιπo

κύλικες (FS 257) πού φέρουν διακόσμηση χταποδιου (Π ί ν. 36 δ: ζ) καΙ λοξων i\ κα

τακόρυφων ναυτίλων9δ (Π Ι ν. 36 γ : ε, η). Το τέταρτο όστρακο (Π ί ν. 36 γ : α) άνήκει

σε ρηχο μονωτο κύπελλο (FS 220) και φέρει διακόσμηση απο ταινίες στό εξωτερικο

καΙ ψάρια (;) στό εσωτερικό.

ΥΕ ΙΙΙ8Ι

Τά περισσότερα μυκηναΙκά όστρακα πού βρέθηκαν άνήκουν στήν γΕ 11181 πε

ρίοδο. 'Υπάρχουν αρκετα με διακόσμηση και αλλα χωρίς διακόσμηση.

Α. Μέ διακόσμηση: VΟστρακα σκύφων της όμάδας Α (Π ί ν. 36 γ: γ, ζ) με αβαφο

93. Πρβλ. ηΊν γε ΙΙΑ-Β κεΡαμεική από του Κοράκου, δπου τα σχήματα αύτα καί τα διακοσμηηκα

μοτίβα εIvαι συχνά, Korakou, 4S K.t., είκ, 61-63 καί είδικότερα Ο.Τ.Ρ.Κ. Dickinson. BSA 67 (1972),
IOS Κ.έ.

94. Dickinson, δ.π .. 106.
95. Πρβλ. όμοια παΡαδείΥματα από ιό ΥΕ ΙΙΙΑ2 ύλικό rGlv ΜuκηvUιV, Ε. French. BSA 60 (1965),

162, 172, εlκ. 2, 3.
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εσωτερικό 96 . Δίσκοι από τό στόμιο μεγό.λων οίκιακων ψευδόστομων αμφορέων (Π ί ν.

36 α: β) (FS 164) καί προχοη λεκάνης με διακόσμηση ταινιών (Π ί ν. 37 στ: β). ~o

στρακο από ώμο πρόχου (Π ί ν. 36 γ : ε).
Β. Χωρίς διακόσμηση: Κύλικες γωνιώδεις (FS 267) η κωνικές (FS 274) (Π ί ν.

36 α : α, γ-δ). Λεκανίδια (FS 295), λεκανες (FS 300), πρόχοι (FS 105, 109), κουταλες

(FS 236) (Π ί ν. 36ε: δ). Στην ΥΕ ΙΙΙΒ ίσως πρέπει να χρονολογηθεί τό μόνο μυκη

ναίκό ειδώλιο πού βρέθηκε (Π ί ν. 37 στ : α): κορμός ζώου (βοοειδούς) με γραμμική

διακόσμηση&?

νε ΙΙΙΓ

Ύπάρχουν μόνο τρία όστρακα της περιόδου αυτής, που χρονολογούνται μάλιστα

στην πρώιμη ΥΕ ΙΙΙΓ. Προέρχονται από σκύφους με βαμμένο εσωτερικό καί ταινία

μέτριου πάχους Υυρω από τό χείλος εξωτερικά&!!.

2. ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Βρέθηκαν αρκετά μικροαντικείμενα, που συνδέονταν με την καθημερινη ζωή καί

τίς άσχολίες των κατοίκων. Άνάμεσα σ" αυτά περιλαμβάνονται καί λίγα από υλικα

πολύτιμα για τήν έποχη εκείνη (χαλκό καί ελεφαντόδοντο), που δείχνουν την εύημερία

του οίκισμοϋ. ~Oπως είναι φυσικό δμως, τα περισσότερα είναι από συνηθισμένα υλικά,

πήλινα, λίθινα καί όστέινα.

~Eχoμε εξακριβωμένα ΠΕ καί ΜΕ μικροαντικείμενα. ~Oπoυ ήταν δυνατόν, πολλα

από αυτα χρονολογηθηκαν από τη θέση πού βρέθηκαν. Ύπάρχουν δμως καί μερικά

πού δε χρονολογουνται με βεβαιότητα, έπειδη τά στρώματα ήταν αρκετα ταραγμένα.

Γι' αυτό θεωρηθηκε σκόπιμο νά παρουσιαστούν όλα κατά ύλικα καί οχι κατά περιό

δους. Σημειώνεται όμως ή χρονολογία τους, όταν είναι γνωστή.

Χάλκινα

Τά τρία χάλκινα αντικείμενα της ανασκαφης είναι της ΜΕ εποχης. Βρέθηκαν

μέσα στό ΜΕ κιβωτιόσχημο τάφο Ι. Πρόκειται για κοσμήματα που συνόδευαν την

ταφη της μητέρας καί του μωρου. Τό ενα είναι ακέραιο δαχτυλίδι πού βρέθηκε περα

σμένο στό δάχτυλο της μητέρας (Π ί ν. 37 γ: α). Είναι απλός κρίκος, διαμ. 0.02 μ., που

σχηματίζεται από λεπτό χαλκινο σύρμα, που τά δύο άκρα του αγγίζουν χωρίς να ένώ

νονται. Ή διατήρησή του είναι μέτρια (Άρ. εύρο ΒΕ 2035). τα άλλα δύο εΙναι μικρα

ακέραια βραχιόλια, πού αποτελούν ζευγαρι (Π ί ν. 37 γ : β-γ). Είναι έπίσης άπλοί κρί-

96. Πρβλ. Ε. French. BSA 61 (1966), 222, εΙκ. 7. Ν. Βερδελης - Ε. καΙ D. French. ΑΔ 20 (1965):
Μελέται. 139. Σχ. 1-2. Τiryns ν, 37. Φιισικά τά δστρακα avtO: μιτορεl να ανήκουν καΙ στήν ΥΕ ΙΙIΒ2.

γιατΙ οΙ σ!Cύφoι της όμάδας Α ύπάρχουν καΙ στΙς δύο φάσεις της ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. Δt βρέθηκαν δμως

οί χαρακτηριστικοΙ σκύφοι της ΥΕ ΙΙΙΒ2, δηλ. σκύφοι της όμάδας Β iΊ ιiβαφοι μέ στιγμές στό χεΙλος

iΊ διακοσμημένοι μέ απλό ρόδακα. πoV να δείχνουν δτι αντιπροσωπεύεται καΙ ή Υε IΙΙΒ2 φάση.

97. 'Ανήκει στόν tVJtO lίnear Iype 2 της Frcnch, BSA 66 (1971), 155. πίν. 27 a.
98. Εlναι δμοια με δστρακα από τΙς Μυκηνες, Ε. French. ΑΑ 1969.133 κ.έ .• εΙκ. 13-14 καί την τί

ρυνθα. Τiryns ν. 38, πίν. 29. 2: 1-3.
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κοι διαμ. 0.035, κατασκευασμένοι κατα τόν ίδιο τρόπο, δπως κοί τό δαχτυλίδι (Άρ.

εύρο ΒΕ 2033, 2034). Τό μικρό μέγεθος τους δείχνει δη l;ταν κοσμήματα του μωρου99 ,

'Ελεφάντινα

Βρέθηκαν δύο ελεφάντινα αντικείμενα, τα οποία χρονολογούνται με ασφάλεια.

Σε καθαρη ΠΕ έπίχωση βρέθηκε μισό κομμάτι από κυλινδρικό αντικείμενο, διάμ.

0.02 καί ϋψ. 0.028 μ., μέ έξωτερΙΙ\1Ί επιφάνεια πολl) καλά δουλεμένη, λεία και στιλπνή

(Π ί v. 37 ε:μ.). Φέρει μία μικρή διαμπερή όπη διάμ. 0.004 και ενα κυκλικό άνοιγμα

διάμ. 0.015 μ. Πρόκειται ίσως για δακτύλιο που θά διακοσμούσε τή λαβή σκήπτρου η

ξίφους καί επομένως ή μικρή όπη θά χρησίμευε για τή στερέωση του ξύλινου στε

λέχους με τη βοηθεια καρφιοϋ. ΤΟ μεγάλο ανοιγμα θά διευκόλυνε τό κράτημα του

σκήπτρου, ϊσως μαλιστα νά ήταν καί διακοσμητικό. Τό κομμάτι αύτό δεν είναι μόνο

τέλεια δουλεμένο, αλλα διατηρείται καί σε άριστη κατάσταση. ΝΕνα όστέινο εξάρτημα,

επίσης από τή λαβή εγχειριδίου η σκήπτρου, δχι όμως όμοιο μέ τό δικό μας, βρεθηκε

στόν ΠΕ οικισμό στις Ζυγουριές100.

Τό δεύτερο ελεφάντινο αντικείμενο είναι ενα μακρόστενο πλακίδιο που διoτηρεί~

ται θαυμάσια. νΕχει μηκος 0.085, πλάτος 0.013 καί πάχος 0.002 μ. (ΓΙ ί ν. 37 δ). βρέθη

κε στό δάπεδο τού ΜΕ δωματίου ιι μαζί με όστρακο από ΜΕ αμαυρόχρωμο πίθο (Π ί ν.

34 γ : α). Ή άνω επιφάνειά του είναι καλοδουλεμένη και λειασμένη καί φέρει εγχά

ρακτη διακόσμηση από συστήματα τριπλών γραμμών που σχηματίζουν ρόμβους. Ή

κάτω επιφάνειά του είναι άδρά δουλεμένη καί στή μία άκρη της εχει εξι μικρα χα

ράγματα που φαίνεται νά εγιναν με αιχμηρό εργαλείο ii νύχι. Πρόκειται ασφαλώς γιά

κάποιο σημάδι. Τό πλακίδιο θά ήταν τμημα της επενδύσεως μιας ξύλινης επιφάνειας,

ϊσως ενός πολυτελούς κιβωτίου ii επίπλου. ΝΟπως δείχνει καί ή διακόσμηση, τά πλακί

δια ήταν τοποθετημένα τό ενα δίπλα στό άλλο σχηματίζοντας ετσι μια ένιαία επιφάνεια

με διακόσμηση ρόμβων. Τά χαράγματα στήν πίσω επιφάνεια θα χρησίμευαν λοιπόν

γιά τήν άρίθμηση τών κομματιων. Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή εγχάρακτη διακόσμηση

μέ τους ρόμβους από τριπλές γραμμές θυμίζει τό γνωστό διακοσμητικό μοτίβο των

ΜΕ αμαυρόχρωμων ι'ιγγείων (Buck 14).

Πήλινα

τα πιό συνηθισμένα άπό τά πήλινα μικροαντικείμενα είναι τα πολύ γνωστα σφον

δύλια. Τρία από αύτά είναι κωνικά (Π ί ν. 37 β; ε, ζ, ι). Μόνο τό ενα σώζεται ακέ

ραιο καί είναι ατρύπητο (ε). Τό ι τού Π ί ν. 37 β βρέθηκε σε καθαρή ΠΕ όμάδα. Ύπάρ

χουν επίσης δέκα σφονδυλια κατασκευασμένα άπό όστρακα, ενα από τα όποία προέρ

χεται άπό βάση ΠΕ φιάλης (Π ί ν. 37 α, 38 α). Μερικά είναι ΜΕ, ενα μάλιστα άπό αμαυ

ρόχρωμο δστρακο (Π ί ν. 37 α; α, δ), άλλα ΓΙΕ (Π ί ν. 38 α; ζ) καί άλλα πού δt χρο

νολογουνται, εϊτε ΓΙΕ εϊτε ΜΕ. Ύπάρχουν ακόμη τέσσερα πώματα κομμένα στρογγυλα

99. Ύπάρχει βέβαια καΙ ή πιθανότητα να ήταν ένώτια τη.; μητέρας, πρβλ. όμοια από τόν •Αγιο
Στέφανο της Λακωνίας, W. D. Τaylour, ΑΔ 19 (1964): Χρονικά. Πίν. 148 a. 'Η θέση όμως πού βρέθηκαν.

όχι κοντα στό κεφάλι, αλλά κοντα στό στηθος τοΟ σκελετοϋ τ!Ίι; μητέρας πρέπει να σημαίνει δτι ήταν

βραχιόλια τοΟ βρέφους.

100. Zygouries, 191, είι;:, 180.
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απο οστραιω (Π ί ν, 37 α : ζ-η, 38 α: β-γ), από τα όποία τό ενα είναι από μινυακό δ

στρακο (π ί ν. 38 α: γ).

~Aλλα πήλινα αντικείμενα είναι Μο τροχίσκοι (Π ί ν. 37 β: κ, 38 β: η) σαν κα

ρούλια. 'Ο ενας (Π ί ν. 38 β: η) βρέθηκε στό ΜΕ κιβωτιόσχημο τάφο Ι. Ό αλλος, από

τόν όποίο σώζεται μόνο τό μισό τμημα (Π ί ν. 37 β: κ), είναι καί αυτός πιθανόν της

ίδιας εποχης, γιατι παρόμοια αντικείμενα που τό. χρησιμοποιουσαν για τό τύλιγμα νή

ματος (διάστρες) είναι συνηθισμένα aτή ΜΕ εποχήΙΟl.

~Aλλα πήλινα αντικείμενα είναι τρία σψαιρίδια, διαμ. 0.03, 0.015 καί 0.02 μ., με ε

πιφάνεια που φέρει μαυρο αραιό επίχρισμα (Π ί ν. 37 β: β-δ). Τό μικρότερο βρέθηκε

επάνω στό δάπεδο του ΜΕ δωματίου Ι, τά άλλα προέρχονται από ΜΕ επίσης ομάδες.

Είναι άγνωστη ή χρήση τους, θυμίζουν όμως βλήματα σφενδον&ν, αν δέν πρόκειται

βέβαια γιά παιχνίδια μικρων παιδι&ν ΙΟ2.

Ύπάρχουν καί δύο μικροαντικείμενα αγνωστης χρήσεως (Π ί ν. 37 β: α, θ). Τό ενα

(θ) μοιάζει σάν τροχίσκος με τό ενα μόνο άκρο διάτρητο. καί τό άλλο σάν μαστοειδής

απόφυση, άλλά με έντονα κοίλη καί καλά δουλεμένη τήν κάτω έπιφαvειά του. Μόνο

τό α του Π ί ν. 37 β χρονολογείται μέ βεβαιότητα στήν Π Ε εποχή. επειδή βρέθηκε

σέ καθαρή ΠΕ επίχωση. ,..

ΛίΟινα

Βρέθηκαν αρκετά κομμάτια από όψιανό και πυριτόλιθο. Σώζονται τρία τμήματα

λεπίδων από όψιανό (Π ί ν. 38 δ: α-γ), όλα ΠΕ, καί τμήματα δύο λεπίδ(ι)ν από πυριτό

λιθο (Π ί ν. 38 δ: δ-ε), πού είναι ΜΕ. Πυρηνες καί απολεπίσματα όψιανου βρέθηκαν

αρκετοί (Π ί ν. 38 δ: λ, 38 γ: δ), περισσότεροι όμως ήταν οί πυρηνες καί τα απολεπί

σματα από πυριτόλιθο, σε χρώματα λευκό, υπόλευκο καί ερυθρωπό (Π ί ν. 38 δ: ζ-κ,

38 γ: α-γ, ε). Έκτός από τό κομμάτι θ του Π ί ν. 38 δ, που βρέθηκε σε ΠΕ επίχωση,

όλοι οί άλλοι πυριτόλιθοι είναι ΜΕ. Τούτο συμφωνεί μέ τήν παρατήρηση ότι ό πυρι

τόλιθος είναι συχνότερος στή ΜΕ εποχήΙo:J.

'Αντικείμενα λίθινα βρέθηκαν λίγα σχετικά καί ειναι τριπτηρες καί πελέκεις

(Π ί ν. 39α).

Όστέινα

Χαρακτηριστικά αντικείμενα άπό κόκαλο ηταν τα έργαλεΤα γιά να ανοίγουν

τρύπες, οί όπείς. Βρέθηκαν έπτά. Είναι κομμάτια άπό όστα ζώων που μετά από πρόχειρη

επεξεργασία εχουν διαμορφωθεί σέ αιχμηρά άντικείμενα (Π ί ν. 37 ε: γ-ι). Στους τρείς

σώζεται καλά ή πολυ μυτερή απόληξη. Οί τέσσερεις είναι εξακριβωμένα της Π Ε έπο

χης (Π ί ν. 37 ε: δ, ζ, η, ι), ό ενας της ΜΕ (Π ί ν. 37 ε: θ) και οί δύο άλλοι προέρ

χονται άπό ομάδες με όστρακα ΠΕ και ΜΕ ανάμεικτα. 'Οπωσδήποτε δέ διακρίνονται

διαφορες μεταξυ τ&ν όπέων της ΠΕ καί ΜΕ εποχης. Οί δύο μεγαλύτεροι έχουν μη

κος 0.09 καί 0.10 μ.Ι().l.

101. R. J. Howell, ΒΑ Migratlons, 77-78. Πρβλ. και ΕuΙresιs, 193, είκ:. 266: 2.
102. Πρβλ. παρόμοιο πήλινο σφαιρίδιο από ΠΕ στΡωμα τi'ις ΕύτΡήσεως. Caskey, Εuιresιs, 157,

πΙ\!. 53: νlll. 63.
103. R. J. Howell, ΒΑ Mlgratlons, 77.
104. Πρβλ. Euιresls, είκ:. 283.
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Άπό τίς συνηθισμένες όστέινες περόνες βρέΟηκε μόνο τμι)μα μιας λεπτης περόνης,

σπασμένης και στα δύο άκρα, με μέγιστο μηκος 0.048 μ. (ΓΙ ί ν. 37 ε: β). wEXEI εξαιρετι

κα λειασμένη επιφαvεια ΙΟS• Βρέθηκε σε καθαρό ΜΕ στρωμα. V Αλλα οστέινα αντικείμενα

είναι δύο ξέστρα, το f:va από τα όποΙα διατηρεΙται άκέραιο lO6 (Π ί v. 37 ε: α), μήκους

0.065 καί πλάτους 0.025 μ. ΤΟ δεύτερο ξέστρο βρέθηκε σε ΜΕ στρώμα (π ί v. 37 ε: ν).

'Ενδιαφέρον εύρημα είναι ενα οστέινο κωνικό αντικείμενο, ύψους 0.03 μ., μαυρο,

ίσως καμένο, με μικρή κοιλότητα στην κάτω επιφάνειά του (π ί Υ. 37 β : η). Μοιάζει

με τους μυKηναTKOUς μύκητες ξιφώνΙΟ" άλλά πιθανά χρησίμεψε ι'iIς επίστεψη ένας ξύ

λινου στελέχους από επιπλο. 'Επειδή δέν εχει τρύπες για στερέωση τών καρφιών, θιΙ

συνδεόταν με τό στέλεχος μέ κάποια κολλητικη ούσία.

Βρέθηκαν έπίσης μερικά δόντια κάπρου (π ί ν. 38 Υ : η, θ, ι) και ενας χαυλιόδον

τας, πού ίσως είχε χρησιμοποιηθεί ώς κόσμημα (Π ί ν. 38 γ: ζ). 'Υπάρχουν ακόμη

τρεΙς αστράγαλοι και κέρατο ζώου (Π ί ν. 39 β). ίσως έλάφου, πού μπορεί να ειχε

χρησιμοποιηθεί γιά στειλιάρι έργαλείωνl~.

~Oστρεα

Βρέθηκαν αρκετά όστρεα, κυρίως αχιβάδες (Π ί ν. 39 γ). Ύπάρχουν έπίσης κομμά

τια από φίλντισι (Π ί ν. 37 ε: κ-λ). Φαίνονται κομμένα, καί, οπως παρατήρησε ή Gold
man γιά τά κομμάτια φίλντισι που βρι)κε στην Εϋτρηση, θά είχαν χρησιμοποιηθεί γιά

διακοσμητικούς σκοπούς, κυρίως για ενθεσηΙΟΟ.

Φαγεντιανι) καί ήμιπολύτιμοι λίθοι

Μέσα στόν ταφικο πίθο της δεύτερης ΜΕ φάσεως βρέθηκαν πέντε χάντρες από

περιδέραιο, δύο από γαλάζια φαγεντιανη (Π ί ν. 39 δ: α-β) και τρεΙς από ανοιχτόχοω

μο άμέθυστο (Π ί ν. 39 δ: γ-ε). Οί χάντρες από φαγεντιανή εχουν σχημα σφαιρικό με

ακτινωτές ραβδώσεις. Οί χάντρες από αμέθυστο είναι επίσης σφαιρικέςlισ.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

~Oπως φαίνεται από τα εύρήματα και κυρίως την κεραμεική, τά τμηματα !(J)v κα

τοικιών καί οί τάφοι πού βρέθηκαν στήν άνασκαφη τού οικοπέδου αποτελοϋν μέρος

τών συνοικισμών της Θήβας στήν 'Εποχή τoϊ~ ΧαλκοΟ καί δείχνουν δτι ή κατοίκηση,

στό χώρο αύτόν τουλάχιστον, άρχισε σε προχωρημένη φάση τι)ς ΠΕ έποχης και συνε-

105. Πρβλ. EUIresis. είιο:. 284.
106. Πρβλ. Zygouries, 193. εΙκ. 181: 6.
107. Πρβλ. Ταφικός Κύκλος Β', πίν. 61 β.

108. Πρβλ. Zygouries. 193. είκ. 182. Γιά τή χρήση των κεράτων έλάφου στήν ΠΕ και ΜΕ επο

χή βλ. R. J. HO\\-"eI1. ΒΑ Migrations, 77, 80.
]09. Eutresis. 220, είκ. 290: 1·3.
110. Άπό ΜΕ επίσης τάφο στις Ζυγουριές προέρχονται παρόμοιες χάντρες. Zygouries, 201, είκ.

189. Πρβλ. επίσης τίς χάντρες άπό τούς τάφους του Β' Ταφικου Περιβόλου των Μυκηνδ)ν, Ταφικός

Κύκλος Β", 341, είκ. 30: 2, 7.
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χίστηκε χωρις διακοπη σέ ολόκληρη τή διάρκεια της ΜΕ καί ηΙς ΥΕ έποχης. Στήν

τελευταία εποχή, όταν πιά εχει διαμορφωθεΤ ή μυκηναική άκρόπολη τής Καδμεία;.

στό χιυρο του οίκοπέδου υπάρχουν μυκηναΙκές κατοικίες, η ίσως βοηθητικά κτίσματα

τoi'ι άνακτόρου, άφου το οικόπεδο βρίσκεται μόλις 30-40 μ. νοτιότερα άπό τό άνακτο

ρικό εργαστήριο πού βρέθηκε πρόσφατα στό οικόπεδο Κοροπούλη (Σ χ. J : 4)111.
Ή κατοίκηση του χώρου φαίνεται πώς άρχίζει προς τό τέλος της ΠΕ " περιόδου

και συνεχίζεται στήν ΠΕ 111. Στο συμπf.ρασμα αύτο καταλήξαμε άπο τή μελέτη του

κεραμεικο\) ύλικού. 'Ι-Ι στρωματογραφία όμως δε βοήθησε νά χρονολογήσουμε με

άσφάλεια τή διάρκεια καθεμιας απο τις δύο φάσεις κατοικήσεως τοί\ χιορου κατα την

ΠΕ ι':ποχή, όπως τις διακρίναμε από τα οίκοδομικά λείψανα.

Τά όστρακα καί άγγεια πού χρονολογουνται με βεβαιότητα στήν Π Ε " περίοδο

είναι τά κομμσ.τια τών ασκών (π ί ν. 23 β, 27 β: α, γ, ε, 27 γ) και τά λίγα όστρακα άπό

σαλτσιέρες (Π ί ν. 24 ε: β, γ. ζ, 26 α: δ, 26 β: δ-η, 26 γ: α-β). Στην ίδια περίοδο μπορεΤ

νά άνήκουν τό πρωτοβερνικωτό μόνωτο κύπελλο (Π ί ν. 23 α), τά δύο δείηιατα κη

λιδωτιυν (moltled) αγγείων (Π ί ν. 25 δ: α, 25 ε: β) καί τά όστρακα από τούς χον

δροειδείς πίθους ~Iε πλαστική διακόσμηση (Π ί ν. 30γ)ΙI2. τα όστρακα από τούς

άσκούς καί τίς σαλτσιέρες ειναι αλλα στιλβωτά και αλλα πρωτοβερνικωτά. Στά πρω

τοβερνικωτό τό βερνίκι είναι άραιό καί θαμπfo, άπλωμf.νο απρόσεκτα. Γενικά, όλα σχε~

δόν τό. πρωτοβερνικωτιί. όστρακα της ό.νασκαφης μπορεΤ νά χαρακτηριστουν ώς ~Iαλ

λον κακης ποιότητας. Αύτό, όπως πα ρατηρησε ό Caskeyl13, είναι γνώρισμα τής πρω

τοβερνικωτης κεραμεικης του τέλους τη; ΠΕ ιι περιόδου. Φαίνεται λοιπον ότι ή πε "
κεραμεική πού βρέθηκε σηΊν άνασκαφή άνήκει στό τέλος ηΙς φάσεως αύτης. Ή α

ποψη αύτή υποστηρίζεται και άπό τό γεγονός ότι σπανίζουν τά χαρακτηριστικά σχή

ματα της εποχής αυτής, όπως οί σαλτσιέρες, και λ!::ίπουν άλλα συνηθισμένα, όπως οί

ψιάλες με λεπτά χείλη κυρτά πρός τά μέσα καί ψηλές δακτυλιόσχημες βάσει;II~.

Βέβαια, όστρακα ιΙ.πο φιάλες βρέθηκαν αφθονα στην ανασκαφή.•Αλλα είναι από

φιάλες με εντονη κλίση τοϋ χείλους πρός τά μέσα (Π ί ν. 24 γ : β, 25 α-β) και άλ

λα από φιάλες με επίπεδα χείλη πού προεξεΖουν (T-rim) (π ί ν. 27 α: α, γ, δ, 24 α: α-β,

24 Υ : α, γ-ζ, 25 γ). Και στίς δύο περιπτ6)σεις ό~lως τό χεΙλος είναι (ίρκετά παχύ, ίδιαί

τερα μάλιστα στή δεύτερη εΙναι βαρύ και πλατύ. Οί φιάλες αι\τες δέν παρουσιάζουν

σχεδόν καμιά όμοιότητα με τις τυπικες φιάλsς της ΠΕ IJ περιόδου πού βρέθηκαν σΙ:

111. Κ. Δημαιcoπoύλoυ. ΑΑΑ νπ (1974),162 ιc.&.

112. EUlresis. 110 ιc.&.. είιc. 146. Tiryns VI, πίν. 2. Orchomcnos 111. 86, πίν, XXVIII, δπου παρόμοιοι

πίθοι χρονολογούνται στιΊν ΠΕ ΙΙ-

113. Caskey, Argolid, 289.
114. Καί στόν 'Ορχομενό τα δείγματα από σαλτσιέρες καΙ φιαλες μ& βάσεις ε[ναι λΙΥοστά. Ό

Kunzc, Orchomenos 111, 38--39, παρατήρησε δτι τό lδιο συμβαίνει καί στήν 'Αγία Μαρίνα. Φαίνεται

δη ή έξέλιξη της ΠΕ κεραμεικης στήν ιcεντριιcή Έλλάδα ήταν ιcάπως διαφορετική από αυτήν της Πε

λοποννήσου. Πρβλ. καΙ D. Η. French, Notes οπ Prehistoric PoIIery Groups from CenIral Greece (πο

λιrypαφημένo αντίτυπο στή Βιβλιοθήι.;η της ΆΥΥλικης ΆρχαιολΟΥικης Σχολης, 1972, 43), δπου τονί

ζεται δτι ή κεντρική Έλλάδα αποτελεΤ συχνό μία χωριστή ένότητα στήν έξέλιξη των ιcεραμειιcών ptl

θμών.
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αλλες θέσεις115, ΕΙναι δμως δμοιες με φιάλες από τόν Όρχ.ομενόlI6, τη Θεσσαλίαll7 ,

τη Μακεδονίαl18καί τό Λεuκαντί 1111'.
Οί φιάλες τοϋ Όρχομενου δεν είναι βέβαιο σε ποιά αιφιβt'Uς φάση της ΠΕ εποχης

χρoνoλoYOυVΤαι. 'Ανήκουν κυρίως στη δεύτερη φάση, αλλά συνεχίζονται και στην

τρί τη l20, Πάντως, μία κλειστή όμάδα από την {(Οίκία τών οστράκων)121 περιλαμβάνει,

μαζί με τα τυπικά σχήματα της πε 111, μία φιάλη με χείλη με εVΤOνη κλίση προς τά

μέσα "αί μία λεκάνη με πλατύ επίπεδο χείλοςl22.

Στη Θεσσαλία και οί δύο αύτοι τύποι τών φιαλών χαρακτηρίζουν την πρώιμη

Χαλl..,) 3 έΠΟΧ1), ιδίως ή φιάλη μέ τό επίπεδο χείλος (T-rim), αν "αί εμφανίζονται

στην πρώιμη Χαλκή 2 έποχήl23, Στη Μακεδονία επίσης (Κριτσανά) αί φιαλες μέ τό

επίπεδο χείλος ανήκουν στην τελευταία φαση της πρώιμης Χαλκης έποχηςl2-l.

Οί φιαλες από τό Λευκαντί προέρχονται από την πρώτη φαση του συνοικισμου

(Λευκαντί Ι) πού τοποθετείται από τούς ανασκαφείς μετα την ΠΕ ιι και πριν από την

Π Ε 11(125. Ή φάση αύτη, πού αντιπροσωπεύεται πρός τό παρόν κυρίως από κεραμεικό

ύλικό, εχει διαπιστωθεί πρόσφατα καί δεν είναι αρκετά γνωση). 'Η ίίπαρξή της βεβαι

ώθηκε και από τις ανασκαφές ση)ν 'Αγία ΕΙρήνη της Κέας126. Άλλα και ύλικό απα

τή Σύρο (Κcστρί)127 και τή Μάνικα αναγνωρίστηκε τελευταία δτι άνηκει στη φάση

α1Jτηl28, την όποία ό Howel1 ονομάζει Πρωτοκυκλαδικη 111129. τα πρότυπα της κερα

μεικης της φάσεως αύτης εχουν αναζητηθεί στή νότια iΊ δυτικη Μ. Άσία l30.

Οί περισσότερες φιάλες της ανασκαφης εχουν επιφάνεια σκεπασμένη με παχύ

115. Πρβλ .• Ις φιάλες από η'ιν Ευτρηση. Euιresis. εΙκ. 125. 128, 133. Caskey. Euτresis, εΙκ. 11,
πίν. 50. από.ή Λέρνα. Caskey. Argolid. εΙκ. 1 : Α-Ε καΙ από .ήν Τίρυνθα, Τiryns ν, 29. εΙκ. 1. ΤίΓΥΠδ
νι. 4-9, εΙκ. 2~7. που διαφέρουν, εκ.ός από μερικές εξαιρέσεις (π.χ. Euτresis. ει". 133: 4.6.7, 14. 19.
ΤίΓΥΠδ ν. 22. εΙκ. 1: 20-21 "αl εί". 2: 1-6). "α.α .ό σΧiΊμα από τίς φιάλες ri')c; άνασκαφi')ς.

] 16. Πρβλ. Orchomenos 111. 62 ".Ι.. εΙκ. 25, 28 d. 29. πίν. χχνll. χχν. 'Α"όμη μεγαλύτερη ομοιό·

τητα παρατηρεΙται στΙς αδημοσίευτες φιάλες .00 Όρχομενου. που είδαμε στα συρτάρια rG:lv προθη"G:ιν

.ου Μουσείου της Χαιρώνειας.

117. French. Anaιolia. 69-70. εί". 65-66 (Tsani bowl κα! Τ-rim bowl).
118. French. Anaιolia. 75. Κ. Rhomiopoulou-C. Ridley. ΑΑΑ νι (1973). 424. είκ. 4: 10-11.
119. Lefkandi. 8. εΙκ. 7: 4. 'Οπως μας πληροφόρησε ό κ. R. Howell φιάλες μΙ χείλος που "λlνει

πρόι; τά μέσα καΙ φιάλες με επlπεδο χείλος (T-rim), δμοιες μΙ τΙς φιάλες της Θήβας. ύπάρχουν άφθονες

ανάμεσα σ.ό άδημοσlευτο ύλικό από τό Λευκαντί.

120. Orchomenos 111. 66. 69.
121. Ό Kunze, Orchomenos 111. 11 .•ήν .οποθετεί στό τέλος της μεσαlας φάσεως. ενGJ ό French.

Anaιolίa. 74. εΙκ. 69 a, στή βοιωτική ΠΕ ΙΙΙ

122. Orchomenos 111. πlν. χχν: 5. χχνι: 2.
123. French, Anaτolίa. 69·70.
124. Ό.π .. 75.
125. Lefkandi, 8.
126. J. L. Caskey. ΒΑ Migraτions. 30 καΙ Caskey. Keos. 370. Ό Caskey πρόι; τό παρόν τήν ονομα

ζει υστερη φάση της Πρωτοχαλκης Έποχης.

127. Ε.Μ. BosserI. ΑΔ 22 (1967): Μελέται. 53 κ.Ι.

128. Renfrew. Emergcnce. 103 κ.Ι., 533, D.H. French, ΒΑ Migraaions. 52. Ό Howel1 όμως. ΒΑ Μί

graτions. 85, χρονολόγησε τό ύλικό από .ό ΚαστΡΙ στή ΜΚ Ι περίοδο••ήν όποία θεωρεί σιryχpoνη

μέ.ήΜΕΙ

129. R. J. Howel1. ΒΑ Migraaions, 85.
130. R. J. Howel1, δ.π .• 86. Renfrew. Emergcnce. 105. 534. D. Η. French, ΒΑ Migrations. 52.
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στιλβωμένο έπίχρισμα μαύρο, καστανό ii ερυθρό. Τό ίδιο στιλβωμένο έπίχρισμα πα

ρατηρείται σέ αγγεία όχι καλης ποιότητας, ιϊπως είναι καί τά παραδείγματα από τη

Θηβα, πού βρέθηκαν στη φάση αύτή της Κέας131 καί του Λευκαντίl.32, Τά δστρακα από

τη Θήβα παρουσιάζουν τα ίδια εντονα ίχνη στιλβώσεως πού υπάρχουν καί στα όστρακα

του Λευκαντί (bone 11 scribble burnish).
'Ανάμεσα στΙς φιάλες ύπάΡΊ.ουν καί λίγες πρωτοβερνικωτές πού δε διαφέρσυν

όμως στο σχημα άπό τις στιλβωτές. Τό βερνίκι είναι καί εδω καΚf'jς ποιότητας καί

θαμπόΙ33•

'Από όσα σημειώθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι οι φιάλες είναι πολυ πιθανό νά

ανήκουν στην ένδιάμεση φάση. μεταξυ της ΠΕ Π καί της ΠΕ 111 περιόδου (ΠΚ 111;).
Βέβαια, δεν είναι κατορθωτο μέ τόσο άποσπασματικο κεραμεικό υλικό νά lσχυρισθουμε

ότι εντοπίστηκε καί στη Θήβα ή φάση αυτή (ΠΚ IIΙ)Ι31. Φαίνεται όμως δτι, ένώ στή

Βοιωτία συνεχίζεται Γι ΠΕ ιι περίοδος καί βρίσκεται στό τελευταίο της στάδιο (ίσως

την εποχή πού εχει αρχίσει πιά ή ΠΕ ΠΙ στην Πελοπόννησο), στην Εύβοια καί στΙς

Κυκλάδες εχει έμφανιστεΙ Γι ΠΚ ΠΙ Έτσι, απο τή γειτονική Εϋβοια, Γι Θήβα καΙ πιθα

νόν ολόκληρη Γι Βοιωτία, όπως δείχνει καί Γι κεραμεική του ΌρχομενοΟ, δέχεται επι

δράσεις καί υίοθετεί νέα σχήματα καί τεχνική, δπως τίς στιλβωτές φιάλες τl)ς ανα

σκαφης. WΙσως ετσι έξηγεΙται καί ή παρουσία των πρωτοβερνικωτων φιαλών που βρί

σκονται μαζί μέ τΙς στιλβωτές καί παρουσιαζουν τό νέο σχf'jμα φιάλης, αλλά τήν παλιό

ΠΕ Π τεχνική. ΤΟ ίδιο μπορεί νά ισχύει καΙ γιά τό πρωτοβερνικωτό μόνωτο κύπελλο

(Π ί ν. 23 α). Τό σχι)μα του συναντιέται στή δεύτερη φάση της Πρωτοχαλκης έποχη ςΙ35,

αλλά χαρακτηρίζει καί την ΠΚ ΙΠ (Λευκαντί, Κέαγ36, Πρόκειται άραγε έδώ γιά σχημα

της ΠΚ 111, που διατηρεί τήν ΠΕ Π τεχνική του βερνικιού; ΕΙναι πολύ πιθανό, αφού

εχομε καί λαιμο απο ίδιο κύπελλο που εχει έρυθρό επίχρισμα με εντονα ίχνη στιλβώ

σεως (scribble burnish) (Π ί ν. 26 α : α). Αυτό τουλάχιστον μπορεί να άπoδoθεr με βε

βαιότητα στη φάση αυτή. Έξάλλου, φαίνεται νά είναι τροχήλατο καί, όπως είναι γνω

στό, χρήση τροχοΟ έμφανίζεται στα αγγεία της πρώτης φάσεως τοΟ Λευκαντμ37 . Πάν

τως, τα τροχήλατα άγγεΙα της ΓΙΕ κεραμειΚf'jς άπό τήν άνασκαφη είναι έλάχιστα.

Μία άλλη μικρή όμάδα που μπορεί νά άποδοθεΙ στή φάση αύτή (ΠΚ ΙΠ) είναι

λίγα όστρακα πού ή έξωτερική τους Επιφάνεια φέρει ανώμαλες ρηχές αυλαΚΙQσεις

(scored ware) (Π ί ν. 30 α: β, 33 β: γ). Ή κατηγορία αυτή παρατηρήθηκε στο Λευ

καντί Ι καί στήν τελευταία φάση τf'jς Πρωτοχαλκf'jς έποχης στήν Κέαl.38.

Πρέπει νά τονιστεί έδώ δτι Γι έπαφή με τίς Κυκλάδες περιορίζεται στήν εμμεση

Ι31. Caskey, Kcos, 372.
132, Lefkandi, 8.
133. Ό French. Anatolia. 61, παρατήρησε δτι πολ.λό. από τα μονόχρωμα αΥγεΙα, που αναφέρονται

Wς πρωτοβερνικωτα της πε τι, ανήκουν στήν πραγματικότητα στι'ιν ΠΕ 111. αφού καλύπτονται με αραιό

καΙ θαμπό βερνίκι, δμοιο με εκείνο πού καλύπτει τα αγγεΙα του ρυθμοΟ Άγίας Μαρίνας (bJack wash).
134. "Αλλωστε λείπουν ορισμένα αλλα χαρακτηριστικα σχήματα της φασεως αύτης, δπως τα

πολύ αvoικτό. πιάτα, τα μικριΊ ποτήρια. οί ραμφόστομες πρόχοι καΙ άλλα, πρβλ. Lefkandi, 8, εΙκ. 7.
135. Renfrcw. Emergence. ε!κ, 20. 4 καΙ 20. 5.
136. Lefkandi, 8, ε!κ. 7: 7, 8. Caskey, Keos, 370, 373, πίν, 80: CI, C42-44.
137. Lefkandi, 8.
138. wO.n" 8. Caskey, Kcos, 372, πίν. 81 :C25-26, 29-30.
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επίδραση με ΤΙ) μεσολάβηση της Ευβοιας κατά την ΠΚ 111 περίοδο. Τίποτε xαραKτη~

ριστικο της ΠΚ ιι (πολιτισμός Συρου·Κέρσυ), πού είναι σύγχρονη με την nF. 11, δέ

βρέθηκε στην ανασκαφή, δηλ. Ctyytra μέ: την τυπικη εγχάρακτη διακόσμηση η με Kυ~

κλαδικΙΙ σχΤnιατα. Αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη δη από η,!ν πε κεραμεικη της ανα

σκαψης λείπει τό μεγαλύτερο τμημα της πε i1 περιόδου. γιατί κυκλαδικα εύρηματα

βρέθηκαν σε άλλες θέσεις της ΘηβαςΙ~ καί στις Λιθαρές κοντΙΙ στη Θήβα 113, που χρο

νολογουνται, δπως φαίνεται, σε πρωιμότερες φάσεις της πε έποχης.

~Eνα cφκττά μεγάλο μέρος των οστράκων της ανασκαφης τοποθετείται μr. ασφά

λεια στην πε 111 περίοδο: (α) Τά σστρακα !If: γραπτη διακόσμηση, τΙΙ όποία είναι

σχεδόν όλα, όπως είναι φυσιl\ό άλλωστε ση'] Βοιωτία, μΙ': άνοιχτόχρωμ η διαl\όσμηση

επάνω σε σκούρα επιφάνεια (ρυθμός'Αγίας Μαρίνας) (Π ί ν. 29 α-β). Μόνο δύο όστρα·

κα με διακόσμηση <;σιωτεινον επί ανοικτού}) βρέθηκαν (Π ί ν. 28 α: α-β). (β) Άρκετά

όστρακα από αγγεία πού εχουν (να τμημα της επιφάνειάς τους σκεπασμένο με βερνίκι

(parIially - glazed). Είναι κυρίως μεγάλες ύδρίες καί κύπελλα με χείλη που κλίνουν

προς τα εξω, δηλ. τα τυπικα σχήματα της ΠΕ 111 (Π ί ν. 27 δ, 28 β, δ). (γ) Λίγα όστρ::ι

κ<ι πού ανήκουν ση']ν κατηγορία srnear ware (με επάλειψη), με τήν επιφάνειά τους

σκεπασμένη απρόσεχτο. με αραιό σκοϋρο βερνίκι (Π ί ν. 26 β: α). Ή κατηγορία αύτή

εμφανίζεται στή Λέρνα lν καί (Υτό Λευκαντί Ι καί 1[141. Άπό τα χονδροειδη υ.Υγεία

στήν ΠΕ 111 χρονολογείται μεγάλος αμφορέας ί] ίJδρία (Π ί ν. 29γ' Σ χ. 5: 4).
Σε ομάδες με όστρακα της περιόδου αύηις βρέθηκαν καί ορισμένα γl\ρίζα μινυακα

όσφαl\α, πού ίσως δείχνουν δη κι.ιί στη Θήβα, δπως στή Λέρνα καί στο Λευκαντί.

ή μινυακή κεραμεική εμφανίζεται στήν ΠΕ ΙΙΙ Μίτό όμως δέν είναι υπόλυτα σίγουρο

γιατί, δπως εχομε πεί, ή στρωματογραφία δέν ήταν αδιατάρακτη καί επομένως δεν

μπορεί να στηρίξει συμπεράσματα τέτοιας σημασίας.

Ή ΜΕ κεραμεική της ανασκαφι1ς είναι άφθονη καί περιλαμβάνει δλες σχεδόν

τίς γνωστες κατηγοrίες. 'Αντιπροσωπεύονται δηλαδή όλες οί φάσεις της ΜΕ εποχης

από τήν αρχή ως τό τέλος τηςΗ2. Καί οί δύο κατηγορίες που χαρακτηρίζουν τήν εποχή,

τα γκρίζα μινυακα καί τα αμαυρ6χρωμα, υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες.

τα γκρίζα μινυακα μπορούν να συγκριθοϋν με αντίστοιχα πού βρέθηκαν σέ στρω

ματογραφημένες επιχώσεις στο Λευκαντί 1l3 καί χρονολογούνται ετσι με ίιρκετή ασφά·

λεια. Λίγα ανήκουν στήν πρ6Ημη φάση. δηλ. στή ΜΕ Ι. Είναι κύπελλα με στρογγυ·

λεμένο περίγραμμα. με χεΙλος πού κλίνει προς τα εξω καί λαβές ταινιοσχημες, f:λαφρα

κοΙλες, συνηθως ύπερυψωμένες (Π ί ν. 32 δ: ε, ζ, 32 ε: α' Σ χ. 8: 12). Μικρό τμημα

λαβης μέ κατακόρυφες ραβδώσεις (Π ί ν. 32 ε: ζ) πρέπει να τοπο3ετηθεί επίσης στή

ΜΕ Ι Πολυ περισσότερα είναι τα δσφ::ικα τη; ΜΕ ιι. Άνήκου\' σε αγγεΙα με γω-

] 39. Αλλ 11 (1969), 95-97. 'Επίσης, σε πρόσφατες αδημοσίευτες ανασκαφές της Κ. Δημακοπούλου

σέ οΙκόπεδα τl'jς Θήβας (Φλώρη. Μανίσαλη) Βρέθηκαν κιn;:λαδικα αΥγεΙα. δπω; τηγανocιδtς σκευος

κα! μαρμάρινη φιάλη.

]40. ΑΔ 24 (1969): Μελέται. 41. ΑΑλ νι (1973). 374.
]41. Caskcy. Argolid. 296. ιefkandi. 8.
]42. Στήν Kατιlταξη τl'jς ΜΕ κεραμεικl'jς άκολουθήσαμε τήν τριμερή διαίρεση τΙΊς ειιοχi')ς, αν καΙ

ή διαίρεση αύτη δέν εχει γίνει δεκτή άιιό όρισμένους ερευνητές, οllως 11.;(. <i1tQ τόν r. Mυλωνii. ό όποΙος

διακρίνει δύο μόνον ιιεριόδους, Βλ. Δυτ. ΝεκροταφεΙον ΈλευσΙνος. Β'. 205. ύποσ. 2.
143. Lcfkandi, 9 Κ.Ι
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νιωδες περίγραμμα (κύπελλα, κάνθαροι) μέ ψηλό ii χαμηλό πόδι. Τό ψηλό πόδι φέ

ρει συχνα αύλακώσεις (Π ί ν. 3] γ, 32 α, β: α, δ, 32 δ: α, δ, 33 η). Στη ΜΕ 111 άνηκουν

άγγεΙα, συνήθως κύπελλα καί κάνθαροι, μέ στρογγυλεμένο πάλι περίγραμμα, λαβές

υπερυψωμένες (Π ί ν. 32 β : β, 32 ε : γ, 33 δ : δ) καί χεϊλος άλλοτε λεπτο κατακό

ρυφο καί αλλοτε ίδιαίτερα βαρύ καί παχύ, σχεδόν τετράγωνο (hawk's beak) (Π ί ν.

24 ε : δ, 32 γ : ζ). Στη φάση αύτη άνηκουν καί τα χαρακτηριστικα κύπελλα Βαφειου

(Π ί ν. 33 δ : α-γ).
Άπό τίς αλλες κατηγορίες των μινυακων, δηλ. τα μαύρα καί τα κίτρινα, τα δστρακα

εΙναι έλάχιστα. τα έρυθρό. μονόχρωμα (ερυθριί μινυακα) ειναι περισσότερα καί, δπως

δείχνει τό εξελιγμένο σΧι1μα τους (κύπελλα με ψηλό πόδι καί γωνιωδες περίγραμμα),

άνήκουν σέ προχωρημένη φάση τi'jς έποχι)ς (π ί ν. 33 στ, 34 στ). τα μονόχρωμα μέ τό

στιλπνό ανοιχτόχρωμο επίχρισμα τοποθετουνται στό τέλος ηΙς Μ Ε 111 καί προέρ

χονται σχεδόν όλα άπό βαθια κύπελλα με βαρύ, επίπεδο χείλος (hawk's heak) καί πλα

τιαχαμηλη βάση (Πίν. 33ε,ζΙ

Τiι υμαυρόχρωμα δστρακα της ά\οασκαφης καλύπτουν έπίσης ολόκληρη τη διάρ

κεια της ΜΕ έποΧι1ς. Έκτος απο τα δύο βασικά εϊδη των χονδροειδων, μέ πρασινωπό

καί ερυθρωπό πηλό, υπάρχουν και οί δύο άλλες κατηγορίες, δηλ. τα λεπτα καί τα πολύ

χρωμα. τα χονδροειδή CΙνήKoυν κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους στις δύο πρωτες φάσεις

της ΜΕ εποχf'jς. Πραγμαηκά, τα δστρακα μέ εύθύγραμμα κοσμlΊματα, πού χαρακτηρ:

ζουν τίς πρώιμες φάσεις, είναι άφθονα, i:vU) ελάχιστα είναι τα καμπυλόγραμμα κοσμή

ματα καί λείπουν τα άλλα διακοσμητικά μοτίβα (φυτικά ιί ζωικά) πού έπικρατοίιν σηΊν

ϋστερη φάση.

τα λεπτα είναι ελάχιστα. Άναμεσά τους ενα όστρακο από κύπελλο Βαφειοίι με

διακόσμηση από έπάλλ ηλες γωνίες καί παράλληλες γραμμές, τυπικό καί (.)ς σχf'jμα

καί ώς διακόσμηση τf'jς ΜΕ 111 (Π ί ν. 36 δ: δ;.

τα πολύχρωμα πού χαρακτηρίζουν τή ΜΕ 111 είναι αρκετά καί μάλιστα συνήθως

καλης ποιότητας (Π ί ν. 35 β, γ). Πολλό είναι (ίπό κρατηρες:

Τά χονδροειδη οικιακα είναι δύσκολο να τοποθετηθούν σέ συγκεκριμένη φάση

της ΜΕ έποχης, εκτός από τούς δύο ταφικούς πίθους (βλ. πιό κάτω). Τά λίγα εγχά

ρακτα δστρακα «{ΆδριαΤΙKα~» πρέπει να ανήκουν στην άρχη τι1ς έποχης, γιατί προέρ

χονται από τά βαθύτερα ΜΕ στρώματα της ανασκαφης.

Πρέπει να σημειωθεϊ εδώ δη άνάμεσα στό πλούσιο κεραμεικο ίιλικό της Μ Ε επο

χης δέν βρέθηκαν κυκλαδικά Τι μινωικά άγγεϊα.

Άπό τήν κεραμεικη φαίνεται δτι τά δύο ΜΕ δωμάτια πού βρέθηκαν ανήκουν στη

ΜΕ ιι περίοδο. Τό δάπεδο του δωματίου Ι σφραγιζόταν μέέπίχωση πού περιεϊχε δστρα

κα της ΜΕ 11 (βλ. σ. 50). Στό δωμάτιο" ή επίχωση πού σκέπαζε τό δάπεδο εΙχε παρα

βιαστεϊ, επειδή δμως τό δωμάτιο βρισκόταν στό ίδιο επίπεδο με τό δωμάτιο Ι πρέπει

να άνήκει σε αλλη σύγχρονη κατοικία. Ό ταφικός πίθος πού αποκαλύφθηκε κάτω

από το δάπεδο του δωματίου Ι, ανήκει, φυσικά, στη ΜΕ" περίοδο.

Οί δύο κιβωτιόσχημοι Μ Ε τάφοι παρουσιάζουν χαρακτηριστικα προχωρημένης

έποχι)ςJ44. νΕχουν δηλαδη μεγάλες διαστάσεις καί ό τάφος Ι πού βρέΘηκε αθικτος πε-

144. Γιά τά γενι"ά χαρα"τηριστι"ά· των ΜΕ τάφων "αΙ τά ταφικά !θιμα βλ. Δυτ. ΝεκροταφεΙον

ΈλευσΙνος, Β', 215-216.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



88 Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ • ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

ριείχε τρεΙς ταφές, τη μία μάλιστα παραμερισμένη, καί ήταν σχετικά πλούσια κτε

ρισμένος14δ. Τά δύο αγγεία τοϋ τάφου] δέ βοηθουν πολυ στη χρονολόγηση, γιατί εχουν

σχήματα κοινά σε τάφους των δύο τελευταίων φάσεων της ΜΕ έΠOXiΊςl~6. Έπειδή

δμως και οί δύο τάφοι είχαν κατασκευαστεί ανάμεσα στά δύο δωμάτια της Μ Ε 11, καΙ

μαλιστα παράλληλα πρός τόν ενα από τούς τοίχους του δωματίου Ι. φαίνεται δη είναι

σύγχρονοι με τις κατοικίες και πρέπει να χρονολογηθουν καΙ αυτοί στη Μ Ε Ι!.

Στη ΜΕ "' περίοδο ανηκει μονάχα ό ταφικός πίθος πού βρέθηκε στό άνώτατο

στρώμα της ΜΕ εποχης και περιείχε τις χάντρες όπό αμέθυστο καΙ φαγεντιανή.

wOatPaKQ της νε εποχης βρέθηκαν λίγα, συγκριτικά με τά δστρακα τών δύο προ

ηγούμενων έποχών. Χρονολογοϋνται μέ αιφίβεω. ιωί καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη

τή διάρκεια της εποχης. Δε βρέθηκε όμως, όπως έλπίζαμε, κεραμεικό ύλικό που να

ανήκει στήν περίοδο της μεταβάσεως από τη ΜΕ στην ΥΕ εποχή. Στήν πραγματικό

τητα δε βρέθηκε κανένα όστρακο τής νε ι. Να είναι αραγε αυτό τυχαίο iΊ νά οφείλεται

στό ότι κατά τήν νε ι περίοδο ό χώρος εμεινε ακατοίκητος; Τό πιθανότερο είναι δτι

ή φάση αυτή άντιπροσωπεύεται έλάχιστα στη Θήβα ΙΗ •

Τά όστρακα της νε 11 Α-Β είναι λιγοστά (Π ί ν. 36 δ: α-γ, ε). Περισσότερα είναι

τά όστρακα της ΥΕ 111 Α καΙ Β, όπως είναι φυσικό αλλωστε. αφοϋ τότε ή μυκηναϊκή

ακρόπολη τών Θηβων ήταν ακμαία και πυκνοκατοικημένη και αφοϋ συγκροτήματα

τοϋ άνακτόρου βρίσκονται έλάχιστα μέτρα βορειότερα από τό χώρο της ανασκαφης.

Βέβαια άντιπροσωπεύονται μόνο 1'1 νε 111 Α2 καί 111 ΒΙ εποχή. αλλά ή άπουσία οστρά

κων της ΥΕ 111 ΑΙ καί 111 Β2 πρέπει νά είναι τυχαία καί να όφείλεται στήν καταστροφη

τοϋ μυκηναϊκοϋ στρώματος από τις μεταγενέστερες κατασκευές.

Τά λείψανα των μυκηναϊκών τοίχων που βρέθηκαν στην ανασκαφή είναι δύσκολο

νά χρονολογηθούν, γιατί ή έπίχ~ση πού κάλυπτε τά δάπεδά τους ειχε τελείως άναμο

χλευτεί. Είναι πολυ πιθανό, πάντως, να άνήκουν στήν ΥΕ 111 Α Τι Β περίοδο.

τα λίγα νε 111 Γ δστρακα. τά όποΤα μάλιστα τοποθετοϋνται στήν πρώιμη φάση

τής περιόδου αυτής, αΠδτελοϋν σημαντικό εϋρημα, σ.ν σκεφτοϋμε ότι έλάχιστη κερα

μεική τής νε 111 Γ εχει βρεθεί ως τώρα στή Θήβα.

~Oπως είναι φυσικό. έπειδή πρόκειται για άνασκαφή μικροϋ μόνο χώρου. δεν

μπορουμε νά διατυπώσουμε γενικότερα συμπεράσματα για τήν έποχή του Χαλκου

στή Θήβα. Άπό τήν αλλη μεριά δμως. ή μελέτη της κεραμεικης εδωσε άρκετες ενδεί

ξεις για τα χαρακτηριστικά της εποχής αυτης στή Θήβα καί έθεσε έπίσης ορισμένα

προβλήματα, όπως είναι π.χ. ή ϋπαρξη τής ΠΚ 111 φάσεως. Ή μελέτη και δημοσίευση

145. Έκτός άπό τά άΥΥεία περιείχε και τρία χάλκινα άντικείμενα. πρβλ. Δυτ. Νεκροταφείον Έλευ

σίνας. Β'. 224-225, δ1\ου άναφέρεται, ότι βρtθηKαν 1\ολυ λίγα χάλκινα άντικείμενα στούς 92 ΜΕ τάφους.

146. Παρόμοια άΥΥεΙα που βρέθηκαν στους τάφους της ΈλευσΙνας χροllOλσ-Υοϋνται ά1\ό τόν Μυ

λωνδ: σt προχωρημένη φάση fΊ άκόμη και στoUς τελευταίους χρόνους της ΜΕ tποχης. βλ. Δυτ. Νε

κροταφείον Έλευσίνoc;, Β', 216. 218 καί εΙδικότερα Α", 316.
147. Πρβλ. Α. Furumark. Mycenaean Pottery. 11. Chronology, 1972,47. ΑΕ 1910. 209 K.t. Βλ. και

Ο.Τ.Ρ.Κ. Dickinson, The Definition of Late He1ladic Ι. BSA 69 (1974). 118, ύποσ. 54. Ή κί>λιξ που

βρέθηκε στό οίκόπεδο της Θήβας Π. Λεοντάρη καί χροναλο)'ήθηκε ά1\ό τόν άνασκαφέα στήν ΥΕ Ι

ΑΔ 24 (1969); Χρονικά. 183, φαίνεται άπό τήν περιγραφή της ότι δtν άνήκει σt τόσο 1\ρώιμη t1\Q
χή. Έξάλλου. ό τύ1\ΟΙ; το(> Furumark μt τόν ό1\οίο συ)'κρίνεται είναι της ΥΕ 111 Α 2. ΔυστυχG:ις δtν

είκονίζεται στή δημοσίευση.
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τοϋ αφθονου ύλΙ1(οϋ άπό διάφορες, άδημοσίευτες άκόμη. άνασκαφές στή Θήβα με πε,

ΜΕ και ΥΕ ευρηματα. θά φωτίσει οπωσδήποτε περισσότερο τήν εποχή αυτή 1(αί θά

βοηθήσει στή λύση πολλών προβλημάτων.

Κ. ΔHΛfAKOΠOYAOY-NT. ΚΟΝΣΟΑΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Caskey. ΕΒΑ : J. L Caskey, o~, CrcIc and Ihe Aegean Islands ίη the Earty Bronze Age, CAII" Ι.

χχνι (a), 1971, 771 Κ.!.

Caskey, EuIrcsis : J. Ι. Caskey and Ε. G. Caskey, «lbe ear1iesI SeIt1ements aI EuIrcsis, Suppl. EJιcaνaIions

195810, HtJperia χχιχ (Ι960), 126 Κ.Ι.

Caskcy, Kcos : J. L Caskcy, «lnvcsIigations ίη Keos. Part 11 : Α Conspectus οΓ thc Pottery>t. HtJperia
χι! (1972). 357 κ.Ι

Caskey. 1ΒΑ: J. L. Caskey, Grecce, and the Aegean Island.o; ίη ιhc Middle Bronze Agc, CAH", 11, ιν (a),
1973, 117 κ.έ.

ΙΙυτ. Nικpoιoφcloν ·t."'kυσΙvα;.' Γ. Mυλωvα. ΤΟ ΙΙΙΙflΚ3ν Nt/(plJroιpclov τη; 'Eλetιo'ίνo:;, Α'. ο', r, 1975.
EIllrc,t, .. Η. Goldman, ExCΙΙνolίOΙU αl Eufrest, ίιι Bo6JI"o, 1931.
FM.' Furumark, Μοιίνι: Numb~r : Α. Furumirk, Tiι! ΜΥι:ιιι:ιιαll ΡοΙIΥΥ. J. ΑIι:ιIΥ:rίs αΜ CJouificaIion,

1972.
FS: Furumark, Shape Number: δ.Π.

Frcnch, Α/ι:ι/ο/ία .' D. Η. Frcnch. AI~tofia Q/ld tl,t Aegean ί" ιJιι Third ΜιΊΙenίιιm B.C, ΔιδοlCtορική δια

τριβή τοΟ Πανεπιστημίου το\) Cambridge, 1968. ΆδημοσΙευτη. ΠολυΎραφημένο άντίnιπo βρίσκεται

στή Βιβλιοθήκη n)<; Άηλικι)ς Άρχαιολογικι)ς Σχολη<; τών ΆΟηνών.

KorakOII.' C, W. Blegen, Korakou. Α Prt.JιiSIoric Setrle/nenI ntar CorinO" 1921.
LelkaIιdl.' Μ. R. Popham and L. Η. Sackett, Εχζαναιίοιι! αl Lf'lkoll(Iί. EIIboea 1964-66, 1968.
OrrJιoIIιttlQ] 111.' Ε. KIInze, Orcho/ntnoS 111. Dit Keramik der Irίίf/t/l BrQnztzeiI, Ι 934.
Pref/is/oric EIIbQtQ .. L. Η. Sackeιt et al" «Prchisιoric Euboea : Contributions Iowards a Survey». BSA

61 (1966), 33 I(.t.
Rcnrrcw, Emergc/lce.' C. Α. Renfrcw, ΤΜ Emergellcc ο[ Civilization. The C)'c!ades olld Ihe AegeaII lιι Ihe

Third ΜιΊIt/lίιιιι' B.C" 1972.
Ταφικός Κύκλο:; Β': Γ. Mυλωνd, Ό Ταφικό; Κύκλο; Β' ιών Μιικψών, A'-R'. Ι973.

Tiryns ιγ .' Tiryns. Dic ErgebIIisu der AIι.sgrabIIrιgtll deJ ImlilII". Band ιν. Κ. MUΙ1er, Die UrfirniJ Kerα

mik, 1938.
Tίryns V.' D. and Ε. Frcnch. «PrchistoriI; Pottcry from thc Area οΓ thc AgriculιuraI Prison aι Tiryns».

Tiry/u. ForscJιu/ιgen ιιιιd lkridιlc. Band V, 1971.
TirynJ VI.' Η. Β. Sicdcntopf, «FrίIhhelladische Kcramik aur der UnIerburg νοη TirynS»). Tiryns. For
scJιII/ιgen I//Id 8trichte. θand νΙ. 1973.
ZygOIIria.' C. W. BIcgcn, Zygourits. Α Prthistoric Stttlemtnl ί" tht Valley ΟΙ Cleonae 1928.
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ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕJΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣΙ

(Π ί ν. 40- 52' Σχ. 1·20)

Στη μvήμη του Χ. Μακαρόνα

Τό 1950 ό t Χ. Μακαρόνας ενεργώντας σωστικήν ανασκαφή σέ οΙκόπεδο στή νό

τια πλευρά της όδοϋ Αίμιλιανσυ Γρεβενών και άνατολικα της πλατείας Ναυαρίνσυ,

βΡiΊKε ύπολείμματα ενός μνημειώδους οκταγωνικου κτηρίου των ύστερσρωμαϊκών χρό

νων, που δπως αποδείχτηκε αργότερα εντασσόταν στό μεγάλο Γαλεριανό ανακτορικό

συγκρότημα2 . Ή συστηματική ανασκαφή τοl) χώρου, τόν ίδιο χρόνο, αποκάλυψε τό

μεγαλύτερο τμημα της όκταγωνικης αίθουσας, Χα/ρΙς να φτάσει, εξαιτίας της μεγάλης έπι

χώσεως, &ς τό δάπεδο. Ό ίδιος αργότερα άνέσκαψε το. δύο οίκόπεδα των αδελφών Πα

πακώστα (1955", σπου βρέθηκαν ίχνη της ανατολικης κόγχης τού προθαλάμου (vestibu
lum) και υπολείμματα χτιστης σκάλας πού εφάπτεται σ' αυτήν. Άπό τά λίγα δμως ευρή·

ματα (θραύσματα άγγείων, ίχνη κουρασανίου που εκάλυπταν τΙς επιφάνειες καΙ χτιστό α

γωγό υπερχειλίσεως) ύποθέτει τήν παρουσία τμήματος KυKλΙKί'jς ύστεροβυζαντινης δεξα

μενης, άνεξάρτητης άπό τό ερευνώμενο κτήριο. Τέλος, άνέσκαψε τό οίκόπεδο της όδοί)

Ίσαύρων, δπου άνακάλυψε στοά (Π ί ν. 48α-β), στρωμένη με ψηφιδωτά καί μπροστά στή

μικρή άνατολική διακοσμητική κόγχη πεσμένο τό γνωστό μαρμάρινο τόξο με τόν Γαλέ

ριο καΙ τήν προσωποποίηση της πόλης, πού στεγάζεται σήμερα στό Μουσείο Θεσσα

λονίκης4 (Σ χ. 1- 2).

J. Ή μελέτη αυτή 1tαρουσlάστηκε ώς δι1tλωματική διατριβή (του μεταπτυχιακο;:' δl1tλώματος tξει

δlκευσεως) στήν 'Αρχιτεκτονική Σχολή της Ρώμης τό Φεβρουάριο 1975 (καθηγητης G. de Angelis
dΌssat).

'Από τή θέση αύτή Οά ηΟελα νά εύχαριστήσω τόν καθηγητή κ. Χ. Μπούρα, ό b1totoc; 1tαρακολου

θησε τήν όλη μελέτη ως τό στάδιο Jtαρoυσιάσεώς της τόν άρχαtOλό'yo t Χ. Μακαρόνα. ό όποίο.;;

μας 1tαραχώρησε άριθμό άνέκδοτων στοιχείων. τά όποια βοήθησαν σημαντικά στό ξεκαθάρισμα ορι

σμένων σKOτεινOJν σημεiων τοί) δλου θέματος την Έφορο Κλασσικων 'Αρχαιοτήτων δ. ΑΙκ. Ρω

μιο1tούλου, ή όποία μας έJtέτρεψε τήν i:1tlibJtlQ ~ρευνα Kαi με κάθε ,pό1tO βοήθησε στό εργο μας Kαi

τήν αρχιτέκτονα δ. Λ. Καμ1tούρη.

Τά σχέδια των τεσσάρων έ1tιιcράνων ψευδο1tαραστά&ι1ν άριΟ. 725-728 και το;:, μlκροί) τόξου άριθ.

732 προέρχονται άπό τό άρχείο άρχιτεκτονlκων μελών το;:, 'Αρχαιολογικο;:' Μουσείου Θεσσαλονί

νίκης. πού συντάσσεται d1tb τούς αρχιτέκτονες Ε. Γεωργιάδου- Παπακωνσταντίνου, Γ. Κνιθάκη Kαi

τόν άρχαιολόγο Δ. Γραμμένο.

2. Χ. Μακαρόνας. Τό όκτάγωνον της θεσσαλονίκης, ΠΑΕ 1950. σ. 303-321. Οί ιστορικοί Kαi οί

περιηγητi:ς άγνοο(jν τήν ίiπαρξη to(j οκταγώνου. Ό Ο. Tafra1i. Topographie de Thessalonique. ParIs
1913. αναφέρει τόν κατάλογο το;:, Γάλλου Προξένου στή θεσσαλονίκη J.8. Germain (180ς αΙώνας).

αριθ. 9 «γειτονιά του ΆκσέΤζαμί", σ.144, σημ.l. Δημοσιεύει έ1tiσης χάρτη πού συντάχτηκε τό 1911
μέ τά μνημεΊα της Θεσσαλονίκης. Στη θέση του κατεστραμμένου τότε τζαμιου λανθασμένα άναφέΡεI

«Βυζαντινά ι,1tολείμματα κτηρίων».

3. ΆδημοσΙευτη εκθεση πρός τό Ύ1tουργείο ΠαιδεΙας· Διευθυνση ΆρχαιοηΊτων τ!Ίς 8 f7j1955

(βρίσκεται στό άρχείο της 'Εφορείας ΆρχαιοηΊτων θεσσαλονίκης).

4. 'A1tb τΙς ανασKαφeς αυτές το;:' Χ. Μακαρόνα ύπάρχουν δύο άδημοσiευτες φωτογραφίες καΙ

δύο σχέδιά του, τά b1tOia χρησiμευσαν στή σύνταξη των γενικων τοπογραφικ(\)ν σχεδίων της μελέτης μας.
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Σχ. 2. 'Α\'UΟ'καφή οί"οnέδου όδoeι ΊσαύΡωIl. Νότια otou. Μαρμιιρll'O διακοσμητικό τόξο,
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9Ζ ΠANN~ΙΣ ΚΝΙΘΑΚΗΣ

Ό Φ. Πέτσας τό ]964 - ]965 συμπλήρωσε τήν ανασκαφή της οκταγωνικης αiθoυσας

"αί τών δύο όρθογώνιων δωματίων στό βορρά, που ταυτοχρονα αποτυπώθηκαν από τόν

Ά. Κούντουρα 5. Έκτοτε. κατεδαφίστηκαν διαδοχικά οί τρείς συνεχόμενες πολυκατοι

κίες, κτισμένες κατό τό μεσοπόλεμο κατά μηκος τιΙς δδου Βύρωνος6, κι άργότερα, και

κατά διαστήματα, έγιναν καί άλλες εργασίες μέσα στο γενικο πρόγραμμα συντηρήσεως

του Γαλεριανοϋ ανακτόρου. ~Eτσι, συντηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν μερικως στό

όκτάγωνο με τήν επίβλεψη τοϋ Ά. Κούντουρα?: τμιjμα της τέταρτης και τμημα της πέμ·

πτης κόγχης, το δυτικό κλιμακοστάσιο, τό παλαιοχριστιανικό μαρμάρινο θύρωμα, οί

πλίνθινοι πεσσοι στή δευτερεύουσα παλαιοχριστιανική εΙσοδο. Έπίσης, έγινε μικρή

συντήρηση του δαπέδου απ' οπου αποκολλήθηκαν τα τρία διατηρούμενα διάχωρα

0.90 χ 0.90 μ. μέ κοσμήματα απο OpUS sectile, τα όποία μεταφέρθηκαν στό Άρχαιολογι

κο Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Στό τέλος του 19738, στα πλαίσια της σχετικης έρευνας του προθαλάμου, διενεργή

σαμε τομές για νά καθοριστεί ή μορφή του. Δυστυχώς, δέν κατορθώθηκε νά ερευνηθεί

ή νότια κυρία είσοδος του, που βρίσκεται κάτω άπό τους ακάλυπτους χώρους των πολυ

κατοικιων της όδοϋ 'Ισαύρων. Διενεργήσαμε επίσης μερικές καί γενικές αποτυπώσεις

τοϋ όκταγώνου και τοϋ προθαλάμου. Ή μελέτη αύη) περιστρέφεται κυρίως γύρω απο

θέματα προσδιορισμου της μορφης καΙ των διαδοχικων φάσεων τοϋ σημαντικού αύτου

μνημείου, πού θα είχε στήν αρχαιότητα μεγαλύτερη ίσως σπουδαιότητα ακόμη καί απο

τή Rolonda της Θεσσαλονίκης.

.5. Φ. Πέτσας. ΑΔ 22 (1967): Χρονικό, Σχέδ. 8, 9. Τό τελι:uταlo ολοκληρωι.ιένο αρθρο που όναφέρε

ται στό οκτόγωνο εΙναι του Μ. Vickcr~. ObscrvaIions οπ lhc OcIagon aI Thcssaloniki. Roman SIlIdics 1973.
σ. 111-120, εlκ. 8. 9. Το σύνολο της βιβλιογραφίας παρουσιάζεται παρακότω: Χ. Μακαρόνας, Χρονικά

Άρχαιολογικά, Θεσσαλονlκη, άριθ. 6, Μα1l'εδονικα 2 (1941-1952), σ. 594-596, εΙ1Ι'. Ι. Μ. Καραμα\'ώλη

Σιγανίδου, Άνασκαφαί πλατείας Ναυαρίνου, ΑΔ 20 (196.5): Χρονικά, σ. 409, Πίν. 4.56-4.58, Σχέδ. 1. Φ,
Πέτσας, Θεσσαλονlκη Α. 'Α\'αnΟΡΙ1l'όν σύμπλεγμα Γαλερίου. ΑΔ 21 (196ε): Χρονικά, σ. 331-333, Σχέδ.

t, Πίν. 340, 341. Φ, Πέτσας, Μακεδονlα, Θωσαλονίκη, Άνακτορικόν σύμπλεγμα Γαλερίου, ΑΔ 22
(1967): Χρονικά, σ. 391, Σχέδ. 7_9. G. Daux, Chronique dcs fouillcs 1%7. BCH 92 (1968), σ. 903, 904,
εΙκ. 1-5. 7. A.H.S. Mcgaw, Archaeology ίη Grccι;:c 1967-68. Archacological RcporI for 1967-68, όριθ, 14
σ. 15. Φ. Πέτσας, ΜνημεΙα τής Θεσσαλονίκης όριθ.54, Γαλεριανό Σύμπλεγμα, Μακεδονικό 9 (1969).
σ. 151, πίν. 48, 49, παρένθ. πίν. Ι. 2, Φ. Πέτσας, Άρχαιότητες καί μνημεΙα τής Κεντρικής Μακεδονίας,

Γαλεριανόν Συγκρότημα, ΑΔ 24 (1969): Χρονικό, σ. 296. 297, Σχέδ, 3. Μ. Καραμανώλη - Σιγανίδου.
Άρχαιότητες και Μνημεία Κεντρικής Μακεδονίας, 'Οκτάγωνον ΑΔ 26 (1971): Χρονικό, σ. 367-370,
Σχέδ. I-J, Πίν, 3.56, 3.57. Χ, ΜπαΚιΡτζης, 'Η θαλασσlα οχύρωση της Θεσσαλονίκης. Βιιζαντινά 7 (1975),
σ. 320-321, σημ. 161. Ο. Tafrali, Topographie dc ThessaloniqlIc, Paris 1913, πίν. 11. R. HoddinoLL, Early
Byzantinc Churchcs ίπ Maccdonia and SOLJlhern Scrbia, London 1963, σ. 123. 124. σχ. 56, Ν. Παπα

χατζης, ΜνημεΙα της Θωσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1970. σ. 12,
6. 'Από τά καινούρια οΙκόπεδα που δημιουργήθηκαν καΙ έρευνήθηκαν συστηματικά. τού Θ. Μεχ

τίδη πηρε δυστυχώς τό 1969 καί πάλι άδεια άνΟΙ1l'οδομησεως. Ή άνέγερση νέων ΠOλυKαΤOΙKιΙUν διακό

πηκε προσωρινά στά δύο έπόμενα οικόπεδα. χωρίς ομως νά ~χει οριστικοποιηθεί ή άναγ1l'αστικη άπαλ

λοτρlωσή τους. Τό οΙκόπεδο τού Συνδέσμου Άρτοποιών, άπλlίις άνασκάφηκε, ένώ διακόπηκε ή άνέγερ

ση τοϋ διπλανοϋ, της Χρυσής '1ωάννου, άφου δμως στό μεταξύ κατασκευάστηκαν στόν άρχαιολογικό

χΙUρo καΙ σέ έπαφη μέ τό οκτάγωνο τά πέδιλα καί τά ύποστηλώματα τοϋ ύπογείου.

7. Μ. Καραμανώλη -Σιγανίδου, ΑΔ 26 (1971): Χρονικά, σ. 367-370, Σχέδ. 1-3 (Α, Κούντουρα),

Πίν. 356 α-ε, 357 α-στ,

8. Έκθεση πρός τήν Άρχαιολογlκή Ύπηρεσία Θεσσαλονίκης, της 23/10/1973. Βρίσκεται στό άι>

χείο τής 'Εφορείας Άρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



ΤΟ ΟΚΤΑΓΩΝΟ ΤΗΣ θΕΣΣΑ\ΟΝIΚΗΣ 93

Ό Χ. Μακαρόνας στήν έκθεση των ανασKαφ{iJν του 1950, δπως και ό Μ. Vickers,
κάνει ορισμένες ίιποθέσεις για τή χρήση και τήν αιτία Kαταστρoφ~ς του μνημείου.

Τό πρόβλημα δμως τ~ς άιφιβoίlς χρονολογήσεως του οκταγώνου, σε συσχετισμό μέ τό

Γαλεριανό ανάκτορο καί τή Rotonda, παραμένει άνοιχτό.

Τό ΙCΤήριO δι σώζεται σε καλή κατάσταση,έκτός άπό τό δάπεδο ποιΌι φανερώνει τήν

άρχική του μεγαλοπρέπεια.Τό μέγιστο ϋψος των τοίχων πού σώζονται είναι 7-7.30 μ.

Στή μεγάλη κόnη καί σε άλλα σημεία σώζονται παχιά κονιάματα, μt αποτυπώματα της

πλούσιας εσωτερικης όρθομαρμαρώσεως, ποιΌι Οραύσματά της μόνο βρέθηκαν στήν έσω

τερική έπίχωση. Βρέθηκαν έπίσης τέσσερα μόνο έπίκρανα ψευδοπαραστάδων ( Σ χ. 3-6),

ποιΌι μαζί μέ τά τρία αποκολληθέντα τετράγωνα διάχωρα από opus secti]e βρίσκονται

στό 'Αρχαιολογικό Μουσείο'. Είναι φανερό δτι έγινε συστηματική λεηλασία του ίιλι

κου τοΟ οκταγώνου, δπως καί του ανακτόρου πού, δπως φαίνεται, γρήγορα εγκαταλεί

φθηκανΙΟ •

Γιά τήν εσωτερική διάπλαση καί τό διακοσμο του προθαλάμου δεν ίιπάρχει καμια

ένδειξη, έπειδή ή κατασκευή της δεξαμενής μέ τό σπάσιμο του δαπέδου καί τήν κάλυψη

των επιφανειών με ύδραυλικό κονίαμα. εξαφάνισε κάθε ίχνος (Π ί ν. 4Iα-β). νΕτσι λοι

πόν τα λίγα αύτα αρχαιολογικά δεδομένα μας όδηγουν. αφ' ένός μεν σε ορισμένα ασφα

λη συμπεράσματα. άφ' έτέροl) δε σε άλλες μή έπιβεβαιούμενες ύποθέσεις.

EPEVNA ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EΦQPEΙA ΚΙ\ΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ

ΠΡΟθΑI\ΑΜΟΤΟΝ ΑΥΓΟΥΠΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡ10 197] (Π Ι ν. 40-48α' Σχ. 7 - 20)

Ή τομή Ι άπέβλεπε στήν αποτύπωση της σκάλας ποιΌι οδηγοϋσε στό έσωτερικό της

μεταγενέστερηςδεξαμενης. Διερευνήθηκε τμημα της ανατολικης κοnης καί άποκαλύ

φθηκε πάλι ή καμπύλης μoρφ~ς σκάλα της δεξαμενης ποιΌι βΡ~Kε αρχικα ό Χ. Μακαρό

νας στην ανασκαφη του ]955.
Ή τομή ιι απέβλεπε στόν προσδιορισμό του πέρατος τ~ς ανατολικίΊς κόγχης. Ή

σχετικη ερευνα έδειξε πώς τό έξωτερικό τμημα της, σε βάθος περισσότερο του 1.50 μ.

κάτω από τήν έπιφάνεια του έδάφους, βρίσκεται κάτω από τό πρόχειρο διαχωριστικό

τοιχίο και τις αποΟίΊκες που ύπάρχουν στούς στενούς ακάλυπτους χώρους τα/ν διπλανων

ItOlIJKatOIKI(i)v. Τό ψημα αυτό της κόγχης καλύφθηκε μεταγενέστερα μέ τοϋβλα καί

κονίαμα. Συνεπ&ς, η ε{\ρεση του νότιου πέρατος της κόγχης μας έδωσε τη δυνατότητα να

καθορίσουμε έπακριβ&ς. για πρώτη φορά, τό καθαρό ανοιγμά της πού φτάνει τα 13.65 μ.

Ή τομή ΠΙ άποσκοπουσε στή μελέτη του διαφράγματος τίΊς εισόδου. Ή τομή, δια

στάσεων] χ ].20 μ., εγινε στην είσοδο από τόν προθάλαμο πρός τό όκτάγωνο. χωρίς

νά φτάσει στό δάπεδο της δεξαμενης. Βρέθηκαν ίιπολείμματα ένός μεταγενέστερου δια

φράγματος KατασΙCευασμένoυ από μΙKΡOUς λίθους καί ιcoυρασάνl, πλάτOUς 1.70 μ. περί

που, πού ε{χε φράξει την προϋπάρχουσα είσοδο (Π ί v. 45α - β).

Ή τομη ιν άπέβλεπε στήν ανείιρεση ItIeaV&v στηριγμάτων του συστήματος Kαλiι

ψεως της μεταγενέστερης δεξαμενης. Ή τομή αύτή πηρε σχiiμα σταυροειδές καί έγινε

σε απόσταση 3 μ. άπό την αρχή της άνατολικης ιcόγ:r.ης είχε πλάτος ].70 μ., μiiκος

9. Μ. Vickers, δ.Π.. ο. 116. 111' Μ. Καριψανώλη· Σιyανiδou. ΑΔ 20 (196S); Χρονι...σ. ο. 409.
Πίν. 457 α'Υ, 458 α-δ. Άριθ. Κατ. Άρzαιoλoyιιr;:ou Mouαείou θεσσαλoνίιcηι; 729-731.

10. Μ. Vίckcrs. δ.π., ο. 120.
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4.60 μ., με πλάγιες κεραίες τοΟ σταυρού 1.20 χ 1.50 και 1.30 χ 1.30 μ. άντίστοιχα. Ή

τομή αποκάλυψε στο ίδιο βάθος των 2 μ. τό γνωστό άπό τήν προηγούμενη ανασκαφή

στή δυτική κόγχη (οίκόπεδο Συνδέσμου 'Αρτοποιών) ύπόστρωμα του δαπέδου της δεξα

μενης. Για πρώτη φορά, βρέθηκε ανέπαφο τμημα του δαπέδου της δεξαμενης, πού βρί

σκεται σε άπόσταση 2.90 μ. άπό τήν άρχή της κόγχης καί σώζεται σε πλάτος 2.70 μ. Τό

τελευταίο αύτό στρώμα τού δαπέδου, πάχους 10 - 12 έκ., αποτελείται από τούβλα 1'0

λυμπητα μέσα σε κουρασάνι,διαστάσεων32 χ45 έκ. και παχοιχ; 4 έκ., μέ αρμούς μεταξύ

τους 4 έκ. περίπου. τα τούβλα αύτα καλύπτονται με παχύ στρώμα κουρασανίσυ 5 - 6 έκ.,

με τό όποίο έξασφαλιζόταν ή πλήρης στεγανότητα της δεξαμενης. Στό ύπόλοιπσ τμί'j

μα που ανασκάφηκε δέ σώζονται παρα μόνο τα ϊχνη τ{i)ν τούβλων που αφαιρέθηκαν, πανω

στο κονίαμα τοΟ υποστρώματος τους.

Πραγματοποιήθηκε, τέλος, συμπληρωματική έρευνα στα θεμέλια της γειτονικης

πολυκατοικίας άδελφών Παπακώστα, προκειμένου να διαπιστωθεΤ ή δυνατότητα μελ

λοντικης γενικης άνασκαφης και αναδείξεως τοΟ χώρου. Διερευνήθηκε ή μορφή της

θεμελιώσεως της πολυκατοικίας, τα τέσσερα υποστηλώματα της όποιας βρίσκονται στήν

άνατολική κόγχη. Τά υποστηλώματα αύτά, ακτίνας 30 έκ. περίπου, είναι ένωμένα με

πεδιλοδοκό ϋψους 50 έκ. καΙ διαπλάτυνση πλάτους J.50 μ. και ϋψους 50 έκ. Ή πεδιλο

δοκός αύτή έδράζεται στό ύπόστρωμα τοΟ δαπέδου της δεξαμενής, που άποτελεϊται άπό

μικρούς κολυμπητούς λίθους μέσα σε κουρασάνι.

Σύμφωνα με τόν Χ. Μακαρόνα υ:κθεση της 8.7.1955) ή ανατολική κόγχη τοϋ προ

θαλάμου εφάπτεται στον εύθύγραμμο τοΙχο πού ορίζει ανατολικά τό όκτάγωνο· ό τοΙ

χος στό σημεΙο αύτό ενοποιείται μέ τόν τοίχο τοΟ προθαλάμου. Τά φορτία τοΟ τεταρτο

σφαιρίου που κάλυπτε τήν κόγχη μεταβιβάζονταν σέ δύο μόνο, άντί σέ τρεΙς, συμμετρι

κες αντηρίδες, πού ένοποιοΟνται επίσης μέ τον τοΙχο, ενώ αντίθετα στή δυτική κόγχη υ

πάρχουν καί οί τρείς άντηρίδες.

~Yστερα από λεπτομερέστατο ελεγχο, κατορθώσαμε να χαράξουμε έπακριβώς τή

μορφή της καμπύλης καί τ{i)ν δύο KOyχ{i)v. Ή αδυναμία σμως μετρήσεως της χορδης της

δυτικης κόγχης, λόγq) ύπάρξεως χωματινου σγκου σέ επαφή με τήν οικοδομή Μεχτίδη

μας ανάγκασε (αφοϋ χρησιμοποιήσαμε καί τήν υπάρχουσα αποτύπωση Ι!) να προσδιορί

σουμε γραφικα τό πέρας της κόγχης, πού ή χορδή της φαίνεται νά ειναι 15 έκ. μικρότερη

από τήν ανατολική. 'Η αποδοχή της διαφοράς αυτής, πού ώστόσο μας κάνει να διατηρού

με όρισμένες έπιφυλάξεις, δέν ερχεται σε αντίθεση με τό πνεύμα της εποχής (40ς μ.χ.

αίώνας)!2.

Στή δυτική κόγχη, σώζονται ακόμη στό σημείο της άξονικης αντηρίδας υπολείμ

ματα αγωγοϋ, πού περιορίζεται ανάμεσα σ' αύτή τήν αντηρίδα καΙ τόν παχύ δυτικό εύθύ

γραμμο τοίχο. Ή άπουσία της δυτικης παρειας του αγωγοϋ καΙ κυρίως ή άνεξαρτησία

ηϊς αντηρίδας άπό τόν τοίχο, δπως καί ή ϋπαρξη μικρης διακοσμητικης κόγχης στήν έξω

τερική παρειά τοϋ τοίχου της πέμπτης κόγχης, μας κάνουν βάσιμα νά πιστεύουμε πως

ταυτόχρονα μέ τήν κατασκευή τού όκταγώνου κατεδαφίστηκε ό δυτικός τοίχος, πού ανη

κε στήν πρώτη φάση τοϋ ανακτόρου· σώθηκαν μόνο τά θεμέλιά του κατω από τό δάπεδο

της μεγάλης αύλης πού ανοίχτηκε πρός τά δυτικά.

]1. Φ. Πέτσαr;. ΑΔ 24 (1969): Χρονικά. σ. 296-297, Σχέδ. 3.
12. ΣηΊ χάραξη τη~ OKταγωνι",η~ αίθουσας παρουσιάζονται έπίσης μικροδιαφορές.
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Ή μεγάλη σταυροειδης τομη ηταν αρνητικη ώς προς την πιθανη ύπαρξη στηριγμά

των (πεσσών η κιόνων), διατεταγμένων σε σχl'jμα όρθογωνικοϊι καναβου, πού θά είχαν

σκοπό' τους την ύποστηριξη τού δώματος Τl'jς μεταγενέστερης δεξαμενης. Δεν πρέπει

όμως να αποκλειστεί η πιθανότητα να βρεθούν ίχνη στηριγμάτων (η άκόμη ενός τοίχου

,
-Ρ; ι - : Ι

-- -
Σχ. 9. Προθάλαμος: ύπάΡχουσα κατάσταση, τομή κατα πλάτος, Β-Β.

παράλληλου πρός τΙς μακρές πλευρές) που υποστηριζαν τό σύστημα καλύψεως, σε περί

πτωση όλοκληρώσεως τl'jς άνασκαφl'jς τού προθαλάμου l3 .

13. ΦαιVΌμ~νo μεταΤΡοπ!1ς ΠεΡίκενψου Κ"τίσματος σέ κινστέρνα, ανάλογο μέ το;) προθαλάμου το;)

οκταγώνου τ!1ι; θεσσαλονίκης έχουμε καί στήν Κωνσταντινούπολη μέ τό Ια/κλικό κτίσμα διαμέτρου

30 μ. (πιθανώς μαυσωλε10 τ!1ι; περιόδου πριν άπό τό Μ. Κωνσταντίνο), δυτικά άπό τήν έκκλησία το;)

Μυρελαίου (Bodrum Cami), βλ. κάτοψη στόν W. Hotz, Byzanz - Konstantinopel Istanbul. Munchen
1971. σ. 104. ε(κ. σ. 105. Πρόχειρα. για τΙς δεξαμενές της Κωνσταντινουπόλεως βλ.: Ph. Forcheimer
J. Strygowski. Die byz.antinischen WasserbehalIer νοη Konstantinopel, Wien 1893.

Ό Χ. ΜπαJO:ιρτζης, Περί του σVΓKpoτήματoς τf'\; Άγοp(iς τηι; θεσσαλονίJO:ηι;. Β' Συμπόσιο γιά

τήν 'Αρχαία Μακεδονία, σημ. 42 (άδημΟ:Jίευτο αρθρο). πιστεύει δτι ή δεξαμενή ήταν αΚ"άλυπτη. Έπίσης

βλ. τύπOl.lς υπαιθρίων δεξαμενίi)ν Κωνσταντινουπόλεως: R. Janin, Constantinople Byzantine, Paris
1950. Με-Υάλει; άνοlχτές δεξαμενές το;) 50υ μ.χ. αίώνα JO:ai άργότερα, σ. 195-200, χάρτης νΗ (το;) Έ·

βδόμου. 8ος μ.Χ. αίώναι;).
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'Η εκβάθυνση τοϋ προθαλαμου κατά] .10 μ. κάτω άπό τη στάθμη του παλαιοχριστια

νικου δαπέδου πρεΠΕΙ να είχε αναμφίβολα σκοπό της τllν αυξηση της χωρητικότητας της

δεξαμενής i'ι τό χαμήλωμα της στάθμης της, για νά ρέουν σ' αυτή τά νερά που συγκεντρώ

νονταν σε κάποια απόσταση. 'Ι-ι εκβάθυνση θά κρίθηκε αναγκαία. ytati η ανύψωση τi'iς

στάθμης του έδάφους την έποχη ουτη σε σχέση με εκείνη της προηγούμενης περιόδου

(πού όρίζεται άπό τό σχετικό ύψος του αγωγου ύπερχειλίσεως)ήταν σχετικαπεριορισμέ

νη (περίπου 1.60 μ.). Ή συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής υπολογίζεται σε ]400 μ.3

νερου.

Ποτέ μέχρι τώρα δεν εγινε απόπειρα αναπαραστάσεως της άνωδομης, μετά από λε

πτομερειακή αποτύπωση (Σ χ. 10) τού οκταγώνου Τf1ς Θεσσαλονlκης καί τοΟτο γιατί δέν

είχαν γίνει ίσως άντιληπτά στοιχεία της θολωnlς καλύψεως τών κογχών του. 'Ii λεπτομε
ρής άποτύπωση της γενέσεως τοΟ τόξου μετώπου της εκτης κόγχης (Π ί ν. 46α-β' Σ χ. ]])
στήν αριστερή πλευρά καί σέ ϋψος 5.85 μ. άπό τό δάπεδο, μας δίνει τή μορφή καί τόν

τρόπο της κατασκευης του. Πρόκειται γιά τρία τοΟβλα στήν δψη, μήκους 42 έκ., τό

καθένα και ενα σέ ύποχώρηση 40 έκ. Στή μεγάλη κόγχη δέ σώζονται ίχνη του τόξου με

τώπου, πού πιθανότατα βρίσκονταν σέ υψηλότερη στάθμη (βλ. γραφική αποκατάστα

ση). 'Επίσης, δέ σώζονται ίχνη τοϋ τόξου μετώπου της κυρίας εισόδου από τά νότια.

Κατά τήν άνασκαφή του οίκοπέδου της Χρυσής Ίωάννου, στήν έξωτερική δυτική

πλευρά του όκταγώνου, και στό βάθος τών θεμελίων της κυρίως αίθουσας, βρέθηκαν δύο

κάθετα προς αυτή και παράλληλα μεταξύ τους θεμέλια τοίχων, πλάτους 2.50 μ. περίπου

τό καθένα, καί σέ απόσταση 8.20 μ. τό ενα από τό αλλο (Π ί ν. 46γ - 47α). Ή κατασκευή

τών θεμελίων τών δύο παραπάνω τοίχων από μεγάλα κομμάτια λίθων μέ ισχυρό κονίαμα

καί ό τρόπος μέ τόν όποίο αυτά συναντουν τήν κυκλική ύποδομή του οκταγώνου, όπως

και ό τρόπος παραμορφώσεως του μαρμάρινου παλαιοχριστιανικοΙ} δαπέδου, ένισχύουν

τήν πεποίθηση πώς τά θεμέλια αυτά προέρχονται από τήν άμέσως προγενέστερη φάση

του ανακτόρου. Στήν ίδια δηλαδή θέση ύπηρχε μιά μεγάλη ορθογώνια αίθουσα που κατε

δαφίστηκε, για να έλευθερωθεl ό χώρος και νά κατασκευαστεί τό νέο κτήριο και ή αυλή

που διαμορφώθηκε στα δυτικά. Ύπολείμματα θεμελίων τ6)ν τοίχων Τf1ς αίθουσας αυτής,

που βασιμα πιστεύουμε πως ύπάρχουν ακόμα κάτω άπό τό οκταγωνο δεν ί::γινε δυνατό νά

ανευρεθουν. Μια δοκιμαστική τομή στό μόνο σημείο. όπου λεlπουν τελείως και τό δά~

πεδο καί τό χυτό ύπόστρωμά του, δηλαδή μεταξυ πέμπτης και εκτης κόγχης, θά μας έδινε

τήν τελική απάντηση, αν και ή έρευνα σέ ορισμένα σημεία στό εσωτερικό της αίθουσαςl4

φανέρωσε σε βάθος 30 έκ. ίχνη προγενέστερου ψηφιδωτου δαπέδου.

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΙΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕ

ΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ T1iI ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ)

Οϊ διαδοχικές αλλαγές χρήσεως τοΟ οκταγώνου εφεραν σημαντικές τροποποιή

σεις στήν κάτοψη. πού αλλοίωσαν τελlκα τήν αρχική απέριττη μορφή του. Διακρίνον

ται τρεΙς κύριες φάσεις: ή ύστερορωμαΙκή,ή παλαιοχριστιανικήκαί ή ύστεροβυζαντινή.

Στήν ύστερορωμαΥιι:ήφαση (Σ χ. ]2) άνήκει τό σύνολο τών διατηρούμενων μέχρι σή

μερα λειψάνων, έκτός από τα δύο συμμετρικά δωμάτια και τήν ανοικτή στοα που βρίσκον

ται στα βόρεια. Τό κτήριο, δπως αναφέραμε παραπάνω, τοποθεΤ11θηκε στον ορθογώνιο

14. Μ. Καραμανώλη - Σιγανίδου. ΑΔ 20 (1965): Χρονιιςά, σ. 409.
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χώρο πού ανοίχτηκε!5 μέ τήν κατεδάφιση της μεγάλης αίθουσας και τών πλευρικών σ' αυ

τή δωματίων, ένώ κρατήθηκαν άνέπαφοι μόνον ό βόρειος καί ό άνατολικός τοΤχος

Σι. [2. ·Ol('τύ:Y(ιJνo. Ύστεpopω~1I.1Tι..iΊ φUση. Ά~(lνoμεΤΡIKή τομή.

(Π ί ν. 47β, 48α-β), δπως καΙ ή νότια στοά!6, πού πιθανόν να μετασκευάστηκε αύτή τήν έ

ποχή. Άντίθετα, ό δυτικός τοίχος κατεδαφίστηκε αφίνοντας έλεύθερο τό κτήριο προς

15. ΕΙναι γνωστό πώς στή ΡωμαΙκή αρχιτεκτονική αύτης της περιόδου κύριο ένδιαφέρον για

τούς αρχιτέκτονες Μροοοιάζει ό έσωτερικός χωρος (άνάπτυ~η της θολοδομίας κλπ.). Ταυτόχρονα,

tξαKoλoυθεI vΆ κυριαΡχεΤ σέ πολλές περιπτώσεις στό fδαφoς ή έλεύθεΡη σύνθεση. tv6J ΟΙ ακανόνιστοι

χωροι πού περισσεύουν γύρω άπό τά κτήρια λίγο τούς ένδιαφέρουν μιά καί δεν ήταν προσπελάσιμοι

παρά μόνο σέ περιπτώσεις ανάγκης - έπισκευές καΙ καθαρισμός - (βλ. τό μικρό ναό (;) στό ανακτορι

κό σύμπλε-Υμα του ΓαλερΙου). Ό θρίαμβος της ελεύθερης σύνθεσης στό χώρο. μέ ταυτόχρονη δμως συγ

κέντρωση προς τό έσωτερικό (χαρακτηριστικά του 40υ αιώνα) κατεξοχήν παρατηρεΙται στην ~παυλη

τής Piaz.za ArmerIna στή Σικελία. Βλ. Α. Boethius - J. Ward Perkins, EIruscan and Roman ArchiIec
ture, Harmondsworth ]970, σ. 529·531, είκ. 202. L. Crcma, L'archiIetlura romana, Τοτίοο 1959, σ,

605,607 καί Ρ. Chiolini, Ι caratIeri distribUIivi degli antichi edifici, Mίlano 1956, σ. 82·86, σ. 83 (σχέ

διο).

16. 'Αδημοσίευτο σχέδιο του Χ. Μακαρόνα μέ τό ΒΑ. τμημα τής νότιας μεγάλης αυλης. Βλ. πα

ραπανω σημ, 4,
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τόν ανοιχτό χώρο της μεγάλης ούλης, που σήμερα ταυτίζεται μέ το διαμορφωμένο τμημα

της πλατείας Ναυαρίνου.

Στη γενικη σύνθεση ιωριαρχοϋν δύο κύριοι κάθετοι μ!>ταξύ τους άξονες. Ό άξονας

κατά μf}κος τοϋ προθαλάμου από άνατολικα προς δυτικά, καΙ ό κάθετος προς αύτόν άξο

νας του κτηρίου, από βορρα προς νότον που καθορίζεται από την είσοδο και τη μεγάλη

κόγχη στο εσωn:ρικό 17 • 'Ι-Ι χάραξη της οκταγωνικης αίθουσας είναι βέβαια κανονική,

άλλα παρατηρουνται ορισμένες διαφορές στο μηκος των πλευρών" ετσι, οί δύο απέναντι

έσωτερικές παράλληλες πλευρές ΑΒ, FE έχουν μεγαλύτερο μηκος, δηλαδη 9.70 μ., αντί

9.45 καί 9.60 μ. των αντίστοιχων δύο πλευρών HG, CD.
Στην κατασκευή κυριαρχεΙ τό opus mixιumI8, οί ατέλειες δμω; στή χ<'φαξη καϊ την

KαrασKευη χάνονταν πίσω άπό τά χοντρά κονιάματα καΙ τΙς πλούσιες επενδύσεις (Π ί ν.

49α - β). Στήν oκrαγωνΙKη αίθουσα τα κατακόρυφα φορτία καϊ οί πλάγιες ώθησεις παρα

λαμβανονταν από τους παχείς τοίχους καΙ τϊς διαπλατύνσεις στίς βάσεις των θόλων, έν&

άντίθετα στον προθάλαμο οί πλάγιες ωθησεις των δύο τεταρτοσφαιρίων παραλαμβάνον

ταν από αντηρίδεςl9, χαρακτηριστικό γνώρισμα της τεχνικης της ύστερορωμαϊκης πε

ριόδου.

Τόν εσωτερικό χώρο ασφαλώς θά πλούτιζε διώροφος έπίπλαστος ρυθμός: τόξα, KOρ~

νίζες, κορινθιακά επίκρανα ψευδοπαραστάδων:!(l καΙ τους τοίχους θά κάλυπτε πολυτελέ

στατη όρθομαρμάρωση. Δεν εΙναι γνωστη ή μορφή τοϋ άρχικοϋ ύστερορωμαϊκοϋ δαπέ

δου, αύτό όμως πού σώζεταl21 προέρχεται άπό τή μεγάλη παλαιοχριστιανική μετασκευή.

Ό Μ. Vickers22 βασισμένοςστήν άνασκαφη του Φ. Πέτσα (1964) πιστεύει πώς τό δάπεδο

αύτό κατασκευάστηκε 30 έκ. πάνω άπα τη στάθμη τοϋ αρχικου ρωμαϊκου ψηφιδωτου δα

πέδου, άντίληψη πού ερχεται σε αντίθεση μέ τίς μεγάλες προθέσεις nΙς ρωμαϊκης άρχι

τεκroνΙKης του 40υ αίώνα. Μαρμάρινο δάπεδο με μεγάλες πλάκες δικαιολογείται, κατά

17. 'Ομοιος τονισμός του άξονα είσόδου - άπέναντι κόγχης παρατηρείται ιcαι σηΊ Minerva Me
dica (δειcάγωνo). μέ μικρή διεύρυνση της απέναντι τι'1ς είσόδου κόγχης. τι'1ς όποίας ή γένεση του τόξου

μετώπου, άντίθετα άπό έιcείνη τι'1ς μεγάλης ιcόγχης τού όnαγώνου, παραμένει στήν ίδια στο.θμη της

γενέσεως τ&ν υπολοlπων κογχ&ν. Βλ. Α. BoeIhius· J. Ward Perkins, δ.Π., σ. 509.510. είιc. 194 ιcαι Ι.

Crema, δ.π.. σ. 570-571.
18. 'Από ζ&νες τεσσάρων τούβλων (πέντε μόνο στή μεγάλη ιcόγχη) άνα ± 80 έκ. και πρασιVΌλιθo.

το. λατομεία (Π ί ν. ]53 γ) της τοπικης αυτης πέτρας της Θεσσαλονίκης συνορεύουν μέ τό συνoιιcισμό

τι'1ς Εοογγελιστρίας. Χ. Mπαιcιρτζι'1ς. 8ιζαντινiι. 7 (]975), σ. 294. σημ. Ι]. λειτουργούσαν άιcόμα στΙς

ο.ρχές τού αΙώνα (Φωτογραφία, Archives Fologr. Paris υπ' άριθ. 1592/7, λήψη 16 Δειcεμβρίoυ 19]6).
19. Τή χρήση τ&ν ο.ντηρlδων τή συναντσμε πρώιμα στή Vil1a di SeIte Bassi (Ρώμη μέσα του 2ου

μ.Χ. αΙώνα). Α. BoeIhius-J. Ward Perkins, δ.π., σ. 322-323. εΙιc. ]29 καί L. Crema, δ.π .• σ. 56], 564.
είιc. 598.

20. Ή διάσωση τ&ν παραστάσεων τ&ν θεοτήτων πάνω στά έπίκρανα (που έρμηνεύονται ώς Δίας,

Διόσκουρος. Ύγεlα, Έρμι'1ς, κο.βειρος). οοτερα άπό τήν παλαιoxρισηανιιcή μετασιcευή του κτηρίου

οφεlλεται όφ' έVΌς στό περιορισμένο μέγεθο.:; τ&ν εΠllφάνων (πλάτος άνω βόσ. 80-82, κάτω βόσ. 50.5-55
καί ϋψος 60.5-63 έιc.) ιcαί αφ' έτέρου στή θέση πού βρίσιcoνταν τοποθετημένα, δηλαδή στή ζώνη τ&ν

παραθύρων, δπου ι'1ταν σχεδόν αδύνατο νο. τα ξεχωρίσουν τό μο.τια τ&ν πιστ&ν ιcαι πραKΤΙΙCα δύσκολο vΆ

ιcαταστρέψoυν τά πρόσωπά tOu<;.
2]. Φ. Πέτσας, ΑΔ 22 (1967): Xρoνιιcά, Σχέδ. 8, 9.
22. Ό Μ. Vickers, δ.π., σ. ]18, σημ. 56. τα θραύσματα τού ψηφιδωτοί> δαπέδου πού βρέθηκαν fξω

άπό τή νότια πλευρά του όκταγώνου (Χ. Mαιcαρόνας, δ.π .. σ. 309), πρέπει να προέρχονται άπό τού.:; χώ

ρους πού πλαισίωναν τή μεγαλη προϋπάρχουσα σ' αύτή τή θέση όρθογώνια αΤθουσα.
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/~
τή γνώμτ(fi'ζ,,<i'1:να σποΙΥ"δαίο περίκεντρο κτήριο, δπως τό οκτάγωνο. Τό δάπεδο αυτό
, 'θ .. ι 11 JI"'=-'λλ ξ\ 1,' ,. ., λ' - - ,

~
αφαΙΡΨ:lTl1(ε, ρn;ιν α α ε τε'&ειως η χρηση και η κ ιμακα του εσωτερικου χωρου.

"- v; (1~I, λ ) \'\ . . (Σ 13) . 'λ . - 'θ .\ \κατlil την πα αι'(\)χριστιαν~Kη φαση χ. , για τη ατρεια της νεας ρησκειας,

~~άζ"α:'~ή αiθουαα~. Δυατυχώς, ή Kα,αακeυή ,ης δεξαμενης

'\\ ,~~ ~~ ~
(~ ~

"",Υ;;:>

"V

Σχ. 13. 'Οκτάγωνο. Παλαιοχριστιανικη φάση. Άξονομετρικη τομη.

στόν προθάλαμο εξαφανισε, δπως αναφέραμε, κάθε στοιχείο της φάσεως αυτης εν τού

τοις, ή κυρία είσοδος παρέμεινε στό νότο24 αφου περιορίστηκε σημαντικά τό αρχικό

23. Άλλαγές γίνανε στην κάτοψη τοϋ περίκεντρου (έξαγωνικοϋ) κτηρίου τοϋ μεγάλου ανακτόρου

τής Κωνσταντινουπόλεως (αρχές 50υ μ.Χ. αΙ Θεοδ. Β') στην περιοχη τοϋ 'Ιπποδρόμου. Ή αιθουσα μετα

τράπηκε σέ ναό τής Άγίας ΕUφημίας κατα τις αρχές τοϋ 70υ μ.Χ. αιώνα. Τ. Mathews, The Early Churches
of Constantinople, Pennsylvania 1972, σ. 61-67, εΙκ. 29-33 και R. Neumann - Η. Belting, Die Euphemia
Kirche am Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken, B:::rlin 1966.

24. Βλ. τ11ν τοποθέτηση των τεσσάρων διαχώρων μέ opus sectile στόν άξονα τής νότιας εισόδου.
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της ίίνοιγμα (5 μ.) σε 2.50 μ.25 (τό κατώφλι του θυρώματος σώζεται ίη situ). Έπιπλέον

ανοίγονται στό βορρά. στό βάθος της πρώτης καί n)ς εκτης κόγχης, δύο δμοιες πόρ

τες'U, που όδηγουν σε δύο συμμετρικά όρθογώνια, με εσωτερική σταυρtκη διάρθρωση

δωμάτια. Οί περιμετρικοί τοΙχοι τους χτίζονται σε έπαφή με τούς εξωτερικούς τοίχους

τοϋ όκταγώvου, ακολουθώντας την ίδια κατευθυνση (π ί ν. 50α). Ή στέγαση των δωμα·

τίων γίνονταν κατά πάσα πιθανότητα με ασπίδα που υποστηριζόταν από τέσσερα ίσα

περίπου τόξα (άνοίγματος κατά ζεύγη 3.70, 3.90 μ.). την ίδια εποχή δόθηκε ή δυνατότη

τα έπικοινωνίας από τό βορρά n)ς κυρίας αίθουσας με τό ανάκτορο, με μια στοά πλά

τους 1,40 μ. πού καλυπτόταν με ημικυλινδρικό θόλο' ίχνη του διακρίνονται στον έξω

τερικο τοίχο (Π ί ν. 50β). Γιά νά καλυφθεί όμως η διαφορά στάθμης μεταξύ στοας καί

άνακτόρου, κατασκευάσθηκε κλίμακα άπο η'ιν όποία σώζονται σημερα οί πρωτες βαθμί

δες μονάχα.

Στη μεγάλη αίθουσα KατασKευάσeηKε δάπεδο, πού άποτελείται από μαρμάρινες πλά

κες καί μεγάλα διάχωρα μέ μαρμαροθετήματα (διαγώνια τοποθετημένες τετράγωνες πλά

κες σκούρου καί άνοιχτοϋ χρώματος). τα διάχωρα είναι τοποθετημένα ασύμμετρα ώς

πρός την κανονικη χάραξη της αίθουσας, ωστε να τονίζεται ό αξονας27, μεγάλη κόγχη

νότια είσοδος, όπου τοποθετηθηκαν τέσσερα διάχωρα άπό opus secιίle2θ , πού πρέπει

νά προέρχονται άπό προγενέστερα κτηρια (spolia). Οί κόγχες διαστρώνονται μέ άπλες

όρθογώνιες πλάκες. Τό δάπεδο τi'jς μεγάλης κόγχης ύπερυψώνεται κατά 30 έκ., διασώζε

ται τμημα τοϋ στυλοβάτη διαχωρίσματος τοϋ πρεσβυτερίου σε μηκος 2.60 μ. (Π ί ν.

51α - β).

Έκτος από τίς μεγάλες αλλαγες στήν κάτοψη και την κατασκευη του νέου δαπέδου,

δέ γνωρίζουμε ποιά ήταν ή εκταση t6.lv άλλαγ6.lν πού εγιναν στο διάκοσμο της αίθουσας

toi) προθαλάμου και t6.lv δύο συμμετρικών δωματίωv29. νΑγνωστη μενεl ή διάρκεια ζω

ης τοϋ οίκοδομηματος μετά την παλαιοχριστιανική μετασκευή, δπως καί ή χρονολογία

της καταστροφης του. Ό Vickers30 επικροτεί την αποψη του Μακαρόνα 3Ι , πως αιτία ή

ταν σεισμός και βάζει ώς χρονικό δριο τό np6.lto τέταρτο toi) 50υ μ.χ. αιώνα. Ό Χ.

25. Περιορισμός του nλάτους της αρχιl(ης είσόδου. O1tα/ς Ι(αι νέα είσοδος Μρατηρείται στο ναό

της Άγίας Ευφημίας, Τ. Mathews. o.n.. εΙI(. 30. R. Neulnann - Η. Bclting, o.n., σ. 45. εΙ 1(, 13. 14.
26. ΤΟ θύρωμα τι)ς ΒΑ, nόρτας αναστηλώΟηl(ε CtnD τόν Ά. Κούντουρα ΑΔ 26 (1971): Χρονικά,

σ. 367, Σχέδ. 1-3. Για τόν τV1tO τού θι.ιρώματος βλ. Ά.Κ, 'Ορλάνδος. Ή Ξυλόστεγος Παλαιοχριστια

νιl(ή Βασιλική, Άθηναι 1952, τόμο ", σ. 413, ell(. 371, 373.
27, Φ, Πέτσας. ΑΔ 22 (1967): XPOVll(Ct, σ. 391, Σχέδ. 8,9. 'Α,Κ, 'Ορλάνδος,o.n., σ. 258, εΙI(. 208,

209 (Βασιλικη της Σιl(υώνας). Η. Kier, Der Mittclalterliche Schmuckfussbodcn, Dusse]dorf, ]970. κα

τηγορία 2, σ. 150. ]51.
28. Ό Μ. Vickers, 6.n., σ. ] 18, αριθ. 729-731 στόν l(ατάλΟΎΟ τιΟν άρχι tCl(tOVIl(ιOv μελιΟν τού Άρ

χαιολΟΎιl(οϋ Μουσείου θεσσαλονίl(ης.

29. Στό ΒΑ. δωμάτιο βρέΟηl(αν Ιχνη έντοίχιων ψηφίδων l(αΙ opus sectile. onro.; Ι(αl ίχνη ορθο

μαρμαρώσεως. Φ. Πέτσας, ΑΔ 21 (1966); XPOVII(Ct, σ. 333. Βλ. opus sectile βασιλιl(ης του Παρεντίου

Ι(αl τιΟν l(ιονοστοιχιιΟν του Άγ. Δημητρίου. Ά.Κ. 'Ορλάνδος. 6.n., εΙκ. 203-206. Ίσως νά nροστέΟηl(αν

ψηφιδωτά στά τεταρτοσφαίρια των έπτά I(ΟΎΧιΟν καΙ στήν κυλινδρική καμάρα της νότιας εΙσόδου_

Βλ. αργότερα, τά ψηφιδωτά που nροστίΟενται στΙς κυλινδριl(ές Ι(αμάρες l(αΙ στό θόλο της Γαλεριανης

RoIonda των μέσων τοϋ 50υ μ.Χ. αΙώνα.

30. Μ. Vickers, δ.π., σ. 120, σημ. 80 (Ρ.εγάλος κατάλογος σεισμων).

3]. Χ. Μαl(αρόνας, Ο.π., σ. 304.
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το ΟΚΤΑΓΩΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι07

Μπακιρτζης32 δμω::;, σέ αδημοσίευτο αρθρα του, μεταθέτει τή χρονολογία καταστροφης

του, δύο αιωνες αργότερα (620 - 630 μ.Χ.), τήν εποχή που καταστράφηκαν άπό σεισμό

τά σημαντικότερα μνημεία και τα τείχη της Θεσσαλονίκης.

Κατά τούς ύστερους βυζαντινούς χρόνους, ή ανάγκη για ύδρευση του νοτιοανατο

λικου τομέα της πόλης33 καλύπτεται άπο τήν κατασκευή δεξαμενης μέσα στόν έγκατα

λειμμένο προθάλαμο τοΟ όκταγώνου, καί γίνεται άνάλογη μετασκευή. Ό Χ. Μακαρόνας

αναφέρει στήν εκθεση του (8.7.1955), πώ; σύμφωνα μέ τίς ένδείξεις των άνευρεθέντων

στήν έπίχωση βυζαντινών όστράκων, ό προθάλαμος χρησιμοποιόταν γιά δεξαμενή

τουλάχιστον μέχρι τό 140 αιώνα. Ή μελλοντική μελέτη του συνόλου του υλικου, μετά

τήν ολοκλήρωση της άνασκαφης, θά έπιτρέψει καί τόν προσδιορισμό της ενάρξεως

χρήσεως της παραπάνω δεξαμενης.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΣΤΟ ΓΑΛΕΡΙΑΝΟ ΣΥΓΚΡΟΗΙΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π ί ν. 52Υ)

Τό άνάκτορο έκτεινόταν στό χωρο που περικλείεται μεταξυ της 'Εγνατίας, τών Άνα~

τολικών και τών Θαλασσίων τειχών, δπου ή μνημειώδης πρόσοψη καί ό μικρος PωμαI~

κος λιμένας, ή σκάλα του όποίου παίρνει το όνομα «έκκλησιαστική σκάλοι), όταν άρ

γότερα το όκτάγωνο μετατρέπεται σέ ναό34 .

Τά δυτικά όρια παραμένουν άκόμα άσαφη. ΤΟ άνάκτορο της Θεσσαλονίκης, που χτί

ζεται μέσα στήν πόλη επεκτείνοντας τά ανατολικά της όρια, δέν άκολουθεί (Σ χ. 14)
τήν αίιστηρή τετραμερή διαίρεση (Via Principalis - Via Praetorla) του άνακτόρου

στρατοπέδου του Spa1ato35. Παρόλο όμως που ή σύνθεση παραμένει έλεύθερη, οί χώ

ροι διατάσσονται γύρω άπό όρθογώνιες αυλές, άκολουθώντας καθετους μεταξύ τους αφα

νείς άξονες. Άπό τά υπάρχοντα λείψανα μπορουμε να διακρίνουμε εναν κύριο αξονα που

32. Χ. Μπακιρτζή.;. Περί .00 συγκροτήμαωςτης ΆΥΟρα.; τη.; Θεσσαλονίκη.;, Β' Συμπόσιο γιά

τήν 'Αρχαία Μακεδονία. σημ. 42.
33. Γιά τό υδραγωγεία καΙ τΙ.; δεξαμενες τής Θεσσαλονίκης βλ. Ο. Tafrali. δ.π., σ. 115-119. πίν. Ι.

Ά. Ξυγγόπουλος. Κινστέρνα καί φρέαρ βυζαντινων χρόνων εις τήν Θεσσαλονίκην. Έπετ. Φιλοσοφι

κης Σχολης τοί) ΑΠΘ 7 (1957). σ. 51-60 καΙ Ά.Κ. 'Ορλάνδοι;. Μοναστηριακή άρχι.εκτονική. 'AOfI\'(t!
1958. τόμο 11. σ. 118. εΙκ. 132. 135.

34. Χ, ΜπαΚlΡτζης, Βυζαντινα 7 (1975), σ. 297, σχ. Ι, άριΟ. 20,21,25, πίν. 13,14, σχ. 4, 5, 10, 11.
ορίζει τή γραμμή των τειχών. Ό μικρός αύτοκρατορικός λιμένας μέ Ιδιαίτερη άποβάθρα (σκάλα) α

πείχε περίπου 150 μ. άπό τόν προθάλαμο .00 οκταγα/νου' παρόμοιο παράδειγμα, έκτα; άπό τήν απο

βάθρα τ,)Ο άνακτΟρ.ου .00 SpaJaIo, ήταν καΙ τό μεταγενέστερο μικρό λιμάνι τοΟ ΒουκολέΟ'ιτα στήν

Κ(ονσtανΤΙVQύπολη. Βλ. Χ. Μπακιρτζή.;, δ.π .. σ. 320, 321, σημ. 121. W. ΗΟΙΖ, δ.π., σ. 84, άποψη

είκ. σ. 85.
35. Για τόν τύπο των Ρωμαίκων σψατοπέδων βλ. Ρ. Chiolini, δ.π., σ. 173-176 καΙ R. FelJmann.

Le <<Camp de DiocJetien» a Palmyre et l'architecture rnilitaire du Bas - Empire, Mclanges d'histoire an
cicnnc et d'architccturc, offerts a Ρ, CoJJart, σ. 173-191 καί ε1κ. 1-19.

Έκτός άπό τό ανάκτορο τοϋ SpaJato. Ε, Hebrard. Le Palais de Diocletien a Spalato, Paris 191 Ι,

Α. Frova. L'artc di Roma c dcl mondo romano, Torino 1961, σ. 592-595, είκ. 539-541 είναι γνωσ.ά της

Συρία;, τής Φιλιππουπόλεως, ηΊ.; Παλμύρας καί τι1ς Άντιόχειας, L. Crema. ό.π.. σ. 613·615, 619, 620,
εΙκ. 809·813, 818. Τό τελευταΤο χτίστηκε από τό Διοκλητιανό πάνω σέ μιά νησίδα στόν ποταμό '0
Ρόντη, δίπλα στόν 'Ιππόδρομο. Τήν έπίστεψη των τειχών του μέ κιονοστοιχία τήν ξαναβρίσκουμε

στο παλάη τοΟ Spalato - χτίστηκε 5 χλμ, άπό τά Σάλωνα, πρωτεύουσα τι1ς Δαλματία; - δπου καΙ

πάλι άπαντα ή ίδέα της έπίσημης δψη.; πρός τή θέα. Α. Boethius - J. Ward Perkins, ό.π., σ. 527. 528.
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ορίζεται από τη Rotonda καΙ τη μεγάλη αΙθουσα(;) με κόγχη στα νότια, στη σημερινή

όδό Δ. Γούναρη, παράλληλο πρός τόν 'Ιππόδρομο. κι ενα δεύτερο νοητό, κάθετο αξονα,

στον όποΙο βρίσκεται τό Νυμφαίο καί ή μεγάλη ορθογώνιααίθουσα πού προϋπηρχε του

οκταγώνου (Σ χ. 14). Ύπηρχαν δύο ακόμη ορθογώνιες σέ κάτοψη αύλές, των όποίων αί

,,>, <.>
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Σχ. 14 Άναιαορικό O\iΎlφότημα ra}.tpiou στ/\' α' φύση (ιφ!ν (ίπό τήν KαroσKΕUή τoil ό"-ΠΙΥώvov).

Κάτοψη.

άξονες συμμετρίας δε συμπίπτουν, δηλαδή μία μικρη βόρεια καί μία μεγαλύτερη, στά

νότια τοϋ vοητοϋ (ίξονα. Ή νότια μεγάλη αύλη περιβαλλόταν από στοα πού εχει ψηφι

δωτό δάπεδο με διακοσμητικά θέματα δμοια με τοι:! υπόλοιπου ανακτόρου. Μια μαρμά

ρινη βαθμίδα όδηγούσε σε πλατύ ανοιγμα με τό όποΙο συνδέονταν τά βασιλικά διαμερί

σματα - εξαφανισμένα σήμερα - μέ τό ΝυμφαΤο (Σ χ. Ι 5). -Ενα αγνωστο περίκεντρο
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κτήριο ύπiΊρxε στό βόρεια της μικρης αυλiΊς. Στήν πρώτη λοιπόν φάση δεχόμαστε τό

Γαλεριανό συγκρότημα, όπως περιγράφηκε πtό πάνω, χωρίς δηλ. τό όκτάγωνο. Στά

κατοπινό χρόνια σΙ μιά νέα σειρά εργων κατασκευάζεται τό μεγάλο περίκεντρο κτήριο

μέ τό μνημειώδη προθάλαμο στραμμένο καί πρomι:ελάσιμO μόνο όπό τό νότο, όπου ό

]
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'_" tj..J,,

Σι. 15. ·0 ιιρο&ω.ιψοο; μέ {η νόηα Otoo. ΚutΟ'f!η

αυτοκρατορικός λιμένας. Τό κτήριο τοποθετείται στό χlOρο που άδειασε άπό τήν κατεδά

φιση της αίθουσας καί των πλευρικων δωματίων, άφο\} κρατήθηκαν μόνο οί δύο βασικοί

τοίχοι - βόρειος καί ιi.VΑΤOλΙKός -ένώ aτά δυτικά το{) κτηρίου παρέμεινε μεγάλος έλε6

θερος χωρος (Σ χ. 16).
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Σχ., 16. ΆναΙCToρι..:ό συγκρότημα Γαλερίοl>, ση' β' φάση (μετά τήν κατασκεuή TO~ όΙCταΎα/YOυ). Κάτοψη.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



το ΟΚΤΑΓΩΝΟ ΤΗΣ θΕΣΣΑι\ΟΝIΚΗΣ 111

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

την περιοχη σπου βρίσκεται τό Γαλεριανό συγκρότημα καταλαμβάνει fνας νεώτε

ρος λαϊκός οΙκισμός που χτίζεται πάνω στις επιχώσεις. Στη θέση της οκταγωνικης αί

θουσας, σπως προαναφέρθηκε, χτίζεται τό •Ακσέ Μετζητ τζαμί καί δυτικά του μιά lφηνη,

ένω στή θέση του δυτικοϊί ορθογώνιου δωματίου κατασκευάζονται δύο μικρές - ανε

ξερεύνητες μέχρι τώρα - θολωτές κατασκευές. Ό Κ. Μοσκώφ3δ όρίζει το. άνατολικά

σρια του Έβραϊκοϋ τομέα npiv άπό την πυρκαγιά, ανατολικά από τόν άξονα της σημερι

νης Δ. Γούναρη καί νότια από την όδο Πρίγκιπος Νικολάου μέχρι τη θάλασσα. Ή πυρ

καγια τοϋ Αυγούστου τοϋ 1917, πού έρήμωσε το μεγαλύτερο τμημα της παλαιας Θεσσαλο

νίκης- πάνω από 100 έκτάρια -από την όδό 'Αγίου Δημητρίου μέχρι τή θάλασσα στα

μάτησε στήν ανατολική πλευρά της, δηλαδη στην περιοχή της Διαγωνίου - πλατείας

Ναυαρίνου. Στή νέα πόλη, μετά από πολλές παρεμβάσεις, έφαρμόζεται ή παραλλαγή

της αρχικης προτάσεως της (,ΔιεθνoUς 'Επιτροπης Νέου Σχεδίοω}31 (πρώτη παρουσίαση,

τόν '(ούνιο τού 1918). Στό σχέδιο η σημερινη πλατεία Ναυαρίνου προοριζόταν ώς χ&ρος

της ανατολικης αγορας.

Πριν άπό τό Β' Παγκόσμιο πόλεμο, χτίστηκαν ΟΙ πρ&τες πολυκατοικίες στή Δια

γώνιο, στήν όδό Πρίγκιπος Νικολάου, περιμετρικα της πλατείας Ναυαρίνου, στήν όδό

Βύρωνος καί σέ τμημα τi'jς δδοϊί 'Ισαύρων. Ή υπόλοιπη περιοχη διατήρησε τό λαϊκό

χαρακτήρα της. Μέ τομές έπίσης προσδιορίζεται npiv από τόν πόλεμο ή περιοχη το(j

ανακτορικού συμπλέγματος38 καί του '(πποδρόμου, χωρίς να καταβληθεί μέριμνα γιά τή

μελλοντική διάσωση τους39 (Σ χ. 17 - 19). Άπό τό 1948 αρχίζει εντατικη άνοικοδόμηση

στήν όδό Δ. Γούναρη, σπου χτίζονται πολυώροφα κακόμορφα κτήρια. Μετα την εύρε

ση σμως τοϋ όκταγώνου (1950) καταργείται ή όδός Αίμιλιανου Γρεβεν&ν, έν& πάνω στήν

έπίχωση τού ανακτόρου διατηρείται ό λαϊκός οίκισμός ως τήν εποχή πού αρχισαν οί α-

36. Κ. Μοσκώφ. Θεσσαλονίκη 17()().1912. τομή ηΊς μεταπραηκης πόλης. 'Αθήνα 1974. σ. 22.
Πρόχειρα γιά τή διαμόρφωση της περιοχης πρίν από τήν πυρκαγια βλ. Μ. Vickers, Further Observa
ΙΙΟΜ οπ the Chronology of the Walls of Thessaloniki, Μακεδονικα 12 (1972). σ. 231, είκ. Ι.

37. α. Στό σχέδιο έκτος από τό παλαιό υ..ληνιστικό - ρωμαϊκό πλ.tγμα χαράσσονται νέοι άξονες

μέ σημεΤα άναφορας τά σημαντικότερα μνημεΤα πού απομονώνονται &τσι άπό τό περιβάλλον τo~ (βλ.

άξονες Άγία Σοφία - όδός Έρμου. Άγιος Δημητριος - πλατεία Άριστοτέλους, Roιonda - αψίδα το\)

Γαλερίου - όδός Γούναρη).

β. Για τή διαμόρφωση της πόλεως τή Ρωμαϊκή έποχή, βλ. Μ. Vickers, Towards a ReconsIruction
of Ihe Town - Planning of Roman ThessaJoniki, Α' Συμπόσιο για τήν Άρχαία Μακεδονία, θεοσαλονίκη

]970, σ. 239-251.
γ. Για τό σχέδιο της «ΔιεθνoUς Έπιτροπης» (που συσταθηκε τήν Ι Ι ΌιqωβρίOυ ]917, άριθ. Νόμ.

]04612) βλ: Χ. Τσιλαλη, Βενιζέλος - Παπαναστασίου καΙ ή χάραξη της νεώτερης Θεσσαλονίκης,

έφημ. τό Βημα, Κυριω:ή 2 Νοεμβρίου 1975, του ίδιου Ε. Hebrard. Ένα δνομα συνδεδεμένο με τήν 'Ελ

λάδα, Ζυγός, άριθ, 19 (Μαρτίου-Άπριλίου 1976), σ. 70-75, (σ. 75. σχέδιο της πυρίκαυστης ζώνης, ύπο

γραφή Ε. Hebrard) Άθηναι 1921. Δύο σχέδια της πυρίκαυστης ζώνης μέ τίτλους: α. «Σχέδιο ρυμο

τομίας της πυρίκαυστης ζώνης>} αριθ. 9, κλμ. 1/4fXXJ, β. «Θεσσαλονίκη ή καεΤσα ζώνηi) κλμ. 1/2.500,
38. Τό 1939 ό Ε. Dyggve πηρε μέρος σε διεθνή επιτροπή fρευνας γιά τόν καθορισμό της έκτάσεως

του Γαλεριανο& συγκροτήματος. Ε. Dyggve. Recherches sur le ρalais Imperial dc Thessaloniquc, Sιudia

Orientalia Joanlli Petersen 1953, σημ. 4. Τού ίδιου, La region PaJatiale de Thessalonique, Acta Congres
sus Madvigiani. τόμ, Ι. σ. 354.

39. 'Υπολείμματα ένός μεγάλου περίκεντΡου (;) ιqηρίoυ σημαντικάευρήματα σέ οΙκόπεδο της ό

δο\) Ίσαύρων, καθώς και λείψανα τοl) Ίπποδι>όμου θαφτηκαν κάτω άπό τΙς πολυώροφες οΙκοδομές.
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νασκαφές. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της μεγάλης αξίας της γης, εγινε αδύνατη ή απαλλο

τρίωση των γειτονικών οικοπέδων, με άποτέλεσμα να θυσιαστοϋν ό 'Ιππόδρομος καί ση

μαντικό τμημα του συμπλέγματος. Ή μοναδική δυνατότητα επεκτάσεως της πλατείας
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Σχ. 17. Διάταξη της περιοχης τού ΌκταΥιίινου lφΙν άπό την εναρξη rG:lv άνασKαφ(j)ν.

Ναυαρίνου πρός τήν όδό 'Ισαύρων σταμάτησε δυστυχώς τό 1969 μέ τ6 χτίσιμο της οί

κοδομης Μεχτίδ η40.

ΓΡΑΦΙΚli ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τό διάστημα της βασιλείας τοϋ Διοκλητιανου 41 καί τών συναρχόντων του μέχρι τόν

καθορισμό της Κωνσταντινουπόλεως ώς κέντρου της νέας Αύτοκρατορίας τf'jς Άνατο-

40. Φ. Πέτσα.;. ΑΔ 24 (1969): Χρονικά. σ. 296. 297. Σχέδ. 3.
41. J. Baldson. Rome tbe Story of an EmpIre, Hampsbire 1970. σ. 217-234. πίν. 6. Μ. Cary. Α His

tory of Rome, London 1%2, σ. 730 καΙ πέρα. Η. Parker. Α History of tbe Roman World from 138
Ιο 137, London 1935 ανατ. 1969. σ. 223-240,277·291.
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λ~ς (286 - 330 μ.Χ.) εΊναι μιά. μεταβατική περίοδος πού καθορίζει τό τέλος του παλαιου

κόσμου καί τήν άρχή τ~ς νέας έπox~ς. Στήν περίοδο αύτή παρατηρείται μεγάλη προσπά.-

/

(

Σχ. 18. Διάταξη τικ .EPIoxi\~ {ου όκτα1ώvoυ ιι:ρίν τήν εναρξη τlί)ν άνασιo;αφGιν. Κάτοψη

θεια τ~ς KενΤΡΙK~ς Διοικήσεως νά. έπιβάλει σ" όλη τήν αύτοκραtoρία πού κλονιζόταν τό

(ρωμαίκό ιδε&δες». μέ τή χρήση παραδεγμένων προτύπων καί μορφώ .....2. ~EΤσι. στίς με-

42. Α. BoeIhius - J. Ward Perkins. ό.•.. ο. 500.
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Σχ. 19. Διάταξη Τ!Ί; ltερlοΧίΊς roϋ όΙCtαΥώllOlJ ltρΙν τήν fναρξη τίί:ιν άνασJCUφci)ν. Κάτοφη.
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γάλες κατασκευες συνυπάΡXOυVΙ3 όλες οί τεχνικές κατακτήσεις tf'j; tnoxf1; όπως: έλα

φροι θόλοι και σταυροθόλια, άντηρίδες, τοιχοδομία, τοξωτά παράθυρα με ύψηλες άνα

λογίες, συνδυασμένες όμως με αρχαίζουσες μορφολογικά λύσεις στό διάκοσμο.

Προσπαθήσαμε νά πλησιάσουμε τήν αλήθεια έξαντλώντας όλους τους συνδυασμους

που βγαίνουν άπό τήν άνάλυση καί τά μορφολογικά και κατασκευαστικά δεδομένα της

έποχf'jς, διατηροϋμε όμως αμφιβολίες ώς πρός τίς σωστες άπαντήσεις πάνω σε θέματα

γραφικών αποκαταστάσεων, όπως και επιφυλάξεις γιά κάθε δυνατή έκπληξη. Ή λύση

που προτείνεται άφορα τή δομή τοί! κτηρίου, ης αναλογίες του καί τήν αρθρωση τοί!

εσωτερικοϋ του χώρου, χωρίς προσπάθεια άποκαταστάσεως τ&ν επίπλαστων ρυθμ&ν καί

τοϋ διακόσμου μέ όρθομαρμάρωση που στόλιζαν τό έσωτερικό του.

Με άπόλυτη βεβαιότητα άποκαθιστουμε γραφικά τό κτήριο μέχρι του ϋψους τών

8.45 μ., γιατί ή εϋρεση ύπολειμμάτων του τόξου μετώπου tf1; εκτης κόγχης (ή γένεση βρί

σκεται στά 5.85 καί τό κλειδι στα 8.45 μ. από τό παλαιοχριστιανικό δάπεδο) μας έδωσε

τή δυνατότητα να χαράξουμε τά τόξα μετώπου καί τών υπόλοιπων πέντε μικρών κογχών.

ΔυστυχcUς, δε σώζονται ίχνη από τά τόξα μετώπου tf'j; κυλινδρικf'jς καμάρας, που γεφύ

ρωνε τήν κύρια είσοδο, και της εβδομης μεγάλης κόγχης έτσι, άπό τη στάθμη τ&ν 8.45 μ.

καί πάνω αρχίζουν οί υποθέσεις.

Τά βασικά προβλήματα που άναζητοϋν απάντηση είναι ό τρόπος καλύψεως της 0

κταγωνικf'jς αίθουσας καί το!) προθαλάμου και ό προσδιορισμός τf'jς μορφης τών ανοιγ

μάτων. Δε μας άπομένει καμιά άμφιβολία πώς χρησιμοποιήθηκε σφαιρικός θόλος44 γιά

43. Βλ. τή Γαί..εριανή Rotonda τής θεσσαλονί"ης, δπου ή "άτοψη "αΙ ό διά"οσμος άκoλoUΘoυν

σαφέστατα τό Πάνθεον "αί τά μεγάλα "υKλι"ίt μαυσωλεια τι)ς Ρώμης (Via Appia), ένό) στήν άνωδομή

παρουσιάζονται οί νέες τεχνικες κατακτήσεις, παράθυρα μ& σχετικά ψηλες αναλογίες καί στόν εσωτε

ρι"ό xu:ιpO διαφαίνεται ή άνiιταση που ύπάρχει στά περί"εντρα "τήρια τού 4ου μ.Χ. αίώνα. G. Vclenis,
Some Obscrvations οη Ihe Origina] Form of the RoIlJnda ίη Thessaloni"i, Ba]"an Sιιιdίes 15 (1974),
σ. 298·307. εί". ]-5.

44..1-{ πιθανή χρήση ξύλινης κάλυψης άπο"λείστηκε, γιατΙ fpxttat σέ αντίθεση μέ τΙς μεγάλες

προθέσεις καΙ τις "ατασKεUΑσΤΙKεςδυνατότητες της έποΧίΊς τι'ις Τετραρχίας. δπου οί θόλοι με ζG>νες

άπό τοϋβλα (a casscta) καΙ έλαφρά χυτά υλικά, τελειοποιουνται με τή χρησιμοποίηση είδικό!ν άγγείων

γιίt τή μείωση t6Jv φορτίων. Βλ. Α. BoeIhius -J. Ward Perkins, Ο.π., σ. 511. L. Crcma, δ.π., σ. 570,571,
εΙκ. 753-755 "αΙ "υρίως G. Lugli, La tecnicaedilίziaromana, Roma 1957. τόμο Ι. σ. 661-693, τόμο 11 πίναnς.

Ί~ χρήση δα"τυλίων τούβλων έμφανίζεται άπό τήν έποχή τού Άντωνίνου Πίου (Via Lalina)' στόν
40 μ.Χ. αίώνα συνανταται στή Minerνa Medica, στίς θέρμες τοΟ Διο"λητιαllOύ, στό ονομαζόμενο Tempio
della Tosse στό ΤίνοΙί (μέσα 40υ ai6Jva), G. Lugli, δ.π .. σ. 681, 682.

Ή χρήση ειδικών άγγείων σέ πρ6Jιμα παραδείγματα σuναντ(ιται στό frigidarilJm tliJv θερμG>ν Sta
biane στήν Πομπηία (Ιος πΧ. αί6Jναι;). Στόν 40 μ.Χ. αίώνα, στό μαυσωλείο τοΟ Va]crio Romo]o καΙ

τόν Ίππόδρομο τοΟ Μαξεντίου στή Via Appia (308-312 μΧ.). στό μαυσωλειο τι'ις 'Αγίας Έλένης (ΤΟΓ

PignaIIora στήν Via Labicana 327 μΧ.) "αί αργότερα στό μαυσωλείο της G<1lla P]acidia καΙ τό Santo
Stefano Rolondo (μέσα καί τέλη 50υ μ.Χ. αίώνα}, G. LlJgli, δ.π .. σ. 671, 672, 690, εΙ". 139.

Στόν 40 μ.Χ. αΙώνα κωνική ξύλινη στέγη fxouv τό οκτάγωνο της 'Αντιόχειαι; σύμφωνα με τήν περι

γραφή τοΟ Εύσεβίου (40.; "αΙ 6ος μ.Χ. αίώνας), οί ναοί τίΊς Γεννήσεως, Άναστάσεως, ΆναλήψCΩς ιcαί

ό Πανάγιος Τάφος. όπως "αΙ τό μαρτύριο της Νύσσαι; (περιγραφή του Γρηγορίου τέλος 4ου μ.Χ. αίώνα).

Στή Δύση έπίσης ξύλινη στέγη εχουν ό S. Lorcnzo στό Μιλάνο. ό SI. Gcreon στήν Κολωνία, τό Βαπτι

στήριο τού Κωνσταντίνου (ΛατερανοΟ) "αΙ ό S. Slefano RoIondo στή Ρώμη, R. Kraulheim~r, Early
Christian and ByzanLine Αrchίιccture, Harmondsworth, 1965, σ. 50-52, 56, 62. 64, 65. R. KraIJIheimer,
Sιudies ίη Early Christlan MedicvaI and Renaissance ΑΓΙ, london 1969, σ. 89, 90. 1. Ba]dwin Smllh,
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την κάλυψη της όκταγωνικης αίθουσας καί σταυροθόλιο γιά την κάλυψη του προθαλά

μου. Ή δυσκολία βρίσκεται κυρίως στόν προσδιορισμό της μορφής των άνοιγμάτωv4δ,

πού θά χρησιμοποιήθηκαν γιά τό φωτισμό τοϋ εσωτερικου χώρου. Παραθέτουμε λοιπόν

σε συνέχεια τΙς πιθανες γραφικές λύσεις.

Στην πρώτη λύση (ή μόνη που δημοσιεύεται σχεδιασμένη) (Σ χ. 20), τό κτήριο δια~

τηρε! τη μορφη τών παραΟύρων που χαρακτηρίζουν ίΈργα του τέλους ΊσΟ 20υ μέχρι τά

μέσα του 30υ μ.Χ. αιώνα. Πάνω άπό τίς εξι μικρότερες κόγχες θεωρεΙται δη υπηρχε στε

νή ζώνη ύψους 2 - 3 ρωμαίκων ποδών (60 - 90 έκ.), πάνω άπό την όποία άνοίγονταν παρά

θυρα, πιθανότατα στά τύμπανα πού εκλειναν ημικυκλικά υπερκείμενα τόξα. Τά τόξα αυτά

σε άναλογία με ιΌiλλα παραδείγματα είχαν ανοιγμα ίσο μέ των τόξων μετώπου των lωγ

χων. Στήν ίδια έπίσης στάθμη των παραθύρων δεχόμαστε τή γένεση του τόξου μετώπου

της μεγάλης κόγχης. Συνολικά, πρέπει να υπηρχαν εξι παράθυρα, δηλαδή ενα πάνω από

κάθε μικρή κόγχη καί ίσως ενα ακόμα πάνω από τή νότια είσοδο, εάν ή γένεση τής ήμι

κυλινδρικής καμάρας βρισκόταν στά 5.85 μ. Έπανω από τό κλειδι του τόξου μετώπου της

μεγάλης κόγχης, μέ {(κλέψιμο>} των γωνιων, κατ' άναλογίαν πρός τό caldariurn των θερ~

μων του Καρακάλλα46, καταλήγουμε στή βάση του σφαιρικου θόλου στά 15.90 μ., δπου

πρέπει νά ύπηρχε πλούσιο γεΙσο μέ έλαφρό κάγκελο. Τό έσωράχιο του σφαιρικου θόλου

έφθανε ετσι τά 27.40 μ. ϋψος άπό τό παλαιό χριστιανικό δάπεδο.

Τό πάχος των τοίχων στή στάθμη των παραθύρων, είναι λογικό να μειωνόταν έξωτε

ρικά (αναλογικά σε πάχος περίπου 1.50 μ.) καί στήν ίδια στάθμη Οά περιέτρεχε τό κτήριο

κοσμήτης. Τό δυτικό έξωτερικό τοΙχο τής πέμπτης κόγχης κοσμουσαν δύο μικρές κόγ

χες. Έξωτερικα, στό ύψος της στεφάνης του σφαιρικου θόλου, θά ύπηρχε περιμετρικός

Thc Dome, a -sιudy ίη the hi-story οΥ idca-s, Princenton 1971, σ, 31-34, 95, 96, 100-105. Κ, Μπούρας,

Μαθήματα 'Ιστορία.; rfj.; Άρχιτεκτονικfjς, Άθfjναι 1975, τόμ. ΙΙ, σ. 32,
Έξάλλου, ό Κ. Μακαρόνας, ΠΑΕ 1950, σ. 304, περιγραφει τα στρώματα που συvι'ιντησε κατα τή

διάρκεια rfj.. ερευvι'ις του. «'Η στρωματογραφική διάταξις, κατά τα μέχρι τoUδε δεδομένα, έμφανίζεται

ώς ακολούθως: Άπό τοCl δαπέδου μέχρις ύψους ± 0,10 μ. κεΤται στρlί)μα έκ μαλακο(j χώματος άVΕυ

ilVOUς πυραι;. ΆVΩτέρω, μέχρι rfj.. έπιφανείας άκολουθεί ομοειδές σχεδόν στρ6)μα κατακρημνισμάτων,

περιεχόντων άφθονον ποσότητα άσβεστοκονιαμάτων, λίθων αργιtlν καί θραυσμάτων ότιτοτιλίνθωv».

45. Ή ύπαρξη άπλου oculus i11umen χωρΙς παράθυρα άτιοκλεΙεται, Χρήση rGN oculί Ύιά τό φωτισμό.

άλλα κυρίως Ύια τόν άερισμό καί τό διώξιμο rfj.; IJΎρασίαι; από τό εσωτερικό τlί}ν χώρων (βλ. μαuσω

λεΤα) συναντάται άτιό τόν 10 μ.Χ. αΙώνα: Ταφικό μνημεΤο στήν Via Tiburtina, Domus Aurea, Domus
Augustana. Στό πριtlτo τρίτο του 2ου μ.Χ. αΙώνα στό Πάνθεον καΙ στό tepidarlum της Piazza dΌrο

(Villa Adriana), 'Ακόμα, υπάρχουν oculi σέ συνδυασμό μέ παράθυρα ποικίλη.; μορφfjς στόν ονομαζό

μενο «Τemplo di Sieρe)/ (3ος μ.Χ. αΙώνας κυκλικοΙ φεγγίτες στόν πτυχωτό θόλο), στήν οκταΎωνική αί

θουσα ru:.v θερμu:.ν rfj.; Πίζας(2ος αΙώνας), στ/ν οκταγωνική αίθουσα τlί}ν θερμlί}ν τού Διοκλητιανού. στόν

καλούμενο «Templo del1a To-sse» στό Τίνοlί, στήν S, Costanza (μεταΎενέστερα κλείστηκε). G. Lugli,
δ.τι., σ. 673, 674, 690, 691. L. Crema, δ.π. σ. 320,476,571, εΙκ. 354, 360,361, 615,757. Για τόν Τempio

dclla Tosse βλ. Ε. Swift. Roman Sources ofChristian Art, Westρort 1970. σ. 107, πίν. 19 (σχέδ. του Ρί

ranesi). Μας εΙναι τέλος άγνωστη ή άρχική πρόθεση τών άρχιτεκτόνων Ύια τήν κατασκευή ενός ocu
lus σέ συνδυασμό μέ τά υτιάρχοντα παράθυρα στή Rotonda rfj.; Θεσσαλονίκη ...

46. Θέρμες τού Καρακάλλα (211-216 μ,Χ.), L. Crema, δ.τι., σ. 533, εΙκ. 698 καΙ Ε. Nash, Pictorial
Dictionary of Anclent Rome, London 1968, τόμο 11. σ, 334-441. ομοίως ενα αΙώνα αΡΎότερα ή ίδια λύση

συνανταται στ/ Mincrνa Medica. 'Οκταγωνικές αίθουσες στή ρωμαϊκή αρχιτεκτονική βλ.: Domus
Augustana (70 μ.Χ.) και Palazzo dei Flani. Γιά οκταγωνικέ.; αϊθουσε.; θερμu:.ν: Villa Adrlana (μικρή

αΤθουσα), Πίζα καΙ Bosra στή Συρία (2ος μ.Χ. αΙώνας), Κ. Μπούραι;. ό.π.. σ. 29,
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διάδρομος Υιά τόν όιtοtο κατασκευάστηκαν τά δ60 έλικοειδη κλιμακοστάσια δεξιά καί

άριστερά άιtό τήν είσοδο (Π ί ν. 52α - β). 'Ανάλογη λύση στή Θεσσαλονίκη άπαντα στή

σύγχρονη μέ τό μνημεΙο ROIonda.Ό φωτισμός τού διαδρόμου αύτου θά μποροΟΟε νά γί

νεται κατά διαστήματα άπό ύπάριοντα μικρά στενά παράΘUpα, έν& στενές πόρτες θά

<"
\

" "
\ ,-

\ )
'ν

Ιχ. 20. Τό όκιάΎIΙ)ΥΟ οιήν ύσIεΡOρωμαιιc:η φάση. Γpαφιιc:η α/{οκαιάσιαση ιοΟ συνόλου (ο: λύση).

'Aξoyoμεψιιc:ό.

έπέτρεπαν τήν έπίσκεψη τοϋ θόλου. Σπειροειδής θόλος θά κάλυπτε τό διάδρομο αύτό,

πάνω άπά τόν όποΙο, θά ύπηριε έπιπρόσθετα διαπλάτυνση μέ μία η δύο βαθμίδες (Πάν

θεο, Minerva Medica). Ό σπειροειδής θόλος και ή διαιtλάroνση θά παραλάμβαναν τίς

οριζόντιες ώθήσεις τοϋ σφαιρικού θόλου,

Στή δεύτερη λύση τά παράθυρα ειουν ψηλές αναλογίες ή άπόληξή τους ε{ναι ενα
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τόξο κύκλου Τσης ακτίνας με τά τόξα μετώπου των μικρων κογχων (Tempio del1a
Tosse), ή γένεση τών όποίων βρίσκεται σε ύψηλότερη στάθμη από του τόξου της μεγάλης

κόγχης. Ή λύση αύτή παραμένει περισσότερο συντηρητική από τήν τρ[τη, δπου τά παρά

θυρα εχουν ψηλές άναλογΙες μέ άπόληξη ήμlκυκ:λlκή47, διαμέτρου ίσης με τό πλάτος Ίοϋ

παραθύρου. Στις δύο τελευταίες γραφικές λύσεις ή στεφάνη τοϋ θόλου θα βρισκόταν σε

ψηλότερη στάθμη και τό εσωτερικό θά παρουσίαζε ;<άνάτασφι, χαρακτηριστικό της άρ

χιτεκτονικής τού 40υ μ.Χ. αίώνα~.

ΟΙ εντυπωσιακές πραγματικά διαστάσεις (14.65 χ 22.80 μ.) του κύριου ορθογώνιου

χώρου του προθαλάμου, εκτος τών κογχων, πρΟϋποθέτουν προθάλαμο49, που θα κ:υριαρ

χοϋσε στο σύνολο καί θά ειφυβε στόν εισερχόμενο άπό τό νότο επισκέπτη καΙ αυτό ακό

μη τό κύριο οκταγωνικό κτίσμα. 'Εξαιτίας της άξονικης είσόδου. εξετάζουμε, αν χρησιμο

ποιήθηκαν για τή στέγαση τοϋ προθαλαμου αυτοϋ ενα η τρία σταυροθόλια. Σε πρώτη

47. Στό Nymphacum Horιorum Licianorum il Τempio di Minerva Medica (αρχες του 40υ μ.Χ.

αιώνα): Ε. Nash. δ.π.. τόμο ΙΙ, σ. 127-129 εΙκ. 342-845. L.Crema. δ.π.. σ. 634.635, εΙκ. 835, 838. Α. Boc
Ihius ~ J. Ward Perkins, δ.π .. σ. 509. 5]0. εΙκ. [94. Α. Frova, δ.Π., σ. ]05. εlκ. 34 (μακέτα. α' φΟ:ση) και

Ε. 5wift, δ.π .. πίν. 20 Ισχέδ. του ]503)' στούς πύργους του 'Ιπποδρόμου του Mαξεvτίoυ. στΙς θtρμες τών

Τρεβήρων, στή Roιonda της θεσσαλονίκης.

48. Α. BoeIhius-J. Ward Perkins. δ.Π .. σ. 513. Ή άVΆταση αύτή τού έσωτερικοί) χώρου δένέμφανί

ζεται μόνο σε 1C\)κλικές il πολυγωνικές ό:λλό. καΙ σέ όρθογώνιες αΤθουσες. δπως στήν Curia Julia, ιιου

ανοικοδομήθηκε ξαVΑ από τό ΔΙOKλητιαVΌ μετα άπό ιιυρκαγιά στήν αγoρQ της Ρώμης. Ε. Nash. δ.π ..
τόμο Ι, σ. 30[-303. εΙκ. 357-360, αργότερα δf; στή βασιλική τών Τρεβήρων Ε. Nightman. Roman Tricr
and the Treveri, LQndon ]970. σ. [03-]09. εΙκ. 7. ιιίν. 8 θ, b.

49. α. 'Ορθογώνιες αΤθουσες μέ δύο συμμεη:ικες tξέδρες συνανταμε σέ βασιλικ&ς ανατολικού

τύπου: βασιλική υ[ρίθ. AugusIa Rau rica. Si[chesIcr, Alesia. LepIis Magna. L. Crema, δ.π.. σ. 370, 37 [,
εΙκ. ]53, 437-439. βασιλική του ΛoVΔΙνoυ (ιος μ.χ. αιώνας) Μ. Wheeler. Roman Art and Arςhiteι:;ture.

Norwich [968. σ. 82. 83 εΙκ. 60, 61. Έπίσης. σέ χαλκιδικό: με δύο μεγό:λ.ες κόγχες: βασιλική Giunio
Basso στή Ρώμη (μετα τό 331 μ.Χ.), L. Crcma. δ.π., σ. 579, εΙκ. 768' Ε. Nash, δ.Π.. τόμο Ι, σχ. 212. Άκόμα
στήν Curia Julia στή μορφή της πρΙν ο.ιιό τήν πυρκαγια, αργότερα στή βασιλική τών Τρεβηρων (μια

κόπη στα δυτικά) και στη βασιλικη (;) της Bosra (20ς il 30ς μ.Χ. αιώνας). Η. BuIler. E)(peditions ιο

Syria 1907-1909, Leyden ]9]9. μέρος 4. σ. 270, εΙκ. 239.
β. Περίκεντρα κτηρια μέ δύο συμμετρικές κόγχες στόν προθάλαμο: Minerva Medica (δεκάγωνο

με έννέα ημΙ1C\)κλικές κόγχες. οΙ δύο μεγάλες συμμετρικές κόηες τοί) προθαλάμου μεταγενέστερες).

ΎστερορωμαΙκά μαυσωλεΙα: 5ι. Gcrcon (τελευταΙ0 τέταρτο τού 4ου μ.Χ. αΙώνα. κάτοψη έλλι:ιιιτική.

εννέα κόηες), Romcr am Rhein, κατάλογος εKθtσεως ]5-30Ι6Ι67,ο.ριθ. 65, σ. ] 14, σχ. ] [a. Κυκλικό

μαυσωλεΙα:Santa CosIanza Ρώμη (περ. 354 μ.χ.), D. Robertson, Greek and Roman Architecture, Cam
bridge 197], σ. 257, 258, σχ. [09. Κυκλικά μέ όρθογώνιες κόγχες: δύο ύστερορωμαΙκά μαυσωλε'ία κοντο.

στόν παλαιοχριστιανικό Άγιο Πέτρο στιΊ Ρώμη (πρίν άπό τό τέλος 400 μ.χ. αιώνα). C. Cecche[]j.
Mauso[ei imperiali e rea]i de[ Basso Impero e dell'a[ιo Mcdioevo, Roma atti del 111 convegno ηθΖ. sιor.

ArchiI. ]941. 'Οκταγωνικά μαυσωλεΙα: ΜαυσωλεΙ0 τοl:l Διοκλητιανοl:l στό Spa[aιo (έναλλαγη ημικυκλι

κών και ορθογώνιων κoyχιDνl' δμοιο κτήριο (ήμι κυκλικές κόπες) στή νίllθ Medici (σχέδ. τοί) Peruzzi)
και Μαυσωλείο στή Mangonza. Μεταγενέστερα οκταγωνικά βαπτιστήρια. μέ έναλλαγή ήμικυκλικών

και ορθογώνιων κοπών, το. όποία μέ κέντρο τό Μιλάνο (Επίσκοπος Άμβρόσιος πρώτο βαπτιστήριο

τού S. Giovanni a]le fonti) απλώνονται στην Βόρεια Ίταλία, Βόρεια Άφρική, Μ. Άσία και στόν Έλ

λαδικό χιDρo: Capella di 5. Grcgorio δίπλα στό S. Vittore a[ Corpo (ύστερορωμαΙκό μαυσωλείο τοl:l

Βαλεντινιανου ΓΙ, S. Aquilino κοντα στό S. LQrenzo στό Μιλόνο. βαπτιστήριο τοί) Κωνσταντίνου

(Λατερανού) στή Ρώμη. ΣηΊν Έλλάδα: Λέχαιο (450-460 μ.χ.). κως: Μαστιχάρι και Καπαμά. G. de
Angelis d'Ossat, Origine e forΙUna dei batIisteri ambrosiani. Arte Lombarda ]4' (]969), σ. ]·20. εΙκ.

1-4, ]6, σχ. 18 (χάρτης της Μεσογείου).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



ΤΟ ΟΚΤΑΓΩΝΟ ΤΗΣ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "'
λί>ση, αν \ιπίΊρχαν δηλαδη τρία ίσα πολύ επιμηκη σταuροθόλια, τοποθετημένα μέ τη στε

νη nMUpά τους, θά εΙχαμε Ινα έσωτερικό χώρο μέ διάπλαση ανάλογη μ" έκείνη των χώ

ρων το(} rrigidarium των θερμών του Καρακάλλα 11 το;:} ΔΙOKλητιανO;jδO στή Ρώμη. ·Οπως

στις περιπτώσεις αυτές, fτσι και στό έξεταζόμενο μνημεΤο τά σταuροθόλια θό. στηρί

ζονταν σέ προβόλους (φουροί>σια), ένω κάτω από αυτά κίονες θα κοσμουσαν τόν έσωτε

ρικό xΙUρo διασπώντας τή μονοτονία των έπιφαvειων. Σι δεύτερη λί>ση, την όποία ι:'ι.πο

δεχόμαστε, θά \ιπί'jPXε ενα μεγάλο σταυροθόλιο μέ κάθετα διαγώνια τόξα, όπως παρου

σιάζεται στή μεΥάλη ορθογώνια αίθουσα (caΙdaήum) των θερμων τli':ινΤρεβήρωv5 l . Σύμ

φωνα μΙ τή λύση αύtή, οί δύο καμάρες πού βρίσκονταν εκατέρωθεν του σταυροθολίου,

κατά μi1κος του μεγάλο\) άξονα, παραλάμβαναν τις ώθήσεις του σταuροθολίοu έλεUΘΕρώ

νοντας Ιτσι τίς δύο ήμΙlCUκλικές κόΠΕς άπό πρόσθετες ώθήσεις πού θά φόρτιζαν έπικίν

δυνα τίς αντηρίδεςR. Ή γένεση τοϊί σταυροθολίου, όπως καϊ των τόξων μετώπου των δύο

ήμΙlCUκλιΚ/l)ν κοnών, πρέπει ν" άρχιζε πάνω άπό τόν ήμικυλινδρικ6 θόλο τi1ς κυρίας ει

σόδου, ένώ κοσμήτης στήν ίδια στάθμη θά πλούτιζε αναμφίβολα τόν έσωτερικό χώρο.

Ψηλά στήν δψη, όπως ίσως καί στις δύο κόπες, θά. uxi1pxav γιά φωτισμό μεΥάλα παρά

θυρα (βλ. σιryKΡOτήματα θερμων).

θ~(1(1αλo~ίκ". 'Οκτώβριοι; /976 ΓιΑΝΝΗΣ ΚΝlθΑΚΗΣ

50. Ι. Crcma. δ.π.. σ. 586, 587. ει". 777. Ε. Nash, δ.π., τόμο 11 εΙ". 1251. 'Α,,6μα θtpμει; τοΟ Κων

σταντίνου, (rigidarium, Ε. Nash, δ.π., τόμο ", σ. 442 (σχέδ. τοΟ Pal1adio).
51. Θι!ρμες S. Barbara (αρχέ<; 20ΙΙ μ.χ. αΙώνα) "αί Kaiserthermen (τέλoc; τοΟ 30υ μ.χ. αίώνα). Ε.

Wightman, δ.π., σ. 82-85, είκ. 3, πίν. 4 a (σχέδ. του 170υ αΙώνα). L. Crcma, δ.π., σ. 4Q6. είκ. 500 "αl Ο.

590-592, εlκ. 781, 782. Ε. WighIman. δ.π., σ. 98-102 "αl σ. 113, 114, είκ. 6,9, πίν. 9a, b. F. Brown,
Roman Architccture, London 1%8, είκ. 74, 75 (αξονομετρικό). Τή χρήση έν6ι; μεγάλou οταυροθολίου

συναντllμε στΙ.. θέρμε.:; τΟΟ Τίτου (Ρώμη 80 μ.Χ.). Ε. Nash, δ.π., τόμο 11, σ. 469, 470εΙκ. 270 σχέδιο τοΟ

Palladio. 'Αργότερα, οτό πρcdτo τρίτο ιοΟ 20u μ.χ. αΙώνα !χουμε τό frigidarium των μtΎάλων θερμιi)ν

ΠΙ.. Vilta Adriana. δ'llOO 6 ορθο-Υώνιοο; χ(ί)Ρος πλσυτίζεtαl μέ μία μεγάλη fιμΙΚUKλΙKη κόγχη ατή μεγάλη

πλεuρ(ι. Τό σταυροθόλιο IOπoθtτεΤroι στήν τομ.η Τ(ί)ν δω κύριων αξ6νων, "αΙ οΙ χG!ρoι πoU Jttplo~

ουν στί.. μαιι:ρέι;: πλεuρtι; σ1Cειtάζοvrαι από ήμι!α/λινδριΙCΈΙ; ιι:αμαρες:, Ι. Crema. δ.π.. σ. 406, εΙ". 495.
Στό tepidarium των μεyιiλων θερμ(1)ν τΟΟ Q)crchel στήν 'Αλγερία (fέλoι; τοΟ 20u η αρχέι; 3ου μ.Χ. αΙ

ώ\"Q) παj)OlJ(J\άζεταl ή έξέλιξη τη.. Τδιας Ιδέας, δποιι Ίά τ6ξα μετώπου των δ6ο ήμΙlα/fCλιιc(ί)ν καμαρών

tξαφανίφvrαι nιI τό αroιιροθόλιο έπ"ιμηlt6νεται. ένώ 6 ιι:εντριιι:6ι; xlί)ρOι; τονίζεται μt τήν ίιποχώρηση

τμήματος; τΘνμαKρG)ν ιtλwρ(iιν. L. Crema, δ.π., G. 409, εΙιι:. SOJ καΙ Α. Frova, δ.Π., Ο. 659, 660 εΙκ. 575.
52. G. Lugli δ.π.• Ο. 85, 86.
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Ι. I.G.1I2, 2078=ΕΜ 3903=Ρ. Graindor, BCH LI (1927), σ. 316 - 317, αριθ. 84= Μάρ

κελλος Θ. Μιτσός, ΑΔ 25 (1970); Μελέται, σ. 188 - 189, άριθ. 8, Πίν. 65. Νέον

βελnωμένον κείμενον.

[ό κοσμητής τών εφηβων Γjαργήττιoς και οϊ

"[συνάρχοντες bti άρχovτoς} τούς υπ αίιτ[ου}ς έφη-

{Pεύσαvτας άνέγραψaν!.ετους εκτου έπί είκοστου απ}ό τΥς θεού Άδριανου

"[πρώτης εις'Αθήνας έπιδημίαι;. έπί τfίς η}ς πρυτανείας, iμ; έ-

"5 {γραμμάτευειι ΣεΚQϋvΙδος ό και Ζώσιμος

[Παιανιεύς, βουλής δέ συναχθείσης, γνώμη άνεγνώσθη'] ό κοσμητής τών έφή

[Ρω" εΙπεν::"έπι;ιδη ό Αύτοκράτωρ Τ Αίλιος Άδριανός ΆjvτωvεΙvος Σεβαστός

"!Εύσεβής εύεργέ]τηκεν και κεκ[όjσμη-

"[κεν Jv

"10 [ αΎQ.θfί τύΧ!Γ δεδόχθαι τfί βoυλfί τωιι Φ και τω δήμω έπαιιιέσ]αι αύ·

"[τοιι πρός τήιι πόJλιv.

Δια διαφόρους προτεινομένας συμπληρώσεις εν τη επιγραφί] ταύΤΊJ, πρβλ. τας I.G.
112, 1072, 1077 και 1078 και '"G. IV2, 84. Στ. 4: Τι «είς Έλλάδα}) καί, π.χ., <1[Λεωντίδος

εκτη]φ. Στ. 5 (μέσον): Π.χ., <46 ίερεύς του πατρφου Άπόλλωνος ... ]».
Ό Μιτσός όρθίi>ς ετοποθέτησε τήν I.G. 112, 2078 εις τα μέσα του 2ου μ.Χ. αί&νοςl

και εκ η)ς έπιγραφης γνωρίζομεν δτι ό εφηβικός ούτος καταλογος χρονολογείται από

τούς χρόνους της βασιλείας του Άντωνείνου Πίου (137/8·160/1 μ.Χ.), του 6ποίου τό

όνομα αναφέρεται εις τούς στίχους 7 - 8. Τό ακριβες ετος αναγραφης της επιγραφης,

ώς αϋτη συμπληρουται εvταυθα, εΙναι τό 149/50 μ.χ.2, ύλλα στερούμεθα του όνόματος

του αρχ.οντος.

Ό Graindor παρετήρησεν δτι ή επιγραφή αϋτη ήτο ύβρίδlOς, δηλ. επιγραφή έμ·

φαίνουσα εφηβικα και πρυτανικα Τι ψηφίσματος στοιχεία, και δτι θα περιείχε ψήφισμα.

ΚαΙ τό μέγιστον ένδιαφέρον της επιγραφηςεγκειται είς τό γεγονός δτι περιείχε ψήφισμα,

τό όποίον απωλέσθη εξ ολοκλήρου σχεδόν. Ή παρουσία ψηφίσματος καθιστd τήν επι

γραφήν ταύτην μοναδικήν είς το είδος της από τούς αυτοκρατορικούςχρόνους, Ή μόνη

Ι. J. Kirςhner εί~ 1.0.11': med. S. 11 ρ. (1)
2. Κατά τόν περιοδικόν κύκλον των φυλών (-Noτόπoυλo~ εί~ Hesperia ΧVLΙL (1949), σ. 1-17). ΑΙ

υπόλo~πo~ παραπομπαΙ εί~ Νοτόπουλον άναφέρονται εΙς τήν μελέτην του τ:ι:ύτην (σ. 51-57), διό καί π1iσα

άλλη μνεία παραλεlπεται.
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άλλη εφηβική επιγραφή, ή οποία δυναται νά συγκριθΏ προς τήν I.G. 112, 2078, εΙναι ή

I.G. 112, 2090 από του ετους 165/6 μ.Χ., ώς Ο Graindor παρέπεμψεν.Ό κοσμητής τών ε

φήβων εκ τοϋ δήμου Γαργηττοϋ, τοϋ οποίου το όνομα δέν διεσώθη (στ. Ι), εΙσήνεγκε το

ψήφισμα. ~Aν καί πoλiι ολίγα διεσώθησανεκ τοϋ ψηφίσματος τούτου, δυνάμεθαδμως ν!!

έκφέρωμεν δτι ό αυτοκράτωρ Άντωνείνος Πίος εδειξεν εϋνοιάν τινα πρός τούς έφή~

βους3, διό καί ό λόγος αναγραφης του ψηφίσματος είς έφηβικήν στήλην. Δύο ρήματα,

διασωθέντα έν μέρει, μας πληροφορουν δτι ό Άντωνείνος Πίος εύεργέτησε (στ. 8) καί

έκόσμησέ τι (στ. 8 - 9). Άλλά τί; Άναμφιβόλως κάτι τό έφηβικόν ι; σχέσιν εχον τινά

πρός τούς έφήβους. Έπι πλέον, και ή πόλις των Άθηναίων θα ευεργετήθη ύπο του αύ

τοκράτορος (στ. 11). Σημαντικόν επίσης καί δι' αγνώστους λόγους εΙναι το γεγονός δτι

πέντε στίχοι απεξέσθησαν ύπό τον στίχον Ι ] (άκρον δεξιόν). Ό Μιτσός αναφέρει δτι ύπό

τοί>ς αποξεσθέντας στίχους δεν ύπάρχουν γράμματα.

Τό όνομα του αυτοκράτορος Άντωνείνου Πίου απαντάται καΙ είς τρείς ii τέσσαρας
αλλας έφηβικας έπιγραφάς, αλλά εις τήν αρχήν αυτών.

(α) '-G. 112, 2044, στ. Ι: αγαθΏι τύχηι > Αύτοκράτορος Άντωνείνου (139140 μ'χ.).

(β) I.G. 112, 2052, στ. 1- 3: [αγ]αθij� τύΧΏI Αύτο/κράτορι (hedera)1 ΓΑδ]ριανώ Άντω

νείν[ω] (145/6 μ.Χ.).

(γ) ΑΔ 25 (1970): Μελέται, σ. 29~30, αριθ. l=I.G. 112, 3395+2152+ΕΜ 3755=
J. Η. Oliver, GRBS ΧΙ (1970), σ. 337 ~ 338, Appendix (145/6 μ.Χ.).

~[σως και ή επιγραφή αύτη νά αναγνωρισθι] ώς ύβρίδιος, δηλ. εφηβική καί αγωνι

στική. Ό Καπετανόπουλος παραθέτει ένταϋΟα βελτιωμένον κείμενον τfΊς επιγραφής

καί αναμφισβητήτως και τό του κοσμητου όνομα ανεγράφετο, ώς συμπληροϋται.

{(hedera;) Αύτοκ}ράτορος .

{Άντω}νε~νoυ . EύσεβoίJς

{Τ' Αιλίου Άδριανου} Ι

οί {nrxJ>r}OI (hedera)

[άγαθfi} τύΧll

[~~~ ~~. - --} [~~ - -}λής} Βερενικίδης

[νικήσας ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ • ~~} [νικήσας άγεν}είων παίδων στάδιον (hedera)

{έπι' άρχοντος (hedera) Φλ. (hedera) Άρρι]ανοϋ (hedera)

[Παιανιέως~ κοσμητ}εύον[τος}

[Άθηναίου ξυστάρχου} καί ίερ{Oνίj

[κου έν Βιθυνία δια βίου}, τόν έα[υτ ~-}

10 [ ••.••.•••••J

[-----_ ..... /

Στ. 2, (α) Μιτσός: ο{ [εφηβ)οι.

(β) Oliver: οί [πρώτ)οι (=νικήσαντες 'Ολύμπια).

(γ) Καπετανόπουλος: οί [πρG:ιτ]oι (=Σεβαστοί αγώνες).

3.00'1'01 κα! 6 Graindor, f. α" σ. 317.
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Στ. 5. Oliver: [Όλυμπι]είων παίδων στάδιον. Εις τας αγωνιστικας έπιγραφας ή φρασις

~(iι.γενείων στάδιον» έπικρατεί, άλλα πρβλ. J. Μ. Edmonds, The Fragments οΓ Aιtic

Comedy, τ. Α, 1957, σ. 688, άριθ. 407: παίδες αγένειο! < Κλεισθένης τε καί > Στρατων.

'Επίσης εις Παυσανίαν (νι, 14,3), εχομεν κ .. καί επί τοΙς παισίν οϋς άγενείους καλοΟ·

σι ...», Παρά τω Λυσία (ΧΧΙ, 4) άπαντα/μεν «καί Παναθηναίοις τοΤς μικρσίς Εχορήγουν

πυρριχισταίς αγενείοις ....»4.

Ό 0liver, συμπληρώσας ({οί [πρωτ]οη), κατέληξεν εις τό συμπέρασμα δη ή επι

γραφή ανεφέρετο είς τήν 'Ολυμπιάδα τοΟ έτους 145 μΧ. (=144/5 μ.χ.Υ;. Ό γράφων

δμως αμφισβητείτην έρμηνείαν ταύτην, διότι οί αγώνες, οί Όλυμπιακοί εΙς την προκει

μένην περίπτωσιν,θα έπρεπε να είχον αποδοθη εΙς τήν αιτιατικήν(=Όλύμπια)και ουχί

δια της γενικης (=['Ολυμπι]είων). 'Ο Oliver παραπέμπει εΙς τόν L. Morelti, Iscrizioni
agonistiche greche (1953), σ. 115, άριθ. 44, διά την συμπληρωσίν του, άλλ' εκεί έχομεν

μόνον «'Ολύμπια παίδας στάδΙΟ\f}). Δηλαδη, ουδέτερον καϊ αρσενικόν εις τήν αιτιατι

κήν, άλλ' άνευ συγχύσεως γενων. 'Ενώ εΙς τήν επιγραφήν έξ 'Αθηνών ή γενικη (<[--]
είων» θά πρέπει να έκληφθΏ ώς επίθετον της λέξεως «παίδων»6.Διό και ό λόγος άπορρί

ψεως της έρμηνείας του OJiver (δρα καί κατωτέρω).

Ό Oliver άπέρριψε τήν συμπλήρωσιν του Μιτσοϋ «οί [έφηβ]οι», διότι θά έπρε

πε νά άναγνώσωμεν «οί [εφηβ]οι (του) Αύτοκράτορος Τ. Αίλίου Άδριανοϋ Άντωνεί

νου EυσεβOUς», επειδη τό δνομα του αύτοκράτορος άναγράφεται εις τήν γενικην και

προηγείται τών λέξεων «σί [.... ]οι». Περαιτέρω,έπειδή τό όνομα του αυτοκρατορος και

αί λέξεις «οι [.... ]οι» άνεγράφησαν κατά σειράν εις τό κυμάτιον, τότε θά πρέπει νά

συνανήκωσιν. Ή ύπό τοϋ OIiver προταθεισα συμπλήρωσtς μας αποδίδει «οί [πρώτ]οι

(επσ Αύτοκρατορος Τ. Αίλίου Άδριανοϋ Άντωνείνου Ευσεβους», δηλ. «σί πρώτοι (Ά

θηναίοι) κατά τήν βασιλείαν τοϋ Άντωνείνου Πίου, οϊτινες ενίκησαν εΙς τά Όλύμπια>}.

Ό Oliver ηρμηνευσε την γενικην τοϋ ονόματος ώς χρονικην, άλλά θά είναι μάλλον

κτητική. Διό και προτείνομεν τήν έρμηVΕίαν «οί [πρώτ)οι (Σεβαστοί άγώνες του) Αυτο

κράτορος Τ. Αιλίου Άδριανου ΆντωVΕίνOυ Εύσεβους», Διά της έρμηνείας ταύτης, θά

πρέπει να συναγάγωμενδτι οί Σεβαστοι αγώνες τοϋ ' Αντωνείνου Πίου έγιναν διά πρώτην

φοράν το έτος 14516 μ.Χ.?

Οί Σεβαστοί αγώνες έVΕKαινιάσθησαν το πρώτον κατά το ετος 41 μ.Χ. και ό (Τιβ.

4. Πρβλ. καΙ τήν I'G. 11', 2311, στ. 72-74; .. παισίμ πυρ[ριΙχισταί(.;) .. . 1.. αγενείοις πυ(ρ]ριχισταΤς

Ι .. άνδράσι πυρριχισταΤς , .. (=Παναθήναια)' καΙ τήν 3125, στ. 5; Διόφανης αγένειο.; έ[ν) Ίσθμli':ιι

πανκρατι(αστής)-Ι. MoreHί, IKr. agon. greche (1953), σ. 5Ε, άριθ. 22.
5.14415 μ.Χ., καΙ ο&χΙ 145/6 μ.Χ., καθ' δσον τό Άττικόν ετος, κατά ΤOύτOUς τού.; χρόνoUς, ηρχε

το κατά μr)να Boηδρoμllί':lνα (-Σεπτ. - 'Οκτ.),

6. ΕΙς έπlγραφdς απαντlί':lμεν, Π.χ .. «παΤδες Όλυμπικοί», «παlδες Ίσθμικοί» καΙ «παίδες Πυθικοί»

(-Moretti, ~.ά., σ, 156, άριθ. 60, καϊ ]60, άριθ. 61), άλλά ή ερμηνεία «(αγενιείων παίδων» έν τα μελtτ/

μας προέχει [ούτε καΙ θd πρέπει να αναγνώσωμεν «('Ολυμπ)είων (-έπίθετον) παίδων», αναφερομένων είς

τά παρ' Άθήναις 'Ολύμπεια).

7. Τό ετος ]4516 μ.Χ. (=]46 μ.Χ.) ήτο καΙ ετος Παναθηναίδος,έορταζομένηςκατά τό δεύτερον Cτο.;

έκάστης 'Ολυμπιάδος(=ΑΕ 1972, σ. 149-ΑΑΑ νπ (1974), σ. 97, ύποσ,3, καϊ 98, ύποσ. 7). 'Ο Moretιi

όμως κλίνει πρός τό τρίτον fto.; (= ε.α., σ, 202), τα δε Πανελλήνια έωρτάζοντο κατα τό τέταρτον ~τoς

έκάστης 'Ολυμπιάδος, ων ένεκαινιάσθησαν τό πρωτον κατα τό ετος 131 f2 μ.Χ. (= Hesperia, SuppI.
ΧΙΙΙ (1970), σ, 120 καϊ 126).
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Κλ.) Νούιος Φιλείνου εξ Οίου ήτο ό πρωτος αυτων άγωνοθέ της8. Μέχρι και νύν έπιστεύ

ετο δτι οί Σεβαστο! άγωνες ενεκαινιάσθησαν τό πρωτον κατα τήν βασιλείαν τού Αυγού

στου, αλλά, ώς γράφεται βραχέως αλλαχού (= Historia), ή '-G. 112, 1069+Hespcria
ΧΧΧΥI (1967), σ. 68-71, αριθ. 13, χρονολογείται από της βασιλείας τοϋ Νέρωνος, δηλ.

όλίγον μετα τό ετος 61 /2 μ.Χ. 'Επίσης, είς τήν '-G. 112, 4174, στ. 5-6, εχομεν «καί αγωνο

θέτης (=(Τιβ. Κλ.) Νούιος Φιλείνος εξ Οίου) των Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος/ Σε

βαστοϋ αγώνων» (41 μ.Χ.). ΕΙς I.G. ((2, 1069+Hesperia χχχνl (1967), άριΟ. 13, στ. 7
(δρα άνωτέρω), αναγιγνώσκομεν «καί αγωνοθέτην (=[Ίούλιον] Νικάνορα, Νέον ·Ομη·

ρον και Νέον [Θεμιστοκλέα])9 Σεβαστων ά[γώνων])} (όλίγον μετά τό ετος 61/2 μ.Χ.).

Κατά τό ετος 209/10 μ.Χ., άπαντωμεν (~καI αγωνοθέτου (=[Τρύ]φωνος τού Θεοφίλου

Ύβάδου) των της Σεβα/[στης οίκίας; ά]γώνω[ν]»lO.

Ό 01iver παρετήρησεν δτι ή υπό μελέτην έπιγραφή δέν ήτο αναγεγραμμένη έπί

Έρμοϋ καί συνεπως οί νικήσαντες (στ. 4-5) δέν θά ήσαν εφηβοι. Καί εβασίσθη εΙς τοϋτο

και εΙς το γεγονος δτι ό [- - --}λης) Βερενικίδης (στ. 4) δεν εμφαίνεται ώς εφηβος εις

τήν I.G. 1(2, 2052, στ. 55-57 (Πτολεμαίδος), τοϋ ετους 145/6 μ.Χ., καθ' δ ετος αρχων ήτο

ό Φλάβιος Άρριανος Παιανιεύςl1. ΤοΟτο δε αληθεύει, άλλά πολλάκις γυμνασίαρχοι και

άλλοι δέν ανεγράφοντο καί ύπο τας φυλάς αυτων. Και έν προκειμένω ή I.G. 112, 2052 άρκεί

ώς παράδειγμα. Ό Oliver δμως εχει δίκαιον, διότι μεταξύ τών γυμνασιαρχών καί άγωνο

θετων της I.G. 1(2, 2052, στ. 6 - 26, ό [- - - -]λης) Βερενικίδης δέν αναφέρεται και τούτο

θα επρεπε νά είχε τονισθη. Ό [- - - -]λης) Βερενικίδης, ώς αγένειος παίς, δηλ. προφανώς

εις μή εφηβικήν ήλικίαν (πρβλ. Παυσανίου, νι, 14, 2: (~δγδooν γάρ έπι τοις δέκα ετεσι

γεγονώς μή παλαίσαι μεν επί παισιν ύπό 'Ηλείων άπηλάθη, άνηγορεύθη δε εν ανδράσιν,

ωσπερ γε καί ενίκησεν ..... γεγονότα δέ εΙκοσαετη το χρεων επtλαμβάνει.... »), δέν

άνηκεν εις τους έφήβους προς άναγραφήν l2• Είναι σημαντικόν δμως να χαραχθυ καί το

όνομα τού κοσμητου εΙς τήν στήλη ν ταύτην. Οί ~(άγένειol» είς έπιγραφας συγκαταλέγον

ται μεταξύ τών «παίδων» καί «άνδρών» καί κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Παυσανίου ΟΙ «αγέ

νειοι}) θά ήσαν νεώτεροι του δεκάτου όγδοου ετους Ι3. το δτι ΟΙ μή συμπληρώσαντες τό

εικοστόν ετος εθεωρουντο ανδρες καταφαίνεται και έξ αλλου έδαφίου τοϋ Παυσανίου

(νι, 15, Ι): ({'Αρχίππω δε Μιτυληναίω .... κρατήσαντι άνδρας αλλο τοιόνδε προσποιοϋ

σιν οί Μιτυληναίοιες δόξαν, ώς καί τόν έν 'Ολυμπία καί Πυθοί και Νεμέα και Ίσθμώ

λάβοι στέφανον ήλικίαν ου πρόσω γεγονώς ετών είκοση).

8. I.G. 112. 3270. στ. 4-5: και άγωνοθέτου το\) πρώτου Ι των Σεβαστων άγώVΩν Νουίου το\) Φιλείvoυ

έξ Οίου. Ό γράφων παρέθεσε τό στέμμα n,l.; OίKOΎενείΑC; τού Τ. Κλ. Νουίου έξ Οίου εΙι; Historia ΧΙΧ

(19701, σ. 564. Ό R. NeubalIer είι; Comment. epIgraphicae (1869), σ. 147 καί 157, ύπεστήριξεν δη οί Σε

βαστοί άγώνει; άνηκαν εΙι; τήν βασιλείαν τού Κλαυδίου""'Ρ. Graindor, Ath. de Tib. a Traj. (1931). σ. 11.
ύποσ. 7.

9. Καπετανόπουλοι;, διατριβή-ΑΕ 1968. σ. 212, άριθ. 394 καί 432c (δρα και κατωτέρω. σ. 124).
10. I.G. 112, 1077. στ. 15·16 (=Agora χν (1974), άριθ. 460).
Ι Ι. Όρα κατωτέρω. σ. 126. άριθ. 6.
12. Πρβλ. Syl1.3 , άριθ. 959. στ. 3 Κ.έ.: (oiocJl ένίκων των τε παίδων καί των έφήβω{ν καί τωνΙI νέων.

κτλ.. και Mcretti, ε.ά., σ. 127. άριθ. 50. στ. 8: παιδαι; "αί έφήβουι; Τλαπολέμεια. Είι; στ. 3 κ.έ .. Cχoμεν
((παΤδας τρίς Ίσθμια.1 άγενείους Νέμεα . ...1άνδρας; Δωρίεια . ". κτλ.>',

13. Ό Moretti λέγει ότι ΟΙ «άγένειοι» ήσαν 17-20 έτών πω., σ. 57 και 158). Πρβλ. RE Ι, στ. 772. στίχ.
30-32. Ό Α. Dumont δμωι; άναγνωρίζει τού; "άγενείουι;»ώς όντας 1ι>-.18 έτων (Essai sur 1" Ephebie attj·
que. 1 (1876), σ. 216).
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Ή ισ. 112, 2052 περιέχει μόνον τους μετά φυλών και δημοτικών έφήβους, εν ι7> οί

σωφρονισταί και (ιποσωφρονισταί ανεγράφησαν εις άλλην στήληνl4 . τό αυτό θά συνέβη

και με τους έπενγράφουςΙδ. Τό σπουδαιότερον όμως εΙναι δτι τό του άρχοντος όνομα δεν

έχαράχθη εις ι.G. 112, 2052, ώς καί εις την I.G. 112, 2054, αν και κολοβωμένη, της όποίας

δύο στίχοι (2-3) να έρμηνευθώσιν, ίσως. ώς ,<τ[ους σωφρονιστάς (αντί του Μαιδευτάς»»)/

και τ[ους ύποσωφρονιστάς (αντί του Μωφρονιστάς»)J})16. Και εις ττΙν I.G. 112, 3741 στε

ρούμεθα του όνόματος του άρχοντος (145/6 μ.Χ.). Εις την επιγραφήν ταύτην, η χρονο

λόγησις γίνεται διά τού παιδοτρίβου Άβασκάντου τού Ευμόλπου Κηφεισιέως (στ. 12:
,<επί παιδοτρίβου τό δέκατον {» κτλ.). Πιθανώς, το αυτο συμβαίνει καί εις τήν ι.G. 112, 2052,
δπου Ιχομεν «[6 κοσμητής Άθ]ήναιος τους έπ' αυ[τοϋ (η μαλλον «έπ' αΝτφ]»;)11 έ)φη

βεύσαντας» (στ. 5). Βεβαίως. εις την I.G. 112, 2055. στ. 2, αναγιγνώσκομεν «[άρχοντος

Φ]λ. Άρριανού ΠαιανιέοφΙ8 καί «[έπί άρχοντος Φλ. Άρρι]ανου (ΠαιανIέωΦ> εις τούς

στίχους 6-7 της (γ) επιγραφης ανωτέρω, όλλό το γεγονός παραμένει δτι τό του άρχοντος

όνομα παρελείφθη τοσόκις. Καί ιδίως, όταν όναλογισθώμεν ότι ό άρχων Φλάβιος Άρ·

ριανος Παιανιεύς έταυτίσθη πρός τον όμώνυμον φιλόσοφον έκ Νικομηδείας της Βειθυ

νίας (δρα και κατωτέρω, σ. 126), ~Oμως, η παράλειψις τού ονόματος του άρχοντος ίσως

νό μη ένέχη σημασίαν τινά, έπειδη παρατηρείται και όλλαχού Ι9.

(δ) I.G. 112, 2065. στ. 1·4: ,,0εοίς τύχη/ (Αύ)τοκράτορος Καίσαρος (Τίτου]/[Α)ίλίου Ά~

δριανού Άντωνείνου/ Σεβαστού» (150/1 μ.Χ.).

Στ. 4, Πιθανώς, δυνάμεθα να συμπληρώσωμεν '4Κλ. Άρχικ)λης) Βερενικίδηφ. Πρβλ.

τον εφηβον Κλ(αύδιον) Άρχικλην Βερε(νικίδην) της I.G. 112,2070, στ. 14=Ήλία Α. Κα

πετανοπούλου,The Early Expansion of Roman Citizenship into Attica during Ihe FirsI
Part of Ihe Empire, 200 B.C. - A.D. 70 (διατριβη. Yale UniversiIY, 1963), σ. 412, αριθ.

894 (μέσα τού 20υ μ.Χ. αίώνος)20. Τό όνομα Άρχικλης είς τόν δi1μον Βερενικίδας απαν

τάται καί εις τό SEG ΧΧΙ (1965), σ. 234 - 235, αριθ. 612, στ. 13.14. έκ τών έτών 175·180
μ.Χ .• ώς γράφεται εις Revue belge phi1ol. hisI. LII (1974), σ. 70, όριθ. 13 [=Agora χν
(1974), όριθ. 392=8. D. Meritl και J. S. Traill, The Athenian Agora. νοl. χν : Inscrip·
tions. The Councillors (1974)).
Στ. 8-9. Πρβλ. την I.G. 112, 3741, στ. 2-6: «[ό δi1)μος/ τόν κοσμητην/ [Ά)θηναιον 'Αλε

ξάνδρου / 'Ραμνούσιον (=Κουμανούδης)2Ι ίερονίκην / καί ξυστάρχην (=Κουμανούδης)2Ι

έν Βειθυνία δια βίου». κτλ. (145/6 μ.Χ.).

14. I.G. 111, 2054 (δρα ίιποσ. 16 κατωτέρω).

15. Έπtvγραφoι αναφtρoνται εις I.G. 111. 2052, στ. 12, 16 καΙ 17 (145/6 μ.χ.), στερουμένωνδημοτι

KUΙν καί τUΙν τριUΙν.

16. Ό τίτλος «παιδευταΙ» έχρησιμοποιε[το έvωρίτερoν. Ό Μιτσός κατέχει νέον κείμενον n'jc; I.G.
112, 2054.

17. Πρβλ. Hesperia ΧΙ (1942), σ. 71, αριθ. 37, στ. 8.
18. ΑΕ 1971, σ. 70, αριθ. 5.
19. Πρβλ. την I'G. 112. 3440, στ. ]9: οί έπί Κλ. Xρuσίππoυ έφηβοι (142/3 μ,Χ.), αρχοντος όντος κατό:

το ετος τοϋτο Π. ΑΙλ. Άλεξάνδρου (Β) Φαληρέως (=ΑΔ 26 (1971): Mελtται, σ. 285, άριΟ. 6). Ό Κλ.

Χρύσιππος ήτο κοσμητης (=Καπετανοπουλος lδιατρΦή]. σ. 410, αριθ. 882).
20. Όρα Historia, ε.α" σ. 562, ύποσ. 10.
21. Οίίτω παρά τφ τ~ς I.G. 112 τόμφ τού Meritt, Ή έλληνιστΙ σημείωσις όφείλεται, πιστεύομεν, είς

τον Γ, Σταμίρην.
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Στ. 9 (τέλος): «τόν έα[υτων],) η «τόν έα[υτου]» η καί «τόν έα[υτης]» / «[ ανέθηκεν-

(-καν) ό δεΙνα (η οί δείνες) η και ή δεΙνα]». "Ενδέχεται ό τιμώμενος νά .μο ό παιδοτρί

βης Άβάσκαντος Ευμόλπου Κηφεισιεύς22;

Κατα τό ετος 155/6 μ.Χ. ενεκαινιάσθησαν και τά Άντώνεια ώς αγών έφηβικός, ώς

πληροφορούμεθα εκ της I.G. ((1\ 2068, στ. 120-122: «ΘεόμνηστοςΙ άγωνοθέτηςΙ Άντωνεί

ων»), καί πιΟονως ό ΆντωvεIνoς Πιος νά συνέβαλε κάπως εις τήν έγκαινίασιν ταύτην. Έν

πασΌ περιπτώσει ή του Άντωνείνου Πίου εύνοια πρός τας 'Αθήνας καταφαίνεται καί από

τήν ΙΟ. 112, 3390 του έτους 140 μ.χ. ΕΙς τούς στίχους 3-5 έχομεν «... συ[ντε/λέσαντα

κα}Ι αύξήσαντα τάς τοϋ Θεου πατρός αυτο[ϋ δωρεάς]». Ό γράφων συμπληροΙ «συ[ντε/

λέσαντα κα]ί» καί «[δωρεάς]»23.Ή 1.0. 112, 3390 ίσως νά άπηχη την παρα Η. Dessau,
ILS, αριθ. 337, επιγραφήν, καθ' ην κατά τό ετος 140 μ.Χ. ό ΆντωνεΙνος Πιος αποπερά·

τωσε καΙ ενεκαινίασε το εις Νέας 'Αθήνας ύδραγωγεΙον, του όποιου ή έναρξις εγένετο

ύπο του 'Αδριανου. Τέλος, εΙς την 1.0. 112, 3391, χρονολογηθεΙσαν εΙς τα ετη ]40 - 145
μ.Χ., ή Βουλη των Φ άνέθηκε το άγορανόμιον εις τον 'Aντωvεlνoν ΠΙον.

2.1.0.112, 2090=ΕΜ ]0044 (Μιτσός), εκ του ετους 165/6 μ.Χ.

Στ. 67 Πανδει[ονίδος]

68 Φλ. Μέναιιδ[ρος Παιαν(ιευς)]

Ό εφηβος ούτος ανήκει εις τόν δημον Παιανίας, ώς το δημοτικόν αυτου συμπληροϋται,

καί ήτο υΙός τοl) Φλ. EUΘυKόμα Παιανιέως (=άριθ. 8, κατωτέρω).

Παρατίθενται τά της οίκογενείας μέλη χρονολογικως.

(α) Στρατων Καλλιστράτου Παιανιεύς.

(α) 1.0. 111\ 7087, στ. Ι - 3, μέσα τοϋ 4ου π.χ. αίώνος.

(J) [Σ]τράτων (Β) (Στράτωνος (Α) ) Παιανιεύς πρ(εσβύτερος).

(α) έπιμελητης δικ[αστηρίων]=I.Ο. 112, 1733, στ. I2=Musee Be]ge χχνιι (]923),
σ. 299, άριθ. 444, αρχάς του ]ου μ.Χ. αίώνος. ΥΙός: άριθ. 2.

(2) [Στράτων] (Γ) (Στρατωνος (Β)=αριθ. (J) Παιανιευς νε(ώτερος).

(α) επιμεληnΊς δικ[αστηρίων]=ΙΟ. Π2, 1733, στ. 13 = Musee Be]ge, ε.α., σ. 299,
αριθ. 443, τοϋ αυτου χρόνου.

(3) Φλαβία [..... ]κρατεια (εκ Παιανιέων)24.

(α) 1.0. 112, 3984, στ. 9 -1]: (1Φλαβίας [.. . 1. .]κρατείας ίε[ρ]οφάντ[ιδοςΙ εγ]γονον»

(=Φλ. Εύθυκόμαν Παιανιέα, όρΊθ. 8), εκ του ετους 166Ι7·μ.Χ. περίπου. .
Σημείωσις: Ό Κ. C1ίηtoη έδημοσίευσε βελτιωμένον κείμενον τf'jς ΙΟ. 112, 3984

εΙς TAPhS Ν.$. ιχιν (3), 1974, σ. 3], καΙ ό γράφων τήν βελτιώνει περαιτέρω εΙς

μελέτην δημοσιευθησομένηνεΙς AJA. Ή παροϋσα μελέτη εμφαίνει τCις νέας διορ

θώσεις. Ό C1inton άνεγνώρισε την ίεροφάντιδα ώς εκ μητρος τήθην του Φλ. Ευθυ

κόμα (=αριθ. 8), αλλα βλέπε παρατηρήσεις μας εις AJA [C1inton, σ. 31 (στέμμα)

καΙ 87, αριθ. 5].

22. Ό lΙαιδοτρίβης oύτ~ αναφέρεται είς δ60 tlllγραφάς καΤα/τέρω (-Προσθήκη. άριθ. 1 καϊ 2).
23. ·Ορα Hesperia χνι (1947), σ. 69. Πρβλ. κα! n'tv ισ. 111. 529 (=C1G. άριΟ. 347).
24. Ό Καπετανόπουλος κατέχει lΙροσω1l0γραφίαν των παρά r(l 'ArnKtj Φλαβίων, ώς άνεκοινώθη

κα! είς ΑΕ 1968, σ. 177. Όρα καί HislOria, f.ά., σ. 562.
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Ή ίεροφάντις ίσως νά άναγνωρισθη ώ:; θυΥάτηρ του Στράτωνος (Γ) νεωτέρου

(άριΟ. 2). Έγεννήθη κατά τό έτος 27{8 μ.Χ. περίπου.

(4) Τίτος Φλάβιος Στράτων (Δ) (Παιανιεύς).

(α) ΙΟ. 112, 3984, στ. 7 - 9: {(Τίτου Φ[λ]αβίο[υ { Στρ]άτωνος ίεροφάντ[ου {έΚ]Υονον)

(=Φλ. Εύθυκόμαν Παιανιέα, (φιθ. 8), εκ τοϋ αύτοϋ ετους (δρα υπ' αριθ. 3 ανωτέρω)

[CΙίηιoη, σ. 30, αριθ. 20]. Έγεννήθη κατα τό έτος 57{8 μ.Χ. περίπου. Υίός: αριθ. 5.
(5) Τίτος Φλάβιος Στράτων (Ε) (Παιανιεύς).

(α) ΙΟ. 112, 3984, στ. 5 - 7: «Τίτου [Φλαβίου] { Στράτωνος επί βωμω { [υίό]ν), (=Φλ.

ΕUOυκόμαν Παιανιέα, άριθ. 8), εκ τοϋ αύτοϋ t:τους (δρα υπ' αρ·ιθ. 3 ανωτέρω) [CΙίη

ton, σ. 83, άριθ. 11]. Έγεννήθη κατά τό έτος 87{8 μ.Χ. περίπου. Πατήρ: άριθ. 4.
(6) Φλάβιος Άρριανός (Α) Παιανιεύς$.

(α) 1.0. 112, 2055, στ. 2= ΑΕ 1971, σ. 70, άριθ. 5: Η[άρχοντος Φ]λ. Άρριανοϋ Παια

νιέως» (ι45{6 μ.Χ.).

(β) ΑΔ 25 (1970): Μελέται, σ. 29 - 30, άριθ. Ι, στ. 6= ORBS χι (1970), σ. 337 - 338,
στ. 6=&:νωτέρω, σ. ]21, άριθ. (Γ), στ. 6: «[έπί άρχοντος Φλ. 'Αρρι]ανοϋ{[Παια

νιέως]» (ι45{6 μ.χ.).

Ό όρχων ούτος εχει ταυτισθη πρός τόν Λ. Φλάβιον Άρριανόνεκ Νικομηδειας

της Βειθυνίας, άλλά βλέπε παρατηρήσεις υπό τόν αριθ. 7.
(7) Φλάβιος Άρριανός (Β) Παιανιεύς.

(α) I'G. 112,1773 [=Agora χν (1974), άριΟ. 369], στ. 10: (4Φλ. Άρρ]ιανός (Παιανι

εύς)", πρύτανις κατά τό t:τος 166/7 μ.Χ.

ΕΙς τόν στίχον 11 άναΥράφεται 6 Φλ. Εύθυκόμας Παιανιεύς (=αριθ. 8).
(β) 1.0. 112, 1776 [=Agora χν (1974), άριθ. 378], στ. 10: ({Φλ. Άρριανός (Παιανιεύς),

πρύτανις κατα τό έτος 169/70 μ.Χ.

Ό πρύτανις ούτος εταυτίσθη πρός τόν Λ. Φλάβιον Άρριανόν, τόν φιλόσοφον,

εκ Νικομηδείας της ΒειΟυνίας, άλλά ίσως Οά πρέπει να διαχωρισΟώσιν26. Ό γρά

φων έγραψε περί τοϋ φιλοσόφου εΙς ΑΑΑ νι (1973), σ. 301 - 304. ΚαΙ ό αρχων Φλ.

'Αρριανός Παιανιεύς (=&:ριθ. 6) τού ετους 145{6 μ.Χ. να ανήκη εις τήν ΟΙΚΟΥένειαν

τού Φλ. Εύθυκόμα Παιανιέως (=άριΟ. 8) καΙ να άναγνωρισθίi ίσως ό όρχων ώς πα

τήρ τού πρυτάνεως Φλ. 'Αρριανοϋ (Β) Παιανιέως. ΕΙς επιγραφήν εξ 'ΑΟηνών, δπου

τιμαται ό Λ. Φλάβιος Άρριανός ό φιλόσοφος, ούδεμία μνεία Υίνεται περί επωνύ

μου αρχης καΙ ουτε καΙ τό δημοτικόν Παιανιευς αναγράφεται27 •

(8) Τίτος Φλάβιος Εύθυκόμας Παιανιεύς.

(α) 1.0.112,1773 [=Agora χν (1974), αριθ. 369], στ. 8: [επ]ώνυμος Φλ. ΕύΟ[υ]κόμας,

καΙ στ. 11: [Φλ. Ευ]θυκόμ[ας] (Παιανιεύς), πρύτανις κατά τό έτος 166/7 μ.Χ.

Θά πρέπει νά επισημανθη ένταϋθα δτι ό Φλ. Άρριανός (Β) Παιανιευς (=αριθ.

7) προείχε τοϋ ΕύΟυκόμα, διότι τό τοϋ Άρριανοϋ (Β) όνομα (στ. 10) προηγείται

τοϋ όνόματος τοϋ ΕύΟυκόμα, αν καί ούτος ήτο επώνυμος της ΠανδιονΙδος φυλης.

25. ·Ορα ύποσ. 27 κατωτέρω.

26. ΑΛΑ νι (1973), σ. 301, ύποσ. Ι, και 304, ύποσ. ΙΙ_Α. Β. Bosworth.
27. ΑΑΑ, f.ι'I., σ. 302. Ό Καπετανόπουλος παραθέτει ένταΟθα δ60 Άρριανούς (Λ καί Β) Παιανιέας,

άλλά δέν εΙναι έντελGJς βtβαιoν, Μν ό αρχων Φλ. Άρριανός Παιανιεύς πρέπει νά διαχωρισθΌ άπό

το(ί φιλοσόφου Λ. Φλ. ΆρριανοΟ. Τό δνομα Άρριανό:; εύνoCΊ τήν τα6τισίν των καΙ ή παρουσία τoiί ό

νόματος τούτου εις τήν έξ Άχαρνών οlκογενειαν θά ΧΡΏση tξηΎήσεώς τινος.
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(β) I.G. 112, 2478, στ. Ι: Φλ. Ευθυκό[μας], πρύτανις κατά τά μέσα τού 20υ μ.Χ. αίω

νος (-Hesperia ΧΙ (]942), σ. 48, ύπ' άριθ. 15).
(γ) I.G. 112,3984, στ. 1 - 5: «[κ)αθ' ύπομνη[ματι]/σμόν της εξ Ά[ρείουΗ παγου βου

λης [Τίτον) IΦλάβιον Εύθυκό[μαν) Ι Παιανιέα» (166/7 μ.Χ. περίπου) (δρά ύπ' αριθ.

3 άνωτέρω).

(δ) I.G. 112, 3985, στ. 4-6: ({Τίτου Ι Φλαβίου Ευθυκόμα Παιανι Iέως υίόν); (=αριθ. 10)
(165/6 μ.Χ. περίπου).

Έγεννήθη κατά τό ετος ] 17/8 μ.Χ. περίπου. Πατήρ: άριθ. 5. Γυνή: άριθ. 9.
Δεύτερος υΙός: άριθ. ] 1.

(9) ,(Πο[μ]πηία Π&[λ/λα] Πομπηίο[υ] Πλειστάρ[χου] φιλο)σόφου [θυ)γάτηρ τό[ν Ι έαυ

τηJς [άνδρα]» (=άριθ. 8).
(α) I.G. 112, 3984, στ. Ι] - ]4 (τοΙ) αυτοΙ) έτους [δρα ύπ' άριθ. 3 άνωτέρω]).

(β) ΙG. 112, 3985, στ. 6-7: ,(ή μήτηρ Πομπη IΙα Πώλλα τόν έαυτf1ς υΙόν,) (=άριθ. 10),
εκ τού ετους 165/6 μ.Χ. περίπου.

(10) Τίτος Φλάβιος Μένανδρος Παιανιεύς.

(α) I.G. 112, 2090. στ. 68: «Φλ. Μένανδ[ρος Παιαν(ιεύς)], έφηβος Πανδει[ονίδος]»,

]65/6 μ.Χ. (δρα άνωτέρω ύπό επιγραφήν άριθ. 2).
(β) ΙG. 112,3985, στ. 1 Κ.Ι: ,(καθ'ύπομνηματισμόνl τi1ς εξ Άρείου πάγου βου/λης

Τίτον Φλάβιον Μέ/νανδρον Παιανιέα Τίτουl Φλαβίου Εύθυκόμα Παιανι/έως

(=άριθ. 8) υΙόν ή μήτηρ Πομπη/Ια Π&λλα(=άριθ. 9) τόν έαυτηςύίόν,) (τού ετους

]65/6 μ.Χ. περίπου.)

Έγεννήθη τό ετος 147/8 μ.Χ.

(11) Φλάβιος Στράτων (Ση (Παιανιεύς).

(α) ΙG. 112, 2124, στ. 2 - 3 (=ΑΕ 1971, σ. 68, άριθ. 3): έπί Φλαβίου Στράτωνοςl

άρχοντος, άνήκοντος εΙς τα έτη 194/5 - 2001] μ.Χ. (Νοτόπουλος: ]96/7 μ.Χ. περί

που). 'Αμφότερα τα όνόματα Φλάβιος καί Στράτων τοποθετοi)σι τόν άρχοντα τού

τον είς τήν οίκογένειαν του Τ. Φλ. Ευθυκόμα Παιανιέως (=αριθ. 8) καΙ θά ητο ίσως

υΙός αύτου. Σημείωσις: Έπιγραφή εκ Λήμνου (=Annuario ιιι/ν (1941/43), σ.

102 - 103, άριθ. 20), δημοσιευθησομένη εΙς AJA (The Archon Flavius Straton (VI)
Paianieus), έπιβεβαιοΙ τούτο.

Σημείωσις. Ή οίκογένεια τού Τ. Φλαβίου Ευθυκόμα Παιανιέως (=αριθ. 8) ίσως νά

ητο συγγενής μετα της οίκογενείας τοΙ) Τ. Φλαβίου Λεωσθένους Παιανιέως, σημαινού

σης επίσης οίκογενείας. Ό Καπετανόπουλος έγραψε περί ταύτης τi1ς οίκογενείας είς

REG LXXXIII (1970), σ. 63 - 69. Ώς εσημειώθη εΙς τάάνατυπα, τό τi1ς οίκογενείας στέμ

μα ΧΡΌζει νέας ανασυντάξεως28.

Τό όνομα Στράτων άπανταται είς τόν δi1μον Παιανίας καί άνευ τού nominis Φλάβιος.
(α) Εϋνομος (Α) Στράτωνος (Α) Παιανι(εύς), έπένγραφος (;)28.

28. ΑΕ 1971 (=1972). σ. 11$-116, όπου ό Κ. CΙίηιoη έδημοσίεοοεν νέον άπoσιtασματιoν της I.G. 11',
3592 καί το όποΙον ό Καπετανόπουλος έ"Υνώρlζεν έκ: τΦν έξ ΈλεοοΤνος έιcτύπων εΙς το ΊνστιτοΟτον

Princeton (ΑΟγουστος τοΟ 1970). Ό Καπετανόπouλος σκοπεύει νά έπανέλθ1] εΙς το Otμα τοϋτο.

29. 'Ισως το λ1'Ίμμα «έπέVΓραφOΙ», ανωθεν έφήβων μετα δημοτικών, να απoδoθί:l εΙς λάθος. Ιδίως tntl
δή εχομεν εΙς τήν αυτήν έπιγραφήνέπεVΓpαφoιιςανευ δημοτικU>ν. Πρβλ. καΙ τάς τοϋ Μιτσοϋ παρατηρή·

σεις εΙς ΑΕ 1971, σ. 63.
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(α) ΙG. 112,2033, στ. 27 (=ΑΕ 1971, σ. 62, άριθ. 5, στ. 27), προ των μέσων τού 20υ

μ.Χ. αίώνος (μετά τό ετος 120 μ.Χ.).

(β) (Στρ]άτων (Β) Ε[ύνόμου (Α)] Παιανιεύς, διδ[άσκαλος] (εφήβων).

(α) I.G. 112, 2099 (Iaιus deχιrum), στ. 38+2100 Β, στ. 35=Clas. Phil. ιχν (1970),
σ. 96-97, ύποσ. 8 (162/3 μ.Χ.).

(β) '-G. 112,2086, στ. 30-31: «διδάσκαλος εφήβων των ασμάτων θεού Άδρια

νοϋ/ Στράτων Ευνόμου Παιανιεύς» (163/4 μ.Χ.).

(γ) Σοφιστικός Στράτωνος (8) Παια(νιεύς), Cφηβος.

(α) I.G. 112, 2069, στ. 25=ΑΕ 1950/1, σ. 38, αριθ. 18. στ. 26.164/ 5 μ.χ.=Clas. ΡhίΙ,

ε.α., σ. 96 - 98.
(β) ΙG. 112, 12633=Hesperia ΧΧΙΙΙ (1954), σ. 281, άριθ. 170=D. W. 8radeen, The
Athenian Agora, XVII: ΙnscrίΡιίοns, The Funerary Monumcnts (1974), σ. 174,
αριθ. 992: <<Σωφιστι"ος Στράτωνοςl Κέλαδος Διονυσίου» (6 γράφων τήν ανάγει είς το

τέλος τού 20υ - αρχας τού 30υ μ.Χ. αίώνος). Ό Κέλαδος Διονυσίου θά εΙναι 6 Κέλα

δος Διονυσίου (Κυδαθηναιεύς), πρύτανις κατα το Cτος 166/7 μ.Χ. (=I.G. 112, 1773
[=Agora ΧV (1974), άριθ. 369], στ. 38). 'Αμφότεροι οί δημοι, Κυδαθήναιον "αί Παι

ανία. άνήκουσιν εΙς τήν Πανδιονίδα φυλήν.

(δ) Στράτων (Γ;) Διονυσίου Πεανιεύς.

(α) I.G. 112, 7086, στ. 1- 3 (20ς - 30ς μ.χ. αίών- 11 να αναχθΏ εις τάς άρχας τού 30υ μ.χ.

αιώνος;).

(ε) Ευτυχώ Σ(τράτωνος) (Γ;) Πεανιέως.

(α) I.G. 112, 7086, στ. 4 - 6 (δια τήν χρονολογίαν, ιδε υπό τον (δ) ανωτέρω).

(ζ) Βίκτωρ Στράτωνος (Γ;) Παι(ανιεύς), πρύτανις Πανδιονίδος.

(α) I.G. 112, 1826, στ. 27 (μετά το 217 μ.χ. περίπου=Αgοra χv (1974), άριθ. 477).

3. I.G. 112, 2096=I.G. 112, 2278 (6 J. Kirchner έχρονολόγησε τήν I.G. 112, 2096 «μετά

τά μέσα τού 20υ μ.χ. αιώνος») .

. .-1 i

[Φιλ}άργυρο[ς --

... ιώνιο[ς --

[θη}σεΌς)

5 [θε}όφιλος Έλ--

[Δ}αμιανος 1fαμii ΆχαρνεΌς}

['A}θήναJoς Εύ[όδου Άχαρνευς}

rΓλ}αίJKoς Εύό[δου Άχαρνευς}

[ Γρ}αφικος)

/Ο .. ' Ρόδιππος

.... δωροςΔι--
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Ό Μιτσός άνέγνωσε τούς στίχους Ι καί 11 ώς «[ 11. 4 ]στρα[τος],) καί « .... δωρος Διο

π[είθους(;)],) άντιστοίχως είς ΑΕ 1950/1, σ. 21, άριθ. 5.
Ή I.G. 112, 2096 (=ΕΜ 2950) εδημοσιεύθη δίς είς τόν σχετικόν τόμον της !.G. 112

και είναι ή αύτή πρός τήν I.G. 112, 2278 (άνευ χρονολογίας).,
..... Ε/ι

'Φιλ]άργυρο[ς

ΓΑμ]μ'.ίJvιο[ς

!θη]σευς)

5 / θε]όφιλος Ε

f'Α]μμιανός Δ-

[Άθ}ήναιος Ευ[όδου]

[Γλ}αϋκος Ευό[δου]

[Γρ]αφlκός)

10 .. ' Ρόδιππο;

rΔιό}δωρος Διογ[ι5vου;!

Ό γράφων συνεπέρανεν δτι ή I.G. 112, 2096=2278 δCν θά ητο έφηβική, δηλ. θά Cπρεπε νά

ήτο πρυτανική (ηΙς Οίνείδος φυλης) καί τούτο έπεβεβαιώΟη κατ' έπίσκεψιν είς τό Έπι

γραφικόν Μουσείον'Αθηνων, δπου έπληροφορήθη έπίσης δη ό Β. D. Meritι καί ό J. S.
Traill τήν συνεκόλλησαν έπί άλλων κολοβωμένων πρυτανικων έπιγραφωvw. Διό καί αί

παρατηρήσεις ενταΜα περιορίζονται. Σχετική σημείωσις περί ταυτίσεως της I.G. 112,
2096 καί 2278 εγινεν είς τόν I.G. 112 τόμον του MeriH είς τό InsΙίtute for Advanced Sιudy

είς Princeιon, κατ' Αϋγουστον του 1970.
Τό πληρες όνομα του πρυτάνεως του στίχου 10 είναι «[Κ λ.] 'Ρόδιππος». Ό Κλ(αύ

διος) 'Ρόδιππος ητο εφηβος κατα τό ετος 169/70 μ.Χ. καί μαρτυρείται είς τήν I.G. 112,
2097, στ. 206: Κλ. 'Ρόδιππος Άχαρνεύς (Οίνείδος). Έπί πλέον ό Κλ. 'Ρόδιππος μαρτυρεί

ται καί ώς πρύτανις (δια δευτέραν φοράν) είς I.G. 112, 1802, στ. 10: [Κ]λ. 'Ρόδιππ[ο]ς

(Άχαρνεύς)31 [μετά τό 218 μ.Χ. περίπου εΙς Agora χν (1974), άριθ. 483]. Ή I'G. 112, 1802
(=Agora χν [[974], άριθ. 483) σχετίζεται πρός τάς !.G. 112, 1801 (=Agora χν [1974],
άριθ. 482) καί 1803 (=Agora χν [1974], άριθ. 449). Είς τήν ΙG. 112, 1801 (=Agora χν
[19741, αριθ. 482), στ. 9, αναγράφεται τό λημμα «ΑΥΡΗΛ[ΙΟΙ])" τό όποίον τοποθετεί η'ιν

Cπιγραφήν ταύτην εΙς τά κατόπιν του 212/3 μ.Χ. αμεσα ετη (Σημ.: Αί παραπομπαΙ εΙς

Agora χν προσετέθησαν μετα τήν γραφήν του χειρογράφου καί μετα άλλαγων τινων).

Περι Αύρηλίων είς Άθήνας, ό γράφων κάμνει μικράν μνείαν εΙς ΑΔ 26 (1971): Μελέ

ται, σ. 307 - 308, Κ 13. Ό Κλ. 'Ρόδιππος Άχαρνεύς, ό όποΤος συμπεριλαμβάνεται είς την

του γράφοντος διατριβην, σ. 429, άριθ. 96432, ητο έξήκοντα καί εξ η έπτά έτων κατά τό

ετος 218 μ.Χ.

30. Κατά μ/Ίνα Ίούλιον to(j 1972.
31. Ούτω τό δημοτικόν (-Άχαρνευς) εΙ., τόν tO(j Meritt I.G. 11' τόμον.
32. -Ορα ανωτέρω. σ. Ι 24.
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Ή τελευταία παρατήρησις αναφέρεται εΙς τούς (Άθ]ήναιον Εύ[όδου] καΙ [Γλ]αϋκον

Εύο[δου] (στ. 7 - 8) έκ του δήμου 'Αχαρνων. Και άλλα μέλη της οΙκογενείας ταύτης μαρ

τυρουνται παρα ταίς έΠΙΥραφαίς. Παρατίθενται κατωτέρω χρονολογικώς.

(Ι) ΓλαίΙκος (Α) Παραμόνου Άχαρνεύς (I.G. 112, 2463, στ. 17, τέλη του lου π.Χ. αία/νας)

(αγνωστος κατάλογος).

(2) ΠρωΤΟΥένης (Α) Μηνοδώρου (Α) Άχαρνε(ύς), έφηβος κατα τό ετος] ]2/3 μ.Χ. (=I.G.
112,2024, στ. 35).

(3) Άθήναιος (Α) Εύόδου (Α) Άχαρνεύς.

(α) I.G.IP, 1794, στ. 38: α[ντιγραφεύ]ς ΓΑθ]ήναιος Ε(ύ)όδου, έκ του ετους 180/] μ.Χ.

κατα τον Νοτόπουλον=Αgοra χν (1974), άριθ. 402. Ό άντιγραφεύς δμως δύναται

νά άνήκη καί εΙς τόν δήμον Μελίτης, δπου απαντώνται τά ονόματα Άθήναιος Εύό

δου καί Γλαυκος Εύόδου33•

(β) I.G.1I2, 2096, στ. 7: [Ά]θήναιος Εδ[όδου], πρύτανις κατά τό ετος 186/7 μ.χ. (άνω

τέρω, έπιγραφή άριθ. 3).

(γ) I.G. 112, 2] ]3, στ. 17: Άθήναιος Εύόδου Άχαρ(νεύς), σωφρονιστής κατά το ετος

191 j2 μ.χ. (δρα εΙς τό Εύρετήριον κατωτέρω).

(4) Γλαυκος (Β) Εύόδου (Α) Άχαρνεύς.

(α) I.G. 112, 2096, στ. 8: [Γλ]αυκος Εύό[δουl. πρύτανις κατά τό ετος 186/7 μ.χ. (=έπι

γραφη άριθ. 3 άνωτέρω).

(β) I.G. IJ2, 2113, στ. 24: Γλαυκος Εύόδου Άχαρ(νεύς), υποσωφρονιστής κατά το

ετος 191/2 μ.Χ. (=ανωτέρω, ύπό τον Ι:φιθ. 3, παραπομπή γ).

Άδελφός: άριθ. 3.
(5) Άθήναιος (8) Άθηναίου (Α) (=αριθ. 3) Άχαρνεύς.

(α) ΙG. 112, 2119, στ. 30: Άθήναιος) Άχαρ(νεύς), θεσμοθέτης, 175: δπλον Άθή

ναιος), 210: [οπ]λον Άθήν[αιος)]34, καΙ 242: Άθήναιος) (Θησείδης) (]92j3 μ.χ.=

Ευρετήριον κατωτέρω).

(β) ΙG. [12, 1949, στ. 3: ταμίας Άθήνεος) Άχαρνεύς, μετά τό ετος 212 μ.χ. (ίερατι

κΟς κατάλογος).

(6) Μηνόδωρος (Β) Εύόδου (Β) Άχαρνεύς.

(α) '"G. 112, 2130, στ. 68: Μηνόδωρος Εύόδου Άχαρ(νεύς), αγορανόμος (έφήβων),

καΙ 69: (έπετέλεσε τούς Κύθρους) (]93/4 μ.χ.=Εύρετήριονκατωτέρω).

(7) Πρωτογένης (Γ) Πρωτογένους (Β) Άχαρνεύς(;).

(α) I.G. IJ2, ]784, στ. 35: Πρωτογένης ) (ΓΑχαρνεύς];), πρύτανις μετά τό 2]6 μ.Χ.=

Agora χν (1974), άριθ. 473.

ΑΝΗΚΩΝ ΙΣΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ

(8) Άθήναιος (Γ;) Φιλοστράτ(ου) Άχαρ(νεύς), έφηβος 01νεΙδος κατά τό ετος 193 f4 μ.Χ.

(I.G. Π2, 2]30, στ. ]72 [δρα εΙς τό Ευρετήριον κατωτέρω]).

Σημείωσις. ΤΟ όνομα Γλαυκίας απαντάται εΙς τόν δημον •Αχαρνών, άλλ' ίσως νά

33. Έφηβοι: I.G. 112. 2086, στ. ]53: ΆθηVΑΙOς Ειιδδου Μελι(τευς) (163/4 μ.χ.). καΙ 2099, στ. 19:
Γλαυκος Eooδou [Μελιτ{είις)] (162/3 μ.Χ.=C1as, ΡhiΙ, ε.ά,. σ. 96-97, ύποσ. 8). Ό γράφων συμπληροΤ τό

δημοτικόν.

34. Ό γράφων συμπληροl τό όμώllUμον πατρωwμlκόν σημεΤον.
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μή έχη σχέσιν τινά πρός τήν άνωτέρω οικογένειαν εξ Άχαρνών, ιδίως επειδή αυτη στε

ρείται της 'Ρωμαϊκης πολιτείας (κατά τάς ενδείξεις).

(1) Φαυστος (Α) Γλαυκίου (Α) Άχαρνεύς).

(α) J.G. 1]2, 3112, στ. 37 (άγωνισάμενος χορώ Διονυσιακώ, κατά τό ετος 108/9 μ.χ.

=ΑΑΑ ΥΙΙ (1974), σ. 391 - 392).

(2) Τίτος Φλάβιος Γλαυκίας (Β) Άχαρνεύς35.

(α) ι.G. 112, 2017, σ,. 9: Τ. Φ. Γλαυκίας Άχαρνευς στρατηγός Έλαφη(βολιώνα)

(=γυμνασίαρχος), 10: Τ. Φλ. Γλαυκίας Άχαρνευς Σκειροφο(ριώνα), 10 - 11: Τ. Φλ.

Γλαυκίας/ [Άχαρνεύς Έκατο μβ(αιώνα)]. 11: (Τ. Φ]λ. Γλαυκίας Άχαρνευς Μεταγει

(τνιώνα), 19: Γλαυκίας (άνάγλυφον), έκ τών ετών 103/4- 106/7 μ.χ. (=πρωτένγρα

φοι () έπένγραφοι)3σ.
(β) I.G. 112, 3963, στ. 6: Γλαυκίου υΙα (=Τ. Φλ. Διόφαντον Άχαρνέα, άριθ. 5), μετα
τό έτος 126/7 μ.Χ.

(γ) I.G. 112, 3964+3964 (Add. et Corrig.) στ. 6: Γλαυκίου υΙα (=Τ. Φλ. Γλαυκίαν

(Γ) Άχαρνέα, άριθ. 4), μετά τό ετο; 126/7 μ.Χ.

Γυνή: Άθηναίς=αριθ. 6.

(3) Φαϋστος (8) Άχαρνεύς.

(α) ι.G. 112, 2070, στ. 13: Φαϋστος Άχαρ(νεύς), έφηβος κατά τά μέσα του 20υ μ.χ.

αιώνος.

(β) I.G. )12, 2473, στ. 5: [Φ]αϋστος Άχαρ(νεύς), μέσα τοϋ 20υ μ.Χ. αίώνος (άγνω

στος κατάλογος).

(4) Τίτος Φλάβιος Γλαυκίας (Γ) Άχαρνεύς.

(α) I.G. 112, 3964 (Add. et Corrig.)+3964, στ. 1-8: (,ή εξ Άρ[είου πάγου] /βουλή [και

ή βουλή]/ των Φ [καί ό δημος]/ ΤΙ Φλ. ηλαυκίαν Ά]/(κενον) χαρ[νέα (κενον)]/

Γλαυκίου (=άριθ. 2) υΙα τόν [έκ προγόνων μέγα κυδος εχοντα,] / μητρός Άθην[αί

δος (=άριθ. 6) ελπίδα, v(Ίν δέ γόον], / έβδομον εκ δεκ[αδος μοϋνον πλήσαντ' ένιαυ

τόν]/;>, κτλ. (μετά το έτος 126/7 μ.χ.). Σημείωσις: στ. Ι (=Άρ[είου)). ΤΟ Ρ άνεγνώ

σθη εκ τοϋ παρά τφ Ίνστιτούτφ εΙς Princeton έκτύπου.

Άδελφός: Διόφαντος=αριθ. 5.

(5) Τίτος Φλάβιος Διόφαντος Άχαρνεύς.

(α) I.G. 112, 3963, στ. Ι - 6: «ή εξ 'Αρείου Π[άγου βου] /λή καί ή βουλή [των Φ] / καί ό

δημος Τί. [Φλ. Διο]/φαντον Άχαρ[νέα]/ .... / Γλαυκίου (=άριθ. 2) υΙα μίης δεύτε

ρον[εκ γενεης]/)}, κλπ. (μετα τό Πτος 126/7 μ.Χ.). Ό γράφων συμπληροί το nomen
Φλ(άβιος).

Ό Kirchner έπρότεινε να αναγνωρισθη ό Διόφαντος ώς υίός του Τ. Φλ. Γλαυ

κίου (8) Άχαρνέως.

35. Δια ΦλαβΙους παρ' Άθήναις. δρα ύποσ. 24 άνωτέρω.

36. Ί.. I.G. 11', 2017 είναι ή πρώτη έΠΙΥραφή περιέχουσα πρωτενγράφoυ~ καΙ έπενΥράφους καΙ συνε

πιυς θά επρεπε vΆ άναχθfl εΙς τό μετά την άρχοντείαν του Φλ. ΜακρείVQυ Άχαρνέωι; (_11516 μ.χ.) έτος,

δπου άναφέρονται «Μειλησιοι» (I.G. 11'. 2026, στ. 21 [δρα R. belge phiIol. hisI. LιI (1974), σ. 71, ύποσ.
40)). τουτο δμως προσκρούει πρός τηιι ιιέαιι χροιιολΟΥίαιι της MIIe S. FoIlet εΙς Melanges ..... a Pierrc
Chantraine (1972). σ. 43. ΠερΙ τούτου. θα άναφερθGιμεν καΙ άλλαχoU.
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(6) Άθηναίς (εξ Άχαρνέων).

(ο) ΙG. ιμ, 3964, στ. 7: «μητρός Άθην[αίδος ελπίδα, νυν δε γόoν~; (=άριθ. 4)](μετό:

τό ετος 126/7 μ.χ.).

'Ανήρ: Γλαυκίας (Β)=ό:ριθ. 2. ~Eτερoς παίς: Διόφαντος=ά:ριθ. 5.
Παρστήρησις. Μέλος εκ ταύτης της οικογενείας εξ 'Αχαρνών Ισως να αναφέρεται

εις SEG ΧΧlν (1969), σ. 94, αριθ. 200, στ. 6=Daniel J. Gcagan, The Athenian Constjιu~

ιίοπ after Sulla, Hesperia, SuppI. χιι (1967), σ. 164, στ. 6: «αφ' έστίας Τ. Φλ. [ π.7

Ά]χαρνευς ό υίό[ς αύτotι]37~;. ΤΟ του αφ' εστίας δνομα δύναται να συμπλήρωθη ώς [Γλαυ

κίος].

(4) I.G. 112, 2211, χρονολογηθείσα εις τας άρχάς τοΟ 30υ μ.Χ. αιωνος.

Στ. 2 Πανδιονίδος

5 Σεκούνδος ό καί Ζώσιμος Παι(ανιεύς)

9 [Λεωντ]ί[δ]ος

20 [Αί]λ. Σωσίστρατος Χ[ολλείδης]; (η Χ(ολλείδης);)

24 [επέγγραφοι]

41 Γέτας 'Ρου[φ-

Κακα/ς άνήγαγον τουτον τόν εφηβικόν κατάλογον είς τάς αρχας του 30υ μ.Χ. αι

ώνος, βασισθέντες μόνον εις τό όνομα Γέτας3!l (στ. 41), δηλ. δτι τουτο τό ονομα προηλ

θεν άπό του Γέτα, του άδελφου του Καρακάλλα. Άλλά, ειρήσθω εν παρόδω, δτι το όνομα

Γέτας μαρτυρείται εις Άθήνας και ενωρΙτερον του 30υ μ.χ. αιωνος. Και πρέπει να το

νισθί,'ί δτι τό ονομα Γέτας εις I.G. 112, 2211 φέρεται ύπό επενγράφου εφήβου, ώς καί εις

την I.G. 112, 2083, στ. 86: Γέτας (Γέτα), εκ του ετους 188/9 μ.Χ. περίπου (=ΑΕ 1972, σ.

170). Τό όνομα Γέτας άπανταται και παρά τη I.G. 112, 12035α: Μανία. Γέτας χρηστός (άνευ

χρονολογίας). 'Επί πλέον, είς κωμωδίας του Μενάνδρου εύρίσκομεν και τό όνομα Γέτας89.

Ό έφηβος Σεκουνδος ό και Ζώσιμος Παι(ανιεύς), στ. 5, αναμφισβητήτως θα πρέπει

νά ταυτισθί,'ί προς τον [Σεκοϋ]νδον τον καί Ζώσ[ιμον Παιανιέα] τίjς I.G. 112, 2078, στ.

5 - 6 (ανωτέρω, επιγραφη άριθ. Ι), χρονολογουμένης άπό τούς χρόνους του Άντωνεί

νου Πίου, και ακριβέστερον εκ του ετους 149/50 μ.Χ. 'Ως πρός τούς ύπολοίπους εφή

βους, ούδεν αξιολογον δύναται να πρoστεθίj, διότι ούδενός ή ταύτισις κατέστη δυνατή.

Ό Kirchner συνεπληρωσε τό nomen το!) Σωσιστράτου Χ[ολλείδου;] ώς [Αηλ(ιος) (στ.

20), αλλά δεν άποκλείεται, Π.χ., και τό nomen [Ού]λ(πιος)' και ίσως καί τό [Φ]λ(άβιος).

'Εν πάσι] περιπτώσει, το nomen Αίλιος ανάγει τόν εφηβικόν τουτον κατάλογον εις την

τρίτην/τετάρτην δεκαετιαν του 20υ μ.Χ. αιωνος τό ενωρίτερον (δηλ. περί τό 130 μ.χ.),

αφ' ού ό εφηβος Σεκουνδος ό και Ζώσιμος Παιανιεύς εχει ταυτισθη πρός τόν κατα πρυ

τανείαν γραμματέα Σεκουνδον τόν και Ζώσιμον Παιανιέα της I.G. 112, 2078 (=επιγραφή

αριθ. 1).
(5) I.G. 112, 2278 (=I.G. 112, 2096=άνωτέρω, επιγραφή άριθ. 3).

37. 'Από τά τέλη του 2ου-άρχάς του 30υ μ.Χ. αίώνα;=ΑΕ 1972. σ. ]54 (Η20) καί ]57. ύπ' άριθ. 24.
38. Graindor. BCH ι] (1927), σ. 317, ύπό στ. 8 (=αριθ. 84). Ή άποψις αύτη υίοθετήθη ύπο του Kir

chncr εΙς I.G. 1]2.

39. ΠερΙ του ονόματος «Γέτας», δρα καΙ τάς παραπομπάς του w. Pcck εϊς ΑΜ ιχνll (lQ42). σ. 99,
άριθ. 173.
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ΠΡΟΣθΗΚΗ

(Ι) I'G. 112, 2043=ΕΜ 3641. (Νέον κείμενον εκ φωτογραφίας)4Ι)

[αγαθπ τύχπ)

"[ό κοσμητής τών έφή)βωιι [- - - - - - - - -- - - -~~ ~-. --. - - - - - --~~)

[παιδοτριβοιjvτος) το l[Α Άβασκάιιτου τού Ευμόλπου Κηφισιέως,)

[τovς ιδΙους συνάρ)χοιι[τας και τους υπ· αυτοιι έφήβους «νέγρα}~

5 [ψειι έπί άρχοιιτο}ς-Φλ. [ΚΛΙΛΙ--- Εύωνυμέως}

[--.---------1 [άρ}χωιι (κενοιι) [-------------------------)
25 W

[------.-- •• ~.--- •• -.----.) [Κλ::") Πραςαγόρ[ας Μελ.) [~ ••• -.---------}

"!---------~ . . -~.; κι]ρυς {- .• --.- .--.- ---- -------- -----~~}
Η n

[--.-.-.--.---.-.---------) [ ... Μ) νασέa[ς --) [-----.---.-----------}

"10 {--------------} [γ)υμνα[σΙαρχOl} [.- •• ---------.-------)
25 21

f···················------) [80η Σ}τά-Π[-··-···)[-.~~--.-.--.--.--)

[- - - --- - --- - -- -- - ---- ----- -- -- ----- - -- ------- -- --- - -- - - - --}

Στ. 3. Kirchner : τό Γ. Ή διασωθείσα δμως καθετος γραμμη φαίνεται δτι ανήκει είς

ιώτα. Τό ένδέκατον ετος της παιδοτριβίας τοϋ Άβασκάντου Κηφισιέως συμπίπτει κατά

τό ετος 146{7 μ.χ.

Στ. 4. Kirchner: [αρ]χον[τος].

Στ. 5. Ό νέος άρχων είναι ό αύτός πρός τόν άρχοντα της I'G. 112,2057, ώς καί τό δνομα

συμπληροϋται. Νέον κείμενον της επιγραφης ταύτης παρατίθεται κατωτέρω (επιγραφή

αριθ. 2).
Στ. 7. Ό [Κλ(αύδιος)] Πραξαγόρ[ας Μελ(ιτευς)] αναγνωρίζεται ώς ανήκων είς τήν εκ

του δήμου Μελίτης oίK~γένειαν:περί της όποίας ό Καπετανόπουλος εγραψεν είς BCH
XCII (1968), σ. 493-518 (=σ. 517, αριθ. 146).
Στ. 10. Kirchner : [γ]υμν- Α --.
Στ. 11. Προφανώς νά αναγνωσθη τό nomen ώς «[Σ]τά(τιος)Η και ίσως ό γυμνασίαρχος νά

ανήκη είς τήν εκ του δήμου Χολλειδών οίκογένειάν (πρβλ. στέμμα της οΙκογενείας είς

Hesperia, Suppl. νlll (1949), εναντι σ. 248). Ό γυμνασίαρχος οiJτος δεν φαίνεται να

είναι 6 αύτός πρός τόν αρχοντα εφήβων (στ. 7).

(2) I.G. 112, 2057 =ΙG. ΠΙ, 1117 = CΙG 262 (146{7 μ.Χ.).

Νέον προτεινriμειιον κεΙμειιον. ,
[Θεoί~~έπί άρχοιιτ)ος ΤΙ(roυ) (Φλα(βΙου)) ΚΛΙΜ[ ... }

"Ι Εύωνυ}μέως, κοσμητ[εύον]-
,.. 16

[τος )ouς Βερειιι(κί)δου, [έστι}-

[αΟέντες απο τού πρυτ}αιιεΙο(υ) οί έφ[ηβ)οι [αιιέ}-

40. Εύχαριστίαι έκφράζονται πρός τήν κ. Πέππα·Δελμο(ζο\). διά τάς διαφόρους αύτης έξυπηρετήσεις.
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5 [Υραψαν ί:αυτοί.ις και rjour; σωφρονl{σ]τά[ς, πω]·

{δοτριβοϋντος διά βί]ου (Ά)β(αΥσ(κΥάντ[ου τού Ευ)

{μόλπου Κηφεισιέως ετ}ος (ι)α' (κενόν)

Στ. Ι. Ό ιiρχων Τί(τος) (Φλά(βιος» ΚΛΙΛΙ[- •.• Εύωνυ}μεύς είναι γνωστός και εκ τίjς

I.G. 112, 2043 (=άνωτέρω, επιγραφή άριθ. Ι [Προσθήκη]), άλλά "ατα τα άλλα είναι αγνω

στος. ΤΟ ορθόν cognomen αύταΙ}, ώς τουτο ανεγνώσθη ύπό του Fourmont, μας διαφεύγει,

άλλ' ίσως να αναγνωσθίj ώς ~<K(α)ιλι[ανoϋ]». «Κλ(εάν)[δρου)>> ii «Kλ(εάρ)[xoυ})~. Ού

δείς όμως τοιοϋτος 'Αθηναίος παρά τίj ήμετέρα προσωπογραφία των παρ' ΆττικΏ Φλα

βίων (υπό ύποσ. 24 ανωτέρω).

Στ. 3. Πιθανώς το του κοσμητοϋ όνομα να συμπληρωθ('j ώς «[Κλαυδίου Άρχικλέ}ους

Βερενι(κί)δου»' πρβλ. τήν επιγραφήν (Υ) (ανωτέρω, σ. 121) καί τόν εφηβον Κλ. Άρχι

κλf'jν Βερενικίδην (ανωτέρω, σ. 124).
Στ. 3 - 4. Ή συμπλήρωσις αύτη φαίνεται ή όρθοτέρα. Ό Fourmont ανέγνωσεν«ANEIOI~
ΟIΕΦ.. 01»). Δευτέρα πιθανότης: [στήΙλην στήσαντες παρ' Άδρι]άνειο(ν) [πρβλ. Παυ

σανίου, Ι, 18,9: καί γυμνάσιόν έστιν επώνυμον Άδριανου].

EVPETHPION

Εις τό Ευρετήριον τουτο παρατίθενται έπιγραφαί, ονόματα και λέξεις ιδιαζούσης

σημασίας (ό δέ παραπλεύρως άστερίσκος δηλοί επιγραφικήν τινα ανάλυσιν). Έπί πλέ

ον ή άπόδοσις τ(ί)ν ονομάτων διαφέρει ενίοτε άπό εκείνης του κειμένου καί παραλείπον

ται ενίοτε καί διπλαΙ παραπομπαί.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

ΑΕ 1968.
*σ. 222, άριθ. 432c=Καπετανόπουλος (διατριβή)=σ. 136, υπό (α).

ΑΔ 25 (1970): Mελtται,

*α) σ. 29~30, άριθ. 1=I.G. 112, 3395+2152+ΕΜ 3755=GRBS χι (1970), σ. 337
338 (ΑΡpendίχ)=σ. 121, άριθ. (γ).

*β) σ. 188 ~ 189, αριθ. 8=I.G. 112, 2078.
BCH LI (1927)

*σ. 316 - 317, άριθ. 84=J.G. 112, 2078.
Corpus lnscriptionum Graecarum

*άριΟ. 262=I.G. 112, 2057.

ΕιΠIΓΡΑΦΙΚΟΝ) MjOYIEION)

*2950=I.G. 112, 2096.
*3641 =I.G. 112, 2043.
*3755=ΑΔ 25 (1970): Μελέται, σ. 29 - 30, άριθ. Ι.

*3903 =I.G. 112, 2078.
*10044=I.G. 112, 2090.

*Geagan, Danie1 J., The AIhenian ConstiIUIion after Sulla, Hesperia, Suppl. χιι (1967),
σ. 164, στ. 6=SEG ΧΧΙ (1965), σ. 94, άριθ. 200.
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Greek, Roman and Byzantine Studies ΧΙ (1970),
*σ. 337 - 338 (ΑΡΡendίΧ)=ΑΔ 25 (1970): Μελέται, σ. 29 - 30, αριθ. 1.

Hesperia
*χνl (]947), σ. 69=ΙG. 112, 3390.
*ΧΧΧνι (1967), σ. 68 - 71, αριθ. I3=+I.G. 112, 1069.

Inscriptiones Graecae,
*ΠΙ, Ι Ι 17=ΙG. 112, 2057.

112, *1069+Hesperia χχχνl (1967), σ. 68 -71, αριθ. 13=σ. 123 (δΙς).

*1072=GRBS χιν (1973), σ. 398=σ. ]36 (σημείωσις) και ύποσ. 41.
1794 (=Agora χν [1974], αριθ. 402), σ. 130, ύπ' αριθ. 3 (α).

*1801 (=Agora χν [1974], άριθ. 482), σ. 129.
*1802 (=Agora Χν [1974), αριθ. 483), σ. 129.
*1803 (=Agora χν [1974], άριθ. 449), σ. 129.
*2017=σ. 131, ύπ' άριθ. 2, καί ύποσ. 36.
*2026=σ. 131, ύποσ. 36.
*2033=σ. 128, ύπ' αριθ. (α).

*2043=ΕΜ 3641 =σ. 133, άριθ. Ι (Προσθήκη).

2052=σ. 123-4.
*2054=σ. 124.
*2057=ΙG. ΠΙ, 1117=CIG 262=σ. 133-34, άριθ. 2 (Προσθήκη).

*2078=ΕΜ 3903=BCH LI (1927), σ. 316-317, αριθ. 84=ΑΔ 25 (1970): Μελέται,

σ. 188·189, άριθ.= 8 σ. 120, άριθ. Ι.

*2090=ΕΜ 10044=σ. 125, αριθ. 2 καί 127, άριθ. 10.
*2096=ΕΜ 2950=ΙG. 112, 2278=σ. 128 - 29, αριθ. 3.
*2099=σ. 130, ύποσ. 33.
*2113=σ. 130, ύπ' άριθ. (γ) (=σ. 136 (σημείωσις».

*2115-2118=σ.136(σημείωσις).

*21 Ι 9=σ. 130, ύπ' αριθ. 5 (=σ. 136 (σημείωσις».

*2130=σ. 130, ύπ' άριθ. 6 καί 8 (=σ. 136 (σημείωσις».

*2152=ΑΔ 25 (1970): Μελέται, σ. 29 - 30, άριθ. Ι.

*22] 1=σ. 132, αριθ. 4.
*2278=I.G. 112, 2096=σ. 132, άριθ. 5.
*3390=Hesperia χνι (1947), σ. 69=σ. 125.
*3395= ΑΔ 25 (1970): Μελέται, σ. 29 - 30, άριθ. 1=ΙG. 112, 10703.
3592=σ. 127, ύποσ. 28.

*3741 =σ. 124 (Στίχοι 8 - 9).
*3963=σ. 131, ύπ' άριθ. 5.
*3964+3964 (Add. et Cοrrίg.)=σ. 131, ύπ' άριθ. 2, και 131-32, ύπ' αριθ. 4 και 6.
*3964 (Add. et Corrig.)+3964.
*3984=TAPhS N.S. LXIV (3),1974, σ. 31 =σ. 125-26, ύπ' άριθ. 3,4 καί 5, και 127,

ύπ' άριθ. 8 καί 9.
*3985=σ. 127, ύπ' άριθ. 8 (δ), 9 και 10.
*7086=σ. 128, ύπ' άριθ. (δ).

*10703 = W. Peek, Aιιische Grabschr. Ι (1954), σ. 28, άριθ. 98 = ι.G. 112, 3395.
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*12633 = The AIhenian Agora χνιι (1974), σ. 174, άριΟ. 992=σ. 128, ύπ' άριΟ.

(γ), (β).

Καπετανόπουλος, Ήλίας Α., The Ear]y Expansion of Roman CiIizenship ίηΙο Attica
during Ihe First Parl οΙιhe Empire, 200 B.C. - A.D. 70 (διατριβή του Ya]e University,
1963)
(*α) = ΑΕ 1968, σ. 222, άριθ. 432 : Ίούλιος NΙKι'tνωρ, Νέος ~Oμηρoς καί Νέος

Θεμιστοκλης=σ. 123.
(β) σ. 332 -.334, άριθ. 541: Τ. Κλ. Νούιος Φιλείνου έξ ΟiΌυ=σ. 123.
(Υ) σ. 410, άριΟ. 882: Κλ. Χρύσιππος=σ. 124, ύποσ. 19.
(δ) σ. 412, άριΟ. 894: Κλ. Άρχικλης Βερενικίδης=σ. 124.
(*ε) σ. 4] 5·4] 6, (tpte. 909: Τ. Κλ. Βραδούας Άττικός Mαραθ:ίJνlOς= σ. 136 (σημείω

σις).

(*ζ) σ. 429, Cφιθ. 964: Κλ. 'Ρόδιππος •Αχαρνεύς =σ. 129.
(*η) σ. 438-439. Ctριθ. 1012: ΊούλlOς Ίεροφάντης=σ. 136 (σημείωσις).

SEG XXIV (1969)
("'α) σ. 94, άριθ. 200= D. J. Geagan, The Ath. Const. aΓter Sulla, Hesp.. Suppl.

ΧΙΙ (1967), σ. 164, στ. 6=σ. 132.
Ι"'β) σ. 234-235, Cφιθ. 612=σ. 124 (Στίχος 4).
Σημείωσις (=I.G. 112,2113,2119 καΙ 2130). Ό αΡl.ων Τ. Κλαύδιος Βραδούας Άττι

κός Μαραθώνιος (=Καπετανόπουλος [διατριβή], σ. 415-416, αριθ. 909) άνάγεται εις το

ετος 19] 12 μ.Χ. (6 Νοτόπουλος έσημείωσεν έπίσης τήν χρονολογίαν ταύτην εις τόν τi'Jς

Ι.α. 112 [=21131 τόμον του ΤΓίπίΙΥ Col1ege, Hartford. CΙ., ΗΠΑ), ένω είς Hesperla
xvιrι (1949), σ. 53, ό Βραδούας έχρονολογήθη εις τα ετη 190/] - 191/2 μ.Χ. 'Εν πάσΙ]

περιπτώσει, ό Βραδούας προηγείται του αρχοντος Γ. Πειναρίου Πρ6κλου Άγνουσίου,

χρονολογουμένου ένταl)θα είς τό 192/3 μ.Χ. (Ι.α. 112, 21 ]9). διότι ό Λείβερτος 'Επιγό

νου Σφήττιος (ια. 112, 21 13, στ. 108, και Agora ΧV [1974], άριθ. 453, στ. 19) ητο μεγα

λύτερος των δύο άδελφών του, δηλ. του Άθηνίωνος (του) 'Επιγόνου και 'Επιγόνου (το\)

'Επιγόνου) Σφηττίων τi'Jς Ι.α. 1(2,2119, στ. 58-59 (πρβλ. Agora ΧV []974], άριθ. 453,
στ. 19·21). Παρεμπιπτόντω;. τό δνομα το\) κοσμητο\) είς Ι.α. 112,2119, στ. 2-3. θα πρέπει

να συμπληρωθη ώς ΤΙ Φλ./ [Δημήτριος Χολλείδης] (πρβλ. Hesperia. Suppl. νιιι

[1949], σ. 217, άριθ. 8). Ό Oliver έπρότεινε να άναχθΙ] ή άρχοντεία του Γ. Έλβιδίου

Σεκούνδου Παλληνέως (I.G. 112. 2]30) είς το ]93/4 μ.Χ. και ή το\) Ίουλίου Ίεροφάντου

είς τό 192/3 μ.Χ. (δρα AJPh LXXI [1950], σ. Ι 76 καΙ ύποσ. 12 [Σημείωσις πρβλ. TAPhS
N.S. LXIV (3), 1974, σ. 38, ύποσ. 200]). Ή αρχοντεία όμως του Ίουλίου Ίεροφαντου

(Καπετανόπουλος [διατριβή], σ. 438-439, άριθ. 1012) θα πρέπει να άναχθη είς τό 190/1 μ.Χ.

καθ' σσον κατα τουτο το ετος έωρτάσθη ή πεντετηρίς των Μεγάλων 'Ελευσινίων Μυστη

ρίων (πρβλ. τήν I.G. 112, 1072, χρονολογουμένην νi)ν είς τό 118/9 μ.Χ.)41. Τό ετος 189/90
μ.Χ. θα πρέπει τότε να κατανεμηθή είς τόν αρχοντα Μηνογένην (Ι.α. 112,2115-2118).

41. Βεβαίως, κατά τήν νέαν χιχιvoλογίαν τι'ιι; Mlle Fol1-::I (δρα υπό ύποσ. 36 άνωτέρω). ή ι.G. 112.
1072 (=GR BS ΧJν [1973]. σ. 398) θά πρέπει vΌ άναχθiΊ εΙι; τό ετο<; 9415 μ.Χ. (= ΠτολεμαΊςV). άλλά τά

συμπεράσματα παραμένουσι τα αΌτα. ΈπΙ πλέον. fχομεν καί ένδείξεlζ δτι θα υπι'ιρχον δύο αρχοντες ονό,

μaτι Κωπώνιοι Μάξιμοι Άγνούσιοι (περί δέ τούτου, άλλοτε).
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ

"'(- - - - ηαργήττιος, κοσμητής, σ. 120, αριθ. Ι .
.. -! !=.....Ηι =[....]στρα[τος], σ. 129, αριθ. 3.·
... δωρος Δι(- -]=(Διό]δωροςΔΙΟΥ[ένους]=[.... ]δωρος Διοπ(είθους;], σ. 129, αριο. 3.

"'(- - - -]ης Βερενικίδης, σ. 133, αριθ. 2 (Π ροσθήκη).

"'( ..... ]κράτεια (έκ Παιανιέων), Φλαβία, σ. 125, άριθ. 3.
(- - - -]λι)ς ) Βερενικίδης, σ. 121, υπ' άριΟ. (γ) .
. . . ιώνιο[ς] =[' Αμ]μώνιο[ς], σ. 129. άριΟ. 3.
"''Αβάσκαντος Εύμόλπου Κηφισιεύς, σ. 133, αριθ. Ι και 2 (Προσθήκη).

"'άγένειοι πα,δες, σ. 121, αριθ. (γ), 122 και 123, ύποσ. 13.
"'Άθήναιος, κοσμητής, κτλ., σ. 121, άριθ. (γ).

Άθήναιος (8) 'ΑΟηναίου (Α) Άχαρνεύς, σ. 130, αριθ. 5.
*[ΆΙθήναιος Εύ[όδου Άχαρνεύς]=['Αθ]ήναιος θj[όδου]=Άθήναιος (Α) Εύόδου (Α)

Άχαρνεύς, σ. 128, άριΟ. 3, καί 129, αριθ. 3.
ΆΟήναιος (Γ;) Φιλοστράτου Άχαρνεύς, σ. 130, άριθ. 8.
Άθήναιος Ευόδου Μελιτεύς, σ. 130, υποσ. 33.
Άθηναίς έξ Άχαρνέων, σ. 132, άριθ. 6.
ΆΟηνίων 'Επιγόνου Σφήττιος, σ. 136 (σημείωσις).

'Αλέξανδρος (Β) Φαληρεύς, Π. Αϊλ., αρχων, σ. 124, ύποσ. 19.
*Άρριανός δ φιλόσοφος, Λ. Φλάβιος, σ. 124, καί Ι 26, υπ' όριθ. 6 καί 7, και 124, ύποσ. 27.
*Άρριανός Παιανιεύς, Φλ. αρχων=Φλάβιος Άρριανος (Α) Παιανιεύς, σ. 121, αριθ.

(γ), καί 126, αριθ. 6.
Άρριανος (Β) Παιανιεύς, Φλ., σ. 126, άριθ. 7.
Άρχικλι)ς Βερενικίδης, Κλ. =Καπετανόπουλος (διατριβή), σ. 136, υπό (δ).

*['Αρχικ]λι)ς) Βερενικίδης, [Κλ.], σ. 124 (Στίχος 4).
Αυρήλιοι, σ. 129.
"'Αυτοκράτωρ Τ. Αίλιος Άδριανος 'Αντωνείνος Σεβαστός Ευσεβής, σ. 120, άριΟ. 1,3,

άριθ. (α), (β) καί (γ), και 124, αριθ. (δ).

Βίκτωρ Στράτωνος (Γ;) Παιανιεύς, σ. 128, αριθ. (ζ).

"'Βραδούας Άττικος Μαραθώνιος, Τ. Κλαύδιος (=Καπετανόπουλος [διατριβή], σ. 415·
416, άριθ. 909), άρχων, σ. 136 (σημείωσις).

*Γέτας 'Ρου[φ-], σ. 132, άριθ. 4.
Γλαυκίας (8) Άχαρνεύς, Τ. Φλ., σ. 131, αριθ. 2.
Γλαυκίας (Γ) Άχαρνεύς, Τ. Φλ., σ. 131, άριθ. 4.

"'Γλαυκίας (;) Άχαρνεύς, Τ. Φλ., σ. 131.
"'(Γλ]αυκος Εύό[δου Άχαρνεύς]=(Γλ]αϋκος Εύό[δου]=Γλαϋκος (Β) Εύόδου (Α) Άχαρ-

νεύς, σ. 128, άριΟ. 3, και 130, άριθ. 4.
"'Γλαύκος Ευόδου Μελιτεύς, σ. 130, ύποσ. 33.
Γλαύκος (Α) Παραμόνου Άχαρνεύς, σ. 130, αριθ. Ι.

[Γρ]αφικος)=[Γρ]αφικός), σ. 128 καί 129, αριθ. 3.
[Δ]αμιανός Δ[αμα Άχαρνευς] =[Ά]μμιανος Δ[-], σ. 128, αριθ. 3.
*[Δημήτριος Χολλείδης], ΤίΙτος) Φλ(άβιος), κοσμητής, σ. 136 (σημείωσις).

*Διόφαντος Άχαρνεύς, Τ. Φλ., σ. 131, αριθ. 5.
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·έπένΥραφοι, σ. 127, υποσ. 29.
·έπένΥραφοι (-πρωτένΥΡαφοι), σ. 131. ύπ' άριΟ. 2, καί ύποσ. 36.
'Επίγονος (Επιγόνου) Σφήττιος, σ. 136 (σημείωσις).

Eiιθυιcόμας Παιανιεύς, Τ. Φλ., σ. 126, άριθ. 8.
Εϋνομος (Α) Στράτωνος (Α) Παιανιεύς, σ. 127, αριθ. (ο).

Εύτυχώ ΣτΡάτωνος (Γ;) Παιανιέως, σ. 128. άριθ. (ε).

*θεός Άδριανός. σ. 120, άριθ. Ι.

(θε]όφιλος Έλ[--]=(Θε)όφιλος Ε[--), σ. 128 καί 129, άριθ. 3.
[Θη]σεύς), σ. 129, αριθ. 3 (δίς).

·'IεΡ09άvτης, Ίούλιος (=Καπετανόπουλος [διατριβή], σ. 438-439 ,άριθ. 1012), άρχων,

σ. ] 36 (σημείωσις).

·Κέλαδος Διονυσίου Κυδαθηναιεύς, σ. 12R, υπό άριθ. (γΙ

·ΚΛΙΛΙ-·_- Εύωνυμεύς, Τ. Φλάβιος, άρχων. σ. ])), άριθ. Ι, "ai άριθ. 2 (Προσθήκη).

-Λάκων, άρχων (όρο ύπό I.G. J):!. 1069 ανωτέρω),

Λεωσθένης Παιανιεύς, Τ. Φλ., σ. 127.
*Λείβερτος ΈΠ1γόνου Σφήττιος, σ. 136 (σημείωσις).

Μειλήσιοι, σ. 131, ύποσ. 36.
"'Μένανδρος Παιανιε6ς, Τ. Φλ., σ. 125, άριθ. 2, καί 127, άριΟ. 10.
"'ΜηνΟΥένης, άρχων, σ. 136 (σημείωσις).

Μηνόδωρος (8) Είιόδου (8) Άχαρνεύς, σ. ]30, άριθ. 6.
"'Μνασέα[ς - - -], [... ], σ. ]33, άριΟ. Ι (Προσθήκη).

"'Νικάνωρ, Νέος ·Ομηρος και Νέος Θεμιστοκλής, Ίούλιος=Καπετανόlωυλος (διατρι-

βή), σ. 35, ύπό (α).

"'Νούιος Φιλείνου εξ Οίου, Τ. Κλ. =Καπετανόπουλος (διατριβή). σ. 136. ύπό (β).

"'Όλυμπιάς, 231η (=144/5 μ.Χ.). σ. ]22, ύποσ. 5.
"'Π[- - - -], [Σ]τά(τιος), σ. 133, άριθ. Ι (Προσθήκη).

"'ΠαναθηναΤς. σ. 122, ύποσ. 7.
"'Πανελλήνια, σ. 122, ύποσ. 7.
·πεντετηρίς (Μεγάλων Έλευσινίων Μυστηριων), σ. 136 (σημείωσις).

Πλείσταρχος φιλόσοφος. Πομπήιος, σ. 127, όριθ. 9.
"'Πραξαγόρας Μελιτεύς, [Κ λ.], σ. 133, όριΟ. ] (Προσθήκη).
Πρόκλος Άγνούσιος, Γ. Πεινόριος, άρχων, σ. 136 (σημείωσις).

·πρωτένγραφοι-έπένγραφοι, σ. 131, ύπό άριΟ. 2, καί ύποσ. 36.
Πρωτογένης (Α) Μηνοδώρου (Α) Άχαρνεύς, σ. 130. άριΟ. 2.
Πρωτογένης (Γ) ΠΡωΤΟΥένους (Β) Άχαρνεύς, σ. ]30, άριθ. 7.
ΠΦλλα Πομπηίου Πλειστάρχου φιλοσόφου, Πομπηία, σ. 127, όριθ. 9.

""Ρόδιππος •.. = .. ·Ρόδιππος=[Κλ.] 'Ρόδιππος (Άχαρνε6ς)=Καπετανόπουλος(δια-

τριβή), σ. 136, ύπό (ζ)=σ. 128 καί 129·30, άριθ. 3.
"'Σεβαστοί άγώνες. σ. ]21 και 122-123, ύποσ. 8.
"'Σεκουνδος ό καί Ζώσιμος Παιανιεύς, σ. 1, όριθ. 120, και 132, όριΟ. 4.
"'Σεl(οϋνδος Παλληνεύς, Γ. Έλβίδιος, άρχων, σ. 136 (σημείωσις).

"'Σοφιστικός Στρατωνος (8) Παιανιεύς, σ. 128, άριθ. ('1).
Στράτων (Δ) Παιανιείις, Τ. Φλ., σ. 126, άριθ. 4.
Στράτων (Ε) Παιανιε6ς, Τ. Φλ., σ. 126, άριθ. 5.
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*Στράτων (ΣΤ) Παιανιεύς, Φλάβιος, άρχων, σ. 127, αριθ. 11.
Στράτων (Γ:) Διονυσίου Παιανιεύς, σ. 128, αριθ. (δΙ

Στράτων (8) Ευνόμου (Α) Παιανιεύς, σ. 128, άριθ. (β).

Στράτων Καλλιστράτου Παιανιεύς, σ. 125, άριθ. (α).

Στράτων (8) Στράτωνος (Α) Παιανιεύς πρ., σ. 125. αριθ. Ι.

Στράτων (Γ) Στράτωνος (8) Παιανιευς νε., σ. 125, άριθ. 2.
*Σωσίστρατος Χ[ολλείδης;], [Αηλ., σ. 132, άριθ. 4.
Φαυστος (Α) ΓλαυΚ"ίου (Α) Άχαρνεύς, σ. 131, αριθ. 1.
Φαυστος (8) Άχαρνεύς, σ. 131, άριθ. 3.
[Φιλ]άργυρο[ς), σ. 128 - 129, άριθ. 3.
Φλάβιοι, σ. 125, υποσ. 24.
Χρύσιππος, Κλ. -'Καπετανόπουλος (διατριβή), σ. 136, ίιπό (γ).

ΗΑ/ΛΣ Α. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΑΟΣ
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ΙΕΡΟΝ ΔΟΡΠΟΦΟΡΩΝ

(ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Απα ΤΗΝ ΠΑΡΟ)"

(Πίν. 53-58)

Σ' ενα παλιό ελαιοτριβείο στην Παροιιω:'t της Πάρου, "οντα στή θέση Και

νούριο πηγάδι, βρίσκεται έντοιχlσμένη μια αγνωστη ως σήμερα καί ενδιαφέρουσα

έπιγραφη':Δορποφόρων ίερόν 2 (Π ί v. 53 α-β και 54 α). ΕΙναι χαραγμένη επάνω σ' δνο.

γωνιόλιθο από λεπτόκοκκο παριανό μάρμαρο, που φαίνεται δη εΙχε μια μόνον όψη,

τήν πλευρά που φέρει την έπιγραφη. ΟΙ διαστάσεις της πλευρας αύτης ε{ναι 0.813 χΩ.] 2 μ.

Στίς αλλες πλευρές ή έπιφανεια ε{ναι σχετικα λεία για την καλύτερη προφανώς προσαρ

μογή τους με τους άλλους Ύωνιολίθους 3. Ή πλευρα με τήν επιγραφή εΙναι άδρα δου

λεμένη (διακρίνονταιίχνη άπό βελονιές) έκτος άπό ενα τμημα μήκους0.25 μ. προς τα α

ριστερα της έπιφανειας που εχει λειανθεί για νά «δεχτεΙ>. τήν έπιγραφή (Π ί ν. 53).
Ή ίδια ή έπιγραφή, Δορποφόρων ίερόν (πού δεν εχει μάλιστα χαραχτεΙ στή μέση

τοϋ γωνιολίθου) (Π Ι ν. 53 α). καθώς καί ή απουσία οποιουδήποτε τόρμου ii γόμφου,

κάνουν να πιστεύω δτι ό δόμος αυτός χρησίμευσε ώς δρος σ' ενα Ιερό των Δορπο

φόρωΨ. Έπιπλέον, το ίδιο το μακρόστενο σχήμα τού γωνιολΙθου. που έχει πλάτος

• Καταρχήν, θά ήθελα νά ευχαριστιισω θερμά τούς καθηγητες κκ. Μ. Άνδρόνικο, Γ. Δι:σπίνη.

Δ. Παντερμαλη καΙ Γ. XOυρμouζιάδη, πού εΙχαν τήν καλοσύνη να διαβάσουν τό χειρόγραφο της ερ

γασίας "αΙ να κάμουν χρησιμες ύποδείξεις. κυρίως σε γλωσσικα ζητήματα του κειμένου. Για την κάθε

είδους βοήθειά τους, κατα την παραμονη μου στην Πόρο. ευχαριστώ επίσης πολύ τόν καθηγητή κ. Γ.

ΔCσπίνη καΙ την κ. Κ. ΔCσπίνη. Για τΙς φωτογραφίες εΙμαι υποχρεωμένος στόν καθηγητή ". r. Δεσπίνη
καΙ στή συνάδελφο θ_ Στεφανίδου,tvIίι για τή μεταφραση της περίληψης στή δ. Ά. Ντούζουγλη. Τέ

λ.οι;. εύχαριστώ θερμά τούς φύλακες του ΆρχαιoλoγΙKOϊl Μουσείου Πάρου. κκ. Σ. Σιφναίο καϊ Ά.

ΜαΡΎαρώνη. για τΙς χρήσιμες πληροφορίες πού μoi'ι Uiwoav.
1. Τό ελαιοτριβεΙο αυτό εΙναι σήμερα ιδιοκτησία Κ. Φραγκούλη. Παλαιότερα άνηκε στόν Άπ.

Νικηφόρο.

2. Μεγαλύτερο σε ύψος γράμμα εΙναι τό Φ (0.023 μ.) καϊ μικρότερο τό Ω (0.01 Ι μ.). Τό διάστιχο

δέν εΙναι Ισοϋψές κυμαίνεται άπό 0.017 - 0.024 μ. Στη λέξη ΔoρπoφόΡWν, τό μεταγραμμάτιο κενό

εΙναι"fύρω στα 0.01 μ., ένώ στή λέξη 'Ιερόν κυμαίνεται άπό 0.015 - 0.021 μ. Μηκος της πρώτης λtξης:

0.214, της δεύτερης: 0.125 μ.

3. Έκτός ίσως από τήν πίσω κάθετη μακριά πλευρό. πού δΙ: φαίνεται λεία (Π ί ν. 54 α). Τό γε

γονός ότι ό ενεπίγραφος γωνιόλιθος εΙναι εντοιχισμένος μοϋ δημιούργησε δυσκολίες στη λεπτομερή

έξέτασή του. Άπ' δσο μπόρεσα νό. διαπιστώσω. φαίνεται δτι καμιά πλευρά του δέ φέρει τόρμο. γόμ

φο ii άναθύρωση.

4. Ή σειρό. τών λέξεων, Δορποφόρων ίeρόν. δi:ν εΙναι συνηθισμένη. ~χoυμε δμως καΙ άλλα παρα

δείγματα. δπως Π.χ. την έπιγραφη από τη Σίφνο: Nυφir;ιν Hιeρών (lG ΧΙΙ 5, άριθ.483). Στoiις όρους

ίερών άπό τήν Άττικη. όταν παραλείπεται ή λέξη Πόρο;. προηγεΤται συνήθως ή λtξη Ίερόν. και

επειτα άκολουθεΙ τό δνομα της θεότητας (βλ. Π.χ. IGI Ι. άριθ. 854, 866. 872). Στήν παρο Ι:χουμε τούς

έξης τύπους δρων (1) τή λέξη ιιΟΡΟ9> μόνη (π.χ. IG χ" 5, αριθ. 183). (2) τΙς λtξεις «ίερός χώρος>,

(π.χ. IG ΧΙJ 5, άριθ. 214), πού συνοδεύεται δπως καΙ στην προηγουμένη περίπτωση άπό τό όνομα της

θεότητας. (3) τη λέξη «Ιερόν;, με τό όνομα της θεότητας (βλ. ΔOPΠOrpόpων Ιeρό]'. (4) μόνο τό δνομα

της θ&ότητας (π.χ. IG ΧΙΙ 5. άριθ. 210). (5) τΙς λέξεις ιιδρος τοϋ ίεροΟ;,. χωρΙς να αναφέρεται ή θεό-
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περίπου 0.21 μ., ή έλλειψη άναθύρωσης, καϊ γενικά ή όχι φροντισμένη δουλειά του,

μοϋ επιτρέπουν νά ύποθέσω δτι ή άρχική θέση τοϋ ενεπίγραφου αύτοϋ γωνιολίθου

δεν ήταν σε κτήριο, άλλά πιθανως σε περίβολο κάποιου τεμένους. ~Iσως μάλιστα μπο

ρεί νά ύποστηριχτεί δη ό περίβολος (καί ό γωνιόλιθος) ΠΡΟϋπηρχε καί η επιγραφη

χαράχτηκε κατόπιν, άφοϋ τό εδαφος της είσεχει άπό την ύπόλοιπη επιφάνεια (Π ί ν. 54β).

Άρχικά δηλαδή ολόκληρη η επιφάνεια της πλευρας αυτης πρέπει νά ήταν άδρά δου

λεμένη, καί επειτα λειάνθηκε ενα μέρος της, γιά νά 1<δεχτεί" τήν επιγραφή5.

Δορποφόρες θεότητες δε μας "'ταν γνωστες ως σήμερα. Άλλά καί ή λέξη δορπο

φόρος εΙναι έξαιρετικά σπάνια στην άρχαία φιλολογική παράδοση. Μαρτυρείται μόνον

άπο μιά επιγραφή ρωμαϊκ&ν χρόνων, πού κι αύτή βρίσκεται στήν Πάρο6 καί, όπως θά

δοϋμε παρακάτω, πρέπει επίσης νά άναφέρεται στις ίδιες θεότητες. Ή δεύτερη αύτή

επιγραφή δε μας εχει σωθεί άκέραιη (Π ί ν. 54 β). Αυτό, σε συνδυασμο με τή σπανιό

τητα της λέξης δορποφόρος, στάθηκε κατά τή γνώμη μου ή αιτία, που οδήγησε σε λαν

θασμένη άνάγνωση της επιγραφης. Ή επιγραφή εΙναι χαραγμένη στήν κάθετη πλευρά

μιας μαρμάρινης πλάκας, που στά νεώτερα χρόνια χρησιμοποιήθηκε γιά παραστάδα

πόρτας ενός σπιτιοϋ στά Ψυχοπιανά της Πάρου1 (Π ί ν. 54 β, 55 α-β, 56 α). Στή

θέση αυτή τήν είχαν δει καϊ οί μελετητές πού τή δημοσίευσαν παλαιότερα 8• Παραθέτω

τήν επιγραφή, όπως σώζεται, γιατί δεν εχει άντιγραφεί σωστά:

ΒΩΜΟΝΔΟΡΠΟΦΟΡ

ΝΥΜΦΑΙΣΙΝΜΕΑΝΕ0Η9

ΗΝΙΚΑΠΑΠΙΑΝΟΣΚΤ10

ΜΥΡΣιΝΕΑΣ

τητα (lG ΧΙΙ 5, άριθ, 265), (5) τή λέξ,η «dβατον», χωρίς το δνομα τη.; θεότητας (lG χιι 5. άριΟ. 255).
Για τούς δρους γενικα βλ. Μ. Guarduccl, ΕΡίgrafίa grcca ΙΙL (1874), 227 κ.&" μέ τή σχετική βιβλιο

γραφία σ. 244 Κ.έ.

5. ΜποΡεΙ να αναφέρει κανείς άνάλοΎα παραδείγματα δρων, οπως Π.χ, αυτόν πού δημoσίWΣε ό Ν.

Κοντολέων, ΑΕ 1948/49, σ. 41 κ,&., έπίσης άπό τήν Πάρο, πού άναφέρεται στό Ιερο τοϋ Δία ελάστεΡου.

6. IG ΧΙΙ 5, άριθ. 244. Βλ. καΙ Lidell-ScoII-Joncs, λ. δορποφόρ:χ;.

7, ΤΟ σπίτι ήταν παλαιότερα ίδιοκτησία Ι. Μάτσα. Σήμερα τό J<"Tημα, οπου βρίσκεται τό σπίτι αυτό.

εlναι γνωστο ώς κn)μα του Άρκδ. καί είναι ίδιοκτησίαι; Τ. Πελεκάνου καΙ Μ. Κορμα. Γιά τΙς πληροφο

ρίες αυτές ευχαριστώ θερμά τό φύλακα τοϋ Άρχαιολογικοϋ Μουσείου Πάρου κ. Σ. ΣιφναΤο.

8. Θ. 'Ολύμπιοι;. Άθήναιον 5 (1876) σ. 20 κ.έ, καί Κ. Κρίσπης, Μουσε[ον καί Βιβλιοθήκη n)ς Ευαγ

γελικη.; Σχολη.; (περίοδος; δευτέρα), 1876/78 (1878). σ.2 ιφιθ, ροδ". Πρβλ. καί IG χll 5, άριθ. 244.
9, Στίς IG χιι 5, άριΟ. 244 ό στίχοι; αυτός διαβάζεται: «Νύμφαισιν [τόν δ' άvέθ[ηκεv», ΤΟ ίδιο καί

στον Κρίσπη Ο.Π .. άριθ. ΡοδΌ Στήν έπιγραφή δμως διαβάζεται καθαρά: «Νύμφαισιν μ' άνέθ[ηκε\f.»,

Στίς IG χιι 5, αριθ, 244, ή έπιγραφή μεταγράφεται ώς έξης: «Βωμόν δορποφό[ρον]/Νύμφαισιν [τον δ']

ανέΟ[ηκεν], / ήνίκα Παπιανός κτ[ήσατο] / Μυρσινέαι;». Ό Κρίσπης τή μctέ"yραψε ώς έξης: 11Βωμον

δορποφό[ροι.; / Νύμφαισιν [τόνδ'] άνέθ(ηκεν, / ήνίκα Παπιανός Kτ[iΊσατo / Μυρσινέ<19"

10. Ό 'Ολύμπια; δ.π. εΙχε διαβάσει τό στίχο ώς έξ1)ς: «Η Νίκα Παπιανοϋ έκ ήηζ». Ό G. Κaibel.
EplgrammaIa Graeca' (1965), σ. 532, άριθ. 828 a διαβάζει: «... Παπιανοϋ έκ τ' [άρα]», ("Ετσι καΙ στο

Epigrammaιum ΑnthοlοgίaPalatina (Ed. Cougny) 3 (1890), σ, 50. αριθ. 3] Ι). 'Αλλά στήν έπιγραφή δια

βάζει κανείς χωρίς δυσκολία «ήνί"α nanlOvOc; κτ[ήσατο iΊ κτ[ίσσατο,}. Γιά τή συμπλήρωση του «Κτ ... »
βλ. παρακάτω σημ. 17. 'Ο 'Ολύμπιο; δ.π, μεταγράφει τήν έπιγραφή ώ<; έξης: «Βωμόν δορποφ6(ροις

ταίς Ι Νύμφαισιν μ' άνέθ[ηκεν / Ή Νίκα Παπιανου έκ τ[ης / Μυρσινέας". ό Kaibe] δ,π. "Βωμόν δορ

ποφό[ρον ταίς) Νύμφαισίν μ' ανέθ[ηκεν / ., _ Παπιανου εκ τ' [άρα] Μυρσινέαφ. Στό Eplgrammaιum

AnIhologia Pa]atina 6.π.: <<.Βωμόν δορποφ6[ροις ταίς] VΎμφαισιν μ' άνέθ[ηκεν) / Τι Νίκα) Παπιανοϋ εκ

τ' [αρα] MυρσιVΈαφ.
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Οί πρωτοι μελετητές πού δημοσίευσαν την παραπάνω έπιγραφη, συσχέτισαν n,l
λέξη «δορποφόρ[ος» με τίς Νύμφες καί διάβασαν «δορποφόρ[οιςl Νύμφαισιν)}ΙI. Άντί~

θετα, άλλοι μελετητές συσχέτισαν τό «δορποφόρrος}) με την προηγούμενη λέξη, δια

βάζοντας «(βωμόν δορποφόρ[ον»12. Ή νέα δμως επιγραφή, Δορποφόρωυ ιερόν, μοϋ

έπιτρέπει νά άποσυσχετίσω τη λέξη «δορποφόρ[ος» τόσο άπό τη λέξη βωμός δσο και

από τίς Νύμφες καί να μεταγράψω την έπιγραφη ώς έξl'jς :

Βωμό., Δορποφ6ρ[οις καί Ι3

Νύμφαισιν μ- άυέθη[κεν

ήνίκα Παπιαυός κτ[ίσσατο

Μυρσ/νέας

Ή μεταγραφη πού προτείνω λύνει και τά μετρικα προβλήματα τf'jς έπιγραφfjς, πού δεν

εΙχαν βρεΙ λύση μέ δλες τίς προηγούμενες αναγνώσεις καί συμπληρώσειςl4. ΕΙχαν μά

λιστα οδηγήσει ακόμη και σε παρεκκλίσεις από τό άρχικό κείμενο της επιγραφηςlS.

Τό έπίγραμμα, δπως συμπληρώνεται εδώ, είναι ενα κανονικό ελεγείο (ενας έξάμετρος

κι ενας πεντάμετρος). ·Ολοι σχεδόν οί μελετητές πού άσχοληθηκαν με τό παραπάνω

επίγραμμα στόν τρίτο στίχο συμπληρώνουν «Kτ[ήσατo)~16. Χωρίς νά με ίκανοποιεί από·

λυτα, νομίζω ότι νοηματικά ταιριάζει ίσως καλύτερα τό «(κτ(ίσσατο>,Ι'. 'Οπωσδήποτε,

δέ φαίνεται νά πρόκειται γιά έπίγραμμα ιδιαίτερα πετυχημένοΙ8.

'Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ή μορφη του μνημείου, ό φορέας της έπιγραφης,

πού δεν είχε μελετηθεί. Άπό τήν ίδια τήν έπιγραφή, μαθαίνουμε ότι πρόκειται γιά ενα

βωμό. Ή ενεπίγραφη πλευρά της πλάκας είχε κάποτε στό πάνω μέρος ενα είδος κυμα

τίου, ύψους 0.04 μ., άπό τό όποίο εχουν απομείνει ίχνη μόνο (Π ί ν. 55 β). Αύτό αφαιρέ

θηκε, ίσως όταν ή πλάκα χρησιμοποιηθηκε ώς παραστάδα. Τότε φαίνεται καταστράφηκε

και τό δεξιό τμημα της έπιγραφης, μιά καί τό δεξιό μέρος της πλευράς αύτης είναι ξα·

ναδουλεμένο άδρά, ωστε νά σχηματίζεται κατά μηκος μιά ζώνη μέγιστου σωζόμενου πλά·

τους 0.09 μ. (Π ί ν. 55 β). ·Όμοιο κυμάτιο θά είχε, όπως μπορεί νά διακρίνει κανείς

εύκολα από τα σχετικά ίχνη, καί ή αριστερή στενή πλευρά της πλάκας, αύηΊ πού σημε

ρα βρίσκεται πρός την πλευρά της πόρτας (Π ί ν. 56 α). Δέν μπορli.l νά βεβαιώσω. αν

ή άλλη πλευρά είχε παρόμοιο κυμάτιο αφοϋ, δσο μπόρεσα να διακρίνω, δε σώζεται

ή αρχικη έπιφάνεια (Π ί ν. 55 β). Είναι όμω;, δπως θά δουμε παρακάτω, πολύ πι-

11. Κρίσπης δ.π., αριο. Ροδ' καί 'Ολύμπιος δ.π., σ. 20 Κ.Ι Έπίσης EpigrammaIum ΑnιhοΙοgίa

Palatina δ.π .. σ. 50, αριο. 311.
12. Kaibel δ.π .. σ. 532. άριθ. 828 a. ισ ΧΙΙ 5. άριΟ. 244. Roscher, ΜΙ. 111. Ι, στ. 527.535 (Bloch)

RE. χνll 2. στ. 1563 (F. Hei,helheim). Lidel1-SCol1-Jones λ. δοβποφ6Ρος.

13. Τή συμπλήρωση στή μορφή αύτή. τήν οφείλω στό συνάδελφο Μ. Βουτυρα.

14. Για όλες τΙς αναγνώσεις και συμπληρώσεις τ!Ίς έπιγραφ!Ίς βλ. παραπάνω. σημ. 9 καί 10.
15. Νομίζω δτι τόσο ό Κρίσπης δσο καΙ οΙ 10 για λόγους μετρικούς Ι:καναν τό <<μέ α\"έθη[κεν»

τ!Ίς έ1Ιιγραφ!Ίς στό δεύτερο στίχο. «[τονδΊ ανέθ[ηκεν;,. αφο\) στο «έπίμαxo,~ σημείο ή έπιγραφη σώζεται

πολύ καλά (Π ί ν. 54 β). βλ. καΙ παραπανω σημ. 9.
16. Βλ. παραπάνω σημ. 9 καΙ 10.
Ι 7. Ένας 1Ι0ιητικός αόριστος τοΟ κτίζω. έκτίσσατο, υπαρχει στόν Πίνδαρο. βλ. Liddel-Scol1

Jones λ. κτίζω.

18. Ύπάρχει Π.χ. ασαφεια σχετικά μέ τό υποκείμενο το\) «ανέΟη[κεν>'. ποίι. βέβαια δύσκολα οα μπο

ροϋσε να εΙναι αλλο από τό «Πα1lIανός».
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θανό. 'Η πίσω πλευρά, άπ' όσο μπόρεσα νά δω, φαίνεται ότι ήταν άδούλευτη, iί μαλ

λον πολύ άδρά δουλεμένη, έτσι ωστε ένα άκανόνιστο έξαρμα νά προεξέχει περίπου

στό κέντρο σ' όλο τό ύψος τf'jς πλάκας. Πρός τήν κάθετη άκμή όμως, αύτή δηλαδή πού

σήμερα βρίσκεται πρός την πόρτα, ύπάρχει σ' όλό το ύψος της μια δουλεμένη ζώνη,

πού άσφαλως χρησίμευε ώς άναθύρωση. Γιά τό άντίστοιχο τμημα, άπό τό άλλο μέρος,

δεν μπορεΙ νά πεΙ κανείς τίποτε, έτσι όπως εΙναι έντοιχισμένη η πλάκα]9, ~Oπως όμως

δείχνουν ανάλογα παραδείγματα και όρισμένα στοιχεΙα πού δίνει τό ίδιο το μνη

μι;ίο, καί όπως θά αναλύσω παρακάτω, είναι πολύ πιθανό ότι ύπfjρχε αναθύρωση

καί στήν πλευρά αύτήW. Τέλος, οί δυό οριζόντιες πλευρές, ή πάνω δηλαδη καί η κάτω,

είναι επίπεδες.

Ποιά μορφη εΙχε τό κυμάτιο πού δε σώζεται, μας τό δείχνει μιά άλλη πλάκα,

πού βρίσκεται κι αύτη εντοιχισμένη στην ίδια πόρτα, στό κάτω μέρος της άριστερης

παραστάδας (π ί ν. 55 α, 56 β, 57 α). Οί διαστάσεις της2Ι ,καθώς και η κατεργασία των πλευ

ρων είναι εντελως όμοιες με της ενεπίγραφης πλά κας22, πράγμα πού με κάνει νά πιστεύω

ότι και οί δυό προέρχονται άπό τό ίδιο μνημεΙο. Στή μιά στενη πλευρά τf'jς δεύτερης αύ

τf'jς πλάκας, σ' αύτη πού βρίσκεται άριστερά μας, σώζεται ενα κοΙλο κυμάτιο πού εξέχει

0.01 και εχει ύψος 0,04 μ.23 (Π ί ν. 56 β). Τό κυμάτιο αύτό δέν ύπηρχε λόγος να άφαιρε·

θεΙ, επειδή ή πλευρά αύτη κρυβόταν στόν τοΙχο, ενω άντίθετα άφαιρέθηκε το άντίστοιχο

κυμάτιο της άλλης στενης πλευρας, επειδή αύτή ηταν όρατή (Π ί ν. 57 α). Συνέβη δη·

λαδή κι έδω ό,τι καί με τά κυμάτια τf'jς ενεπίγραφης πλάκας, πού κι αύτά άφαιρέθηκαν

στά νεώτερα χρόνια γιά τόν ίδιο προφανως λόγο. Ή μόνη διαφορά πού φαίνεται πώς

είχε η δεύτερη αύτή πλάκα άπό τήν ενεπίγραφη είναι ή έλλειψη κυματίου στην πλατιά

δουλεμένη πλευρά της. Σ' όλη τήν επιφάνεια, και στό πάνω μέρος της, ύπάρχουν εμ·

φανη ίχνη άπο ντισιλίδικο (Π ί ν. 56 β, και 57 α).

Τά στοιχεΙα πού μας διασώζουν οί δυο αύτες πλάκες μοϋ επιτρέπουν νά άναπαρα-

19. Δέ στάθηκε δυνατό νά μετρήσω μΙ άκρίβεια ουτε vΆ δω όλες τΙς πλευρές της πλάκας.

20. Βλ. Π.χ. J. Travlos. Picιorial Dictionary of Ancicnt Al!ιcns (1971), εΙκ. 721. Η. Thompson. Hes
peria 6 (1937) Ι 10 και εΙκ. 58. W. Judeich. Topographie! (1931). σ. 242 Κ.έ. 'Από ένα βάθρο, παρόμοιας κα

τασκευης μέ το βωμο -πιο ιςάτω θά προσπαΟήσω νά τον άναπαραστήσω - μας σώζεται στό Μουσειο

της Πάρου μιο. ένεπίγραφη πλάκα άριθ. 290 10 ΧΙΙ 5. άριθ. 27], πού. κατά μιο. παραξενη σύμπτωση.

~ει τΙς ίδιες μεταγενέστερες έπεμβάσεις~ πιθανότατα χρησιμοποιήθηιςεκι αύτή ώς παραστάδα(πόρ

τας;) στά νεώτερα χρόνια-, δπως καΙ ή ένεπlγραφη πλάιςα άπό τά Ψυχοπιανά. ΣΤιΊν ις. Κ. Δεσπlνη

οφείλω τήν ύπόδειξή της.

21. "Εχει 6ψος 0.665 πλάτος 0.32 καΙ πάχος ο.] 15 μ. ΚαΙ σ' αύτήν έχει ξαναδουλευτεΙ ιςατο. τή δεύ

τερη χρήση της μιά ζώνη σ' 61..0 τό υψος της. πλάτους 0.085 μ.

22. ΟΙ διαστάσεις της ΙνεπΙγραφης πλάιςας είναι: υψος 0.66. σωζόμενο πλάτος 0.325 κα! πάχος

0.11 μ. 'Η ξαναδουλεμΙνη "ζώνη» έχει πλάτος 0.09 μ. Τό άρχιιςο πλάτος ",ς πλάκας. έπειδή, όπως έγρα

ψα ιςαΙ παραπάνω. δέ διαιςρίνεται άρχική έπιφά:νεια στή μιά κάθετη στενή πλευρά της, μΙ βοηθάει νά

τό προσδιορίσω ή έπιγραφή. Άπό τήν άριστερή. όπως βλέπουμε. άκμή της πλάιςας ώ:; τό σημείο πού

άΡχίζει ή έπιγραφή εΙναι 0.03 μ. περίπου. Τό μηιςος της έπιγραφης. δσο σώζεται, εΙναι 0.19 μ. το.

i>πόλoιπα γράμματα πού fxouv ιςαταστραφεϊ. θά ιςαταλάμβαναν, σύμφωνα μέ τή συμπλήρωση, ενα χώρο

γύρω στά 0.08 μ. Άν υπολογlσουμε ιςαΙ μιά άπόσταση. πλάτους περίπου 0.03 μ. άπό το τέλος της έπι

γραφης ιΊ'ις τή δεξιά ο.φή. άφου ή έπιγραφή είναι πολύ πιθανό ότι ιςαταλάμβανε τό μέσο της πλω·

ρας. τότε εχουμε ενα συνολιιςό πλάτος (0.03 -1- 0.19 + 0.08 + 0.03 -) περίπου 0.33 μ" δσο δηλαδή

είναι περίπου καΙ τό πλάτος της άλλης πλάιςας (0.32 μ.).

23. 0.04 μ. ο.ιςριβώς εΙναι καΙ τό ι'ίψος. δπως σημειώθηιςε. του ι<υματίου της ένεπίγραφης πλάκας.
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στήσω, σε γενικες βέβαια γραμμές, τή μορφή του μνημείου: του βωμοϋ. τα κυμάτια

πού φέρουν είναι πoΛU χρήσιμα, γιατ[ δέν επιτρέπουν καμια άλλη δυνατή τοποθέτηση

των δυό αύτων πλακών στό βωμό, παρά μόνο σε παράλληλες πλευρές του. Μέ κάτι τέτοιο

συμφωνεΙ καί τό γεγονός, 6τι οΙ δυό αύτές πλάκες, έχουν άιφιβως τίς ίδιες διαστάσεις. Τό

δη στή μιά πλάκα έχουμε το επίγραμμα, ενώ από τήν αντίστοιχη πλευρα της άλλης πλά

κας απουσιάζει ή επίστεψη-κυμάτιο, μοϋ επιτρέπει νά πω δη με τίς δυο αυτές πλάκες εχου

με τήν πρόσθια και τήν όπίσθια πλευρά ενός τετράπλευρου βωμού. ΤΙς άκριβεΙς όμως δια~

στάσεις του βωμου δε μπορώ να τις προσδιορίσω, αφού μου λείπουν οι δυό άλλες πλάγιες

πλευρές του.Άπό αυτές, μόνο τό πάχος του κροτάφου τους θά μπορούσε να προσδιοριστεt,

κα! αύτό κατά προσέγγιση, από τό πλάτος της αναθύρωσης στις δυό πλευρές πού μας σώ

ζονται24 • Μια κι έχω σμως τό πλάτος της κύριας και της πίσω πλευρίJς τοΟ βωμου (0.32
μ.), μπορώ νά θεωρήσω βέβαιο ότι καΙ τό πλάτος των δυό αλλων πλευρών δέ μπορε! νά ή

ταν πολύ διαφορετικό. Πρόκειται γιά ενα μικρό βωμό25, σπως μας δείχνει άλλωστε και ή

απουσία όποιουδήποτε τόρμου γιά τή σύνδεση των πλευρων του. Ό βωμός, πιθανότατα,

πατουσε επάνω σ' ενα μικρό βάθρο (ή κάτω επιφάνεια τών πλευρών πού έχουμε, είναι,

δπως είπα και παραπάνω, επίπεδη). Ή μορφή της επίστεψής του, δέν είναι δυνατό νά

προσδιοριστεΙ

~Aν ό βωμός εχει μεταφερθε! άπό ενα κοντινό μέρος η από μιά πιο μακρινή περιο

χή, δπως θέλει ό Rubensohn26 , δεν μπορω νά τό ξέρω, άφού στήν περιοχή δεν εχει γίνει

συστηματική ερευνα. 'Ωστόσο, πρέπει νά σημειωθε! ότι τόσο στό σπίτι, όπου είναι

εντοιχισμένες οΙ πλάκες αύτές τού βωμού (Π ί ν. 55 α), δσο καί στή γύρω περιοχή27,

ύπάρχει και άλλο dpxato υλικό. Έπιπλέον, τό εύφορο έδαφος και τά άφθονα νερά της

περιοχης, σήμερα τουλό:χιστον, κάνουν τόν τόπο ιδεώδη γιά τή λατρεία Νυμφών η

άλλων συγγενικών θεοτήτων. Τό δτι, &ς τΙς μέρες μας, διατηρήθηκε στήν Πάρο, λίγο

μακρύτερα από τά Ψυχοπιανά (Πεταλούδες), μιά τοποθεσία Μυρσίνη28, δέν είναι απα

ραίτητο να μας όδηγήσει στό συμπέρασμα στι άπό εκε! πρέπει να προέρχεται καΙ ό

βωμός, επειδή ή επιγραφή του αναφέρει τό δνομα «Μυρσινέας»29. Ή όνομασία Μυρ

σίνη είναι αρκετα κοινή ως τις μέρες μας. Άλλα κα! στήν περίπτωση πού θα δεχόμασταν

δτι ή σημερινή τοποθεσία Μυρσίνη ταυτίζεται με «τας Μυρσινεαφ τfjς αρχαιότητας,

καί πάλι αύτό δέ θα. ήταν άρκετό για να συναγαγουμεσυμπεράσματαγιά τήν προέλευση

τού μνημείου. 'Από τήν επιγραφή του βωμου δέ μπορε! να συμπεράνει κανείς, δτι τό

ίερό τών Δορποφόρων καί των Νυμφών, στις όποtες αφιερώθηκε ό βωμός, βρισκόταν

(1εiς τας Μυρσινέας».

~Oπως είπα κα! παραπάνω,θεότητεςΔορποφόρες-ήλέξη είναι σύνθετη από τό «δόρ

πoν~) και «φέρω~)-δένήταν γνωστές&ς τώρα από τήν αρχαία φιλολογική παράδοση.Ή

24. Έπειδή καΙ οί δυό πλάκες εΙναι έντοιχισμένι;ς, δεν ήταν δυνατό νά μετρήσω τ6 πλάτος της

αναθύρωσης.

25. Για παρόμοιους βωμούς iΊ Υιά παρόμοιες κατασκευές βλ. παραπάνω σημ. 20.
26. Ο. Rubensohn. ΑΜ 26 (1901), σ. 175.
27. Έντοιχισμένα άρχαία. όπως μέ πληροφόρησε ό καθηγητής κ. Γ. Δεσπίνης, ύπάρχουν καΙ στόν

πύργο TOI) Άλήσαφα (Ά. 'Ορλάνδος. Άρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Έλλάδος Ι (1964). σ. 8
άριθ. 97 καί εlκ. 3), πού βρίσκεται έκεί κοντά (Π Ι ν. 57 β).

28. Ο. Rubensohn δ.π .. 175 Ι(αl RE. Χινll 4, στ. 1971. 'Ολύμπιος δ.π. σ. 201(.έ.

29. Ο. Rubensohn. ΑΜ :!6 (1901), σ. 175.
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μόνη σχετική μαρτυρία είναι οί δυο επιγραφες της Πάρου, πράγμα που μέ κάνει νά πι

στεύω, δτι πρόκειται γιά τοπικες θεότητες. Για πολλους τόπους, ή άρχαία παράδοση μας

εχει διασGJσει τέτοιες τοπικές θεότητες. Στήν Άθι)να Π.χ. εχουμε τις Κεκροπίδες, τήν

~Aγλαυρo, n)ν ΗΕρση καί τήν Πάνδροσο. Άναφέρομαι ειδικά σ' αυτές, επειδή από τή

γραπτή παράδοση ξέρουμε δτι στήν Άθήνα γινόταν πρός τιμή τους μια (~δειπνοφορίωl3Q.

Παρόμοια γιορτή μπoρoί.iμε ίσως να υποθέσουμε και για τήν Πάρο, μια (,δορποφορίωl

δηλαδή, κατά τήν όποία καί οί Παριανοί θά πρόσφεραν νυκτερινά φαγητά (δόρπα)

στις δικές τους θεότητες. Στήν προκειμένη περίπτωση τό {,Δορποφόρες» δέν είναι απα·

ραίτητο να αναφέρεται σε θεότητες πού φέρουν, αλλα σε θεότητες που δέχονται (~δόρ·

πα»:!1. Ή γιορτή θά γινόταν τή νύχτα, δπως μας επιτρέπει να συμπερανουμε τό ίδιο

τό δνομα των ~(Δoρπoφόρων}I, στο όποΙο περιέχεται ή λέξη ~(δόρπoν}l, νυχτερινό φαΝ

γητό. Είναι δμως πολυ δυσκολο νά προσδιορίσουμε τό περιεχόμενο της «δορποφορίας»,

δπως άλλωστε συμβαίνει μέ πολλες αρχαίες λατρεΙες, γιά τις όποΙες δεν εχουμε αρκετες

πληροφορίες από τίς αρχαίες πηγές.

Τό δτι στα Ψυχοπιανα της παρου οί Δορποφόρες λατρεύονταν μαζι μέ τίς Νύμ.

φες32, είναι ίσως ενδεικτικό δτι πρόκειται γιά παραπλήσιες θεότητες. Καί αυτό, δπως

θα δΟ(jμε παρακάτω, ερχεται νά τό ενισχύσει καί το είδος των προσφορων προς τις

δυό αυτές ομάδες θεοτήτων, αφοϋ καί στις Νυμφες, σε όρισμένα τουλάχιστον μέρη,

προσφέρονταν επίσης βραδινα φαγητά. Οί Νύμφες είναι κυρίως θεότητες της φύσης,

καί ή ίδιότητα τους αυτή τις συνδέει στενά με τήν ευφορία καί η) βλάστηση33. ~Eτσι,

καί στι)ν 'Αθήνα ή λατρεία των Κεκροπιδων, που είναι επίσης Νύμφες", συνδέεται

30. Βλ. Ι. Dcubncr. Atιische FcsIc (1932J. σ. 14 σημ. S. Βλ. καΙ Lidell·ScoII·Jones λ. δclΠPoφoβία

και Ν. Παπαχατζής, Παυσανίου 'Ελλάδος περιήγησις. 'Αττικά (1974). σ. 362 σημ. 2. ~~Δειπνoφόρoυς}>

μάς αναφέρει ή αρχαία παρι'.ιδοση και για τα Όσχοφόρια. Βλ. Ι. Deubner δ.π.. σ. 144 και σημ. 5. Τό
λεξικό τής Σούδας, λ. δειπ\'οφ6ροι, λέει: «αΙ φtρoυσαι τοίς κατακεκλιμi;νοις i;v τω τής Άθηνάς ίερώ

τά δεΙπνψ>, Νά πρόκειται άραγε γιά τό ίερό τής Άθηνάς στήν Άκρόπολη; ΚαΙ αν εΤναι έτσι. τότε τό

κτήριο, όπου ήταν οί «κατακεκλιμένοι", θά μπορο\)σε να είναι ή «ΠινακοθήΚη» μi;σα στήν όποία ό

Τραυλός. δ.π. σ. 4S2 και είκ. 618, 619, τοποθετεΤ κλίνες; Ίσως Οά πρέπει νά σημειωθεΙ έπίσης δη Ιέ

ρειες τής Άθηνας Παλλάδας στήν ·Αθήνα χαρακτηρίζονται μέ τά επίθετα ~~τραπεζoφόρo9' και ~Hρα·

πεζώ» (βλ. Liddcl1-SconHJones λ. τραπεζοφόρος και τραπεζώ).

31. ·Οπω; Π.χ. ό 'AnonuIV δεκατηφόρος (RE. II Ι, στ. 47 (Wernicke) δέν είναι αύτός πού προσφi;·

ρει τή δεκατη, αλλα αύτός πού τή δi;χεται. Βλ. Liddell-Scott-Jones λ. δεκατιιΛCγία.

32. 'Η λατρεία των NυμφGιν φαίνεται δη ηταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στήν παρο. Πολλές εΤναι

οί σχεηκές μαρτυρίες. 'Εκτός από αύτές πού fxtI συγκεντρώσειό Ο. Rubensohn, RE. χνJlI 4, στ. 1854
κ.έ., στό ΜοοοεΙο της παρου υπάρχει ακόμη ένας όρος Ιερο\) Νυμφ(ί)ν. άδημοσίευτος, άριθ. 801, Δέν

!ιπόρεσα δοοτυχως νά πληροφορηθω τήν ακριβή του προέλευση. 'Επίσης, από τΙς έπιγραφtς το\) Άρχι

λ.οχείου (Ν. Κοντολέων. ΑΕ 1952, σ. 40 και 55 κ.έ.) μαθαίνουμε δτι στό ίερό αύτό ύπηρχε βωμός αφιε

ρωμένος στις Νύμφες, στό Διόνυσο και σΤΙς Ώρες. Νύμφες εΙκονίζονται ίσως και στό πρώιμο αναθημα

τικό άvιiγλυφo της Π.υπτοθήκης το\) Movιiχoυ, αριθ. 241, πο& ή προέλευσή του από τήν Πάρο εΙναι

μυλλον σίγουρη (W. Fuchs. Die Skulptυr der Griechcn (1969), σ. 502 και είκ. 5S3). Ό Rubensohn δ.π.,

στ. 1846 έρμηνεύει τΙς μορφές αύτές ώζ χαριτες. Πρβλ. και D. Ohly, GlyploIhek MOnchen (Ι 972), σ. 16,
Ι 8 καΙ 117. Γιd λατρεία Χαρίτων στήν Πάρο βλ. καΙ F. W. Hamdorf, G riechische KIIltpcrsonifikationcn
der vorhellenistischen αίι (1964), σ. 46 καΙ 103 K.t.

33. Βλ. Μ. Nίlsson, 'Ελληνική ΛαΙκή θρησκεία (μετ. Ί. Κακριδή)(1966), σ. 1Ι K.t. Για τις Νύμφες

βλ. τα έκτενή άρΟρα Roschcr, ΜΙ. 111. 1,500 Κ.Ι (Bloch) καΙ RE. ΧΥΙΙ στ. 2. 1527 Κ.έ. (F. Heichelheim).
Βλ. έπίσης EAA.V, 502 Κ.Ι (1-1. Sichtermann), δπου δίνεται και μια βιβλιογραφία.

34. Βλ. Π.χ. Roschcr, ΜΙ. Ι Ι, στ. 160 καΙ Ι. 2, or. 2590 (Seeligerl'
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επίσης με την ευφορία και τη βλάστηση3:>, Αύτη μάλιστα ή λατρεία τους πιθανότατα

είναι ή παλαιότερη, ή άρχ.lκη36. νισω; λοιπόν δεν ήταν τυχαίο, και δτι γι' αύτές γινό

ταν στην Άθήνα μια «δειπνοφορίαη, κατά την όποία οί Άθηναίοι τις τιμοϋσαν με

νυχτερινα φαγητά. ΕΙναι γνωστό άλλωστε δτι πολλές φορες τα δείπνα προς τούς θεούς

εχουν αμεση σχέση με τις ~<όπαρxές):Ι7. Άλλα καί σ' αλλα μέρη φαίνεται δη είχαμε

παρόμοιες τελετουργίες προς ημήν των Νυμφών, δπως π.χ. μπορεί να συμπεράνει κανείς

από έπιγραφή των Συρακουσών, δπου στις Νύμφες ειχε αφιερωθεί ενας βωμός και ιtτρι

κλείιιια»3Β, Αύτό το τελευταίο άποκτα για την περίπτωσή μας Ιδιαίτερη ίσως σημασία.

επειδή, δπως ξέρουμε άπό φιλολογικες μαρτυρίες, στή Σικελία ~<εθoυς δντος ... θυσίας

ποιεΙσθαι κατα τας οικίας ταίς Νύμφαις και περί τα αγαλματα παννυχίζειν μεθυσκο

μένους όρχεΙσθαί τε περί τας θεάς)39. ·Ετσι, εΙναι πολύ πιθανό καί ή λατρεία τών Δορ

ποφόρων θεοτήτων της Πάρου να σχετίζεται με τη βλάστηση καί την εύκαρπία40•

Ή έπιγραφη της Πάρου, Δορποφόρων ΙCΡόν. δπως εχω ήδη πεΙ, πρέπει νά ηταν

ένας δρος, πιθανότατα σ' ενα τέμενος της αρχαίας πόλης της Πάρου. 'Από τό σχημα

τών γραμμάτων της μπορεί νά χρονολογηθείστόν 40 αι. π.χ.41 • Σχετικά σπάνια εΙναι ή

μορφη τού Φ, πού ή κάθετη κεραία του διακόπτεται από τόν κύκλ042•

Με τη νέα επιγραφη βεβαιώνεται μιά άκόμη λατρεία στήν Πάρο43, με τοπικό πι

θανότατα χαρακτήρα, ενώ καί ή λέξη δορποφόρος, που μας ηταν γνωστή ως τώρα μόνον

35. Βλ. σημ. 34. Άξίζει να αναφερθεί δτι καΙ ή σπουδαιότερη γιορτή πού σχετίζεται με τΙς Κεκρο

πΙδες. τα Άρρηφόρια. ήταν επίσης συνδεδεμένη με τή βλάστηση. «'Αρρητοφόρια καλείται καΙ άγεται

τόν αυτόν λόγον εχOVΤα περί τής rG>v KQpnG>v γενέσεως καΙ τής rG>v ανθρώπων σπορδ:ς», βλ. Deubncr
δ.π.. σ. 10 σημ. 3 καί γενικά γιά τά Άρρηφόρια 9 Κ.Ι

36. Βλ. σημ. 34. τα ίδια τα όνόματά τους άλλωστε. "Αγλαυρος. "Ερση καΙ Πάνδροσος. εχουν «σχε-

τιστεί εννοιολογικα με τη χρήσιμη γιά τή βλάστηση ύγρασΙω) (Ν. Παπαχατζής δ.Π.• σ. 267 σημ. 1).

37. Κ. ΡωμαΙος. ΑΜ 39 (1914), σ. 233. Βλ. καί R. Thongcs-Sιril1garis. ΑΜ 80 ([965). σ. 63.
38. Άριστοβούλα Ι Θεοδώρου Ι τα τ:ρικλείν/ια} Ι καί τον βωμον Ι Nύμφaι:; ια χιν, Ι. άριθ. 4.
39. Άθήναιος. Δειπνoσoφισταi 6. 250 α.

40. 'Ισως άνάλογη σημασία να εΙχε καΙ μιά άλλη γιορτη τής Άθήνας. πού γινόταν τήν πρώτη μέρα

tG>v Άπατουρίων Kαi ονομάζονταν Δορπία iΊ Δόρπεια (Deubner δ.π.. σ. 232 καΙ σημ. 3). Τή μέρα αυτη

τα μέλη κάθε φρατρίας εΙχαν κοινές wxrεpIvtς συνεστιάσεις, κάτι πού πρέπει νά άναχθεί στά πολυ πα

λαια Χι>όνια και ίσως μπορεί να σχετιζεται πtρα από τό γεγονός δη κάθε κοινό γευμα συνδέει μέ ΙερoUς

δεσμους δλους όσους παίρνουν μέρο,; σ' αυτό (Μ. Nilssol1 δ.π., σ. 71), μέ την ευγονία και τή διαιώ

νιση κάθε φρατρίας.

41. τα γράμματά της μοιάζουν μέ τα γράμματα τής επιγραφής. που εΙναι χαραγμένη έπάνω στό

άρχαΙκό κιονόκρανο από τόν τάφο του Άρχίλοχου (Ά. Όρλό:νδος. Τό Έργον 1960. σ. 184 Κ.έ.· του ί

διου. Τό Έργον 1961, σ. 196, εlκ. 202. 203). Πρέπει δμως νά εΙνω νεώτερη. δπως μας δεΙχνει τό σχή

μα του Ν καί του Ε, του όποΙου ή μεσαία όριζόντια κεραία εΙναι πιο μικρή άπό riς άλλες δυό.

42. Όσο μπόρεσα νά ερευνήσω, στήν Πάρο δεν εχουμε παι>όμοια μορφή του γράμματος αυτου.

Στα αρχαικα χρόνια τή συναντουμε στην 'Ερέτρια (βλ. Π.χ. L.H. Jelfery. The Local Scripts οΓ Archaic
Greece (1961). σ. 80 και 84), σε αττικά άγγεία (Μ. Guarducci. Epigrafia Grcca Ι (1967). σ. 218 καΙ

σημ. 4) καί μεταγενέστερα σποραδικά. σέ ορισμένα άλλα μέρη. Έκτός από τά παραδείγματα που ανα

φέρει η Guarducci. δ.π., σημ. 4, βλ. Π.χ. καΙ ιαι Η-ΠΙ, «ριθ. 1160.
43. 'Εκτός άπό τίς Μιτρείες τής Πάρου, που εχει συγκεντρώσει ό Rubensohn RE. XV1114. στ. 1841

κ.έ" σήμεραεΙναι γll(O(Jτές καΙ άλλες Μιτρείες. όπως του ΔΙα Έλευθερίου (Α. Όρλάνδος. ΑΕ 1975. σ. 8
κ.έ., 'Αρχαιολογικά Χρονικά), του Δία Έλαστέρου (Ν. Κοντολέων. ΑΕ 1948-49, σ. Ι κ.έ.), του Δία Ύπερ

δεξίου. τής'ΑθηναςΎπερδεξίας. του 'Απόλλωνα Προστατηρίου καί rG>v Ώρών (Ν. Κοντολέων. ΑΕ 1952.
σ. 40 καΙ 53 κ.Ι), δπως έπίσης καί tG>v aiyυnnQKG>v θεοτήτων (Α. Όρλάνδος. δ.π" σ. Ι Ι κ.έ .. άριΟ. 9-10.
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όπό τήν αποσπασματική έπιγρα.φή του βωμου, μπορεί να ερμηνευτεί σωστότερα. Τό

γεγονός ότι άπό δυό διαφορετικά σημεΙα του νησιου έχουμε μαρτυρία γιύ. τίς Δορπο

φόρες, δείχνει πιθανόν ότι ή λατρεία τους ήταν διαδεδομένη"'.

'Από τό θΑ. νεκροταφεΙο της άρχαίας Πόρου, δίπλα στόν αυτοκινητόδρομο πού

πηγαίνει σήμερα άπό τήν Παροικιιι. στή άOUΣα καί πρίν άπό τή διακλάδωση για

τίς ΛεOKεςU, άιtό τήν περιοχή του •Αι-Γιάννη, ιιροέρχεται ή βάση μιδς έπιτύμ

βιας στήλης μέ τό δνομα του νεκρου: ΈpaσίφΡων (Π ί ν. 58). Ή βάση, πού είναι

άπό παριανό μάρμαρο κάπως χοντρόκοκκο, μεταφέρθηκε στό 'Αρχαιολογικό Μου

σεΙο της Παροικιας". ·Εχει σχημα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου (μηκος 0.49,
ύψος 0.265 καί μέ-Υιστο σωζόμενο πλάτος 0.325 μ). Στό μέσο περίπου της πά·

νω οριζόντιας πλευρδς της ύπάρχει ένας μεγάλος ορθογώνιος τόρμοςΙ7 {Π ί ν.

58 βl, μέ διαστάσεις 0.17 χΟ.10 καί βάθος 0.095 μ. Τά τοιχώματα του τόρμου, πού

προφαν6)ς χρησίμευε γιά τή στήριξη της στήλης μέ τή βοήθεια ένός έμβόλου,

συγκλίνουν πΡός τά κάτω, ετσι ώστε οί διαστάσεις στό βάθος τού τόρμου νά μικραίνουν

σέ 0.165 χ 0.08 μ. 'Ανάλογη μείωση ιιρός τά κάτω θά είχε λοιπόν καί τό έμβολο

της στήλης. Παρά τό γεγονός της μεγάλης φθορδς της βάσης, σ' όλες τίς πλευρές της

μποροΟμε νά διακρίνουμε τήν άρχική της επιφάνεια, έκtOς όπό τήν πίσω κάθετη

πλευρά της48. Τό όνομα ΈpaσίφΡων, (χαραγμένο» ψηλά καί στό μέσο της κάθετης μα

κριδς πλευΡϋς4Ι, πού φυσικά άποτελεί καί τήν κύρια δψη Ti'j; βάσης, δέν ηταν γνω

στό ως σήμερα άπό τήν ΠάΡο50. Στήν Πάρο σuναντoiίμε τά συγγενικά ονόματα

Έρασίφων δΙ καί Έpaσίππη52. Ή βάση μπορεί νύ. χρονολογlιθεl άπά τό σχημα

σ. 14, (Ιριθ. 14 "α; σ. 26 ".Ι., άριθ. 46. Γιά τήν Ιlηβεβαlωση τηι; λατρείαι; τηι; 'Εστίαι; μΙσα στήν άρ

χαία πόλll τήι; Πάpou βλ. Γ. Δεσπίνης. λΔ 20 (965): Mc)"ttQI, σ. ] 19 κ:.Ι. "αl Ιδιαίτερα ]31 ".έ.

44. ΕΙναι "άπως δύσκ:ολο νά ύπoστηρί~ει κανείς δη κ:αί οί δUΌ ένεπίγΡαφες πλά"ες της Πάρου

γιά τΙς Δορπ0φ6ρες προέρχονται άπό τό Ιδιο ίερό. άφο;) βρίσ"ονται σέ διαφορετικά σημεΙα το;) νησιΟΟ.

45. Δεξιά καΙ άριστερ(ι άπό τό δι>όμο αύτό, άμέσωι; βόρεια τίΊι; Καταπολιανl,l';, βλέπει κανεΙς πολλά

άρχαΙα άπό τό ΒΑ. νεκροταφεΙο τηι; άρχαίας Πάρου. Γιά τήν ϋl!αρ~η νεκροταφεlου στήν περιοχή

αύτή άπό τδν 70 κιόλαι; αΙ βλ. Ν. Ζαφειρόπουλος, ΛΔ ]6 (1960): Χρονικά. σ. 245. Γιά τ6 νεκροτα

φεΤο αύτό βλ. έπίσης Ο. Rubcnsohn. ΑΜ 26 (1901), σ. 222, Ν. Ζαφειρόπουλος, ΑΔ 18 (1963): Χρονι

κά, σ. 273 κ.έ.. Ν. Ζαφειρόπουλoc;. ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 463, Δ. Ικιλάρντι, ΠΑΕ 1974. σ. 183
καΙ τοΟ Ιδιου Jοιιτnal of Field Archaeology 2 (1975). σ. 86 κ.έ.

46. βρέθηιι:ε στόν άνατολικ6 τοΙχο του κτήματος του Π.-ΔΙ1μlJTρακόπouλου. Τή δημοσίεοοη Ti1.;
ένεΠΙΥραφηι; αύτι'ις βάση~ μoQ τήν παραχώρησε ή κ. Κ. Δεσπίνη, πού τήν πρόσεξε καί φρόντισε Υιά τή

μεταφορά τηι; στό ΆρχαιολοΥι"ό ΜουσεΤο τηι; Πάρου.

47. Ή δεξιά στενή πλευρά τοΟ τόρμου άltέχει άπό τήν άντίστοιχη πλευρά t!'lt; βάσης 0.16. ένύ:ι ή

μπροστινή του 0.105 μ., άπό την άντίστοιχη πλευρά τίΊι; βάσηι;.

48. Όπωσδήποτε έλάχιστα πρέπει νά άπέχει ή σημερινή έπιΦάνειά της άπό την άρχι"ή.

49. Τό τελευταΙο γράμμα τΟΟ όνόματοι; Έpασί,pω~ άΠΈΧει άπό τη δεξιά άκμή τη.; πλευρnι; αύτης

0.17, έν<U τό πριDτo άπό τήν άριστερή άκμή 0.]5 μ. 'Από τήν έπάνω άκμη τf'tς πλευρδς ή λέξη άlt:έxει

0.04 μ. Τό μΙΊκ:ος τf'tς λtξης εΙναι 0.17 μ .
.50. Τό συναντOCoμε, οπωσδήποτε δχι συxΝU, σέ άλλες ΠΕριοχέι;. δπωe; π.χ. σέ μιά έιιιγραφή άπό

τό ΆργDι; (lG' lν Ι. άριθ. 7], στ. 5]). Πρόιι:ειται Υιό ενα Μεγαρέα ('Ερασίφρων Σιμύλou). Ifoίι άνηιι:ε

στή φιιλη tti)v Παμφόλων, μιά Ulf6 τίς ΤΡεΙι; I("αλotιμενες δωΡΙ"ές φuλtς.

51. IG χιι 5, άριθ. 187. Τό δνομα αύτό εΙναι Υενl"ά κιό Ο\ΙνηθισμΙνο. Βλ. Κ.χ. Inscriptiones Cre
ticae 11, ν, άριθ. 19 "αί Ι. Kirchner. Prosoρographia Attica (ι9Ο1), άριθ. .5029.

52. IG ΧΙ) 5, άριθ. 186. στ. 11. 13. 19 καί άριθ. 227.
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των γραμμάτων 53 στόν 30 Π.χ. α1. Χαρακτηριστική είναι ή όμοιότητα ορισμένων

γραμμάτων της, Π.χ. του Φ με τή μεγάλη κάθετη κεραία καΙ το μικρό κύκλο στή μέση,

με γράμματα άπό άλλες χρονολογημένες επιγραφές n)ς Πάρου, δπως Π.χ. του Πάριου

Χρονιι\Ου,πού χρονολογείται στά 264f3M. Γιά το μνημείο πού Οά εφερε ή βάση αύτή,

μπορώ νά πω, σύμφωνα με άλλα σύγχρονα παραδείγματα που εχουμε άπό τήν Πάρο5/>,

δη ήταν μια απλή στήλη η μιά στήλη με ανάγλυφη παράσταση. Τό τελευταίο μου φαί

νεται περισσότερο πιθανό, εξαιτίας των μεγάλων σχετικά διαστάσεων του τόρμου καί

τi'jς παρουσίας του όνόματος του νεκρού ση'} βάση56.

Μ. Α. ΤΙ8ΕΡlOΣ

53. ΤΟ ύψος το\) μεγαλύτερου γράμματος, τσΟ Φ, εlναι 0.023 καϊ ,00 μικρότερο\), ,σΟ Ο, 0.010 μ.

54. Γενικά. δλα τά γράμματα της λέξης 'ΕΡασίφΡων μποροίίν να συγιφιθοίίν μέ αντίστοιχα από

τό Πάριο Χρονικό (10 ΧΙΙ 5. αριθ. 444). δπως τό πολύ μικρό καΙ καπως ανοιχτό Ω ΙΊ τό Α, πού έχει

τήν όριζόντια κεραΙα καμπύλη (πρβλ. Ά. 'Ορλάνδος. ΑΕ 1975. σ. 19 κ.έ., Άρχαιολογικα Χρονικά).

Πολύ στενή συγγένεια παρουσιάζουν το. γράμματα τοΟ Έ:Ρασίψρων καί μέ το. γράμματα τι)ς έπιγραφης

'Αρσινόη; Φιλαδέλψου (10 ΧΙΙ 5. άριθ. 264). πού βρΙσκεται στό Μοοοεϊο της Πάρου. Στην έπιγραφη

αύτή τό Ο fχει ίίψος 0.018 καΙ τό Φ 0.032 μ.

55. Για τΙς έπιτύμβιες στηλες από τήν Πάρο καΙ γενικότερα από τΙς Κυκλάδες. από τα έλληνισnκά

χρόνια καΙ ίίστερα, βλ. Μ. τ. Couίlloud, BCH 98 (1974). σ.397 Κ.έ. καΙ 486 K.t. Βλ. έπΙσης της ίδιας,

Delos ΧΧΧ, Les Monuments Funeraires de Rhenee (1974), 33 K.t. καΙ 261 K.t.
56. ΣτΙς μεταγενέστερες στηλες. ηδη άπό τόν 30 αΙ. σέ σπάνιες περιπτώσεις συναντουμε τό δνομα

τουνεκρουμόνο του (βλ. Π.χ. Couil1oud. BCH 98 (1974). σ. 423,αριθ. 13 ii De1os, ό.π., πίν. 69.350.
Για ενα σύγχρονο παράδειγμα από την Πάρο. που πρέπει να εΤναι κι' αυτό έπιτύμβιο, βλ. Ά. Όρ

λόνδος. δ.π .. σ. 18 K.t. αριθ. 24. εlκ. 27.
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ΛΑΞΕΥΤΗ ΙΧΘΥΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΑ ΦΕΡΜΑ IΕΡΑnΕΤΡΑΣ

(Πίv.S9-66·Σχ.l)

~Eνα παράξενο κατάλοιπο άπο την εποχή της ρωμαϊκής κατοχης της κρητης εΙναι

οί παραθαλασσιες λαξευτες ίχθυοδεξαμενές. Παλαιότερα ήταν γνωστές μόνο δύο τέ

τοιες ομάδες, μία στή βόρεια άκτι'! τσυ νησιοΟ, στη Χερσόνησο (Νομός Ήρακλείου),

και μία στό Μόχλο (Νομός Λασιθίου), δημοσιευμένες από τους Sinclalr Hood και

lohn L. Leatham l • 'Η μελέτη αύτή ύπηρξε ή πρώτη άλλά και ή θεμελιώδης πραγματεία

γύρω από τό θέμα. Στις λίγες αυτές καί όχι καλά διατηρημένες ίχθυοδε:ξαμενες προσ

τέθηκε πρόσφατα μια καινούρια, ή μεγαλύτερη εως σήμερα ΥνωστιΊ, στή Σητεία2•

Κοντά της εντοπίστηκαν ϊχνη άπό πολλές, αλλα τελείως κατεστραμμένες δεξαμενές,

που εδειχναν δη εδώ ύπηρχε ή πιο σημαντική επιχείρηση στήν Κρήτη γιά τή διατή

ρηση ζωντανών ψαριών καί τή διανομή τους σε μιά κλίμακα άνάλογη με τήν τεράστια,

δπως φαίνεται, άνάπτυξη της ψαροφαγίας μετά την τελευταία φάση της ΡωμαΙκi'jς Δη

μοκρατίας, που είχε καταντήσει σωστή μανία, δπως άφηγουνται πολλά άρχαία άνέκ

δοτα3• Μέ τίς ίχθυοδεξαμενές γενικά, τίς ιδεώδεις διαστάσεις τους καί το σωστο τρόπο

λειτουργίας τους, άσχολουνται οί δύο Ρωμαίοι άγροτικοί συγγραφείς, ό Columel1a
(νιπ. 16-17) καί ό Varro (ΙΠ. 17).
Ή ερευνα αυτών τών λαξευμάτων στίς συνηθως ψηλές βραχώδεις άκτές τi'jς κρη

της, πού είναι τόσο σπάνια δσο καί ενδιαφέροντα, προχωρεί άρκετά με την πρόσφατη

άνακάλυψη μιας άκόμα ίχθυοδεξαμενης, άλλά αύτη τή φορά στη νότια παραλία του

νησιου, στό Λιβυκό Πέλαγος. Ή θέση τi'jς δεξαμενi'jς, άκριβώς 8 χλμ. πρός Α. άπο

την εξοδο της 'rεραπέτρας, λίγο πρίν άπό τά σύνορα μέ την Έπαρχία Σητείας, στήν

περιοχή Στά Φέρμα, είναι γύρω στά 200 μ. πρός Ν. άπό τήν εθνικη όδό καί το εξοχικο

κέντρο Χαίτα-Κάκκου. Ό εντοπισμός της είναι δύσκολος, γιατί είναι χωμένη στά πα

νύψηλα βράχια της άκτης. Αυτός είναι ό λόγος, μαζι με τό γεγονός δτι η εθνικη όδός

κατασκευάστηκε πρόσφατα, πού τό εντυπωσιακό αυτό μνημείο της άρχαιότητας δεν

είχε γίνει νωρίτερα γνωστό. Πρέπει νά βρεθεί κανείς τελείως δίπλα του γιά να το δεΙ

(Π ί ν. 65α).

Ί.. δεξαμενη σχηματίζεται άπό ενα βαθύτατο όρΟογώνιο όρυγμα, γιά την άκρίβεια

ελαφροτατα τραπεζοειδές, μιά πραγματικη αίθουσα λαξευμένη στο βράχο (Σ χ. Ι).

ΤΟ μέγιστο ϋψος - κατά τη βορειοδυτικη γωνία - φθάνει τά 4.80 μ. Ή βόρεια4 πλευρά

εχει μi'jκος 5.45, ή άνατολική 4.80, η παραθαλάσσια νότια 5.55 καί η δυτικη 5,50 μ.

'Η κατακόρυφη και άρκετά επιμελής λάξευση τών τοιχωμάτων εκαμε πολυ φανερη τη

1. SlIb·marinc EJtPloraτion ίη Crete. 1955. BSA 53-4 (1958-9), σ. 264 Κ.Ι.

2. C. Davaras. Rock-cut Fish·tanks ίη Easτern Crctc, BSA 69 (1974), σ. 87 Κ.Ι.

3. Πρβλ. Ηood Κ"αί Leaτham, δ.π., σ. 264. Για τα ρωμαϊκα vivaria πρβλ. J. MeiraI, Marines anti·
qucs dc la Mcditerrancc. 1964, σ. 135.

4. Για τllV ακρίβεια ή βορειοδυτική πλευρά. Πρβλ. τόν προσανατολισμό τού Σ χ. Ι
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Σχ. ι. Κάτοψη και τομες ίχθυOδcξoμενiΊo;.
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φυσικη στρωματογραφία τών πετρωμάτων (Π ί ν. 59α-β, 60β, 65α), πού εχουν μιά μαλ

λον εντονη κλίση πρός τη θάλασσα.

Κατά μηκος της βόρειας πλευρας ειναι λαξευμένη μία σκάλα πλάτους 0.70 μ. με

δέκα σκαλοπάτια, ϋψους 0.30 μ. περίπου, τό καθένα. Τά σκαλοπάτια είναι αρκετά από

τομα, λαξευμένα μαλλον πρόχειρα γιά καθαρα πρακτικούς σκοπούς, σημερα δέ κάπως

φθαρμένα. Ή σκάλα ξεκινα άπό τη φυσικη επιφάνεια του βράχου στό σημειο έκεινο,

άπό τη βορειοανατολικη γωνία του οΡύΎματος (Π ί ν. 59β, 60α, γ, στ). Τό συνολικό της

ύψος είναι σχεδόν 3 μ.

Ή παραθαλάσσια πλευρά της δεξαμενης είναι η νότια. Στό κάτω μέρος της εχουν

λαξευτεΙ σχεδόν συμμετρικά δύο είσοδοι γιά τό θαλάσσιο νερό. Ή καθεμιά τους αντι

στοιχει σέ ενα διαμέρισμα της δεξαμενης, όπως θά δουμε παρακάτω (π ί ν. 61α, 62α-β).

Λύτές ΟΙ είσοδοι διευρύνονται αισθητά πρός τά κάτω, γιά νά επιτρέπουν νά κυκλο

φορει πιό εύκολα τό νερό. Ή ανατολικη είσοδος εχει ύψος 1.05 μ. καΙ πλάτος

επάνω 0.50 καί κάτω] μ. περίπου. Τό μηκος της μέσα από τό βράχο ως τη θάλασσα

φθάνει γύρω στό ] μ. Ή δυτικη είσοδος (Π ί ν. 62β) εχει περίπου τό ίδιο ύψος με την

άνατολικη, αλλά πολυ μεγαλύτερο πλάτος, επάνω 1.20 καί κάτω 2.20 μ. Τό πλάτος αυτό

δέν είναι το αρχικό, άλλά όφείλεται στην καταστροφη του βράχου σέ μεγάλη εκταση

κατά τη δυτικη παρειά τής είσόδου, άσφαλώς εξαιτίας της ενεργείας της θάλασσας

σε συνδυασμό με φυσικά ρηγματα άνάμεσα στα στρώματα τοϋ πετρώματος, πού είναι

ακόμα φανερά (π ί ν. 62β).

Πάνω άπό κάθε εισοδο ύπάρχει άπό ενα ζευγάρι βαθιες εγκοπές, με σχημα τετρα

γωνικό ακανόνιστο. διαστάσεων περίπου 0.10 μ., καί σχεδόν τοϋ ιδιου βάθους. Οί εγκο

πες κάθε ζευγαρlOυ είναι σέ άπόσταση 0.50 μ. περίπου μεταξύ τους. Άσφαλως έδω στε

ρεωνόταν ενα μαλλον πολύπλοκο σύστημα άπό χάλκινα κιγκλιδώματα i\ δικτυωτά.

Λυτά είχαν σύ.ν προορισμό νά εμποδίζουν τά ψάρια νά διαφύΎουν στην άνοιχτη θάλασ

σα, άφίνοντας όμως βέβαια ελεύθερη την κυκλοφορία του νεροϋ. Φυσικά, τέτοια κιγ

κλιδώματα δε σώζονται ούτε έδω οϋτε αλλοϋ5, η ύπαρξη τους εΙναι όμως γνωστη από

τούς Ρωμαίους συγγραφεις, όπως τόν Columella (νιιι 17,6), πού συνιστα νά τοπο

θετοϋνται χάλκινα κιγκλιδώματα μέ μικρές όπές. Άνάλογα λαξεύματα γιά την πλάγια

στερέωση αύτων τών κιγκλιδωμάτων iΊ δικτυωτων υπάρχουν και στις προσκείμενες

πλευρές της δεξαμενής. -Ετσι, στη δυτικη πλευρά, βλέπουμεενα ακανόνιστο τετράγωνο,

ενώ στην ανατολικη υπάρχει ενα κάθετο αύλακι, αρκετά μεγάλο.

~Oλoς ό πυθμένας της δεξαμενης σκεπάζεται από τό θαλάσσιο νερό, έκτός από

ενα στενό πεζούλι, σαν πεζοδρόμιο, κατά μηκος όλων τών πλευρων. Τό πεζούλι αύτό,

πoΛU φθαρμένο σε διάφορα σημεια από την ένέργεια της θάλασσας, εχει πλάτος 0.46
στη δυτικη πλευρά και 0.40 μ. στην άνατολικη, ενώ στη βόρεια πλευρά, κάτω μέν άπό

τη σκάλα απομένει μόνο μιά στενη λουρίδα πλάτους 0.10 μ., στό μέρος όμως όπου

η σκάλα τελειώνει και αφίνει τη θέση της στο πεζούλι, αύτό πλαταίνει πολύ και φθάνει

τά 0.90 μ. Τό πεζοδρόμιο αύτό ήταν βεβαια άπαραίτητο γιά νά μπορει κανεις νά φθάνει

σε διάφορα σημεΙα της δεξαμενης γιά εργασίες σχετικές μέ τη λειτουργία της, όπως

S. ΣτΙς ίχθuoδεξαμενές τού Μόχλου σώθηκε μιά λίθινη πλάκα μέ κανονικές όπές. που έκτελοϋσε

αυτό τό εΡΎΟ: πρβλ. Hood καΙ Le.1tham. δ.Π.. σ. 275 πίν. 63 a.
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τό καθάρισμα, βασικά όμως τό ψάρεμα τών ψαριων εκείνων πού διαλέγονταν για να

δοθούν στην κατανάλωση. Για την εργασία αυτή τα άπαραίτητα εργαλεία θα. rJtav κα

μάκια καί απόχες με μαιcρύτατες λαβές. Στη μεγάλη δεξαμενη της Σητείας εντοπίστηκε

μάλιστα ενα είδος δωματίου, σαν διάδρομος, λαξευμένου στό βράχο, με ύψος μεγαλύ

τερο από 3.50 μ., όπου φαίνεται δτι άποθηκευαν τέτοια σύνεργα ψαρικής με τόσο μα

κριές λαβέςG.

Τό εσωτερικό της δεξαμενης χωρίζεται σε δύο διαμερίσματα μέ ενα διαχώρισμα

άπό φυσικό βράχο, που εΙχε αφεθεί αλάξευτο στη μέση της δεξαμενής. κατά μfjιως του

αξονα άπα Β. πρός Ν. Τό διαχώρισμα αυτό εχει πλάτος 0.50 και βρίσκεται σημερα

σχεδόν 0.30 μ. κατω άπό την έπιφανεια της θάλασσας (Π ί ν. 6Iα-β. 62α καί63α). Τό

ϋψος του είναι 0.80 μ. περίπου. Αύτό τό διαχώρισμα εχει τό ακριβές tOU παράλληλο

στην ίχθuοδεξαμενη τού Μ{~χλοu,-καi αύτη χωρίζεται με τόν ίδιο τρόπο σε δύο δια

μερίσματα? Τό διαχώρισμα της δεξαμενης μας εχει κατα μηκος tOU. επάνω, καί πρός

τα Δ. ενα είδος αναβαθμού διαστάσεων 0.14 χ 0.22 μ. Αύτός ό αναβαθμός δε φαίνεται

να είχε αλλο προορισμό από τη στερέωση ένός ελαφρού κιγκλιδώματος, "ίσως από ξύλο

11 καλαμια, πού θα εδινε μεγαλύτερο ϋψος στό διαχώρισμα, ωστε να εμποδίζει τα ψάρια

να τό περνουν με τη βοηθεια του κύματος καί νά μπαίνοuν στό διπλανό διαμέρισμα,

επιτρέποντας όμως την κυκλοφορία τού νερου, απαραίτητη όπως θά δουμε παρακάτω.

nΟπως είπαμε, σέ κάθε διαμέρισμα άντιστοιχει και μία είσοδος. Τό νερό μπαίνει

στη δεξαμενη μέ μεγάλη άρμη, εστω καί με σχετικά ακύμαντη θάλασσα. Άρκετες φορες

εγινε προσπάθεια νά πάρουμε φωτογραφίες μέ άκίνητο τό νερό στη δεξαμενη, άλλα

δΙν τό κατορθώσαμε, ακόμα καί μέ τόν καλύτερο καιρό. Παρα τίς αλλαγές στη στάΟμη

της θάλασσας από τούς αρχαίους χρόνους, όπως θα δουμε, είναι φανερό ότι οί κατα

σκευαστές της δεξαμενης είχαν ιδιαίτερη έπιτυχία στό εργο τους. αφου τό νερό στη δε

ξαμενη ανανεωνόταν τόσο εϋκολα καί γρηγορα, πράγμα άναγκαίο γιά την καλη λει

τουργία της. Μάλιστα οί Ρωμαίοι συγΥραφεις, πού δίνουν τους ίδεώδεις κατασκευα

στικούς προσδιορισμούς, συμβουλεύουν νά υπάρχουν είσοδοι καί κανάλια τουλάχιστον

σε δύο πλευρές, για να κυκλοφορεί πιό ανετα τό νερό (Columella νΙ/ι 17, 3) καί νά

δημισυργοϋνται μέσα στη δεξαμενη συνθηκες όσο γίνεται σαν αύτες της θάλασσας

(Columclla ""1. 17, Ι). Κάτι τέτοιο βλέπουμε στίς αλλες ίχθυοδεξαμενές της κρη της8,

εδώ δμως μια πιό πολύπλοκη διάταξη δέ θά ηταν μόνον αδύνατη αλλά και αχρηστη,

μέ τη μεγάλη κινητικότητα πού εχει τό νερό.

Στη δεξαμενη της Σητείας, μερικές σειρές από τρύπες στό βραχο φανέρωσαν ότι

αρχικα υπηρχε μια ελαφρια στέγη9, πού ασφαλώς ηταν αναγκαία γιά νά διατηρει ψυχρό

τό νερό και νά αποφεύγεται η υπερθέρμανση από τόν iiλιο κατά τούς καλοκαιρινούς

μηνες. πού θά είχε βλαβερη επίδραση στα ψάρια ΙΟ . "Ηδη από χρόνια είχαν υποθέσει

ότι θα υπηρχε κάποιο είδος στέγης και στίς δεξαμενές της Χερσονησου. αν καί δέ

βρέθηκαν ίχνη τηςΙΙ. ουτε στη δεξαμενη της Ίεραπέτρας βρίσκονται ίχνη, ίσως όμως

6. Davara~, δ.π .. σ. 89 εΙκ. 2 κάτω δεξιά.

7. Hood καΙ LcaIham. δ.π.. σ. 275 εΙκ. 5.
8. Hood καΙ LeaIham, δ.π .. σ. 250. Davara~. δ.π., σ. 92.
9. Davaras, δ.π., σ. 92.

10. Πρβλ. Columel1a νι". 17, 3-4.
11. Hood και Leatham. δ.π., σ. 270.
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δέ θά ήταν απαραίτητη στέγη, αφου τά τοιχώματα της δεξαμενης είναι τόσο ψηλά

κα! τό μεγαλύτερο μέρος της έπιφανείας του νερου βρίσκεται συνεχώς στή σκιά, άκόμα

καΙ το μεσημέρι. Ένδεχομένως, γιά τό σκοπο αύτό είχαν χτίσει ενα τοιχάριο πρός τή

μεσημβρινή μεριά, πάνω από τή νότια πλευρά της δεξαμενης, πού εΙναι άρκετά χαμηλό

τερη άπό τίς ιϊλλες, έξαιτίας της κατωφέρειας του βράχου. Σ' αυτη τήν πλευρά πάντως

ύπηρχαν έπικτίσματα, όπως φανερώνουν διάφορα λαξεύματα στό βράχο (Π ί ν. 66α-β

πάνω).

Σχεδόν ολόκληρο τό βόρειο τμημα του δυτικού διαμερίσματος εΙναι σκεπασμένο

από ενα πελώριο βράχο, πού κατρακύλησε από ψηλά, ίσως απο κάποια δυνατη σεισμική

δόνηση καί μάλλον αφου ή δεξαμενη είχε πια εγκαταλειφθεί (Π ί ν. 6Οδ, κάτω αριστε

ρά, 60στ κάτω, 61 β, 62α, 64β καί 65β).

Στή γειτονική περιοχη της δεξαμενης δέ βρίσκονται άλλες δεξαμενές, οϋτε ίχνη

κτηρίων ;1 όστρακα. Στήν παρακείμενη όμως πρός τα ΒΔ. ίδιοκτησία κακκου, υπάρχουν

τα σχεδόν βέβαια ίχνη ενός λατομείου, προφαν&ς Έλληνορωμαίκων χρόνων.

'11 νέα δεξαμενή στήν Ίεράπετρα εΙναι πραγματικά μνημειώδες εργο, ενα έντυ

πωσιακό κατασκεύασμα ασύγκριτα πιο καλοδιατηρημένο άπό κάθε άλλο τού είδους

του. Καί αύτή μέ τη σειρά της δίνει νέα στοιχεία γύρω στό πρόβλημα της διαφοράς της

στάθμης της θάλασσας άπό τήν άρχαιότητα εως σήμερα. -Οπως είναι γνωστό, ή στάθμη

αύτη σέ όλους τούς ώκεανούς καί τις θάλασσες του κόσμου υψώθηκε κάπως, έξαιτίας

της βαθμιαίας τηξεως τών πάγων στούς πόλους. Ειδικα για την κρητη εχει διαπιστωθεί

ότι πολλοί οίκισμοι της Έποχης τοϋ Χαλκού και μεταγενέστεροι είναι σημερα βυθι

σμένοι. Παλαιότερα είχε δημιουργηθεί ή θεωρία ότι ή Κρήτη σέ όλο της τό μηκος

έστριψε κανονικά γύρω άπό εναν άξονα κατά το κέντρο της από Β. πρός Ν., σε τρόπον

ώστε ή μέν ανατολικη άκρη της να βυθιστεί, ή δέ δυτική νά υψωθεί. ΕΙναι γεγονός ότι

διάφορες γεωλογικές ώθήσεις ϋψωσαν πoΛU τή δυτικη ακτή, σε σημείο ωστε, παρά τή

γενική ϋψωση τ6.lν θαλασσών, ή αρχαία ίσαλη γραμμη νά φαίνεται σήμερα πολύ ψηλά

στους βράχους της παραλίας, τό δέ λιμάνι της Φαλάσαρνας νά είναι τελείως στεγνό.

'Από την άλλη μεριά, ή σχέση ανάμεσα στή στάθμη της θάλασσας καΙ σέ συγκειφι

μένους τόπους της Κεντρικης και 'Ανατολικης Κρήτης, όπως ή Χερσόνησος, ό Μόχλος

καί ή Σητεία, καθόλου δε δείχνει ότι όσο πιό Α. βρίσκεται ενας χ6.lρος, τόσο πιο βυθι

σμένος είναι σήμερα, αν είναι καθόλου βυθισμένος. ~Eτσι, ή μεν θεωρία της στροφης

της Κρήτης γύρω από εναν άξονα δεν μπορεϊ πλέον νά σταθεί, είναι όμως φανερό ότι

κάθε σημείο ;1 τμημα της άκτης αποτελεί είδική περίπτωση, πού θά πρέπει νά σπουδά

ζεται και να σημειώνεται προσεκτικό γιό μιά μελλοντική στατιστική12.

Έξάλλου, ή γενική στάθμη της θάλασσας ύψώθηκε, όπως φαίνεται, Ι μ. περίπου

από τη Ρωμαίκή εποχή. Στήν περίπτωση της μεγάλης ίχθυοδεξαμενης της Σητείας

υπάρχουν ενδείξεις νά πιστεύουμε ότι σ' αύτή την περιοχή ή ξηρό όχι μόνο δέ βυθί

στηκε, αλλά υψώθηκε και αύτη κατα 1.40 μ., ετσl ώστε ή σχέση ανάμεσα στήν ξηρά

καί στή θάλασσα ν' αλλάξει τελικό μόνο κατά 0.40 μ.13.

12. Γύρω άπό το 1Ιρόβλημα πρβλ. Davaras. δ.π .. σ. 91 και σημ. 18.01lou ή 1Ιαλαιοn:ρη βιβλιο

γραφία. D. J. Blackman. Evidence οΓ sea leνel change ίπ ancienl harbours and coaslal inslallations εΙς

D.J.BI. Marine An;h. 1973. σ. 115,139.
13. Davaras. 0.11.. σ.91.
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Νέες ενδείξεις στό Υενικο αυτό πρόβλημα δίνει και ή Ιχθυοδεξαμενή της 'Ιεραπέ

τρας. Έδιυ είναι φανερ& δη τό μεσαfο διαχώρισμα που δημιουργεt τά δύο διαμερίσματα

της δεξαμενης δε θά είχε λ&γο ύπάρξεως, αν αυτά τά διαμερίσματα είχαν ελεύθερη

επικοινωνία μεταξύ τους. Θά πρέπει να δεχτουμε δη στό καθένα τοποθετουσαν διαφο

ρετικα είδη ψαριων, που να μποροϋν νά συμβιώνουν χωρίς ένοχληση η κίνδυνο, ii εστω
τοποθετουσαν μεγαλύτερες όμάδες, άφοϋ δεν μπορσυσαν να δημιουργήσουν σεφες άπό

ίχθυοδεξαμενές, δπως στή Σητεία, ii τά πολλά διαμερίσματα (plsclnae ]oculatae) πού

συνιστα ό YarroH ii που υπάρχουν σήμερα στην 'Ιαπωνία. Στην Ιχθυοδεξαμενή μας

αυτό τό μεσαtο διαχώρισμα είναι σήμερα 0.30 μ. περίπου βαθύτερα από τη στάθμη της

θάλασσας, ενω κανονικά επρεπε νά είναι τουλάχιστον ίσο με αύτη ii καϊ ψηλότερο.

Έπομένως, έχουμε ούσιαστικη διαφορα 0.30-0.50 μ. από τη σημερινή στάθμη της θά

λασσας.•Αφου δμως ή γενικη στάθμη των θαλασσωνύψώθηκε κατά Ι μ., δπως πιστεύε·

ται, πρέπει νά δεχτουμε δτι καΙ ή ξηρά στη θέση της δεξαμενης της 'Ιεράπετρας ανυψώ

θηκε κατα 0.50 μ. περίπου άπό τούς Ρωμαϊκούς χρόνους εως σήμερα. ~Eτσι και ί':δω

εχουμε τό ίδιο γενικό συμπέρασμα πού προέκυψε και στη Σητεία, την ανύψωση του

εδάφους, άλλά σχεδόν κατά Ι μ. λιγότερο, δηλαδή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας

και δχι πάνω από αύτή.

Τό συμπέρασμα είναι - τελείως προσωρινό δμως, αφου τά στατιστικά δεδομένα

είναι άκόμα ελάχιστα - δτι ή Άνατολικη Κρήτη, σε γενικές γραμμές, άκολούθησε τη

Δυτική στό φυσικό αύτό φαινόμενο άνυψώσεως της επιφανείας της, άλλά συγκριτικά

σέ πoλi) μικρότερο βαθμό και με άρκετές διαφορές άπό τόπο σε τόπο.

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ

14. "ι. 17.4: «... ubi dispaι-es disclusos ~,abcnt pisςes ... I>.
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ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ'

(Πίν. 67-f:H' Σχ. 1-4)

Κατά τη διάνοιξη πελμάτων γιά τη θεμελίωση πολυκατοικίας, στή συμβολι) τών

όδών Φιλίπποο Δραγούμη 2 ιcαί Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τετρακόσια μέτρα δυτι"ό.

από τη Ροτόντα (Σ 1. ]. άριθ. Ι), άποκαλίιφθηκαν1'6 Δεκέμβριο του 1974 λείψανα παλαιών

κτισμάτων. Τά όριά τους συμπίπτουν μέ τΙς οικοδομικές γραμμές των σημερινών όδώΥ"

έτσι, καταλήγει ό έρευνητής στη σκέψη δη πιθανόν στην περίπτωση αύτή να εχει δια·

τηρηθεί ή ρuμοτομία της αρχαίας θεσσαλονίκης. "Η άποψη αύτή ένισχίιεται, τουλάχι

στον Υια την 6δό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, από 1'6 γεγονός δτι τό 1965 είχαν βρεθεί,

στή συμβολή της μέ την όδό Άρμενοπουλου (Σ χ. ι, άριΟ. 2), Ι00,μ, βορειότερα από

1'6 τωρινό οί"όπεδο. ανάλογα κτίσματα μέ ίχνη ΤΟIΧΟΥραφιώvt. και έκ:εί πάλι ό ενας

τοΙχος ακολουθουσε ακριβώς τό δυτικό δριο του π:αραπ:άνω δρόμOιr.

Άπ:ό τήν fρευνα πού όνέλαβε ή 'Εφορεία Βυζαντινών Άρχαιοτήτων θεσσαλονίκης

διαπ:ιστώΟηκε δτι τά κτίσματα, με βάση τή μορφή της τοιχοδομίας, τά π:άχη των τοίχων

και κυρίως τόν τρόπο μέ '{όν όπ:οΙο οί τοΙχοι συνδέονται μεταξύ τouς, είναι δυνατόν νά

άποδοθουν σε δύο διαδοχικές φάσεις (βλ. Σ χ. 2, δπου σημειώνονται και δλες οί διαστά

σεις).

Στήν πρώτη φάση, πού είναι καί ή πιό σημαντική, άνήκει ~να μεγάλο ορθογώνιο

οίκοδόμημα με ΤOίχOUς από έπιμελημένη άργολιθοδομή και κουρασάνι. Σώθηκαν το

κατώτατο μέρα; του δυτικοί) τοίχου καί, σέ δύο σημεΙα, υπολείμματα όπό τό βόρειο. Στόν

τελευταΙο τοΙχο πιθανόν νά ύπηρχαν ανοίγματα, αν κρίνει κανεις άπο τούς λαμπάδες που

δημιουρ'γουνται στά σωζόμενα τμήματά του. Ή έσωτερική δψη των τοίχων εΙναι επι

χρισμένη μέ ασβεστοκονίαμα, του δυτικου μάλιστα καλύπ:τεται καΙ με τοιχογραφίες,

γιά τις όποΙες θά γίνει λόγος εκτενέστερα παρακάτω.

Τό δάπεδο του κτηρίου βρίσκεται σε βάθος 10 μ. περίπου από τή στάθμη των ό-

Ι. Ευχαριστ6:1 θερμα '{όν Έφορο IC. ΠαΟλο Λαζαρίδη που μοΟ παραχώρησε τή δημοσίευση τοΟ

ίιλικοη.

2. τα στοιχεΙα αυτα εlναι άδημοσίwτa. Τήν πληροφορία οφείλω στόν σuV<Ιδελφo κ. Χαράλαμπο

Mπαιc:φτζrι. τόν όποΙο καΙ ευχαριστω.

3. Ή σημερινή όδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου δέν άλλαξε βασικα ίίστερα (ιπό τήν ΠUΡlα/yια

τοΟ 1917. Ή παρατήρηση αύτή σέ συνδυασμό μέ τα είιρήματα τΦν δύο OίKoπtδων συμφωvεI μέ τίς από

..εις τοΟ Η. νοπ Schocncbttk. Dic SIadιp1anung des romIschcn Thcssalonikc, BcrIcht ίιΙΧτ den νι.

intcmatIonalcn Korιgrcss fur Archaologic. Bcr1in 1940, σελ. 478 κ.Ι.) Ια/ί τσΟ Μ. Vickcrs (HcIlcnistic
Thcssaloniki, JHS 92 (1972), σελ. 156 K.t. Towards Rcconsιruction οΓ tkc Τown ΡΙθππίΠΒ οΓ Roman
ΤhcssaJonIki, 'Αρχαία Μαι..τδονία, ΆναιrolVΏΣΕι:; κατά τό Α' διεt}vtς Συμπόσιον έν θεσσαλονίκη,

θεσσαλονίκη I9W. σελ. 239 lC.t.J, οί όιιοίοι Ι'φοσπ:αθησαν vΆ ταυτίσουν τοίις δρόμοοι; Ια/ί τα οίκο

δομικά τετρά-Υωνα τιjς θεσσαλονίκης πρίν cll'oό τήν mιΡlα/yια τοο Ι9Ι 7, μέ τοίις δρόμους ιςαί τα τετράγω

νο. τιjς αρχαίας πδλεω:;.
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c

Σχ. Ι. θεσσαλονίκη. Τοπογραφικό διάγραμμα τ,.; IttPIoxi'\:; Ροτόντα; καΙ άνακτόρου 100 Γαλερίοιι.

(Κλ. ] : 10.000).
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Ιχ. 2. Κήσματα oiιι:oΛtδoo όΜιν Φιλίl[Jl[ΟU Δραγούμη "οΙ Kωv. Παλaιο).δΥοο. ΚάtO'f'η καΙ τομή. Οί

Itαλιtζ Υραμμέζ στ/ν K6τovη χαρακτηρίζουν την ιιράnη φάση καΙ οί λtΛτές τη δεύτερη.

Ι
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δα/ν. 'Εντοπίσθηκε μόνο τό ύπόστρωμά του από κουρασάνι, κατά μηιως τoίi δυτιιωΟ

τοίχου καί σ" ενα σημεΙο. στό κέντρο περίπου τού οίιωπέδου.

Στη δεύτερη φάση, οτον καταστράφηκε τό προηγούμενο κτήριο, ό χG.ιΡOς του χρη

σιμοποο)θηκε καί πάλι, όχι δμως ένιαΙος, άλλα αφοϋ χωρίστηκε μt μεσότοιχους σε εξι

τουλάχιστον ορθογώνια διαμερίσματα 4 (αριθ. [- VI). Στό βόρειο δρω τoίi οικοπέδου,

οί νέες κατασκευες έχουν περικλείσει τά ύπολείμματα του παλαιοϋ τοίχου, ενώ στα δυ

τικά ό τοΙχος της πρώτης περιόδου έμεινε ανέπαφος. γιατι ό αντίστοιχος νεώτερος θε

μελιώθηκε ανατολικότερα, καταστρέφοντας μόνο τό αρχικό δάπεδο. 'Από τά κτίσματα

της δευτέρας φάσεως σώζονται σχεδόν οί ύποθεμελιώσεις, έκτος από την ανωδομη

του τοίχου στή βόρεια πλευρά, δπου διακρίνεται καί 1) ολοκληρωμένη μορφή της τοι

χοδομίας αργολιθοδομή πού διακόπτεται από ζώνη μέ τρείς σειρές πλίνθων και εχει

γιά συνδετικό υλικό κουρασάνι.

Τό συνολικό εμβαδόν τών κτηρίων δέν εξακριβώθηκε, γιατί συνεχίζονται κάτω

από τις διπλανές παλαιες οικοδομές. Τό γεγονός αυτό, καθως και ή ελλειψη κι άλλων

στοιχείων δεν επιτρέπουν νά καθοριστεί μέ άπόλυτη βεβαιότητα ό προορισμός τους,

ή διάταξη δμως τών χώρων τους ταιριάζει περισσότερο σέ κοσμικά παρα σε λατρευτικά

οικοδομήματα. νΙσως είναι κατοικίες η καταστήματα η άκόμη Ι\αί δημόσια κτήρια.

Τό σπουδαιότερο ευρημα της σωστικης ανασκαφης υπηρξε μιά σειρα τοιχογρα

φιών, πού δπως εχει αναφερθεί, κοσμοϋν τήν εσωτερική οψη του δυτικού τοίχου της

πρώτης περιόδου (π ί ν. 67α' Σ χ. 3 - 4). Μολονότι διατηρήθηκε μόνο τό κατώτατο μέ

ρος τους (μέχρι μήκ. 11, μέγ. ϋψ. 0.80μ.), καί αυτό μέ σημαντικες φθορές, είναι ώστόσο

δυνατόν νά άποκατασταθεί τό σύνολο της διακοσμήσεως.

Οί τοιχογραφίες άπομιμουνται όρθομαρμάρωση. Ή επιφάνεια τού τοίχου διαιρεί

ται σέ μεγάλους ορθογώνιους πίνακες, πού εναλλάσσονται με στενούς κατακόρυφους

πεσσούς. Σώζονται τέσσαρεις ορθογώνιοι πίνακες καί ισάριθμα πεσσόσχημα χωρίσμα

τα ανάμεσά τους (Π ί ν. 67 α-γ, 68 α-β' Σ χ. 3 -4). Γραμμές καί ταινίες πλαισιώνουν τά

κύρια θέματα. Ή διακόσμηση φαίνεται γενικά νά στηρίζεται πάνω σε μιά ταινία, ειδος

τοιχοβάτη (ϋψ. 0.30 μ.), πού εχει γιά επίστεψη λεπτες παράλληλες γραμμές, υποδήλωση

ίσως κυματίου. τα χρώματα είναι: υπόλευκο, κίτρινο ώχρας, βαθυπόρφυρο, τεφρόφαιο,

πορτοκαλί, κεραμιδί καί μαύρο.

Άξίζει να σημειωθεί δτι οί δύο πρός Ν. πίνακες, υπ' αριθ. 1-11 (Π ί ν. 67 β-γ'

Σ χ. 3 ~ 4), απομιμούνται μαρμάρινες πλάκες με πολύχρωμες φλέβες, πού αποδίδονται με

πλατιές κηλίδες, λεπτές πινελιές, γραμμές και τριγωνικα σχέδια. 'Αντίθετα, τά δύο πρός

Β. ορθογώνια, αριθ. [11 - [V (Π ί ν. 68 α-β' Σ χ. 3·4), ειναι μονόχρωμα, χωρίς τήν παρα

μικρότερη άλλη διακόσμηση. Πρέπει νά τονιστεί ιδιαίτερα δτι, πέρα από τή διαφορα

πού παρατηρείται στά επί μέρους διακοσμητικά στοιχεία τών μεγαλων ορθογωνίων,

ύπάρχει διαφορά κυρίως στόν τρόπο εκτελέσεώς τους. των δύο πρώτων (αριθ. 1- ll)
τα χρώματα ειναι έντονα, οί γραμμες παχιές καί ή σχεδίαση σταθερή, σε αντίθεση με

4. ΠαΡ(Ηηρήθηκε δμοια διαδοχή κτηρίων με χρήση και συμπλήρωση παλαιοτέρων στοιχείων

καΙ ύποδιαίρεση χώρων με νέους μεσοτοίχου.; στό οικόπεδο 'Αντ. Βεληκϊι, όδός Σωκράτους (<1>. Πέτσα,
ΑΔ 24 (1969): Χρονικά, σελ. 303, Πίν. 313β. Πρβλ. τοί) iδίου, Χρονικά 'Αρχαιολογικά, Μακεδο

νικά 14 (1974).
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τά θαμπά χρώματα, τίς λεπτές γραμμές καί τό άβέβαιο σχέδιο των δύο τελευταίων, άριθ.

IΙΙ· Iv.
Ή άνομΟΙΟ'Υένεια αύτή θό μποροϋσε ίσως νά εξηγηθεΙ, αν δεχτει κανείς δτι τά δί>ο

πρός Β. ορθογώνια έμειναν ήμιτελη, γιά Ιναν οποιοδήποτε λόγο. εΙναι ενδεχόμενο

όμως νά ύπηρχαν καί δύο τεχνίτες που δούλεψαν βέβαια παράλληλα πάνω σ' ενα κοινό

σχέδιο, τό έφάρμοσαν δμως ό καθένας άνάλογα μέ τή δική του πείρα καί δεξιοτεχνία.

Τό διακοσμητικό σύστημα τών τοιχογραφιών μέ τή διαίρεση της επιφάνειας των

τοίχων σt διάχωρα, που άΠOμιμOύνtαι πολυχρωμη μαρμάρινη επένδυση καί παρεμβάλ

λονται άνάμεσα σέ πεσσoUς (Inkrustationsstil) η σε κίονες (ArchitekturstiI) ΣUναντα

κανείς σε είδωλολατρικά, άλλά καί σt χριστιανικά μνημεία τί'jς ύστερης άρχαιότητας,

δπως τάφους, κοσμικά και λατρευτικά οικοδομήματα που ήρθαν στό φως μέ τίς άνασκα·

φές, σt διάφορα σημεΙα της άλλοτε Ρωμαίκης AύτOKρατoρίαςl.Ό έλληνικός χώρος και

προπάντων ή θεσσαλονίκη Ιχουν νά επιδείξουν στόν τoμtα αυτόν μερικά χαρακτη

ριστικά παραδείγματα. Στίς ως τό 1965 γνωστές μαρτυρίες γιά τή ζωγραφική αυτης της

περιόδου στόν έλληνικό χωρο, αύτές πού εχουν συγκεντρωθεΙ καί ταξινομηθεΙ άπό τόν

καθηγητή Στυλ. Πελεκανίδη', θά μποροϋσαν νά προστεθούν καί οί παρακάτω τοιχο

γραφίες, πού βρέθηκαν ύστερα άπό τό 1965: (α) τού οικοπέδου στή συμβολή των όδων

Κ. Παλαιολόγου- Άρμενoπoiιλoυ 7 (Σ χ. 1, άριθ. 2), (β) τού οίκοπέδου τίΊς όδού Έγνα

τίας 94~, (γ) των πισμάτων στή γωνία τών όδών Άγ. Δημητρίοu-ΣοφοκUοuςi, (δ) ή ζω

γραφική διακόσμηση ένός παλαιοχριστιανικου κτίσματος ατή Λάρισα lΙ, (ε) της βασι

λικης Α στήν -εδεσσα ll , (στ) της βασιλικης στό Πανόραμα l! Θεσσαλονίκης, (ζ) του

κοσμικου κτίσματος κάτω άπό τή βασιλική του 'Αρχιερέως Πέτρου στή Νέα 'Αγ,

χίαλοlS καί, τέλος, (η) ενός μεγάλου κτηρίου πού άποκαλύφθηκε στις άρχες του 1976
στό προαύλιο τών Δημοτικών Σφαγείων του 'Αργους Όρεστικοϋ.

~Aν συγκρίνει κανείς τίς εξεταζόμενες τοιχογραφίες με τoίl άνακτόρου του Γαλε

ρίου Ι4 (Σ χ. Ι, άριθ. 3), θά παρατηρήσει καί έκεΙ τήν Ιδια διακοσμητική άρχή, τή διαί·

ρεση δηλαδή της έπιφάνειας σε διάχωρα καί ενδιάμεσους πεσσούς, άλλά μέ βασικό

γνώρισμα τή χρωματική εναλλαγή, χωρίς τήν προσπάθεια άποδόσεως τ6)ν φλεβώσεων

τών μαρμάρων. Ύπάρχουν μερικά κοινά χρώματα άνάμεσα aτά δύο ζωγραφικά σύνολα,

5. Γιά τη ζωΥραφικη tt')c; υστερη.; άρχαιότητα.; καΙ ιδιαΙτερα tt')c; tItOXt')C; το\) Κωνσταντίνου

βλ. τί.; άνακοινώσει.; στα Aktcn des νι!. inIernationa]en Kongress fur christliehe Archao]ogie. Trier
]965 tl1lv J. Kollwitt (Die Malerei der konsIanIinischen ZeiI. δ.π .. σελ. 29 κ.Ι.), L. Dc Bruyne (La

peinιure cimeteriaJe ronstanIiniennc, δ:π., σελ. 159 κ.Ι.) καΙ S. Pelekanides (Dic Malerei der konstan,
tinischen Zeit. δ.Π. σελ. 215 κ.Ι). όπου ιι;αι ή παλαιότερη σχετική βιβλΙΟΥραφΙα.

6. S. PeJekanidis. δ.π.

7. Βλ. παραπάνω σημ. 2.
8. Μ. ΣΙΥανίδου. ΑΔ 26 (1971)-: Χρονικά. σελ. 382.
9. Τά lΙ"τίσματα αύτά αποκαλύφθηll;αν στά τtλη το() 1975 καΙ θά δημoσιειιτoCιν στά Χρονικά τού

ΆρχαιολΟΥΙΚοσ Δελτίου τoCι άντΙστοlχου ετouς.

10. Δ. θεοχάρη. ΑΔ 20 (1965); XΡOVΙKά, σελ. 3]6. ΠΙν. 375 α-Υ.

11. Μ. ΜιχαηλΙδη, Παλαιοχριστιανική Έδεσσα. ΑΔ l3 (1968); Mελtται, σελ. 206, ΠΙν. 88β.

]2. Είιβ. Τσι γαρΙδα. ΑΔ 28 (1973); Χρονικά (ύπό έKτίrnιoσιν).

IJ. Π. Λαζαρίδη, Ά\'(l(Jf;"αφαΙ ~ Άπ.ιάλou, ΠΑΕ (1973): σελ. 3], πρβλ. ιtΙν. 19β.

14. S. PeJekanidis, δ.κ., σελ.. 217 Iι;.έ., Eill;. 3. Πρβλ. ιοοϊ Φ. Πα/foδoπ06λou, ΑΔ 19 (1964): Χρονικά,

σελ. 332, Πίν. 377α ιr.:αί 378α. β.
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δπως τό βαθυπόρφυρο και τό κίτρινο. Ό χρωματισμ6ς των τοιχοβατών διαφέρει: του

ανακτόρου εΙναι πράσινος, ένω του οίκοπέδου ύπόλευκος.

Οί τοιχογραφίες του ανακτόρου του Γαλερίου άπστελουν απλοποίηση του δεύτε

ρου πομπηιανοϋ στύλ, χωρίς n'ιν παρεμβολή πραγματικών αρχιτεκτονικών στοιχείων

καί κυρίως χωρίς την ύπαρξη κιονοστοιχίας, δπως παραη'ιρησε ό Πελεκανίδ ης l5, διορ

θώνοντας την εσφαλμένη άποψη του F. Gerke. Στο ίδιο λάθος επεσε, ακολουθώντας

τόν Gerke, και ό J. KollwiIz lB ,

Ή κατασκευη καί ή τοιχογράφηση του ανακτόρου ύπολΟΥίζεται δτι εΥινε στην

περίοδο 292 - 30517.

Ο( τοιχογραφίες του οικοπέδου, μέ την απομίμηση πραγματικης όρθομαρμαρώ

σεως, εντάσσονται στο λεγόμενο «Inkrusiationssti!}}. Τοιχογραφίες του τύπου αύτου

, Ν

'I~·~:~~:M) JΙο.r~IIIiι.: '",ο.
'--""''''

Σχ. 3. ΣχεδιασΤΙΙ(1Ί anelrovtal\ των τοιχογραφιών.

Ι ~ Ν

,;,Ά~;~; ;;~ _[r~{~·'~,~:;~.;;"~~](:,"" ";'"
2 ~"P"
κ ~'I",I,.ι.

"Τ "01,......,»

" "' .. ;:;ρο
Τ+ T.tl, ,.

τΜ ..,..~ " ••

ι" V".H.P.
Σχ. 4. Σχεδιαστικ-ή ίιπεικ-όνιση tUJ\' τοιχογραφιω\, 1\ιι! γικιμμικ-ή ιιαρι'ιστασή τη.;

μ~ IJποδήλα/ση των ΧΡα/μάτων.

βρίσκει κανείς καί σ' άλλα μνημεία της Θεσσαλονίκης, δπως σηιν οικία της όδου Σω

κράτους καί σε άρκετούς τάφους, t;upiωs της περιοχης του Πανεπιστημίου. Στα παρα

πάνω εργα, η όρΟομαρμάρωση εχει κάπως διαφορεnκη δομη άπο αύτη ν του οίκοπέ·

δου, χωρις μάλιστα την παρουσία τοιχοβατο\). Στους τάφους παρατηρείται συγχρό

νως καί φυτικός διάκοσμος σε συνδυασμό με πτηνά καί άνθρώπινες παραστάσεις18.

Ή όμάδα αύτή, μέ βάση τά νομίσματα που βρέθηκαν σέ δύο τάφουι:;, καί την τεχνο

τροπία των μορφων, αποδίδεται στο τρίτο τέταρτο του 30\) αΙ, θά μπορουσε δμως ίσως

15. S. Pelekanidis, δ.ιι" σελ. 221.
16. J. Kollwitz, δ.π., σελ. 145.
17. S. Pelekanidis. δ.π.. σελ. 217, δπόυ καΙ tι σχετική με τό Γαλεριανό άνάκτορο βιβλιογραφία.

18. S. PeIekanidis, δ.π.. σελ. 218 ιι.:.έ., είκ. 4-6.
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να άνεβεί και στις πρώτες δεκαετίες του 4ου αΙ, πάλι με τή βοήθεια των νομισμάτων 19 •

Στή βασιλική του Δίου Πιεριας, έκτος άπό τΙς τοιχογραφίες άρχιτεκτονικης μορ·

φης (ArchiIekΙUrsIil), υπάρχουν καί άλλες2lO, πού κοσμουν τούς τοίχους του νότιου

κλίτους, στόν τύιι:ο της καθαρής όρθομαρμαρώσεωι; (InkrusIaIionssIil). Έκεί όμως ή

σiινθεση είναι περισσότερο πολύπλοκη άπό του οίιωπέδου. Ό τοιχοβάτης δεν είναι

συνεχής, άλλά χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα και τά μεγάλα ορθογώνια γεμίζονται

μέ ρόμβoQζ, τρίγωνα καί άνθικά σχέδια.

Ή βασιλική του Δίου άποδίδεται μέ: άρκετή πιθανότητα στό πρώτο μισό και οί

τοιχογραφίες Υίιρω στά μέσα τοΟ 4ου αί.ll .

Άπό τήν τι»τολογική εξέταση πού προηγήθηκε καί τήν παράθεση συγκριτικων

παραδειγμάτων φαίνεται ότι κατά τήν ύστερη άρχαιότητα οι. διάφορες παραλλαγές της

ζωγραlj)ικής, πού άπομιμείται όρθομαρμάρωση, είναι παράλληλες και μερικές μάλιστα

συWΠάΡXOυν στό {διο μνημείο. Έιι:ιπλέ.ον, δπως τονίζουν οι. Πελεκανιδηςll κα! ΚοlΙ

witZ=, στις γνώσεις μας γιά τή ζωγραφική αί>tης της περιόδου ύπάρχουν άκόμη πολ

λά κενα. Γι' αύτό είναι δί>σκολο νά προσδιορίσει κανείς χρονικά τήν εκτέλεση τών εξε

ταζόμενων τοιχογραφιών μt βάση μόνο τήν τεχνοτροπία τους. Άντίθετα, τά άνασκαφι

κά δεδoμtνα μποροίίν νά οδηγήσουν σέ μιά πιό σίγουρη χρονολόγηση.

Κριτήριο άποφασιστικης σημασίας άποτελουν τα νομίσματα πού βρέθηκαν σε

μεγαλο άριθμό κατά τήν άνασκαφή και μάλιστα κατω άπό τό στρώμα καταστροφής,

σε ύψος λίγων μόνον έκατοστων πάνω άπό τό ύπόστρωμα του δαπέδου, καθώς καί μέσα

σε δύο φθαρμένα τμήματά του (Σ χ. 2, Ε και Ζ). Πρόκειται γιά είκοσι fva χάλκινα νο

μίσματα (follis) του Μ. Κωνσταντίνου καΙ της δυναστείας του, πού χρονολογοίίνται

άπό τό 330 &ς κα! τό 35()1-1 (βλ. ένδεικτικά Π ί ν. 69α καί άναλυτικό κατάλογο στό Πα

ράρτημα). Ή χρονολογία κοπης του τελευταίου νομίσματος (346 - 350) άποτελεί ενα

ασφαλές όριο γιu τήν καταστροφή του κτηρίου της πρώτης φάσεως καί οπωσδήποτε

εναν terminus ante quem γιυ. τήν κατασκευή καί τήν τοιχογράφησή του.

Γιά τόν καθορισμό ένός terminus post quem δεν υπάρχουν άδιαφιλονίκητα στοι·

χεία, όπως αύτά που παρέχουν τά νομίσματα. 'Ενδεικτικά δμως θά μποροίίσε νά βοηθή

σει, πρός αύτή τήν κατεύθυνση, ή κεραμεική τού οΙκοπέδου. Στό ίδιο στρ&μα μέ τά νο

μίσματα εντοπίστηκαν, μαζί με αλλα αβαφα δστρακα της ύστερορωμαϊκής περιόδου,

ένας άκέραιος λύχνος με κριό στό δίσκο καΙ. σπειροειδη σχέδια γύρω (Π ί ν. 69β),

ένα θραύσμα λύχνου με ρόδακα στό κέντρο (Π ί ν. 69γ) καί, τέλος, ένα θραυσμα άπό τόν

πυθμένα ρηχοΟ πινακίου terra sigiJlaIa, με άνάγλυφη παράσταση ψαριου (Π ί ν. 69γ).

·Ομοιοι τύποι λύχνων με σπειροειδή σχέδια στό περιθώριο καΙ διάφορα εμβλήμα

τα στό δίσκο, άνάμεσα στα όποία καί κριοί, καθως έπίσης καί λόχνοι μέ ρόδακες έχουν

19. S. Pelekanidis. Ο.π., σελ. 219 Κ.έ.

20. S. Pelckanidis, δ.π.. σελ. 223. είκ. 16. 17.
21 S. Pelekanidis. δ.lt., σελ. 224 καϊ 225.
22. S. Pelekanidis. δ.π.. σελ. 2]5.
2]. J. KollwiI:t, δ.π., σελ. 29 Κ.έ.

24. Μολονόt\ {ά νομίσματα βρέθηκαν διάσπαρτα σt μιάν έπιQάνcια τεσσάρων τετραΎωνιΚιί)ν μέ.

τρων περίπου, δtν ά,,"οκ).εlεται ν' άVΉKOOν σε «θησαυρό», έπειδή έντάσσονtαι σ'Ινα K~ιστό χρονολοΎικδ

σύνολο.
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βρεθεί στις ανασκαφες της 'Αθηναϊκής Άγορας25 και της Κορίνθου 2G. Οί τύποι των

λύχνων επικρατούν στον 30 καΙ 40 οι. μ.Χ., ούτος μάλιστα με τόν κριό είναι γνωστός

άπό τα μέσα τοΟ 30υ 01.27.

Τό·θραϋσμα του πινακίου με τό ψάρι, σύμφωνα με τήν Κ"αταταξη του J. W. Sa]omson,
ανήκει στόν τύπο της terra sigi1lata chiara «ο} a28• Πινάκιο με όμοιες παραστάσεις

ψαριών στόν πυθμένα εκτίθεται στό Μουσείο τού Bardo της Τυνησίας. 'Ανάλογα ψιφιο

ύπάρχουν επίσης και σε πινάKlα2~ αλλων τύπων. WΟμοια σε όλα τά στοιχεία ψάρια κο

σμούν επίσης καΙ τό περιθώριο πήλινου άνάγλιχρου δίσκου στό Μουσείο Μπενάκη30,

Σύμφωνα με τά πορίσματα αλλων άνασκοφων, κατώτατο χρονολογικό δριο για τό 0
στροκο της terra sigj[lata, δπως καΙ στην περίπτωση τοϋ λύχνου μέ τόν κριό, θά μπο

ροϋσε νά δεχτεΙ κανείς, μέ κάποια επιφύλαξη, τά μέσα τοϋ 30υ αί.:Η •

Έτσι λοιπόν, μέ τήν αναμφισβήτητη μαρτυρία τ&ν νομισμάτων, οί τοιχογραφίες

τοΟ οικοπέδου δέν είναι δυνατόν νά τοποθετηθοϋν χρονολογικά ύστερα άπό τά μέσα

τοϋ 4ου αι., ούτε πριν από τά μέσα τοΟ 30υ, σύμφωνα και μέ τίς ενδείξεις των κεραμεικων

εύρημάτων. τα χρονικά αυτά πλαίσια, άπό τα μέσα τοΟ 30υ /.i)ς τά μέσα τοϋ 4ου αΙ, αν

και αρκετά πλατιά, είναι ώστόσο σίγουρα καί έπομένως μποροϋν οί τοιχογραφίες αυτές

νά βοηθήσουν σημαντικά σή μελέτη της ζωγραφικης αυτης της περιόδου.

θΕΟΧΑΡΗΣ rιAZAPAΣ

25. J. Perlzweig, Lamps οΓ the RomaI1 Period. Τhe Athenian Agora, ΥΗ, New Jersey 1961 : Λύχνοι
με σnειpoειδη σxtδια σελ. J10, αριθμ. 646, πΙν. 15, σελ. J Ι7, Ιιριθ. 751, 767, πΙν. 17 και κυρίως σελ. 131,
άριθ. 1007, πίν. 21. Λύχνος μΙ; ρόδακα σελ. 149, άριΟ. 1651, πΙν. 30.

26. Ο. Broneer, Τerracota Lamps, Corinth ΙΥ, 2, Cambridgc, Massachusetts 1930: Λύχνοι με σπει

ροειδη σχέδια άριΟ. 1185, πΙν. χΥI. άριθ. 1279, 1283, 1285, πίν. ΧΙΧ. άριθ. 124Ι, πΙν. χχιχ, άριθ. 1254,
εΙκ. 187 καΙ άριΟ. Ι257, πΙν. XXLX. Λύχνοι μέ ρόδακα άριΟ. 965, πίν. χιν Kαi άριΟ. 967, εΙκ. 164.

27. Γενικά γιά τιΊ χρονολόγηση τού τύπου τών λύχνων βλ. Ο. Broneer, δ.π., τύπo~ XXVI1, σελ.

Ι02 Κ.έ. Kαi Ιδίως σελ. 105. Γιά τό λύχνο με τόν κριό βλ. J. Perlzwelg. δ.Π. σελ. 13J, άριθ. 1007.
28. J. W. Salomson, Spatromische rote Τonware mit Reliefverzierung aus nordafrikanischen

Werkstatten. ανάτυπο άπό τό περιοδ. Bul1etin AnIiekc Bc~chaving, χιιν (1969), σελ. 4 κ.έ., όπου και

βιβλιογραφία γιά τΙς παλαιότερες ονομασίες και κατατάξεις. ΕΙδικότερα για τόν τύπο της tcrra sigillata
chiara «OJa βλ. σελ. 17.

29. J. W. Salomson. δ.π .. εΙκ. 17 (πινάκιο Μουσ. Bardo), εΙκ. 20 (δεξιά), είκ. 78 καi πίν. lν 5 (άλ

λα πινάκια).

30. Κ. Λοβέρδου. Θραύσματα πηλίνων πρωτοχριστιανικών δίσκων στό Μουσείο Μπενάκη,

ΔΧΑΕ, nερΙoδ. ΔΌ Ε' (1969), σελ. 237, άριΟ. 6, πίν. 990. καΙ σελ. 242, άριΟ. J Ι, πίν. 1Ο2α-β.

31. ΟΙ ανασKαφeς της Ostia δίνουν tcrmlnus post quem, γιά τήν κεραμεική terra slgillata chiara «σ,
μΙ; άνάγλυφες παραστάσεις,τά μέσα τού 30υ αί-Βλ. J.W. Salomson, δ.π_, σελ. 54. -ο δίσκος το,) ΜουσεΙου

MnενάKη, που αναφέρθηκε παραπάνω, άποδίδεται στά τέλη το,) 4ου καί σης άρχeς το,) 50υ αΙ (Κ. Λο

βέρδου. δ.π .. σελ. 245), χρονολογία στήν όποία δεν μπορεί να ανεβεί τό δικό μας δστρακο λόγω τών

νομισματων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

21 ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 32 (FOlllSj·

'Αξο-
Έργα- Χρονο-

Σπανιό-
ΆριOμ~

Β' όψη στή- λογία Παραπομπή ιrαταγρα-
να:;;

ρ,Ο "oJtΊΊ:;;
τητα ."

" GLORI·AEXER-ClTVS Β 330-33 RIC νll
Ζ

524, άριΟ. 184 C' ΒΝ 459 Γ m
m

, Μ

Ι VIC[TORIAEDDAVGGQNN] Α 341-46 Carson-Hill·Kent. ΒΝ 454 Β ~
Late Roman Coin- Q
age. london 1965, χ

2], άριθ. 859 Ο..,
~

j FEl TEMP·REPARATlO Β 346-50 Carson-Hill-Kent. ΒΝ 454 Α >
§:

Ο.π., 77, άριΟ. 1637 m
Μ

" GlOR1-A EXER-(ClTVS] Δ 336-37 RIC νΙ! Γ' ΒΝ 456 Β Μ
~529, αριΟ. 226 :

t
φ

VICΤORIAEDDAVGGQNN Γ 341-46 Carson-Hill-Kent, ΒΝ 459 Ζ ~

Ο.π., 21, αριο. 861 ~
Ι

>
ΗΙ TEMP-REPARATlO Ε 346-50 Carson-Hill-Kenl, ΒΝ 455 Α Ο

δ.π., 77, αριο. 1639 Ζ

~
:

" Δ 330.33 RIC ΥΗ Γ' ΒΝ 457 Β

557, άριΟ. 115

Ι GlOR-IAEXE[R]C-lTVS 337-41 Carson-Hill-Kent, ΒΝ 459 Η
Ο.π., 23, αριο. 954

~ GLOR·IIA E]XERC-JTVS Δ 336-37 R1C νΙ! Γ' ΒΝ 456 Γ
589, 137

~'.
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CONSA *10. DNCONS [ΤAN)-[T]INVSPFAG j GLOR -IAEXERC-ITVS. Δ 337-41 O:ιrson-H ill-Kent, ΗΝ 456 Α l'
δ.Π., 25, αριθ. ]051

CONSA["] *11. [DNCONSTAN].TIVSPFAVG j νΟΤΙΧΧ/Μνιτιχχχ Α 341-46 Carson·Hill-Kent, ΗΝ 455 Ε

δ.π., 25, αριθ. 1071

ΝΙΚΟΜΙ'ΙΔΕΙΑ

[S]MN[Aj· S 12. [Η CONSTANS ΝΟΒ CAES] t GLOR-[lA]EXERC-ITVS Ε 336-37 RIC νιι Γ' ΒΝ 459 ΙΓ

635, αριθ. 2))2

ΚΥΖΙΚΟΣ

SMKA - ο; 13. FL ινι CONSΓfA]NS ΝΟΒ C j [G]LOR.IA EXERC-ITVS Γ 336-37 RIC νιι Γ' ΗΝ 459 ΙΔ

659, όριΟ. 129

SMKA - ο; "14. FL ινι CONSTANS ΝΟΗ C t [GL)OR-.IA EXE[RC-iTJVS Δ 336-37 RIC νιι Γ' ΗΝ 459 Δ Φ

660, όριΟ. 143 8
·1

χ

>
~

SMΚA 15. DNCONSTAN-rrIVSA VGI t [FEL ΤΕΜΡ R]EPARATIO Δ 346·50 Carson-Hill·KcnI. ΗΝ 455 Γ :r
Μ

δ.π.. 96, όριθ. 2483
~

ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ
>
Ν

>
SMANA·I "16. [COjNSTANTI-NVS ΜΑΧ AVG t GLOR-.IA EXERC-ITVS Α 335-37 RIC νπ C' ΒΝ 459 Β ~697, αριθ. 108 Μ

SMANA "17. DV[CONS]TA[NTIj-NVSPTAVGG " Γ 3374] Carson-Hill-Kent, ΗΝ 459 ΙΒ

δ.π." 31, Ιφιθ. 1374

Δooδιάyνroστα : 18 - 21. Κωνσταντίνου Α'. Κωνσταντίνου Η', Κωνσταντlου Β' καΙ Κώνσταντος ΒΝ 459 Θ,

459 ΣΤ,

459 Α.

455 Δ

• Ό όστερlσκο<; μπροστό όπό τούι; όριθμoUς σημαίνει δτι τό αντίστοιχο νόμισμα εΙκονlζεται στόν Π ί ν. 68.

θΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΖΑΡΑ"Σ

32. Εύχαριστω τόν έπιμελητη της NoμισμαΤΙK~Ι; ΣυλλOΎ~ς κ. Γιάννη Τουράτσογλου γιά τΙς χρησιμες ύποδείξεις του στη σύνταξη τού καταλόγOlJ.
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ΜΕΤΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑ

ΣνΜ80ΛΗ ΣΤΗΝ εΠIΑγΣΗ XPONOΛOΓlKΩN ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΑΑΣ

(Πίν. 70-7]" Σχ. 1-10)

Στl! μνήμll τού Χ. Μaκaρονα

ΟΙ έΡΥασίες Υια την αναστήλωση "αί αποκατάσταση της μεγάλης οίκίας του οίκο

δομικου τετραγώνου 5 (ανασκαφικός τoμtας Ι) στην αρχαία Πέλλα, έδωσαν την ευκαι

ρία να πραΥματοποιηθουν άπό την 'Εφορεία Κλασσικων 'Αρχαιοτήτων Έδέσσης, τόν

Αύγουστο του 1974, τον Ίσύλιο τού 1975 "αί τον 'Απρίλιο του 1976, διερευνητικές το

μες στό εσωτερικό των βορείων δωματίων του συγκροτήματος, οπου στεγάζονταν αρχι

κά τα μωσαϊκά δάπεδα του Κυνηγιού της Έλάφου, τi'jς ΆρπαΥfjς της 'Ελένης καί τό

αποσπασματικά διατηρημένο των {(ανθεμίων»1.

Ή ανασκαφή, σε συνδυασμο με τίς ύπόλοιπες έργασίες αποκολλήσεως "αί στερεώ

σεως των μωσαίκών, άπέβλεπε πρώτα στο νά συγκεντρώσει τά άρχαιολογικά εκείνα στοι

χεία πού θά καθόριζαν με μεγαλύτερη, ίσως, άκρίβεια τα χρονολογικά πλαίσια κατα

σκευής καί τοποθετήσεως τών δαπέδων, άποσκοπουσε δμως παράλληλα και στή διε

ρεύνηση καί καταγραφη τών ύλικών καί τών τεχνικών μεθόδων που χρησιμοποίησαν

οί άρχαίοι ψηφωτές, τόσο στη μόρφωση του εδάφους, δσο καί στήν προπαρασκευή,

σύνθεση καί στρώση του ύδραυλικου κονιάματος - ύποστρώματος τών μωσαίκών δα

πέδων2•

ΜΕΡΟΣ Α'. Η ΑΝΑΣΚΑΦIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Μωσαϊκό δάπεδο Kυνηyιoίi Έλό:φου3

Ή διερευνητική τομή χαράχτηκε στη μέση περίπου τού δωματίου, μέ διεύθυνση ά-

1. Στήν προϊσταμένη τi1ς 'Εφορείας κ. Μ. Σιγανίδου καί άπό τή θέση τούτη εκφράζονται θερμέ~

εύχαριστΙες για τό εΙλιιφlνές ενδιαφέρον, με τό όποΤο περιέβαλε τήν ερευνα, Στήν επιστημονική βοηθό

δ. Ά. Καββαδία, με τήν 06σιαστιιςή συμβολή η'i.; οποΙας πραγματοποιήθηιςε ή ανασιςαφή τ&ν ετων

1975 καί 1976. στούς εΙδικευμένους τεχνίτες - συντηρητές μωσατκων κκ. Ά. Καλλιοντζj'j, Ά. ΜοδΙτση.

Κ. παππα καΙ Θ. ΜπΟ)'οΊτση. με τή βοήθεια των όποΙων συντελέστηκε ή επιτυχημένη καί ύποδειγμα

τική αποκόλληση τoc. μωσαίκου δαπέδου Toc. Κυνηγιοc. Tj'j.; 'Ελαφου καΙ επιτεύχθηκε ή επανατοποθέτη

σή του. καθΟις καί εκείνου tj'j.; Άρπαγης Tj'j.; 'Ελένης. στούς εργάτες καΙ Ιδιαίτερα στόν πολύτιμο βοηθό

τoc. ετouς 1974. αρχιεργάτη - επιστατη, ις. Γιάννη Παπαδόπουλο, στόν όποΙο τό άρθρο τοϋτο χΡ(ΟΟτα

πολλά. τα σχέδια οφείλονται στή γνωστή εύαισθησία τoc. αρχιτέκτονα κ. Γιάννη Κιαγια. fpΎo τοϋ ό

ποίου εΙναι καΙ ορισμένες από τΙς φωτογραφίες. Τήν δ. Στ. Δρο(ryou. 'Επιμελήτρια στή Φιλοσοφική

Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίιςης ιςαί παλια συνεργάτη, ευχαριστώ για τΙς πολύτιμες υποδεί

ξεις της σέ θέματα άΥΥειολογίας.

2. Άπόσο τουλάχιστο μπορώ να -γνωρίζω. παρόμοιου χαραχτήρα άνασκαφική ερευνα πραγματο

ποιήθηιςε μόνο από τόν Ν. Γιαλούρη στήν ύποθεμελίωση τοο μωσαίιςοc. δαπέδου του προνάου roc.
ναοϋ τοο Διός στήν 'Ολυμπία (ΑΑΑ Ι (1968), 78 - 82) καί από τούς Γάλλους BrιIncau καΙ Siebert στό

υπόστρωμα μωσαϊκοϋ δαπέδου σΠΙTlοϋ στή Δj'jλο (BCH 93 (1969), 267 κΙ:. = Delos χχιχ (1972),
156 κΙ:. αριο. MωoaiKOC. 68).

3. Για τό χρονικό Tj'j.; ανεύρεσης τοο μωσαiKOυ, δές ΑΔ 17 (1961-2); Χρονικά, σ. 2Ι 2, Πίν. 244-47.
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πα Β προς Ν, ετσι ώστε ό κατά μi'1κος ιiξovας της να συμπίπτει με τόν κατά πλάτος του

εσωτερικού μωσαϊκο\) κατωφλίου του δωματίου καί να είναι δυνατή ή έρευνα σε πoλiι

μεγαλύτερη εκταση (Π ί v. 7Iα). ~Oπως φαίνεται γραφικά στό σχέδιο της τομης "αϊ απει

κονίζεται σχηματικά για σαφέστερη κατανόηση, ή δλη κατασκευή γενικά του δαπέδου

διακρινόταν σε δύο τμήματα, τήν υποδομή του μωσαϊκού δαπέδου (Ι α· Υ) "αϊ τή χω

μάτινη ύποθεμελίωση (11 α· Υ). Ή πρώτη διαμορφώθηκε άπό τρία λεπτά στρώματα υ

δραυλικοίί ιωνιαματος, άπο τά όποία τό υψηλότερο (ια), πάχους 0.01 μ., ήταν άπα μι

κρές πολύχρωμες ποταμίσιες ψηφίδες, τό μεσαίο (Ι β), πάχους 0.02 μ., χρησίμευε ώς εν

διάμεσο, ενώ το τρίτο (ιΥ) παχους 0.04 μ., κάλυπτε ",αϊ ταυτόχρονα περιέβαλλε τούς πο

ταμίειους λίθους (κροκάλες), τήν κυρίως ύποδομή δηλαδή.

Ή κοκκομετρική ανάλυση δειγμάτων από τά κονιάματα αύτά. που πραγματοποιή·

θηκε στα εργαστήρια του Κέντρου Συντηρήσεως Άρχαίων (ΚΣΛ)4. άπέδεlξε δτι ή πο

σοστιαία σύστασή τους σέ αδρανη (στείρα) συστατικά. ύδραυλικώς ενεργά και σε άνθρα

κικο ασβέστιο παρουσιάζει τήν παρακάτω ενδεικτική εΙκόνα:

Άνθρακικο ασβέστιο Ύδραυλικως ένεργά Άδρανη συστατικά

Στρωμα lα

Στρωμα ιβ

Στρώμα lγ

4].8 %
30,4 %
14 %

6.5 %
4,6 %
3,5 %

51,7 %
65 %
82.5 %

Φανερώνεl δηλαδή, δτι ενω το ποσοστό των στείρων (αμμος, χαλίκια) είναι ύψηλΟ

στό κατώτατο στρωμα, ελαττούμενο συνεχως στά άνώτερα. το ποσοστο τού ανθρακικού

άσβεστίου καΙ των ύδραυλικά ένεργών συστατικών (ενεργο διοξείδιο του πυριτίου,

όξείδια σιδήρου καΙ άργιλίου) είναι αντίθετα χαμηλό καΙ αuξάνεταl συνεχως στά υπερ

κείμενα στρώματα.

Ή χωματινη ύποθεμελίωση, αποτέλεσμα εναποθέσεως οίκοδομικων καΙ διαφο

ρων άλλων απορριμμάτων (μπάζων), ηταν κι αυτή απο τρία στρώματα:

ΤΟ υψηλότερο στρωμα (lΙα), στήν επιφάνεια του οποίου είχαν πατηθεί. ασφαλως

με κύλινδρο5, ΙCαΙ εΙχαν πακτωθεί οΙ ποταμίσιες κροκάλες, παρουσίαζε πάχος 0.20 μ.

στο μέσον περίπου της τομης καΙ εΙχε άποτελεστεί από φερτα. χώματα άνοιχτου ιcαστα~

νου χρώματος, μαλλον σκληρά, με αφθονη μέσα τους λατύπη άσβεστολιθικης υφης.

Λίγα σχετικά όστρακα άπο αγάνωτα κυρίως άΥγεΙα (λαβές ελλειψοειδούς διατομης,

τμημα από βάση όξυπύθμενου αμφορέα), αλλά καΙ τμήματα από τά χείλη καστανοφαιο-

(Μακαρόνας). Άπεικονίσεις: Ar.::haeology 17 (1964).81, είκ. 9. SMA (StlIdies ίη McdiIcrrancan Ar
chacology) 14 (1964), είκ. 5. BSI 4 (1963). πίν. 13. Mos. G-R (La MosaYqllC Grcco-Romainc) Ι (1965),
εΙκ. 8-11 καΙ a-b (PctsaS). BSt 5 (1964), 296, πίν. VLL. 8 (Andronikos), BCH 86 (1962), 810. είκ. 24, πίν.

27-8 (Daux). JHS 85 (1965), 81 κέ., πίν. 20. 2 (C. Μ. Robcnson). Άρχαία Μακεδονία Ι (1970). 163 κΙ:.

πίν. 13-4 (Μακαρόν;χς). PKG 1 (1967). 228. πίν. 241 (Κ. Schcfold). Μ. Robcrtsohn. Α History οΓ Grcck
Ατι, 1975, 488, πίν. 151α. Ό χα/ρος, στό σχέδιο τi!ς ανοοιcαφi!ς. χαραχτηρίστηιcε «αίθουσα Δ».

4. Τήν ερευνα πραγματοποίησε με Ιδιαίτερη ευσυνειδησία καΙ υπευθυνότητα ό χημικός κ. Δ. Χα·

ραλάμπους. Έκτενής i:Kecoή του εχει κατατεθεΙ στό αρχείο τi!ς Έφορείας.

5. Ένας τl:τοως μαρμαρινος κύλινδρος από τή Δi!λο απεικονίζεται στό Dclos ΧΧΙΧ (1972). 15, εΙκ. 1.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



-..... -
--.

Τ ο".. .. 8_

~----_.:.:_--,,----':'..

~-.

"._Η.· .-".•,,. ".g·,-o~

................... :0.

<. '-'- .• - ,""••

-
f; ••••1••

Ι. ~=::::.:τ

Γ.. "''''' 0'0 _ .. '

NL __

1

Ι

---'
ι.~

,,1.

:<

~
~
m,.,
~

Ζ
~
~

m
~

"m-;>;>

Σχ. 1. ΜωσαΤκό δάπεδο ΚυνηΎΙΟΟ Έλάφov. ΣtρωμOΤOγραφΙKή τομή.

Δ ....ό ........OQ, υ loniI.u
."·'~νΙ." t>. ,." ο.,.,. $

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



168 ΠΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ

- 1
~ J., ~

"--~ .-
rι Ο
~ι( :J

• ." • ",

..

Ι ,.

\

ο

. - ".L'__~~'

1:1.. 2. MωσuI"ό διuα/io KΙOVΗ11oU ΈJ.tίφou. ·Οστρα,,-u

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



ΜΕΤΑλΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑ 169

βαφών αωτων σιωφιδίων (πρβλ. Athenian Agora Xll, άριΟ. 949, Χρον. 350·325 π.Χ.)

καί μικρό. σημαντικό όμως, θραυσμα άπό έρυθΡόμορφο κρατήρα πιθανότατα (Π ί ν.

70α). τών μέσων περίπου του 4ου π.Χ. αΙ μέ παράσταση μέρους γυναικείας μορφής ή

ταν. μαζί μέ χάλκινο νόμισμα Άμiιντα Β' (Gaebler2 ΠΙ πίν. ΧΧΙΧ. 28 - BMC. Mace
donia, σ. 168 (.ιρ, 2. Χρον. 392 - 390 π.Χ.) τα εύρήματα από τό στρώμα τούτο.

Τό μεσαΙο στρώμα (IΙβ). άπό χώματα χρώματος σκούρου καστανου μέ θραόσματα

άσβεaτόλιθoυ. περιοριζόταν aτό κέντρο τής τομής. Ό πυθμένας του. όπου είχε σω

ρευτεΙ, άποσυνθεμένη άπό τήν ύΥρασία καί τά νερά, περισσότερη λατύπη, ε{χε τό

σχήμα τόξου. Πλήθος οστράκων άγάνωτων άγγείων, άνάμεσα στα όποΙα καί λαβές

Σχ. 3. Μωσαίι;:ό δάπεδο ΚυνηΥlο() Έλάφou. Λεπίδα.

κυκλικής ίΊ έλλειψοειδοΟς διατομής. κεραμίδες στέγης, δύο μικρότατα έρυΟροβαφή

θραύσματα άπό άωτα σκυφίδια και μέρος μελαμβαφοΟς λαβής κύλικας, άποτελουσαν τά

εύρήματα άπό τό στρώμα τούτο. Διάσπαρτα, άλλα καί σωρευμένα στόν πυθμένα. περι

συλλέχτηκαν αρκετά όστα ζώων.

Τό τρίτο στρώμα (lΙγ), πού έδραζόταν απευθείας στό φυσικό άμμώδες έδαφος, πα

ρουσίαζε χρ(i)μα καστανό και στό νότιο τμήμα του iΊταν λασπώδες. Θραύσματα αγά

νωιων αγγείων. ανάμεσα στά όποΙιι καί λαβές κυκλικής διατομής, τμήμα από τή βάση

μελαμβαφους σκίιφου (πρβλ. Athenian Agora XIl, άριθ. 352, Χρον. περίπου 330 π.Χ.)

καί θαλασσιν(l δστρεα βρέθηκαν ανάκατα μέ λατύπη πωρόλιθου και όστα ζώων. Τό βό·

ρειο τμημα τοο στρώματος, πού ξεχώριζε από τό ύπόλοιπο, γιατι ήταν άνοιχτότερο και

σκληρότερο, περιεΙχε έλάχιστα εύρήματα.

Μωσαϊκό δάπεδο Άρπαγής Έλέ νης6 (Σ χ. 4 - 5)

'Επειδή και οί περιστάσεις ήταν ευνοϊκότερες καί ή ανασκαφικη έργασία μπορου·

σε να διεξαχθεΙ μέ περισσότερη άνεση, για τήν αποτελεσματικότερη διερεύνηση της

6. Γιά τό χρονιι;:ό tfj; άνεύρεσης το() μωσαϊι;:οϋ δες ΑΔ 17 (1961-62): XΡOνιιcά 212, Πίν. 241-2 ι;:αί

2430 (Μω.:αρόναι;;). Άιtειι;:oνίσεlι; : Archaeology. δ.ιt. 80. εϊιc. 8. SMA. δ.π., είκ. 4. BSt 4 (1963), πίν. 14.
Mos. G.·R.• δ.Π., εϊι;:. 6 (Petus). BSt 5 (ι964), 296-7, πίν. νπι, 10 (Andronikos). BCH, δ.π., πίν. 25-6
(Daux). JHS, δ.π. 78 ι;:έ. (C. Μ. Robensoo). 'Ημερολόγιον"IoYIιcfjr; ιcαί ΛαΤιcftς Τραπtζη; 1963 (Μα"..α
ρόναι;;). ΔιαμαvτoύΡOU, Πtλλιι Ι (1971). πίν. 15. Ό χώρος σιό σχέδιο τ/ι; ανασκαφftς. χαραχιηρίσιηκε

«αίθουσα Γ_.
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χωμάτινης ίιποθεμελίωσης του δαπέδου τούτου χαράχτηκαν δύο τομές, ή μιά και μεγα

λύτερη σε μη"ος, πάνω στό μεγάλο άξονα του δωματίου (Α - Δ) (Π ί Υ. 7Iβ). και ή αλ

λη, κάθετη στην πρώτη (Β - Ν) -ή δεύτερη αύτή με σκοπό τόν ελεnο και την επιβε

βαίωση τών άποτελεσμάτων της πρώτης. ~Oπως καΙ στην περίπτωση τοίί μωσαϊκοϋ

του Κυνηγιου της Έλάφου, σε σχέδιο άπεικονίζονται γραφικά και σχηματικά, τά τρία

και εδώ, πανομοιότυπα με τά προηγούμενα στρώματα της ύποδομης τού ψηφοθετήματος7,

καθώς και τά άπαρτίζοντα η'] χωμάτινη ύποθεμελίωση, τέσσερα. Τά τελευταία αυτά

παρουσίαζαν την έξης εΙκόνα:

ΤΟ ύψηλότερο και λεπτότερο στρωμα (Πα), ύποκίτρινου χρώματος, στην επιφά

νεια του όποίου πακτώθηκαν ΟΙ κροκάλες της (ιποδομης, παρουσίαζε πάχος 0.04 - 0.08 μ.

καΙ περιείχε ποταμίσια άμμο, χαλίκια και αφθονα ίχνη όπά όσβεστόλιθο. Περισυλλέ

χτηκαν μικρότατα όπολεπίσματα εγχρωμων κονιαμάτων όπό επιχρίσματα τοίχων και

δυό μονάχα, φθαρμένα όμως, καΙ γι' αυτό όδιάγνωστα, δστρακα.

Τό έπόμενο στρώμα ([[β), πάχους 0.12 - ο.] 7 μ., είχε άποτελεστεί όπά σκληρά χώ

ματα χρώματος όνοιχτού καστανού και περιείχε άφθονη λατύπη άσβεστόλιθου, πολ

λές φορές καί σε πολλές περιοχές σε όποσύνθεση, θαλασσινά δστρεα, θραύσματα κερα

μίδων στέγης λακωνικού τύπου, άστα ζώων, χάλκινο νόμισμα Φιλίππου Ο', κάπως με

ταχειρισμένο (Gaebler2 11I. πίν. ΧΧΧΙ, 12 - SNG, Cop. Macedonia, άριθ. 58] - 609), πολ
λά δστρακα άβαφών άγγείων (κυρίως λαβές ελλειψοειδούς διατομης) και ελάχιστα αλλα

όπά μελαμβαφή σκύφο (πρβλ. Athenian Agora χιι, άριθ. 349, Χρον. 400 - 375), άωτο

σκυφίδιο (πρβλ. Athenian Agora ΧΠ, άριθ. 949, Χρον. 350· 325 π.Χ.) κλπ.

Τόσο τό πρώτο, όσο καΙ τό δεύτερο στρώμα παρουσίαζαν κατά συστάδες ίχνη τέ

φρας και καμένης ουσίας8 καΙ ήταν φανερό, πώς οί επιφάνειές τους, ϊσως μάλιστα καΙ

του τρίτου, είχαν ισοπεδωθεί μέ κύλινδρο.

ΤΟ τρίτο στρώμα ([[γ), πάχους 0.20 - 0.40 μ., χρώματος σκούρου καστανού, περιεί

χε λίγη λατύπη σκληροϋ άσβεστόλιθου, ίχνη αμμου καί, σποραδικά, ποταμίσια χαλί-

7. Τά άποn:λέσμα,α ,ης χημικης άνάλuσης ,ων δύο σ,ρωμάτων (Ια καί Ιβ) τol) κονιάμα,ος ,ης

ύποδομης ,οΙ) μωσαικΟI) δαπέδου. πού πραγματοποίησε πάλι ό χημικός ,οι) ΚΣΛ κ. Δ. Χαραλάμπους.

παρουσιάζουν τήν έξης είκόνα :

Στρ6)μα Ια

Σφώμα ιβ

Άνθρακικό άσβέσηο

23.1 %
24.2 %

ΎδραυλΙKUκ; ένεργά

9.0 %
7,6 %

Άδρανη συστατικά

67,9 %
78.2 %

Εlναι άλήθεω, δη ,όσο ή ποιότητα. όσο καΙ ή ποσότητα ,ων δειγμάτων πού στάλθηκαν γιά έξέ

,αση δέν κρίθηκαν lκανοποιη,ικές άπό ,όν εΙδικό επιστήμονα. πού άνέλαβε ,ήν εξε,ασή τους καΙ τό

γεγονός αύτό εlναι πιθανό νό επηρέασε τά άπο,ελέσμα,α.

8. Μολονότι στήν περίπτωση ,ών μωσαικών της Πέλλας εlναι άμφίβολο κατά πόσο ,ά οπωσδή

πο,ε έλίιχισ,α ίχνη ,έφρας καΙ τά ύπολείμμα,α άπό καμένες ουσίες. πού παρα,ηρήθηκαν διάσπαρ,ιι

σέ διάφορα σφώ:,ιατα σ,ίς χωμάτινες ύποθεμελιώσεις. θά μποροΟΟαν νά άποτελουν ,εχνη,ές σφώσεις.

με σκοπό ,ή μόνωση κατά της ύγρασίας. εν,ού,οις. οΙ παρατηρήσεις ,ου Bruneau (BCH 92 (1968),
687-88 καΙ Delos χχιχ (1972), 14-\ 5) καΙ ή άναφορά του σέ άρχαία λατινικά κείμενα. πού διαπραγμα

τεύονται η) μέθοδο αύ,ή. ονομάζοντάς ,ην μάλισ,α genus grsecanici, είναι Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.
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κια. τα ευρήματα ήταν, μικρή λεπίδα πυριτόλιθου, θραύσματα κεραμίδων στέγης βαμ

μένα μέ κόκκινο χρώμα, δυό σιδερένια καρφια, πολλά όστρακα άγάνωτων αγγείων και

χάλκινη τοξωτή πόρπη (πρβλ. Ρ. Amandry, CollecIion Stathatos, Les bijoux antίques,

1953 εΙκ. 30 και πίν. XXV, 148-149). Άκόμη, ύπηρχαν, θαλασσινά όστρεα και λίγα

όστα ζώων.

'Από τό έπόμενο στρώμα (ΙΙδ), πάχους 0.50 - 0.60 μ., χρώματος καστανου στό πάνω

του τμημα και κιτρινόφαιου πρός τόν πυθμένα, προέρχονται έλάχιστα οστρακα αβαφών

άγγείων, μικρή λεπίδα όψιανου, θαλασσινά όστρεα και κοχλίες, καθώς καί μικρό έρυ

θρό απολέπισμα κονιάματος. ΤΟ στρώμα τουτο περιείχε διάσπαρτα, έλάχιστα όμως,

θραύσματα ασβεστόλιθου, ποταμίσια χαλίκια καί λίθους.

Τό φυσικό έδαφος, πού ακολουθουσε. ήταν ύποκίτρινο, αμμωδες, σκληρό καί δέν

περιείχε εύρήματα.

Μωσαϊκό δάπεδο «άνθεμίων>~9 (Σ χ. 6 - 7)

Τρίτο στή σειρα έρευνήθηκε τό αποσπασματικα σωζόμ€νO μωσαϊκό δ<'ι:πεδο με

τήν ανΟεμωτή διακόσμηση στή βορειοανατολική πλευρά του. Ή διερευνητική τομή

χαράχτηκε παράλληλα μέ τό βόρειο τοίχο του δωματίου, μέ διεύθυνση από Α πρός Δ,

ετσι ωστε να συμπεριλαμβάνει στό δυτικό της ακρο και τόν ύπερυψωμένο, πλάτους 0.90 μ.,

άναβαθμό - περίγυρο (Π ί ν. 70γ). 'ι-{ ύποδομή του μωσαϊκου δαπέδου, κατεστραμμέ

νη σε μεγάλο βαθμο και σε πολλά της σημεία από μεταγενέστερες, όπως άποδείχτηκε,

επεμβάσεις και έπιδιορθώσεις(;), άλλά και από τήν έπιπόλαιη στό παρελθον αποκόλ

ληση των ψηφίδων, άσφαλως όμως και από τήν πολύχρονη εγκατάλειψη του χώρου,

παρουσίαζε, οπου μπορούσε τούτο νά διαπιστωθεί, τήν ίδια είκόνα και στρώματα, που

παρατηρήθηκαν και στήν ύποδομή των μωσαϊκών δαπέδων του Κυνηγιου και της Άρ

παγης.

Τά δύο πρωτα στρώματα του ύδραυλικου κονιάματος της ύποδομης ([ α - β) διατη

ρήθηκαν σε ελάχιστα τμήματα του χ.ώρου, ενώ σ' ιΊλλα ή διατάραξη και αναμόχλευση

είχε προχωρήσει και μέχρι τό τρίτο στρωμα των ποταμίσιων λίθων (ιγ). Θραύσμα κε

ραμίδας στέγης, λακωνικου τύπου, μπηγμένο κατακόρυφα στο στρώμα τουτο, ίσως νά

προέρχεται απο τό στρωμα καταστροφης, πού διαπιστώΟηκε παλαιότερα κατα τήν ανα

σκαφή, σ' όλη τήν εκταση τού συγκροτήματος. Σέ μεταγενέστερη επέμβαση όφείλεται

πιθανότατα έξαλλου και προσπάθεια συντηρήσεως (;) μικρού τμήματος του αρχικοϋ

ψηφοθετήματος, πού θά είχε φθαρεί, καί αποτελεί επιπόλαιη στρώση (μπάλωμα) λεπτου

ύδραυλικου κονιάματος με σαφη αποτυπώματα ψηφίδων, έπάνω ακριβώς στις κροκάλες.

Για τήν ίδια, όπως φαίνεται αίτία, άντικαταστάθηκαν και μερικές κροκάλες με κροκα

λόμορφους σβώλους αψητου πηλού.

Ή κοκκομετρική ανάλυση δειγμάτων από τα κονιάματα αυτα πού, οπως και για

τά προηγούμενα, πραγματοποιήθηκε στα έργαστήρια τοϋ Κέντρου Συντηρήσεως Άρ

χαίων, επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα των προγενέσιερων αναλύσεων, ίδιαίτερα εκεί

νων από τό μωσαϊκό δάπεδο του Κυνηγιού της Έλάφου, και παρουσίασε τήν παρα

κάτω είκόνα :

9. Για τό χρονικό της ανεύρεση.; του μωσαiKOυ. δες ΑΔ 17 (196[-62): Χρονικά, 212, Πίν. 2J9a
(Μακαρόνας). Ό χώρος στό σχέδιο της ανασκαφης χαραχτηρίστηι<;ε «αίθουσα Βι!.
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Άνθρακικο ασβέστιο Ύδραυλlκως ένεΡΥα Άδρανη συστατικά

Στρώμα Ια 48,6 % 29,6 % 21,8 %
Στρωμα ιβ 27,3 % 10,5 % 62,2 %
Στρωμα lγ 23,5 % 10,8 % 65,7 %

Ή χωμάτινη ύπσθεμελίωση αποτελέστηκε από τρία στρώματα:

Τό υψηλότερο καϊ λεπτότερο (Πα) είχε χρώμα ανοιχτό καστανό, ηταν μαλακο

στό σκάψιμο καϊ περιείχε μlκρα χαλίκια καί άφθονη λατύπη άσβεστόλιθου σέ αποσύν

θεση, που περιοριζόταν συγκεντρωμένη στό κέντρο τοΟ σκάμματος. Διάσπαρτα στο

στρωμα παρατηρήθηκαν έλάχιστα ίχνη από καμένη ούσία. Μικρότατα άπολεπίσματα

σκούρου ερυθρού κονιάματος άπο επιχρίσματα τοίχων διαπιστώθηκαν στην επιφάνεια

τοϋ στρώματος τούτου, από τό όποΙο προέρχονται σπασμένες κεραμίδες στέγης με

,

'1---
- - --

Σχ. 5. Μωσαϊκό δάπεδο .Αρπαγης 'Ελέιιης. Όστρακα καΙ λεπίδες.

ύπολείμματα χρώματος επάνω τους, όστρακο μελαμβαφους πινακίου, άργυρο νόμισμα

τριηρου Μακεδονίας η Θράκης, του β' μισου του 50υ ii των άρχών του 40υ π.χ. αΙ.

(SNG, Cop. Thrace, αριθ. 820 - 21 - BMC, Thrace, σ. 181), αρκετα δμως χρησιμοποιη

μένο, ελάχιστα θαλασσινα δστρεα καί θραύσματα όστών ζώων. 'Από τά ταραγμέιια χώ

ματα του ακρου δυτικου τμηματος της τομης, πού άντιστοιχεί μέ τόν ύπερυψωμένο άνα

βαθμο - περίγυρο, προέρχεται όστρακο φαιόχρωμου μεγαρικοϋ σκύφου του 30υ π.Χ.

αίώιια.

ΤΟ μεσαίο στρώμα (Ηβ), άπό χώματα σκούρου κασταιιοϋ χρώματος, με λίγη αμμο

μέσα τους, ελάχιστη λατύπη άσβεστόλιθου, μικρότατα θραύσματα πωρόλιθου καί λίγα

ποταμίσια χαλίκια, είχε την επιφάνειά του σχεδόν όριζόντια, πατημένη προφανώς με

κύλινδρο. 'Από το στρώμα τουτο προέρχονται. μικρη λεπίδα πυριτόλιθου, σιδερένιο

καρφί, μαύρες και σταχτιές ποταμίσιες ψηφίδες, θραύσματα κεραμίδων στέγης, όστρα

κα άγάνωτων άγγείων. Τό πάχος ΤOu στρώματος παρουσίαζε εντονες διακυμάνσεις και

κυμαινόταν άπο Ο. ιο - 0.60 μ.

Τό τρίτο στρωμα (lΙγ), πού έδραζόταν στό φυσικό άμμώδες, ύποκίτρινου χρώματος

χώμα, ηταν μάλλον σκληρό, άνοιχτόφαιο καί περιείχε αφθονη αμμο καί ποταμίσια χα-
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λίκια. Μέσα του παρατηρηθηκαν διάσπαρτα ίχνη ύπόλευκης ουσίας, σάν μούχλα. αποτέ

λεσμα διηθήσεως από την ίryρασία, της ασβεστολιθικης λατύπης rlUv ύπερκείμενων

στρωμάτων. Θαλασσινά δστρεα, όστρακα άγάνωτων αγγείων καί θραύσματα κεραμί

δων στέγης, ήταν τά μόνα εύρήματα.

Έκτος τομης καί μετά τό πέρας της άνασκαφης, κατά την αφαίρεση του χώματος

της ύποθεμελίωσης από τό συνεργεΤο τ6)ν συντηρητων Υια την προετοιμασία του χώ

ρου, npiv άπό την έπανατοποθέτηση του μωσαϊκού. άναμεσα σέ αρκετά άγάνωτα δστρα

κα αγγείων καθημερινής χρήσης, βρέθηκαν τμημα χείλους από άωτο σκυφίδιο. θραυ-

.•~':':._ 0-- •._.-_.-
---_._--------_.---.... --.- _--------------

., " ..
..

".---

Σχ. 7. Μωσα1κό δάπεδο «άνθεμίων ~~. Όστρακα. n [Λ , ... 1~7δ

σμα απο βαση μελαμβαφους σκύφου (πρβλ. Athenian Agora xrr, 260, άριθ. 349, Χρον.

400 - 375 π.Χ.), καστανο απότμημα άπο βάση πάλι, άωτου σκυφίδισυ (πρβλ. ALhenian
Agora ΧΠ, 295, άριθ. 821, Χρον. 425 -400 π.Χ.) καί χάλκινο νόμισμα Ρόδου (SNG, COp
Caria, άρ. 750, Χρον. 394 - 304 π.Χ.).

Ή ανάγκη για επιβεβαίωση όσων εκτέθηκαν παραπάνω, ολλά ταυτόχρονα καί ή

προσπάθεια να διερευνηθεί 11 χωμάτινη ύποθεμελίωση μεγαλύτερου αριθμου μωσαϊ

κών δαπέδων άπό τήν Πέλλα, οδήγησαν στή διεξαγωγή μικρfjς ανασκαφης στό τετρά

γωνο ] και συγκεκριμένα κάτω άπο το κεντρικο θέμα του ψηφιδωτού του Κυνηγισυ του

Λέοντος, οποlωλλημένου εδώ καί χρόνια καί μεταφερμένου πρόσφατα γιά εκθεση στο

τοπικό Μουσείο. 'Ι-Ι ερευνα πραγμαΤΟΠΟΙ11θηκε τον Μάϊο του 1976.

Μωσαϊκο δάπεδο Κιινηγιοίί ΛέοντοςΙΟ (Σ χ. 8 - 9)

Ή διερευνηnΚ11 τομή χαράχτηκε παράλληλα μέ το βόρειο τοίχο του δωματίου, με

10. Γιο. τό χρονικό τη.; άνεύρι;ση.; τοΟ μωσα1κοΟ δες ΑΔ 16 (1960), 74 Ι\έ. Πίν. 43-46 (Μακαρόνας).

Τή νέα ανασκαφη επόπτευσε ή επιστημονική βoηθ~ δ. Μ. Λιλιμπό.κη.
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διεύθυνση από Α προς Δ, για λόγους όμως ανεξάρτητους της θελήσεως του άνασκαφέα,

ή ανασκαφή περιορίστηκε μόνο στό μήκους 2.60 καί πλάτους 1.50 μ. δυτικό tμημα της

(π ί ν. 70β).

Ή ύποδομή του μωσαϊκοϋ, αφού βέβαια είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν το στρώμα

των ψηφίδων, διατηρούσε μόνο τα δύο έπόμενα (ιβ καί lγ) στρώματα, πάχους αντίστοι

χα 0.02 καί 0.025 - 0.03 μ. Άξιοσημείωτη, παρα τή γενική ομοιότητα τοϋ τρόπου μεί

ξεως και στρώσεως των ύδραυλlκων κονιαμάτων με εκείνον των προηγούμενων δαπέ

δων, είναι ή χρησιμοποίηση λατύπης ασβεστόλιθων (διαστ. θραυσμάτων 0.10 χ 0.05 μ.

~ Υ: "
j

..

Fι
\

~·CJΊ'
l/

- - \,~

~---

'[' "

Δ_",,, _ ••i~.u .10.,1."
~",..,,," .,.,,'~-

Σχ. 9. ΜωσαΙκό δάπεδο Κυνηγιοϋ Λέοντος. Όστρακα.

καί 0.30 χ 0.15 μ.) αντί της σειρας τών ποταμίσιων λίθων (κροκάλες), άλλα άκόμη καί

ή παρεμβολή στή χωμάτινη ύποθεμελίωση ένός στρώματος με θραύσματα ασβεστόλι

θου (ΙΙδ στό Σ χ. 8), στό μέσο περίπου της δλης κατασκευης. Τό γεγονός δε θά πρέπει

να προκαλέσει σκέψεις για διαφορετικες στην περίπτωση κατασκευαστικές άντιλήψεις.

οϋτε καί νά όδηγήσει στι] διατύπωση θεωριών, άρκεΙ να αναλογιστεΙ κανείς τή μορφο

λογία τού εδάφους στό τμημα αύτό της πόλεως, καί συγκεκριμένα τήν Ισχυρη κατωφέρεια,

που παρατηρεΙται άκριβώς στό σημεΙο, όπου εχει οΙκοδομηθεΙ ή δυτική πλευρά του συγ

κροτήματος της νότιας οικίας τού τετραγώνου Ι, κατωφέρεια πού άπαιτούσε γερή υπο

θεμελίωση, όχι μόνο γιά τό μωσαϊκό, αλλό: και γιά ολόκληρη τη κτηριακη κατασκευή.

Τό υψηλότερο στρώμα (Πα) της χωμάτινης υποΟεμελίωσης, χρώματος ανοιχτού

καστανού, με αμμο και θραύσματα λατύπης από τό υπερκείμενο στρωμα lγ της υποδο

μής, αλλά και πωρόλιθων, περιεΙχε οστα ζώων και θαλασσινα όστρεα. Στόν πυθμένα

του έπισημανΟηκαν εξι λακωνικού τύπου κεραμίδες στέγης, στρωμένες χωρίς ιδιαίτερη
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φροντίδα, με τήν κυρτή τους όψη πρός τά επάνω. Τόσο στά θραύσματα αυτά τών κερα·

μίδων, όσο καί συγκεντρωμένα στή ΒΔ. γωνία της τομης, παρατηρήθηκαν ίχνη τέφρας

καί περισυλλέχτηκαν λεπτότατα τεμάχια άπανθρακωμένων ξύλων. 'Από τό στρώμα αυτό

προέρχονται και τέσσερεις ψηφίδες, δύο μαύρου καί δύο πράσινου χρώματος.

Τό επόμενο στραιμα (ΙΙβ), εΙχε τό ίδιο χρώμα, ήταν άμμώδες κατά τόπους, με πολλά

θραύσματα άσβεστόλιθων και πωρόλιθων, ιδιαίτερα στό νότιό του τμημα καί παρουσία·

ζε ίχνη τέφρας στό μέσο περίπου της τομης, Περιείχε θαλασσινά όστρεα, οστά ζώων,

πολλά άβαφη δστρακα, μεταξύ τών όποίων και τμημα χείλους και βάσεως όξυπύθμενου

αμφορέα, σιδερένιο καρφί, μελαμβαφές χείλος αωτου σκυφίδιου (πρβλ. Αιhenίan Agora
ΧΙΙ, 302 άριθ. 944. Χρον. 375 - 350 π.Χ.), άπότμημα άπό τό χείλος πώματος λεκανίδος

με ερυθροβαφες κυμάτιο (πρβλ. Athenian Agora ΧΙ!, 323 άριθ. 1241. Χρον. 350·325
π,Χ.), καί χείλος πάλι άπό μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (πρβλ. Αιhenίan Agora ΧΙ!, 303
άριθ. 949. Χρον. 350 - 325 π.χ.).

Τό τρίτο κατά σειρά στρωμα (lΙγ), που θά μπορουσε ίσως νά θεωρηθεί της ίδιας

υφης με τό προηγούμενο, ήταν χρώματος άνοιχτο\) καστανου καί μαλακό στό σκάψιμο,

Περιείχε μικρά θραύσματα κεραμίδων στέγης καί άρκετά, όχι όμως πολλά, άσβεστό

λιθων καί πωρόλιθων. Περισυλλέχτηκαν οστα ζώων, λίγα άβαφη όστρακα, τμημα άπό

τή βάση κύλικας - κανθάρου (πρβλ. Athenian Agora ΧΙΙ, 284, αριθ. 684, Χρον. 340 - 325
π.Χ.) καί μικρότατο θραυσμα ερυθρόμορφου άγγείου. Κηλίδα καμενης ουσίας, διαμ.

0.35 μ., παρατηρήθηκε πρός τα ανατολικά της τομης.

Τό επόμενο στρώμα ([[δ) είχε αποτελεστεί στό μεγαλύτερο του τμημα από μεγάλα

καί μικρά αποτμήματα ασβεστόλιθων, κατα κάποιο τρόπο πακτωμένων σε τεφροϋ χρώ

ματος σαθρό χώμα. Περιείχε λίγα μελαμβαφll όστρακα, όχι όμως χαρακτηριστικης το

μης, ωστε νά αποδοθοϋν μέ βεβαιότητα σε συγκεκριμένα σχήματα άγγείων. Πρέπει έδώ

νά σημειωθεί, ότι το στρώμα τοϋτο παρουσίαζε ιδιαίτερη συνεκτικότητα καί ήταν σχε

δόν οριζόντιο, παράλληλο μέ τή στάθμη του δαπέδου του δωματίου.

ΤΟ πέμπτο στή σειρά στρώμα (Ilε) είχε χρώμα σκουρο καστανό, ήταν μαλακο καί

περιείχε λίγους, διάσπαρτους λίθους. Κατά τόπους, παρουσίαζε υπόλευκες κηλίδες, άπο

τέλεσμα από τήν διήθηση με τήν υγρασία τών υπερκείμενων ασβεστόλιθων. Άπό τό

στρώμα αίιτό προέρχονται άρκετά μελαμβαφη όστρακα, μεταξυ τών όποίων χείλος με

λαβμαφοϋς άωτου σκυφίδιου (πρβλ. Athenian Agora xrι, 302, άριθ. 944, Χρον. 375 - 350
π.Χ.) καί άπότμημα άπό τή βάση μελαμβαφους σκύφου (πρβλ. Athenian Agora ΧΙ!, 279,
άριθ. 608, Χρον. 380 π.Χ.), καθώς καί οστα ζώων.

Τό τελευταίο, Jrpiv άπό τό ύποκίτρινο εδαφος, στρώμα ([[στ) ήταν σχεδόν όμοιο μέ

τό προηγούμενο, μόνο που περιείχε περισσότερη άμμο καί έλάχιστους λίθους. Κανένα

εύρημα δέν προέρχεται άπό τό στρώμα αυτό.

ΜΕΡΟΣ R'. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ι. Ή χρονολόγηση τών μωσαϊκών της Πέλλας άπασχόλησε στό παρελθόν ιδιαίτερα

τους μελετητές, ορισμένοι μάλιστα άπό τούς όποίους άσχολήθηκαν επανειλημμένα με

τό θέμα σε αλλεπάλληλα καί άξιόλογα δημοσιεύματά τους. (Συγκεντρωμένη βιβλιο

γραφία για τα μωσαϊκα δάπεδα της Πέλλας, δες Μακεδονικα Ζ' (1967) 306, άρ. 101
καί Θ· (1969) 172, άρ. 86 καί 185, άρ. 121.
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Οϊ περισσότερες προσπάθειες βασίστηκαν σε τεχνοτρσπικά ιδίως κριτήρια. πολυ

λίγες σε τεχνικης φύσεως παρατηρήσεις, ελάχιστες τέλος χρησιμοποίησαν τα (φχαιο

λογικα στοιχεϊα καί τεκμηρια από την ανασκαφική έρευνα - αυτά τουλάχιστο πού

ειδαν τό φως της δημοσιότητας.

Στα διάφορα στάδια, από τα όποΙα πέρασε ή διερεύνηση τού προβλήματος, διατυ

πώθηκαν διάφορες απόψεις και θεωρίες, σύμφωνα με τις όποιες, καί για λόγους τεχνο

τροπικών μεταξύ τους διαφορών, τα μωσαϊκά δάπεδα τού τετραγώνου Ι, δηλαδή το Κυ

νΤ1ΥΙ τοϋ Λέοντος, ό Διόνυσος πανω στόν πάνθηρα, ό γρύπας πού κατασπαράζει ένα έλά·

φι και το σύνταγμα των Κενταύρων, πιθανόν νά προηγουνται χροvολΟΥικα εκείνων από

τό τετράγωνο 5 του ίδιου άνασκαφικου τομέα, δηλαδή του μωσαϊκου του Κυνηγιου

της Έλάφου, της "Αρπαγης της Έλένης και της 'Αμαζονομαχίας καί δη τα πρωτα θα

μπορουσαν να χρονολογηθουν «ιο Ihe lasι quarter of Ihe 4Ih cenΙUry», ενω τα δεύτε

ρα «may belong to the early 3rd» (Petsas, Archaeology 17 (1964) 83 - του ίδίου, Mos.
G-R r (1965), Πρβλ. Petsas, SMA 14 (1964 /5) και του ίδιου, BSt 4 (1963) 171' πρβλ, καί

Μ, Robertson, Α History οΓ Greek Art 1975, 487). WΛλλοι θεώρησαν πιθανότερη τή

χρονολόγηση δλων ανεξαιρέτως των μωσαϊκων «εΙς τους περί τό 300 Π.Χ. χρόνους ....
είς εποχήν δηλαδή πρός τήν όποίαν αρμόζουν καί τα λοιπα αρχαιολογικά τεκμήριΟ»

(Μακαρόνα, ΑΔ 16 (1960): Μελέται 72 - 83, του ίδιου, ΑΔ 17 (1961 - 2): Χρονικά, 213.
Τού ίδιου, 'Ημερολόγιον Ίονικης και Λαι'κης Τραπέζης, ετους 1963. Πρβλ. G. RichIer,
Α Handbook οΓ Greek Art, 19633, 278 και 'Ανδρόνικου, BSt 5 (1964) 293). "Η χρονο

λογική εξάλλου ένότητα των μωσαϊκών της Πέλλας, παρα τήν αναντίρρητη Βπαρξη

τεχνοτροπικών διαφορών μεταξύ τους, και ή τοποθέτηση δλης της σειρας «wiIhin the
lίmίts of Ihe lasι quarter of Ihe 4th century»), δπως ύποστηρίχτηκε (C. Μ. Robcrtson,
JHS 85 (1965) 89), αμφισβητήθηκε αμέσως μετά, ώς πρός τό χρονολογικό της σκέλος,

μέ τήν ένταξη τού μωσαϊκου δαπέδου του Κυνηγιου της Έλάφου στα χρόνια γύρω από

τό 275 π.Χ. (Baka]akis, ΑΑ ]966, 537), Οί νεώτερες ώστόσο τασεις καί θεωρίες (Κ.

Schefold, PKG 1 (1967) 228 αριθ. 24] και Μακαρόνα, 'Αρχαία Μακεδονία 1 (1970)
164) μέ βάση τόσο τεχνοτροπικά κριτήρια, δσο και ανασκαφικα στοιχεϊα, προτείνουν

ώς πιθανότερη περίοδο για τήν κατασκευή δλων τών μωσαϊκων, τή δεκαετία γύρω στα

320 Π.Χ .. Και τέτοια ανασκαφικα τεκμηρια, εύρηματα της ανασκαφης καί από 5 τετρά

γωνα τού τομέα f, αναφέρονται, ανάμεσα σε άλλα, ερυθρόμορφα αγγεϊα, ανάλογα με

εκεϊνα που βρέθηκαν στήν νΟλυνθο, θραύσματα καί ακέραια δείγματα από ήγεμόνες

στρωτηρες, πήλινα γραπτα αρχιτεκτονικα μέλη, καθώς και ύπολογίσιμος αριθμός χαλ

κινων κυρίως νομισμάτων, τα περισσότερα από τα όποϊα είναι κοπές Φιλίππου Β' και

'Αλεξάνδρου Γ' (Μακαρόνα, δ.Π. 164 κ.έ.)ll.

11. Βέβαια. ή ανεύρεση τόσων χάλκινων νομισματων τού Φιλίππου καί τού 'Αλεξανδρου. &ν προ

ϋποθέτει καί την αναγκαστική κυκλοφορία τους αποκλειστικα καΙ μόνο μέσα στόν 40 π.χ. αΙ, τη

στιγμή μαλιστα πού, δπως εlναι γνωστό, τόσο νομισματικο! «θησαυρο!» (hoards) τοσ 30υ Π" χ. αΙ, δσο

Kai ανασκαφικά νομισματικα εύρήματα (slray finds) περιέχουν σέ άξιοσημείωτη συχνότητα τέτοια νο

μίσματα. ΈκεΙνο πού υπολογίζεται συνήθως εlναι ό βαθμός φθορu.ς τοσ μεταλλου, πού αποδεικνύει

καΙ τη μεγάλη η μικρη κυκλοφοριακή χρήση τ~ν νομισμάτων, διαπίστωση, εlναι άληθεια, άρκετά: ύπο

κειμενική, πού ώστόσο & σημειώνεται στον σχετικό καταλογο (Μακαρόνα, δ.Π.. 164-5).
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ιι τα αποτελέσματα τών διερευνητικών τομων στό εσωτερικό του βόρειου συγκροτή

ματος τών δωματίων της μεγάλης οικίας στό τετράγωνο 5, καθώς και της οικίας μέ τό

ψηφιδωτό του Κυνηγιου του Λέοντος στό τετράγωνο Ι του ίδιου ανασκαφικου τομέα,

συνοψίζονται στΙς παρακάτω διαπιστώσεις:

(Ι) Σέ καμιά περίπτωση τα κινητά εύρήματα, και ιδιαίτερα τά παραδείγματα κερα

μεικης, πού καί ακριβέστερα χρονολογουνται και αυτά μόνα τους, άποτελουν στοιχεία

κατεξοχήν (~λαλoυντα)}, δέν μπορουν να χρονολογηθουν υστερότερα από τό 325 π.Χ.

(β) Τό εΙδος καΙ ό τρόπος μείξεως και στρώσεως τών ύλικών πού χρησιμοποιήθηκαν

στήν προπαρασκευή της υποδομης δλων άνεξαιρέτως τών δαπέδων πού ερευνήθηκαν,

καθώς καί ή όμοιότροπη βασικά σύσταση και διάταξη τών στρωμάτων στή χωμάτινη

ύποθεμελίωση -κυρίως οικοδομικά απορρίμματα, είτε από τα ίδια τα κτήρια. είτε άπο

παρακείμενα, όπως λατύπη άπο τή λάξευση καί μόρφωση, προφανώς, τών ασβεστολι

θικών ορθογώνιων γωνιόλιθων, μέ τους όποίους ε{ναι χτισμένα δλα άνεξαιρέτως τά

σπίτια στον ανασκαφικο τομέα Ι, θραύσματα κεραμίδων στέγης, άπολεπίσματα εγχρω

μων κονιαμάτων από επιχρίσματα τοίχων, χαλίκια καί άμμος, ακόμη καί ψηφίδες- συ

νηγορουν τόσο γιά τό σύγχρονο της κατασκευης τών χτηρίων, όσο και για τήν παράλ

ληλη διακόσμησή τους. (Ό υπολογίσιμος άριθμός οστράκων αγάνωτων, καθημερινης

χρήσεως, άγγείων και τά όστα ζώων, σύμφωνα μέ τα παραπάνω, θά μπορουσαν να θεωρη

θουν, δτι προέρχονται απο κάπου κοντά, είτε από μπάζα είτε, και τό πιό πιθανό, απο χώ

ρο εργοταξίου ΙΖ• ίσως άκόμη και τά θαλασσινά όστρεα, με τή σκέψη, δτι η θάλασσα τήν

εποχή εκείνη δέν απείχε καί πολύ από την πρωτευουσα του μακεδονικου βασιλείου)l3.

Ή άντιπαράθεση τώρα τών ευρημάτων από την πρόσφατη ερευνα στά δσα ή ανα

σκαφη τών 5 οικοδομικών τετραγώνων αποκάλυψε στή δεκαετία '60 (συνοπτικά δες

Μακαρόνα, 'Αρχαία Μακεδονία 1(1970), 164 - 65), δίνει στα πρώτα Cνα καινούργιο πε

ριεχόμενο και όδηγεί στά παρακάτω συμπεράσματα:

Τό τελευταίο τέταρτο του 4ου Π.Χ. αιώνα, καί μαλιστα, δπως πετυχημένα υποστη

ρίχτηκε άπό τόν C. Μ. Robertson (JHS δ.π. 89), τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του

Κασσάνδρου -όπωσδήποτε, άπο τό 3] 6 π.Χ. και μετά, όπότε ή Πέλλα περιέρχεται στήν

εξουσία του (Διοδ. Σικελ. ΧΙΧ 50.3 - 7)-- αναμφισβήτηταθά πρεπει να θεωρηθεί το χρο

νολογικό εκείνο πλαίσιο,μέσα στο όποΙο εντάσσεται ή οικοδομική δραστηριότητα που

παρατηρείται και βεβαιώνεται στο τμημα έκείνο της πόλεως, που αντιστοιχεί μέ τον

ανασκαφικό τομέα 114. Οίκοδομική δραστηριότητα, πού άποτελεί την ύλοποίηση ένός

12. τουτο {σως να μήν εύσταθεΙ γιο. την περίπτωση του μωσαϊκου δαπέδου tG:lv «ο.νθεμίων».

13. Γιο. το. τοπογραφικό της Πέλλαι; δες BSI Ι (1960), Ι 13-128, κυρίως δμως 115-16 (PeIsas). Πρβλ.

και τΙς παρατηρήσεις καΙ ο.ντιρρήσεις στο ΑΔ 16 (1960). 72-83 (Μακαρόνας). Διαμαντούρου, Πέλλα Ι

(1971), 90.
14. Χωρίς να μπορεΤ αύτό ακόμη νά άποδειχτεΙ, κυρίως άπό έλλειψη άνασκαφικG:ιν στοιχείων. θά

ηταν ίσως δυνατό να ύΠQστηριχτεI, δτι στήν περίπτωση tfj.; Πέλλας, ή νέα συνοικία - αύτή του άνα

σκαφικου τομέα Ι - σχεδιάστηκε καΙ Ιδρύθηκε «έν έπαφ~)} πρός τόν παλιό πυρηνα τίΊς κλασσικης

πόλης, δπως άκριβ&ς συνέβη καί στή Δαμασκό καΙ τή συριακή Βέροια (Alep) (δες σχ. R. MarIin.
L'Urbanlsme dans la Grece Antlque, Παρίσι 1956. 171 καΙ 174, δπου καί ή σχετική βιβλΙΟΎραφία μέ

τη διαφορό:, δτι ή πρωτεύουσα το;) Άρχελάου. σύμφωνα με τίς άρχές tfj.; έποχης οα ηταν καί αυτή χτι

σμένη στό λεγόμενο Ιπποδάμειο σύστημα. Για τόν Ίππόδαμο δές τελευταΤα James R. McCredie, Ηίρ

podamos οΓ MileIos. Studies presenIed 10 George Hanimann. Mainz 1971, 95 κέ.
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μεγαλεπηβολου και ενιαίου στη σύλληψή του πολεοδομικου σχεδίου, μέ εντονη τη

σφραγίδα της νέας εποχής τοϋ ΈλληνισμοΙ) των επιγόνων, χρυσοφόρων βετερανων των

νέων μηδικών 15,

Στην περίπτωση που οί διαπιστώσεις αυτές και τά συμπεράσματα θά μιτοροϋσαν

νά εΙχαν χαραχτήρα περισσότερο αποδεικτικό -σ' αυτό θα είχαν αποφασιστική σημα

σία βέβαια νέα εύρήματα, τόσο από την επέκταση της άνασκαφης καί σέ άσκαφτα τμη

ματα της άρχαίας πόλης, όσο και άπό τι; διερεύνηση της χωμάτινης ύποθεμελίωσης

και των υπόλοιπων δωματίων των οΙκιών των τετραγώνων 5, 3 καί Ι καί η μελέτη τών

άρχιτεκτοvικων μελών Kai τών κτηριακων λειψάνων- τότε αναμφισβήτητα ιΊ αιτοψη,

δτι ή εφαρμογή ενός μεγαλεπηβολου προγράμματος σέ τμήμα τής μεταλεξάνδρειας Πέλ

λας, παράλληλα με την ανάληψη παρόμοιου και μεγαλύτερης κλίμακας εργου στη Θεσ

σαλονίκη καί την ΚασσάνδρειαΙβ, θα πρέπει ευλογα να σχετιστεί χρονολογικά με τις

αντιληψεις τής έποχής, την έπιστροφή τών παλαίμαχων έταίρων και την είσροη αφθο

νου πλούτου άπό την Άνατολη, σπως τουλάχιστο μαρτυρουν οί θησαυροι χρυσών

και άργυρων αγγείων και αλλων πολύτιμων άντικειμένων, που κατά καιρους παρουσιά

ζει η μακεδονικη γη1?, άποκτα τή διάσταση που της αρμόζει. 'Οπότε καί εύκολα θα

άμφισβητουσε κανείς και τό νόημα που συνήθως άποδίδεται στόν ποιητικό θρήνο του

Άντιπατρου του Θεσσαλονικέως, στι «Πέλλα Άλεξάνδρω συναπώλετο» (Anlh. Graeca
VH, ]39, εκδ. Loeb).

Βέροια· Πέλλα· ΆΟ,ίνα, ('Ιούλιο; 1976)

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Είχε παραδοθεί τό αρθρο στή σύνταξη του Άρχαιολογικου Δελτίου, σταν μου

ζητήθηκε να ένταχθουν στην παραπάνω μελέτη τα αποτελέσματα από την ερευνα της

χωμάτινης ύποθεμελίωσης του μωσαϊκου δαπέδου με τήν Άμαζονομαχία (ανασκαφι

κός τομεύς Ι, τετραγωνο 5), που πραγματοποιήθηκε τόν Μάρτιο του 1977, npiv από

την έπανατοποθέτηση του στην αρχική του θέση. Τήν προ"(σταμένη της Έφορείας

κ. Μ. Σιγανίδου και την τ. Έπιμελητρια άρχαιοτήτων κ. Ευγ. Γιούρη, τήν πρώτη γιά

την ευγενή της πρωτοβουλία νά μοϋ παραχωρήσει τη δημοσίευση. και τή δεύτερη γιά

τό πολύμορφο της ένδιαφέρον, ευχαρισrω και πάλι θερμά. την άνασκαφή έπέβλεψε

η έπιστημονικη βοηθός δ. Μ. Λιλιμπάκη.

Μωσαϊκό δάπεδο αμαζονομαχίας (Σ χ. 1Ο)

Ή διερευνητική τομη χαράχτηκε στό ανατολικό τμήμα του δωματίου μέ Kατεύ~

θυνση άπό Ν πρός Β, ετσι ωστε ό κατα μήκος αξονας της νά συμπίπτει με τόν κατά

15. Τήν {δια περιπου εποχή, και λίγο αργότερα, οι Σι;λι;υκίδι;ς σ' ένα ευρυ πρόγραμμα πολι;οδομικι)ς

πολιτικι)ς Ιδρύουν νέες πόλεις, σύμφωνα 11ε τΙς οίκιστικες άπαιτήσεις της έποχης, η επεκτείνουν άλλι;ς

έφαρμόζοντας πάντα τΙς καινούριι;ς άντιλήψεις περί ρυμοτομίας (δές σχ. R. Martin, δ.π. 163 κε.).

16. ΟΙ πρόσφατες μελέτες τοϋ Μ. Vickers (Towards a Reconslfuetion οΓ the Town Planning of
Roman Thessaloniki στα Πρακτικα τοϋ Πρώτου Διεθνοϋς Συμποσίου περι "Αρχαίας Μακεδονίας, Θεσ

σαλονίκη 1970, 238 κέ., ιcυρΙως δμω; HcJJenistic Thessaloniki, στό J HS 92 (Ι 972), 156 κέ.) συνέβαλαν

στή διερεύνηση τοϋ ρυμοτομικού σχ&δίου της έλληνιστικης Θεσσαλονίκης δυστυχ{i)ς δε συμβαίνει

τ6 [διο μέ τήν Κασσάνδρεια, που παραμένει ανασκαφικα ανεξερεύνητη.

17. Εύρήματα από Δερβένι, Νικήσιανη. Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη κλπ.
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πλάτος των κατωφλίων, πού ένώνουν τό δωμάτιο μέ τά παρακείμενά του' η ερευνα σέ

βάθος περιορίστηκε ώστόσο στό μισό μόνο νότιο τμημα της (μηκος 2.65 μ. καί πλάτος

].50 μ.) γιά τεχνικους λόγους.

Ή ύποδομή του μωσαϊκου δαπέδου, έφόσον βέβαια το στρωμα των ψηφίδων είχε

αποκολληθει, καί μάλιστα όπως αποδείχτηκε στις εργασίες, αρκετα ατεχνα στο πα

ρελθόν, διατηρουσε μόνο τα στρώματα ιβ καί lγ, πάχους αντίστοιχα 0.04 - 0.05 μ.

καί 0.06 - 0.08 μ. Ό τρόπος μείξεως καί στρώσεως των ύδραυλlκων κονιαματων καί

των ποταμίσιων λίθων (κροκαλων) δέ διέφερε από εκεινον, που παρατηρήθηκε στήν

•
~

'ς /

Σχ. 10. Μωσαϊκό δάπεδο της 'Αμαζονομαχίας. Στρωματογραφία (σχέδιο τού συγγραφέα).

ύποδομή των δαπέδων των ύπόλοιπων δωματίων της μεγάλης οικίας του τετραγώνου 5.
Τό ύψηλότερο στρώμα (Πα) της χωμάτινης ύποΟεμελίωσης, στήν πάνω επιφάνεια

του όποίου είχαν πακτωθεί οί κροκάλες, είχε πάχος μόνο 0.04 μ. καί άποτελέστηκε

κυρίως άπό αφθονη λατύπη ασβεστολιθικης ύφης.

Τό δεύτερο. στρωμα (ΙΙβ) από χώματα χρώματος σκούρου καστανου, σέ αρκετά

σημεία του παρουσίαζε στρώσεις φερτης αμμου καί περιείχε διάσπαρτες μικρές φυσικές

πέτρες. Τό πάχος του κυμαινόταν στο. 0.10 • 0.12 μ. -Ενα μικρό φθαρμένο κεφαλl

άπό πήλινο γυναικείο εΙδώλιο, ϊσως ταναγραίας, λίγα όστρακα άπό μελαμβαφη αγγεία

καί άλλα άπό αγάνωτα, χωρίς Ιδιαίτερα γνωρίσματα, τμημα από χάλκινο καρφί, καθως

καί πήλινη πυραμιδωτή ασημη άγνύθα, αποτελουσαν τά κινητά εύρήματα άπό τό στρωμα

tO(jΤO.
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Το στρωμα που άκολουθουσε (lΙγ), είχε πάχος 0.05 μ. και χρωμα καστανό άνοιχτό.

Δέν περιείχε εύρήματα καί παρουσίαζε λασπώδη ύφη.

Χαραχτηριστικο και γιά τά τρία αυτα στρώματα ήταν τό γεγονός, δη οΙ επιφάνειές

τους βρέθηκαν παράλληλες προς τη στάθμη τοίι δαπέδου, πράγμα που μάλλον υπο

δηλώνει τή χρησιμοποίηση κυλίνδρου.

Τό τέταρτο και τελευταΤο στρωμα (lΙδ), πάχους 0.65 - 0.70 μ. και χρώματος σκούρου

καστανοϋ, δπως εκείνου του ΙΙβ, περιεΙχε ελάχιστα δστρακα άπό αγάνωτα άγγεΙα.

κυρίως στό πάνω του μέρος, καί, σποραδικά, θραύσματα ασβεστόλιθου. Κοντά στόν

πυθμένα εντοπίστηκαν δύο μικρά τεμάχια άπό σίδηρο καί αργυρο όκτάδραχμο του

'Αλεξάνδρου Α' σε πολύ κακη διαn;ρηση (βλ. D. Raymond, Macedonian Regal Coi
nage to 413 B.C., ΝΝΜ 126, 100 κέ.: group 11, Χρον. 476/5 -περίπου 460 π.Χ.).

Άθήνα. Μάίος 1977 Γ1ΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΑΟΥ
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ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ Β'

Α.. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟΙ (Π ί ν. 72 - 77)

Τό κεφαλι του ωριμου άνδρα με γένια, αρ. Εύρ. 5241 (Π ί ν. 72-75) βρίσκεται στις

Άποθηκες του Έθνικου Άρχαιολογικου Μουσείου Άθηνών. Ή τεχνοτροπία και ό

τύπος της κόμμωσης τοποθετουν τό κεφάλι του Έθνικου Μουσείου χρονολογικα σnιν

πρώιμη εΠΟΧΙ1 τών Άντωνίνων 138-161 μ.Χ. τα μαλλιά του, δοσμένα σε άτακτους αντι

θετικους πλαστικους βοστρύχους, καλύπτουν τό κεφάλι. Βόστρυχοι αποσπώνται άπό

nιν κύρια μάζα τών μαλλιών και πέφτουν στό πανω μέρος του τραπεζιοειδους μετώπου,

που χαράζεται από δυο παράλληλες ρυτίδες. τα φρύδια αποδίδονται με μικρα ανοιχτα

τόξα, που βρίσκονται σε μικρη απόσταση από τα μάτια. Βαθιες είναι οί κόγχες τών μα

τιών, τα βλέφαρα πλατια και σαρκώδη, τα μάτια επιμήκη, μέ δηλωμένη nιν ίριδα και

nιν κόρη, στις εσωτερικες γωνίες διακρίνεται ό κανθός, στις εξωτερικες εχει μικρες

ρυτίδες εκφρασης. Ή κόρη είναι σκαλισμένη σε σχημα πέλτης. Τό ελεύθερο χεtλoς

τών κάτω βλεφάρων είναι διογκωμένο και πλαισιώνει σαν ταινία τα μάτια.

Μεγάλες επιφάνειες παρειών κυριαρχουν στό πορτραΙτο. Έλαφρα χαραζονται οί

ρινοπαρειακες γραμμές. Τό πάνω χειλος καλύπτεται από τό μεγαλο μουστάκι, που οί

άκρες του πέφτουν ανόργανα προς τα κάτω. Τό στόμα είναι μικρό. Τά γένια είναι κοντά,

με μικρους μηνοειδεις πλαστικους βοστρύχους, που πλαισιώνουν ήμικυκλικα τό κάτω

τμημα του προσώπου' στοιχειο για nιν πρώιμη χρονολόγηση του πορτραίτου, είναι τό

ημικυκλικό πλατυ σχημα τους. Δύο μικρά τμήματα στήν πεΡΙΟΧΙ1 του κάτω χείλους,

στις άκρες του, εχει αφΙ1σει ό καλλιτέχνης αγένεια' είναι χαρακτηριστικό ατομικό

στοιχειο του εικονιζομένου προφανώς. τα χαρακτηριστικα του προσώπου στό πορ

τραιτο του Έθνικου Μουσείου είναι συγγενικα με του Άντωνίνου του Ευσεβους. Ή

προτομή2 του που βρίσκεται στή Ρώμη, Museo de1 Pa1atino (Π ί ν. 76-77), παρου-

Ι. Έθνικό Άρχαιολογικό Μουσειο Άθηνων. Κεφάλι με ι'φ. Εύρ. 5241. προελευση άγνωστη.

Στό βιβλίο εισαγωγης του Μουσείου φέρει τόν άρ. Β.Ε. 5. Κατεγράφη τό 1973. Δωρο πρός τό Δημόσιο

από τούς Νικ. και Έμμ. Άλτηγό. Στό Β.Ε. ύπάρχει ή ένδειξη: ίσως Άντωνίνος ό Ευσεβης; Λείπει

ή μύτη. τμηματα από τούς βοστρύχους. μικρό τμημα του πανω χείλους. τό αριστερό αύτι και ά λαιμός,

εκτός μικρου τμηματος αριστερά. Άπολεπίσματα παρατηρουνται στην επιφάνεια του προσώπου.

Κηλίδες σκουρες στό μετωπο και στην περιοχη το\) κροτάφου αριστερά.

Διαστ. άλικ. σωζ. ϋψ. κεφ. 0.294, ϋψ. από τόν κεντρικό βόστρυχο 0.196, πλατ. μετώπου 0.145, ϋψ.

μετώπου στις άκρες 0.056. πλάτ. κεφ. 0.247, πλατ. κροταφικου χώρου 0.154, μηκ. ματιιί'Jν 0.035
κάθετο άνοιγμα ματιων 0.015, αποστ. ματιων 0.035, μηκ. στόμ. 0.045, πλάτ. στην περιοχη των πα

ρειων Ο. Ι 65 μ. Μίφμαρο παριανό.

Εύχαριστω τό Διευθυντη του Έθνιιωυ Άρχαιολογικου Μουσείου Άθηνων κ. Νικ. Γιuλoύρη

για την άδεια της δημοσίευσης. τό γλύπτη του Έθνικου Μουσείου κ. Στυλ. τριαντη για την πλη

ροφορία του ώς πρός την ποιότητα του μαρμάρου. Γιά τις φωτογραφίες εύχαριστω τοίΥς φωτογράφους

του Μουσείου Κ.Κ. Θ. Μηλιαράκη και Δ. Γιαλούρη.

2. Προτομη θωρακοφόρου. Ρώμη. Mllseo del Palalino. Μ. Wegner, Die Herrscherbildnisse ίη

AnιoninischerZeil, σ. 20, 25, 71, 95, 105, 106. 107, 112, 142,286, είκ. 8 a-b, εκεί βρίσκεται και 11 πα

λαιότερη σχετικη βιβλιογραφία.
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σιάζει μεγάλη ομοιότητα στον τύπο της κόμμωσης και στα χαρακτηριστικά του προ

σώπου. Καί στα δύο πορτραίτα ύπcφχουν αί βόστρυχοι στις ακρες του τραπεζιοειδούς

μετώπου και άκολουθοϋν οί δύο σπειροειδείς βόστρυχοι στό κέντρο ΊΟΟ μετώπου.

Συγγένεια παρατηρείται και στά χαρακτηριστικα του προσώπου, στο τετραγωνικό

περίγραμμα. στό επίμηκες σxi'Ίμα τών ματιών, στα βαρια πλατιά βλέφαρα, στις μεγάλες

έπιφανειες τ&ν παρειών' επίσης, στη μηΤΡOΤCOλιτικ:η προτομη βρίσκουμε στις άκρες,

κάτω άπό τα χείλη, τούς δύο μικρους άΥένειους χώρους και τό ημικυκλικο σχήμα πού

εχει τό γένι. 'Ομοιότητα παρατηρείται "αί στις πλάγιες όψεις (Π ί Υ. 72,76).
ΠαρατηρουΥται ορισμένες διαφορi:ς μεταξύ του κεφαλιου πού βρίσκεται στίς

Άποθηκες του Έθνικου Άρχαιολογικου Μουσείου καί της μητροπολιτικης προτομης:

(α) Στό κεφάλι του Έθνικου Μουσείου οί βόστρυχοι αποδίδονται με φυσικότητα καί

κάποια βαρύτητα, οί γραμμες για τη δήλωση των μαλλι&ν ειναι πλατιες καί επιφα

νειακές αντίθετα, στή μητροπολιτική προτομη οί βόστρυχοι στα μαλλιά καί στά γένια

είναι μέ σαφηνεια μεταλλικη, σχεδόν, αποδομένοι, καί οί τρίχες αποδίδονται μέ λεπτές

εγχάρακτες γραμμές. (β) Στό κεφάλι τού Έθνικού Μουσείου κυριαρχούν οί μεγάλες,

σχεδόν επίπεδες, επιφάνειες, ενω στη μητροπολιτικη προτομη ύπάρχει εντονη δια

φοροποίηση των όγκων, βαθύνσεις στην περιοχη των κροτάφων και των παρειων,

τα μηλα εΙναι διογκωμένα καί οί ρινοπαρειακες γραμμές βαθύτερες. (γ) Άπό τή μη

τροπολιτικη προτομη λείπουν οί ρυτίδες του μετώπου, τό στόμα ειναι μεγαλύτερο, μ&

καμπυλόγραμμα χείλη, ενω στό κεφάλι του Έθνικοϋ Μουσείου τό στόμα είναι μικρό

τερο καί τό πάνω χείλος καλύπτεται από τό μουστάκι. Τό περίγραμμα του κάτω χεί

λους δηλώνεται με εγχάρακτη γραμμή.

Ό Μ. Wegner βλέπει στη μητροπολιτικη προτομη εργασία έλληνικη, γιατι αν

καί άνηκει στόν τύπο Croce Greca 5954, σάν ελεύθερη απόδοση αυτού τού τύπου, μένει

όμως χωρίς παράλληλ0 5 στό μητροπολιτικό χωρο. Ή εϋρεση του κεφαλιού στα ύπό

γεια του Έθνικού Μουσείου δείχνει στι υπάρχει παράλληλο τού τύπου αυτού στόν

έλλαδικό χώρο. Ό τύπος της κόμμωσης είναι πραγματικά ό ίδιος. Ή τεχνοτροπική

διαφορά όμως πού ύπάρχει στήν άπόδοση των μαλλιων ειναι ουσιαστική καί αντίθετη

με την άποψη τού \Vegner γιά την i:λληνική προέλευση' της προτομης. Ή λεπτομε

ρειακή και μt σαφήνεια μεταλλικη απόδοση τ&ν βοστρύχων στη μητροπολιτική προ

τομή είναι διαφορετική από την άπόδοση τών πλαστικών δυνατών βοστρύχων στό έλ

ληνικό κεφάλι' αυτό φαίνεται περισσότερο στις πλάγιες δψεις των κεφαλιων (Π ί ν. 72,
75,76). Τά χαρακτηριστικά τού προσώπου στή μητροπολιτικη προτομη είναι άρμονικά,

χωρίς νά είναι εξιδανικευμένα. ~EKφραση γλυκύτητας και μελαγχολίας είναι διάχυτη

στό πρόσωπο' τό στοιχείο όμως αυτό δεν είναι ίκανό, σαν απόδειξη έλληνικης εργασίας

στήν προτομή, Ή αλλη άποψη του Wegner7, στι ίσως νά εγινε από Έλληνα γλύπτη

τό πορτραίτο - καί υπάρχουν -Ελληνες γλύπτες που εργάζονταν στή Ρώμη, κι tΊταν

φυσικό να είναι επηρεασμένοι από τη ρωμα"ι'κη αντίληψη τέχνης, χωρις σμως νά εχουν

3. Μ. Wegner, 0.11., σ. 142.
4. Ρώμη. Museo Valicano, Croι:e Grcca 595. Κcφόλι ά1lό η']ν Όσηα. Μ. Wegner, 6.11., σ. 22. 23.

24, 25, 81, 93, 145, 279, εΙκ. 4a.
5. Μ. Wcgrιer. 0.11., σ. 142.
6. Μ. Wegner. δ.Π .. σ. 25.
7. Μ. Wegrιer, 6.π .. σ. 25, 96.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ Β' 187

αποδεσμευτεί αιτό τήν ιταράδοση της ιτατρίδας τους - είναι ιτιθανότερη. Ή διάχυτη

γαλήνη στο ιτρόσωιτο τού ωJτοlφάτορα αποτελεί ίσως στοιχείο ελληνικης έργασίας.

Ή τεχνοτροιτική διαφορά, που υπάρχει μεταξυ τών κεφαλιών, είναι σαφής καί μπο

ρούμε να ύιτοστηρίξουμε, πώς εΙναι άιτίθανη ή έλληνική ιτροέλευση της μητροπολιτικής

ιτροτομης. Πιθανον όμως είναι νά εχει γίνει στή Ρώμη αιτο ~Eλληνα γλύιττη iΊ ακόμα

πιθανότερο να εΙναι το δημιούργημα ένός Ρωμαίου γλύπτη, με ιτολλή ευαισθησία καί

καλαισθησία.

Λόγω τής μεγάλης συγγένειάς του με τή μητροπολιτική προτομή, τό πορτραίτο

τού Έθνικού Μουσείου μπορεΙ νά θεωρηθεί έπανάληψη του τύπου της προτομης του Mu
seo del Palatino. νΕτσι, ιταράλληλα με τους κύριους τύπους Formia8 (Thermenmuseum
718), Croce Greca 5959, Vaticano, Sa]a del Busti 28410, δημιουργείται και ενας τέταρτος

τύπος με άντιπροσωπευτικό εργο τήν ιτροτομή που βρίσκεται στό Museo del Palatino.
Χρονολογικα το πορτραίτο που βρίσκεται στό 'Εθνικό Μουσείο καί ή μητροπολιτική

προτομή τοποθετουνται πρίν από τόν τύπο Formia Thermenmuseum 718, Croce Grecu
595 καί Vaticano, Sala dei Busti 284, γιατι έκτος τών νεανικών χαρακτηριστικών του προ

σώπου καί τό σχήμα του γενιου είναι στοιχείο, γιό τήν πρώιμη χρονολόγηση του ιτορ

τραίτου, ιτού συναντιέται καί στήν Άδριάνειο tJIOlll.
το πορτραίτο του Άντωνίνου του Ευσεβους στό 'Εθνικό Μουσείο Άθηνών μπορεί

να θεωρηθεί, ώς ή καλύτερη ως τώρα γνωστή άπεικόνιση τοίι αυτοκράτορα που βρέθη

κε στόν ελληνικό χώρο.

Άπεικονίσε1ς του Άντωνίνου του Ευσεβους εΙναι λίγες στον έλληνικό χώρο,

συγκριτικά με άπεικονίσεις άλλων αυτοκρατόρων, οιτως του Αϋγουστου, του Τιβέριου,

του 'Αδριανου καί του Μάρκου Αυρηλίου. Γνωστες είναι; (α) Πορτραίτο 11 πάνω απο

τό φυσικο μέγεθος ιτού βρίσκεται στή Ρωμαϊκή Συλλογή του Έθνικοϋ Άρχαιολογικου

Μουσείου Άθηνών με αρ. Εύρ. 3563. 'Η απόδοση του κεφαλιου στήν είκονογραφία

του Άντωνίνου του Ευσεβους γίνεται άπό την ύπογραφομένη μt έιτιφύλαξη, λόγω τών

διαφορών πού παρατηρούνται στην κόμμωση, στη γενικη φυσιογνωμική ομοιότητα

και στήν άιτόδοση τών ατομικών χαρακτηριστικών (ίσως εικονίζεται ενας φιλόσοφος

της εποχης). (β) Μουσείο Άγοράς: Στήν 'Αρχαία 'Αγορά βρέθηκε θωρακοφόρος προ

τομήl2 του αυτοκράτορα με αρ. Εύρ. S. 2436, που άνήκει στόν τύπο Croce Greca 595.
(γ) Μουσείο Κορίνθου: Κεφάλι Ι3 του Άντωνίνου του Ευσεβους, τύιτος Croce Greca
595, έλεύΟερη άπόδοση. (δ) Μουσείο 'Ολυμπίας; Άγαλμα l4 του αυτοκράτορα, που ανήκει

στόν τύιτο Formia, Thermenmuseum 718. Βρέθηκε νότια απο τήν έξέδρα του Ήρώδη

του 'Αττικου. Διαφορες παρατηρουνται σ' όλες τίς παραπάνω έλληνικές απεικονίσεις

8. Μ. Wegner, Ο.Π., σ. 21.
9. Μ. Wegner, δ.π.. σ. 22.

10. Μ. Wcgner, δ.π., σ. 24.
11. Έθνικό 'Αρχαιολογικό ΜουσεΤο 'Αθηνών. ΡωμαΙΚI) Συλλογή. Κεφάλιύπερφυσικοϋμεγέθου:;

πρό,; EVΘεση, αρ. Εύρ. 3563. Μ. Wegner, δ.Π., σ. 92, 93, 125, :!82, εΙI(. 9a.
12. ΜουσεΤο Άγοpd,;. Θωρακοφόρο:; προτομή τοϋ Άντωνίvoυ τού Eύσεβoi)ς, αρ. Εύρ. S. 2436.

Hesperia 42 (1973). σ. 170, ε11(. 37a.
13. Μουσείο Κορίνθου. Κεφiλι ύπερφυσιιωυ μεγέθους. Μ. Wegner, δ.π., σ. 18.21.22,9), 131,279,

282, δπου καΙ ή σχετική βιβλιογραφία.

14. Μουσείο 'Ολυμπίας. "Αγαλμα του Άντωνίνου του Εύσεβο(j,;. Βρέθηκε τό 1878 νότια από τήν

tξέδρα τοϋ 'Ηρώδη του 'Αττικού. Μ. Wcgner, δ.π., σ. 21, 13, 91, 93, 136. 279, 282, εΙκ. 9b.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



188 ΛΛΚΜΗΝΗ ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ .ΣΤΑγΡIΔΙi

τοϋ αύτοιφάτορα σε σύΥιφιση με απεικονίσεις του στη μητροπολιτική Ρώμη, πού

οφείλονται στή διαφορετική τεχνοτροπία, αντίληψη και εύαισθησία τών Έλληνων

καλλιτεχν&ν.

Β'. ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΕΒΗΡΩΝ

(Πίν.78-96)

Τρία αξιόλογα αδημοσίευτα γυναικεία πορτραΙτα, πού βρίσιωνται στις Άποθηκες

του Έθνικοϋ ΆρχαιολΟΥικου Μουσείου, παρουσιάζουν εξαιτίας της κόμμωσης τους,

που ταυτίζεται μέ πορτραΙτα αυτοκρατειρ&ν της δυναστείας των Σεβήρων, ξεχωριστό

ενδιαφέρον.

Τά ατομικά χαρακτηριστικά τών είκονιζομένων γυναικ&ν είναι δύσκολο νά ταυτι

στοΟν με αυτοιφατειρες της ίδιας δυναστείας, κι αύτό γιατί τά πορτραίτα τ&ν αύτοκρα·

τειρ&ν της μέσης καΙ της υστερης εποχης τ&ν Σεβήρων είναι σπάνια, άl\όμα Ι\αι στή

μητροπολιτιl\ή Ρώμη. Σπανιότερες άπειl\ονίσεις της ταραγμένης αυτης έποχης υπάρ

χουν, όπως είναι φυσιl\ό, στή Ρωμαϊl\ή επιl\ράτεια.

Στό πορτραίτο, μέ άριθμό Εύρ. 551 (Π ί ν. 78 - 81)1 άπειl\ονίζεται νέα γυναίl\α. '1·1 μάζα

της Ι\όμης χωρίζεται στή μέση, φέρεται πίσω Ι\αι Ι\αταλήγει σέ βοστρυχοειδή πλόl\αμο,

που έλίσσεται σπειρωτά και σκεπάζει τήν πίσω οψη της κεφαλης. 'Από τήν Ι\ύρια κόμ

μωση ξεκόβουν δύο μηνοειδείς μιl\ροι βόστρυχοι πού στολίζουν τήν περιοχή εμπρός

άπό τά αυτιά. Τό περίγραμμα του προσώπου εΙναι ώοειδές. Βαθιές είναι οί κόγχες τών

ματιών μέ εντονη φωτοσl\ίαση. Τά βλέφαρα είναι σαρl\ώδη. ~Ιρις Ι\αί Ι\όρη δηλώνονται.

Στίς έσωτερικές γωνίες εχει σημειωθεί ό κανθός. Τό έλεύθερο χείλος στά κάτω βλέφαρα

είναι διογl\ωμένο. Οϊ επιφάνειες τών παρειών είναι πλατιες και επίπεδες τό σαγόνι

μιφό Ι\αί στρογγυλό με εντονη βάθυνση Ι\άτω άπό τά χείλη. Ή μυστικοπαθής εκφραση

που χαρακτηρίζει δλη τήν εποχή των Σεβήρων, άτομιl\ό γνώρισμα της συριακης κατα·

γωγης αυτοκράτειρας Ίουλίας Δόμνας, πράγμα που θά χαρακτηρίσει καΙ θά άσl\ήσει

επίδραση στήν τέχνη της εποχης της Ι\αι άργότερα, είναι διάχυτη στό πρόσωπο της

είl\ονιζόμενης. Ή κόμμωση του Ι\εφαλιου άνήκει στόν τύπο που εχει ή Ίουλία Μαίσα

(170· 229 μ.Χ.)2 σέ νομίσματά της των ετων 170 - 175 - 225 μ.Χ. (Π ί ν. 95 α) μέ μικρές

Ι. 'Εθνικό 'Αρχαιολογικό Μουσείο Άθην(ί)ν. ΡωμαΤκή Συλλογή. Γυναικεία κεφαλή μέ άρ. Είιρ.

551 άπό τήν Άθήνα. Βρέθηκε τό 1878 στό Άσκλη1tιεI0. 5ybel, 3279. n. Καββαδίας. Γλυπτά του Έ

θνικου Μουσείου. σ. 291 κ.Ι, άρ. 551. n. Καστριώτη.;. Κατάλογος Γλυ1tτων τol'ι ΈθνΙKOI'ι Μουσεί

ου, σ. 87. άρ. 551. Ή έ1tιφάνεια του 1tροσώπου εΙναι φθαρμένη. Aci1tct ή μύτη. "Υψ. κεφ. 0.255 μ ..
ϋψ. 1tροσώ1tου 0.192. ϋψ, μετώπου 0.057, διάμ. ματιων 0.042. άπόστ. μαnων 0.045, πλάτος κεφ.

0.205. διάμ. στοματο<; 0.055, πλάτος κροταφικοΟ χώρου 0.155. Μάρμαρο πεντελικό. Ευχαριστιί> τό

Διευθυντή τol'ι ΈθνΙKOI'ι Άρχαιολ.ογικοί) Μουσείου Άθη\ltί)ν κ. Ν. Γιαλούρη. γιά τήν αδεια της δη·

μοσίευσης του πορτραίτου. Τό γλύ1tτη κ. Στυλ. Τριάντη εύχαριστω, γιατ! με "atat01tlOC σχετικά με τήν

ποιότητα τοί) μαρμάρου.

2. '10υλία Μαlσα. Γεννήθηκε περΙπου τό 170-175μ.Χ. στήν ·Εμεσα τι)ς ΣυρΙας. 'Αδελφή τη.;

'10υλία.; Δόμνα.;. Στά 193 - 213 μ.Χ. παραμονή τη.; στή Ρώμη. Τό &το.; 218 μ.Χ. της ά1tOνεμήθηκε ό τί

τλος τής Auyooota.; στήν Άντιόχεια219.226 μ.χ. Νέα παραμονή της στή Ρώμη τό 229 μ.χ. Πέθανε κα!

θεοποιήθηκε. RIC 414. 'Ιδιωτική Συλλογή ά1tό 1tΛ.ειστηριασμό Slg. Esr. Hess- Lem. Luzcrn-ZUrich
]961. Σηστέρτιο.;. ορειχάλκινο τριημιωβόλιο ]6.25 λεπτά. Νομισματοκο1tεΤο Ρώμης-. 'Απεικονίζεται ή

'10υλία Μαίσα. ή 1tρομάμμη του Έλαγάβαλου. John Ρ. C. Kent - Bernhard Qvcrbeck - ΑπηΙη U. 5ty·
low. Die Romische Mtίn7.e. σ. 131, πίν. 98, εΙκ. 419V.
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παραλλαγές. 'Ενώ στό νόμισμα τά αύτιά καλύπτονται άπό τή μάζα της κόμης. άντίθετα

στό πορτραίτο τά αίιτιά μένουν ελεύθερα καί ή εργασία τους είναι εξαιρετικά επιμελη

μένη. Ή μάζα της κόμης στό νόμισμα άποδίδεται με βαθιές κυμαηστες γραμμές, ενω

στό πορτραίτο τά μαλλιά είναι ίσια. 'Επίσης. ό κότσος πίσω. πού άποτελείται όπό τό

σπειροειδή πλόκαμο. είναι μικρότερος στό νόμισμα.

Ή κόμμωση στό πορτραίτο μέ τόν άρ. Είφ. .5Q93 (Π ί ν. 82 - 85) είναι σπάνια. Τή

συναντουμε σέ πορτραίτα της Άκουίλιας Σεβήρος (200 - 222 μ.Χ.), της γυναίκας του Έ

λαγάβαλου (218 - 222 μ.Χ.). Σέ νομίσματά της. τών ετών 220·222 μ.χ.. παρατηρείται ό

ίδιος τύπος κόμμωσης (Π ί ν. 94 β). Ή μόζα της κόμης χωρίζεται στή μέση. -Ενα μικρό

ρολό σάν στεφανάκι πλαισιώνει τό μέτωπο καί τόν κροταφικό χώρο καί καταλήγει πί

σω όπό τά αίιτιά. Ή κύρια μάζα της κόμης ςιέρεται πίσω μέ ελαςιρούς κυματισμούς καί

ιωματιστές Ύραμμές. Στό πίσω κάτω μέρος, στήν περιοχή του αύχένα, τέσσερεις ltmoi
σχηματοποιημένοι πλόκαμοι, οριζόνηα τοποθετημένοι. σχηματίζουν πλέγμα σέ σχή

μα ώοειδές καί στολίζουν τήν πίσω όψη του κεφαλιου. Μικροί σιγμοειδείς βόστρυχοι,

που αποσπωνται από τήν κύρια κόμμωση, στολίζουν τό μέτωκο και τόν κροταφικό

χώρο. Τό περίγραμμα τοίι προσώπου είναι ώοειδές. τα βλέφαρα είναι σαρκώδη καί

με σαφήνεια σχεδιασμένα. ~Jρις καί κόρη είναι δηλωμένες. Ή απόσταση μεταξύ τών

ματιών είναι μεΎάλη. Ή περιοχή τών ζυγωματικώνοστών ελαφρά διογκωμένη. Τά πτε

ρύγια της μύτης, δοσμένα μέ μεγάλη φυσικότητα, δίνουν τήν εντύπωση ση πάλλονται.

Τό στόμα μικρό, ή διαχωριστική του γραμμή φαρδιά. οί άκρες των χειλιών έλαφρά

γυρισμένες πρός τίι πάνω. Καί σ" αύτό έδώ τό πορτραίτο παρατηρείται ή μυστικοπαθής

εκφραση που χαρακτηρίζει τήν εποχή. Σοβαρότητα καί κάποια μελαγχολική διάθεση

είναι διάχυτες στό πορτραίτο.

Τήν κόμμωση του πορφαίτουόρ. Εύρ. 57]~ (Π ί ν. 86 - 89) φέρει ή Ίουλία Μαμαία6

3. ΈθνιΚ"ό ΆρχαιολοΎΙιΟΟ Μοοοείο Άθηνων. ΡωματΚ"ή Σ\)λλΟΎή. ΓυναιΚ"εία Κ"εφαλή μέ αρ. Ευρ.

509. Sybcl. 66[. Π. Καββαδία;. δ.π., σ. 283, ιΊρ. 509. Π. Καστρια/τιις, δ.π .. σ. 84. ιΊρ. 509. Δέν \)πάρ

χει τό μεΎαλύτερο μΙρος τflς μύτης καί τού λαιμού. ΣΙ όλη τήν έπιφάνεια τοΟ πορτραΙτου υπάρχουν κη

λlδr.ς. -Υψος Κ"εφ. 0.325. προσ(ί1110\) 0.21 [. μετα/ιιο\) 0.064, διάμ. ματι(ί)ν 0.05, ιΊπόστ. ματι(ί)ν 0.057.
διάμ. στόματος 0.055, πλ. Κ"εφ. 0.24. 111... Κ"ροτ. χα/ρο\) 0.185 μ. Μάρμαρο παριανό.

4. ΆΚΌ\)lλια Σεβήρα. ΓεννιΊθηιcε περίπο\) τό 200 μ.Χ. Κόρη Ρωμαίου διιcαστιιco(), τοΟ υπάτου

Άκο\)ιλίου ΣαβΙνου. Ήτα\" Έστιάς. Τό ετος 220 μ.Χ. παντρεύτηΚ"ε τόν ΈλαΎάβαλο στή Ρα/μη. Τό 221
μ.Χ. τόν χώρισιι Κ"αί τόν ξαναπαντρεύτηκε τό 222 μ.Χ. RIC 390. London, BriIish Muscum. Σηστέρτιος
ορειχάλκινος. ΝομισματοκοπεΙο Ρα/μη... ΆπειΚ"ονΙζεται ή Ίο\)λία 'Aιcoυlλια Σεβήρα. Τό νόμισμα Κ"όπηιcε

τό 220·222 μ.χ. Ή 'Aιco\)lλια Σεβήρα εΙναι στραμμένη πρό; τά δεξιά. Στό κεφάλι φοράει διάδημα. Ύ

πάρχει ή έΠΙΎραφή Iulia AQuilia Sevcra AVG. John Ρ. C. Kcnt - Bemhard Oνerbc<:k -Armin U. SIy
low, δ.π., σ. 131, πlν. 99, είκ. 424.

5. ΈθνlΚ"ό Άρxαιoλoγιιcό ΜοοοεΙο Άθηνών. ΡωμαfΚ"ή ΣιιλλΟΎή. Προτομή T\)VCΙIΙCEia, όρ. Εύρ. 571.
ΑΔ 1888. σ. 98. 4. Π. Καββαδίας. δ.π., σ. 595. όρ. 57]. Π. Καστριώτης, δ.π., σ. 90, αρ. 571. Βρέ

θηκε στήν Άθηνα. στή βόρεια ιιλε\)ρά τοΟ 'Ολυμπιείο\). Λείπει ή μύτη, τό στόμα ιroί τό ιιηΥούνl. -Y'f.
προτομ"ς 0.38. (ίt;ι. κεφ. 0.265, (ίψ. προο. 0.225, διάμ. ματιών 0.05. άπόστ. ματιών 0.046. ιιλ. ιcεφ.

0.212, ιιλάτα; κροταφ. χώρο\)0.165μ. Μάρμαρο παριανό.

6. Ίouλlα Μαμαία. Γεννήθηιcε ιιερίιιou τό 185 - 190 μ.Χ. ·Αδελφή της Ίouλlα; Σοε:μιάδα;. Παραμο

νή της ατή Ρώμη τό 193·213 μ.χ. Τό έτος 202 μ.χ. ιιαντρεύτηκε τό ΣCιρo Ges~ius Marcianus στή Ρώμη.

Τό 222 μ.Χ. tftc; άll:oνεμήθηιcε ό τίτλα; της ΑυΥοίιστας. BMC 730. 1krlin. SIaat]iche Musecn, Mίinzka

bineIt. Μετάλλιο 231 μ.χ. Νομισματο"οιιείο Ρώμης. Προτομή τη.. Ίouλίας Μαμαίας μέ δΗΙδημα. στραμ

μένης πρόι; τ' άριστερά. ·ΥιιάΡχει ή έΙΙIΥραφή lulIa Mamaea AvgvSIa. John Ρ. C. Kcnt - 8. ()I.-crbeck
Arrrιίη U. SIylow. δ.IΙ:.. σ. 133. ιιίν. ]02. άΙ'. 437.
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(185. 190 μ.Χ.) σε μετάλλιο ΊΟΟ ετους 231 μ.χ. (Π ί ν. 95 γ). Ή μάζα της κόμης χωρίζε

ται και έδ& στη μέση και φέρεται μi: οριζόντιους κυματισμους προς την περιοχή τών

αυτι6:ιν και προς τά πίσω. Στο κάτω μέρος τών μαλλιών, πίσω, ύπάρχει βάθυνση, σέ

σχημα περίπου ορθογώνιο, άδιακόσμητη σάν στολίδι στά μαλλιά. ~Eντoνη φωτοσκίαση

παρατηρεΙται στις βαθιές κόγχες τών ματιών, Ή έλλειψη εγχάραξης τιϊς ϊριδας και nϊς

κόρης τών ματιών είναι σπάνια Υιά την έποχη αύτή, ύπάρχουν όμως παραδείγματα,

δπως ή προτομή τσΟ Σεπτιμίου Σεβηρου7 στό Άρχαιολογικό ΜουσεΤο Θεσσαλονίκης

καΙ 11 πρστομη ΊσΟ Καρακάλλα 8 , πού προέρχεται όπά τήν περιοχή της Δράμας καΙ τώρα

βρίσκεται στό Μουσείο του Λούβρου, όπου δεν παρατηρείται έγχάρ~ξη καί στήν προ

χωρημένη αύΤΙ1 εποχή.

Τά αύτιά ελεύθερα προεξέχουν. Παρiι τό γεγονός δτι τό κεφάλι εΤναι πολύ κατε

στραμμένο, σαφής είναι ή πρόθεση του καλλιτέχνη νά εξιδανικεύσει τό πορτραΙτο.

Αυτό είναι φανερό, άπό τή διεύθυνση τοϋ βλέμματος πού εΤναι παθητικά στραμμένο

πρός τα πάνω, καί τή δυνατή στροφή τοϋ κεφαλιοϋ πρό; τα δεξιά. Τό ψηλό μέτωπο εχει

σχεδόν τριγωνικό σxιjμα. Σαρκώδη καί μέ σαφήνεια σχεδιασμένα βλέφαρα πλαισιώ

νουν τα άμυγδαλόσχημα μάτια, πού είναι τοποθετημένα κάπως ασύμμετρα. Πλατιές

επιφάνειες παρειών κυριαρχούν στό πορτραίτο. Τόν ϊδισ τύπο χτενίσμ'1ΤΟ; φέρουν

σέ νομίσματα καί αλλες αύτοκράτειρες. Ή ~Aννια Φαυστίνα 9 (221 μ.Χ.) (Π ί ν. 95δ),

εγγονη τοϋ Κόμμοδου (180·192 μ.χ.) καί δεύτερη γυναίκα του Έλαγάβαλου. Ή Βαρ

βία ΌρβιάναlO (225 - 227 μ.Χ.) (Π ί ν. 95 ε). γυναίκα τοϋ 'Αλέξανδρου Σεβήρου (222 - 235
μ.Χ.). Ή Ζηνοβία ll (268 - 273 μ.χ.), (Π ί ν. 95 στ), 1'1 ώραία βο:ισίλισσα τη; Παλμύρας,

7. 'Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αρ. Εύρ. 898. Προτομή θ:ι:ιρακοφόρος τοϋ Σεπτιμίου

Σεβήρου. Mc Cann. σ. 190. ΑΡ. 2 J πίν. 94. Dirk 50echting. Dic Portrats des Septimius Sevcrus, σ. 145.

αρ. 22.
8. CoIIart, Pflίlipρcs. villc dc Macedoinc dcpuis scs origincs jusqu'a la fin dc I'cρoquc romainc,

σ. 516, είκ. 88. C. Vcrmeulc, Roman Imperial Art ί!'} Grecce and Asia Minor. δ.π.. σ. 299, 400.
αρ.4.

9. Άννια Φαυστίνα. έηονή του αυτοκρίιτορα Κόμμοδου. Παντρευτηκε τό 221 μ.Χ. σέ τρίτο γάμο

τον Έλαγάβαλο. Σηστέρτια; ορεΙχάλκινο;. Νομισματοκοπείο Ρώμης. 'Η 'Αννια Φαυστίνα απεικο

νίζεται μέ διάδημα στα μαλλιά. στραμμένη πρός τα δεξιά. Ύπάρχει ή έπιγραφή Annia Favstina Αν

gvsta. BMC 302. ΤΟ νόμισμα κόπηκε τό ΠΙ μ.χ. Paris, Cabinet des Medai1lcs. Jonh Ρ. C. Kcnt - Β. Ovcr
bα:k ~ Armin U. Stylow, δ.π.. σ. 131. πίν. 99. άρ. 425.

10. Βαρβία 'Ορβιάνα, γυναίκα τοΟ 'Αλέξανδρου Σεβήρου. 212 μ.Χ, Χάλκινο μετάλλιο. Νομισματο·

κοπεlο Ρώμης. BMC 302. Paris, Cabinet des Medailles. Τό μετάλλιο κόπηκε το 225 μ.Χ. Ίi Βαρβία 'Ορβι

άνα φορεί διάδημα στα μαλλιά κα! ε1ναι στραμμένη πρό; τα δεξιά. Φέρει τήν έπιγραφή 5all Barbia Or
biana Ανα. John Ρ. C. Kcnt - Β. Ovcrbeck - Armin U. Stylow. δ.π., σ. 132, πίν. 101, αρ. 430. RIC 321.
BMC 292. London. British Museum. Χρυσό. Νομισματοκοπείο Ρώμης. 'Απεικονίζεται ή Βαρβία 'Οι>

βιάνα στραμμένη πρό; τα δεξιά' στα μαλλια φορεί διάδημα. Τό νόμισμα κόπηκε τό 225 μ.χ. Φέρει τήν

έπιγραφή: 5all Barbia Orbiana AVG. John Ρ. C. KenI - Β. Overbeck - Armin υ. 5tylow, δ.π., σ. Ι.Η. πίν.

101, αρ. 431.
11. Σεπτιμία ZIlvoPia, γυναίκα του 'Ο3αίναθου. 268 μ.Χ .. μητέρα τού Οίιαβάλλαθου, 271 μ.χ.

BMC Alcxandria 2400. Berlin, SIaaIlichc Museen. MUnzkabinctt. Τετράδραχμο χάλκινο. Νομισματο·

κοπεlο 'Αλεξανδρείας. 'Απεικονίζεται ή Ζηνοβία στραμμένη πρός τα δεξιά. στα μαλλια εχει διάδημα.

Φέρει τήν έπιγραφή CEnTIM ΖΗΝΟΒΙΑ CEBR. Τό νόμισμα κόπηκε το 270/271 μ.Χ. John P.C.
Kent - Β. Overbeck - Armin U. Stylow, δ.π., σ. ]45, πίν. 117, αρ. 534.
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γυναίκα του Όδαίναθου (268 μ.Χ.), πού οδηγηθηκε αίχμάλωτη από τόν Αύρηλιανό

(270 - 275 μ.Χ.) στη Ρώμη καί, κατό πασαν πιθανότητα πέθανε έκεί ίΊ, σύμφωνα με αλλ η

εκδοχή, πέθανε στό δρόμο προς τη Ρώμη.

Τό πορτραίτο νέας γυναίκας με αρ. Εύρ. 2[381~ (Π ί ν. 90 - 93), που βρίσκεται στις

Άποθηκες του Έθνlκού Άρχαιολογlκου Μουσείου, εχει κηλίδες σε δλη τήν έπιφάνεια

τού προσώπου. Ή μόζα της κόμης που χωρίζεται στό μέσο, φέρεται με έπάλληλους έλα

φρούς κυματισμους πρός τα πίσω και σχηματίζει σύμπλεγμα από εξl σχηματοποιημένους

πλοκάμους, πού ανεβαίνουν μαλακό πρός την κορυφή της κεφαλης. Ή κόμμωση συναν

ταταl σε πορτραίτα της Ίουλίας Μαμαίας. Τά πορτραΤτα της στη Συλλογη PetwortlI
Lcconfield13 (Π ί ν. 94), στη Ρώμη στο Konservaιorenpalast l4 κ.α., παρουσιάζουν τόν Τδιο

τύπο κόμμωσης. Ό τύπος αυτός εξελίσσεται διαδοχικά. Ό πλόκαμος που ανεβαίνει στό

πίσω μέρος της κεφαλης έπιμηκύνεται καί καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της κεφαλης. Ή

Herennia Etruscilla 15 (249 - 251 μ.Χ.), σύζυγος του Τραϊανού Δεκίου, απεικονίζεται σε

νόμισμά της που κόπηκε τό 249 - 251 μ.Χ. (Π ί ν. 96δ) με κόμμωση, στήν όποία ό πλό

καμος καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της κεφαλης σε σύγκριση με την κόμμωση nΙς Ίου

λίας Μαμαίας.

Ή Σαλωνίνα 16 (260 - 268 μ.Χ.), σύζυγος τού Γαλλιηνοϋ, σε μετάλλιο πού κόπηκε

το ετος 262 μ.χ. (Π ί ν. 96 α) και σε πορτραιτα της, εχει ακόμη μεγαλύτερο τόν πλόκαμο.

Τό ιδιο παρατηρείται καί σε παραστάσεις της ουλπιας Σεβερί νας l7 (270 - 275 μ.Χ.), συ

ζύγου τού Αύρηλιανου, σε μετάλλιο της (Π ί ν. 96 β) καί σε παραστάσεις της Magnia
Urbical8 (283 - 285 μ.Χ.), συζύγου τού Καρίνου (283 -285 μ.Χ.) (Π ί ν. 96γ), δπου αυξά

νεται τό μηκος τοϋ πλοκάμου κι ερχεταl ως πάνω από τό μέτωπο. ΤΟ περίγραμμα τού

προσώπου ε[ναι ώοεlδές. ΤΟ μέτωπο στενό. Τά πλαστικό φρύδια είναι τοποθετημένα σε

μlκρη απόσταση από τά μάτια, αλλοτε ενθετα, πού τώρα λείπουν. Λεπτά καί με σαφηνεια

/2. Έθνικό 'ΑρχαιοΜ>Υικό Μουσείο Άθηνων. Ρωμαϊκή Συλλο-Υή. Γυναικείο κεφάλι μέ όρο Είιρ.

2/38. Π. Καστριώnι<;. δ.π.. σ. 366. όρ. 2138 • 2/59. Λείπουν τό ματια που ήταν ένθετα. ΚηλΙδεςσ' όλη

τήν t1lιφάνεια του 1ΙΟρτραίτου. 'Ολικό ϋψ. κεφ. 0.24]. πλάτα; κεφ. 0.208. πλάτος κροταφικου χώρου

χωρίς τήν κόμη ο. ]55, ϋψ. προσώπου, 0,17, ϋψ. μετώπουΟ.05 .μηκος ματιών 0.036, άπόστ. ματιών 0.033,
μηκ. στόμ. 0.041 μ.

/3. Ίουλία Μαμαία. PetworIh Leconfield Col1. Κεφάλι μεγαλύτερο από τό φυσικό μ{;Υεθος. Ύψ.

0.52 μ. J. Meischner, Das FτaυenΡοrtrat der SevererzeiL, σ. 144, αρ. 98, είκ. 75.
]4. Ίουλία Μαμαία. Rom. Konserνatorenpalast. Κεφάλι. J. Mcischner, 6.π., σ. ] 14. άρ. 99. είκ. 78.
15. Herennia Eτruscilla. ΔΙ1lλός σηστέρτιος ορειχάλκινος. Νομισματοκοπείο Ρώμης. Έχει κοπεί

τό 249·251 μ.Χ. ΦοΡεί διάδημα στά μαλλιά καί είναι στραμμi;νη πρός τά δεξια. Ή προτομή είναι πάνω

σέ μισοφέγγαρο. Φi;ρει τήν έΠΙΥΡαφή Herennla Etruscilla ΑυΒ. John Ρ. C. Kent - Β. Oνerbeck· Armln υ.

Stylow. δ.π., σ. 137. πίν. 107 όρ. 468.
16. Σαλωνίνα, Paris. Μετάλλιο έπαΡΥυΡΟ. ΝομισιιαΤΟΚ01lείο Ρώμης, 262.'Η Σαλωνίνα φοΡει διαδημα

στα μαλλιά "αί εlναι στραμμένη πρός τα δεξια. Έχει τήν έΠΙΥραφή CorneIίa Sa]onlna Αυgusta. Rlchard
Delbrueck, Οίc Munz:bildniS3e νοη Maximinus bls Carlnus, σ. 122.221, πίν. ]6, άρ. 63. Sa]onlna. ΝΥ
Carlsberg Glyptothek. Meddelelscr Fra, 1968. Vagn Poulsen. Nogle Senromerske Kejserportraener, Ma
crlnus og Diadumenianus, σ. 77, είκ. 14-15.

17. Οϋλπια Σcβερίνα. Μεταλλιο χρυσό. Ρώμη, Museo Naz:ionale. Bianca Maria Fe]leni May,Iko
nografia Romana Impcria]c, Da Scvero Alessandro a Μ. Αυre!ίο Carino, σ. 269, πίν. ιιι. άρ. 178.

18. Magnla Urbica. Paris, Biblίothequc Nalionale. Μετάλλιο. Β. Μ. Fcl1etιi May,Ci.n., σ. 285. πΙν.

ΙΙΧ, αρ. 205.
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μεταλλικη σχεδιασμένα τα βλέφαρα. ΤΟ έλεύθερο χείλος των κάτω βλεφάρων γέρνε1

ίσχυρά προς τα έξω. ΤΟ στόμα είναι μικρό, μέ ασαφές περίγραμμα, καί η διαχωριστικη

γραμμη των χειλιων πλατια. Μεγάλες καί διογκωμένες είναι οί έπιφανειες των πα

peIG.lv. τα αύτια, που ό πανω λοβός του; προεξέχει, είναι πλαστικά δ;,:rμένα.

'ΑΛΚΜΗΝΗ ΝΤΑ ΤΣΟ ΥΛΗ - ΣΤΑ ΥΡ/ΔΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΑ εlΚΟΝΙΣΤΙΚΑ Β'.

;εIΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ ΤΟΥ εΥΣΕΒΟΥΣ)

Μουσείο 'Ελευσίνας. Μικρό κεφαλακι. - C. Vermeule, ImpcriaI Art ίη Greece
and Asia ΜίηΟΓ, σ. 393, άρ. 2, εκεί καί η τελευταία σχετικη βιβλιογραφία. Μουσείο

"Ηρακλείου. Ύπερφυσικοϋ μεγέθους κεφάλι από την Γόρτυνα, εχει αρ. εύρο 73. 
C. Vermeule, δ.π. σ. 393, αρ. 5. - κως. Ύδραγωγείο. Πορτραίτο. - C. Vermeu]e, δ.π.

σ. 393, αρ. 7. Μουσείο ΡΟδου. Κεφάλι. - C. Vermeu]e, δ.π. σ. 393, άρ. 6. Β. όρ. εύρο

571. - Μ. Wegner, Caracal1a bis Balbinus, σ. 218.

Α. ΝΤ. -ΣΤ.
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ πρσι ΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(Πίν. 97'Σχ. Ι-7)

ΣΓόν καΟιιγητη Γεώργιο Mrιακαλάκη

ΣγΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Νεολιθιιςη 'Ελλάς.

Mυλωνdς- Μπα"αλάκης ]938

ΡωμlOπούλου Ι 965.

Deshayes ]964.

Deshayes ]970,

French 1961,

French ]961,

Frcnch ]967,

French ]970,

Galovic 1962/63,

Garasanin 1953.

Georgiev ]961.

HaupImann \969,

Mylonas 194],

Ρ,Μ.

Rcnfrew Ι 970a.

Renfrew 1970b.

Renfrew 1971.

F. Schachcrmeyr 1976,

Τheocharis 1971,

VajsovJ. 1966,

Δ. Ρ. Θεοχάρη, Νεολιθι"η 'Ελλάς (μέ συνεργασίες καΙ άλλων), εκ

δοση lραπtζηc; Έλλάδος, 'Αθήνα 1973.
'Ανασκ:αφαί νεολιθικών συνοιιοσμων ΆιφΟ7l0τάμου καΙ Πολοοτύλου,

ΠΑΕ ]938. σ. ]03 κ.έ.

Κοινότης ΠετροΟΟσης, Ν. Δράμας. ΑΔ 20 (1965): Χρονικά, σ. 45] κ,ε.

J. Deshayes - Μ. Garasanin. Νοιε sur 13 ceramique de Galepsos, BCH
88 (1964), σ. 51 ις.&.

J. Deshayes, Les fouillcs de Dikili Τash eI l'arι;:heolοgίc Yougoslave,
Zbornik radova Narodug Muzeja νι (1970), σ. 21 K.t.
D. Η. Frenι;:h, LaIe Chalι;:oliIhi!; Pottery ίη North - West Turkey and Ihe
Acgean. AS 11 (1961), σ. 99 Κ.έ.

D. ~1. French, Prehisιoric Pottery from Μaι;:edοnίa and Thrace. ΡΖ ΧΙΙΙ

(1964), σ. 30 1C.t.
D. Η. French, Index οΓ Prehistori!; SiIes ίη Central Macedonia, AIhens
]967 (πολυγραφημένο).

D. Η. French. Po1tery - distributions and the GeοgraΡhίι;:al Regions οΓ

Maccdonia, Zbornik radova Narodug Muzeja νι (1970), σ.5 Κ.έ.

R. Galovic, Neue Funde der Staπ:cνο - KυlΙUΓ ίη Mi1tel - Serbicn und
Makedonien. B.R.G.K. 43 - 44 (1962/63), σ. 1 Κ.έ.

Μ. Garasanin - Ν. Dehn, Thrakisςh - makedonisι;:hc \Vohnhίigclfundc

ίη der Sammlung dcs vorgcsι;:hichtlichen Seminars Ζυ Marburg/Lahn,
R.G.Z.M. 10 (1963), σ. 1 K.t.
G. Georgiev, Kulιurgruppen dcr Jungenstein • und dcr KupferzeiI ίη der
Ebene νοη Thrazien (Sίidbulgaricn), Ι'ΕυΓΟΡι:: a la fin de l'age de la pier
re, Prague ]96], σ. 45 κ.έ.

Η. HaupImann· V. Μίlοjι;:iι;:, Die Funde der frCthen Dimini - Zeit aus
der Απιρί - Magula Thessalien, Βοηη 1969.
G. Mylonas, The SiIe of AcropoIamos and Ihe Late Neo1ithi!; period ίη

Macedonia, AJA 45 (1941), σ. 557 Κ.έ.

HeurIley, Prehistori!; Macedonia, Cambridge 1939.
C. Renfrcw. The Place οΓ the Vinca Culιure ίη EυΓoρeaη Prehisιory. Zbor.
nik radova Narodug Muzeja νι (1970), σ. 46 κ.έ.

C. Renfrew, The Trce-Ring Ca1ibration οΓ Radiocarbon: Αη Αrι;:haco

logical Evaluation, PPS 1970. σ. 280 Κ.έ.

C. Rcnfrcw, Sitagroi. Radiocarbon and Ihe Prehisιory of SouIh - East
Europe, Antiquity χιν (197]), σ. 275 Κ.έ.

F. Schachcrmeyr, Die Agaische FruhzeiI Bd. Ι, Osιerreίι;:h. Akad. d.
Wissenschaf.. SiIzungsber.. 303 Bd., Wicn 1976.
D. R. Theocharis, Prchistory οΓ Eastern Macedonia and Τhraι;:e, στή σει

ρα Άρχαίες Έλληνικές Πόλεις, Άθην. Τεχνολ. ·Ομιλος, Νο 9, 1971.
Η. Vajsova, SIand dcr JungsIeinzciIforschung ίη Bulgarien, Slovenska
Archwlogia χιν - Ι (1966), σ. 5 lC.t.
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α. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦ]ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕγΝΑΣ

Ή 'Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναγνωρίζονται από δλους πού ασχολούν

ται μέ την προϊστορία της Βαλκανικης χερσονήσου και της Άνατολίας - νησιων του

Αίγαίου ώς περιοχές, πού από τη γεωγραφιιο'] τους θέση και μόνο, προσφέρουν πολλές

δυνατότητες για την επίλυση βασικων ζητηματων της εύρωπαϊκης προϊστορίας και

είδικότερα nϊς βαλ",ανι",ης, δπως Π.χ. του ζητήματος της χρονικης και πολιτιστικης

προτεραιότητας 11 της αυτονομίας, δηλαδή της ανεξάρτητης εξέλιξης, ανάμεσα στις

δύο περιοχές.

Συγκριτικά δμως με τη σπουδαιότητα του χώρου, οΙ ανασκαφές που είχαν γίνει &ς

τό ]961 στην 'Ανατολική Μακεδονία, περιορίζονταν στίς γνωστές του Άκροποτάμου

καί Πολύστυλου], που δπως είναι γνωστό, τα ευρι'lματα τους χάθηκαν καπι τή διαρκεια

της Κατοχής. 'Από τό ]961 εχουν αρχίσει ανασκαφές στό γνωστό από παλαιά οίκισμο

του Ντικιλι Τάς, κοντά στους Φιλίπποιχ;, που συνεχίζονται &ς σήμερα καΙ από τό 1968
197] στους Σιταγρους της Δράμας2. ·Οπως είναι φυσικό, ή δημοσίευσή τους άναμένεται

με μεγάλο ενδιαφέρον. Περιορισμένη ανασκαφή, στρωματογραφικου κυρίως χαρακτή

ρα, εχει γίνει καΙ στή «Μικρή Τούμπα>, Πετρούσσας, δυτικά από τή Δράμα 3 .

Ό αριθμός των θέσεων που είναι γνωστός μέχρι σήμερα απο επιφανειακές περισυλ

λογές, είναι αρκετά μεγάλος. Γιά 4 από τίς θέσεις του συνολικου καταλόγου των θέσεων

που εχει καταρτιστεί άπό τό Θεοχάρη4, πλήρη τοπογραφικο προσδιορισμό καί περι

γραφή του χώρου παρέχει ό FrenchS (Δήμητρα, Λακκοβίκια. Μυλοπόταμος, Φωτολεί

βος =: Σιταγροί). ένω γιά άρκετές άπό τΙς υπόλοιπες ή Μ. θεοχαρη, για τή σπηλιά του

όροιχ; Συμβόλου καί του Σπηλαίου των Νυμφων ό Μπακαλάκης καΙ για τή σπηλιά Σκά

λας Μαριων ή Χ. Κουκούλη - Χρυσανθάκη6. 'Επιφανειακή κεραμεική απο προΥστορι

κους οικισμους της περιοχης, εχουν δημοσιεύσει εκτος από το French7, ό Gara!;a
ηίη καί ό Deshayes8 καΙ από τόν προϊστορικο οίκισμο του Παραδείσου ό Felsch (βλ.

παρακάτω σ. ]95).

β. ΣγΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ'Ι'ΣΤΟΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στον κατάλογο των θέσεων που εχει αναφερθεί (βλ. σημ. 4), θά μπορουσαν να προ-

Ι. Βλ. Μ\)1.ωνιχς· Μπακαλάκης 1938, σ. ]03 κ.έ. καί Mylonas ]941, σ. 557 κ./;.

2. Βλ. πλήρη βιβλιογραφία στό Νεολιθική Έλλά:;. σ. 347 κ.έ.

3. Ρωμιοπούλο\) ]965, σ. 45] κ.έ.

4. TI~ocharis ]97]. Appendix 11, όπο\) αναφέρονται συνολικό. 27 θέσει:; από τήν 'Ανατολική Μα

κεδονία. 'Από αύτές, αν έξαιρέσει κανείς τίς 5 ανασκαμμένες πού αναφέρθηκαν, τόν προϊστορικό οΙκι

σμό στό Καστρί του Θεολόγο\) Θάσο\) Ιβλ. γιά βιβλιογραφία στή σημ. 2), τόν τύμβο της Νικήσιανης καί

τό Λόφο ]33 Ιβλ. Theocharis ]971. Bibliography, σ. 3 πρόσθεσε για τόν έλληνιστικό τύμβο της Νική

σιανης (προtiπJ1ρξε προϊστορικός οΙκισμός;) Λαζαρίδη, ΠΑΕ 1960, σ. 74 σπο\) ή αναφερόμενη κερα

μεικη εΙναι της ύστερης έποΧJ1ς του χαλκου), θέσεις ανασκαμμένες η δοκιμαστικά έpευνημένtς, απα

μένουν γνωστες άπό έπιφανειακά εύρήματα 19 θέσεις.

5. French ]964, σ. 3].
6. Νεολιθική Έλλάς. σ. 347 κ.έ., Γ. Μπακαλάκης, Τέσσερα σπήλαια, Μακεδονικόν Ήμερολό

γιον ιεκδ. Σφενδόνης). ]955, σ. ]47 κ./;., ΠΑΕ ]938, σ. 81 κ.έ. καΙ Χ. Κουκούλη, Δύο προ,στορικοΙ

συνοικισμοΙ εΙς Θάσον, ΑΑΛ 111 (1970). σ. 215 κ.έ. καΙ Schachermeyr 1976, σ. 228.
7. ·Ο.π .. σημ. 5. French 1961. σ. 99 κ.έ. καΙ French 1970. σ. 5 κ.έ.

8. Garabnin 1963, σ. Ι κ.1:. καΙ Deshayes 1964. σ. 51 κ./;.
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στεθούν αρκετές θέσεις που δέν εχουν περιληφθεί και που είναι γενικά δλες γνωστές

από έπιφανειακές περισυλλογές, ειδικά δμως θα μπορουσαν να χωριστουν στίς εξης

κατηγορίες: (α) γνωστές βιβλιογραφικά, (β) άγνωστες βιβλιογραφικά. Οί θέσεις της β

κατηγορίας θά μπορουσαν νά ύποδιαιρεοουν σε (Ι) θέσεις που εντοπίστηκαν κατά και

ρούς, (1I) που εχουν εντοπιστεί άπό τους Βρετανους έρευνητές κατά τή διάρκεια των

ανασκαφων στους Σιταγρούς. Γιά τήν άποφυγή κάθε είδους τοπογραφικης παρερμη~

νείας, άλλά και γιά λόγους καθαρά μεθοδολογικους (βλ. παρακάτω σ. 225) ή περι·

γραφή κάθε θέσης γίνεται μέ τό δοκιμασμένο τρόπο που εχει χρησιμοποιηθεΤ από τό

French γιά τους οίκισμους της Κεντρικης Μακεδονίας9. Πιό λεπτομερειακός είναι

ό τρόπος των Mc Donald και R. Simpson για τήν περιοχή της ΜεσσηνίαςΙ0. Φαίνε

ται δμως δτι ειναι κατάλληλος περισσότερο για περιοχές στις όποίες εχουν ανασκα

φεΤ αρκετές θέσεις ετσι πού, μέ τή βοήθεια και των δεδομένων του σύγχρονου φυσικου

και οικολογικού περιβάλλοντος, να ειναι δυνατή ή κατά προσέγγιση ανασυγκρότηση

του περιβαλλοντος μιας συγκεκριμένης περιόδου του παρελθόντος.

α. ΘΕΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ θΙθΛIΟΓΡΑΦIΚΑ

1. ΠροΙστορικος 01Κ1σμος Κ1λ1σι Τεπε χωριοiJ Παράδε1σος Ν. Καβάλας

Χάρτης: Γ.γ.Σ. 1 : 50.αχ.ι, φύλλο Ξάνθης, 24046' j41 005', εκδ. Ίούλιος 1970.
Τοπογραφία: Περίπου 1.5 χλμ. πρίν από τό χωριό Παράδεισος, δεξια άπό τό δρόμο

Καβάλας· Ξάνθης, μετά τή γέφυρα του άρδευτικου καναλιου, που κατευθύνεται πρός

Ν. κατα μηκος του Νέστου καί σέ απόσταση περίπου 500 μ. αριστερά άπό τό χωματό

δρομο, πού επίσης κατευθύνεται κατά μηκος του Νέστου. Σε έλόχιστη άπόσταση πρός

Β. του ύπάρχει άλλος λοφίσκος χωρίς επιφανειακά δστρακα.

Περιγραφή: Ειναι λόφος χωματώδης μηκους 150, πλάτους 100 καί Οψους 7 μ. πε

ρίπου. Ή άνατολικη του πλευρα είναι απότομη, αργιλώδης καί έκτcίνετaι κατά μηκος

του Νέστου. Στη δυτική του διατηΡOυVΤαι λεiψανα μεσαιωνικης όχύρωσης. Στήν κορυ

φη του ύπάρχει παρεκκλήσι καί φυλάκιο γκρεμισμένο. ~OστραKα ανευρίσκονται στήν

Β., Ν. και Δ. πλευρά τοΟ λόφου καί την κορυφη του. ~Oλη του σχεδόν την εκταση, έδω

και χρόνια, καταλαμβάνει αμπελώνας. Όρατή από τήν κορυφή του ή πεδιάδα του Δέλ

τα του Νέστου.

Στήν περιοχή, ΒΑ. από τόν προϊστορικό οίκισμό, δηλαδή Δ. από τό Νέστο, το

ποθετείται ή Θρακική πόλη Τόπειρος: βλ. Γ. Μπακαλάκη, Παρανέστιοι 'Αρχαιότητες,

Θρακικά ΓΙ' (1937), σ.]] κ.ε. καί Πάντου, 'Ιστορική Τοπογραφία Ν. Ξάνθης, Θρακι

κα Χρονικά 32 (1975/76), σ. 5 (ανάτυπον).

Έπιφανειακη κεραμεική: βλ. βιβλιογραφία.

Βιβλιογραφία: Ι. R. Felsch. Prahistorische Keramik vom Klisi Tepe, OsI Make
donien, ΑΑΑ νι (1973), σ. 138 Κ.έ.

2. Schachermeyr ]976, σ. 162 καί σ. 280.

9. French 1967.
10. Ed. W. Mc Dona]d καί G. Rapp, The MinnesoIa Mcsscnia Expcdition. RcconsIrucIing a Bronze

Age Regional EnvironmenI. Minneapolis ]972. σ. 266 Κ.Ι και ]23 ".Ι
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2. ΠροΙστορικός οίιnσμσς χωριου Άγ. Πνεύματος Ν. Σερρών

Χάρτης: r.V.r. Ι: 50.(Η)(). ψύλλο Σερρών, 23041' /4]006', εκδ. Ίούλιος 1970.
Τοπογραφία: Ν. άπα το χωριό ~Aγ. Πνευμα καΙ άμέσω; Α. απο την εΤσοδο του

αυλόγυρου του ναού τοϋ ·Λγ. Κωνσταντίνου.

Περιγραφή: Λοφίσκος χαμηλός, χωματώδης, τραπεζοειδής, 200 χ 200 μ. περίπου,

μέ: βραχωδες το προς Α. τμήμα του, δπου καί το Δημοτικο Σχολείο του χωριού. Καλλιερ

γείται μi: καπνό. Ν. από τή θέση συμβάλλουν οί χείμαρροι Ξηρόλακκος καί Γκεράσης,

που περνούν από τό χωριό Δ. καί Α. άντΙστοιχα. Ή περιοχι) προς Β. είναι λοφώδης.

Ή θέση δεσπόζει στήν πεδινή περιοχι) που απλώνεται προς Ν.

Έπιφανειακή κεραμεική: Με καφέ: σχέδιο σε κίτρινη επιφάνεια (Β3ε), φιάλη καμπυ

λουμένη προς τά εσω μέ καφεκόκκινη έπιφάνεια και σχέδιο άσημί (γραφίτης), μέ μαυ

ρο σχέδιο σt.: κόκκινη έπιφάνεια (bJack οη red), όστρακο μέ κόκκινο σχέδιο σε φαιά

επιφάνεια, φιάλη μέ μαστοειδή άπόφυση καί τρίχρωμο σχέδιο (τύπος Δήμητρας, πρβλ.

Frcnch 1964, σ. 33, πίν. 5, Ι), διάφορα με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια (black bur
nished), ίδίως φιάλες καμπυλούμενες πρός τά εσω 11 τροπιδωτές πρός τά άνω, λαβη μέ μαύ

ρη στιλβωμένη έπιφάνεια καί κερατοειδη άπόληξη, λαβή πρώιμης εποχης του χαλκου

(πρβλ. έδω Σ χ. 5: 27), πέτρινος πέλεκυς (πρβλ. Π.χ. ΠΑΕ 1938, σ. 104 εΙκ. 5,10 από

Άιφοπόταμο), είδώλιο μέ έnάρακτη διακόσμηση στην πρόσθια και στην πίσω όψη:

ό τύπος εχει βρεθεί στη φάση 11 και I11 των Σιταγρών (πρβλ. δ.π., είκ. 5,3 άπό Άκροπό

ταμο), πηλινο σφοντύλι (πρβλ. Νεολιθικη Έλλάς, είκ. ] ]2). Έπίσης κεραμεικη ρωμαϊ

κων κυρίως, άλλά καί κλασικων καί βυζαντινών χρόνων.

Βιβλιογραφία: ]. Χ. Κουκούλη, ΑΔ 24 (1969): Χρονικά, σ. 352.
2. BCH 95 (1971), σ. 971.

3. Προϊστορικός οικισμός χωριου Μεσοράχη Ν. Σερρών

Χάρτης: r.Υ.Σ. ]: 50.000, φύλλο Προσοτσάνης, 23050'/410 Ο]', εκδ. Ίούλιος

]969.
Τοπογραφία: Δυτικά ως λίγο ΒΔ. από τό χωριο Μεσοράχη καί σέ άπόσταση 3 χλμ.

Θέση άρατή από το λόφο τοϋ Άγ. Γεωργίου πού βρίσκεται ΒΔ. άπο τό χωριό Μεσοράχη

καί άπό τό πευκόφυτο ύψωμα άμέσως Ν. άπο τη Ν. Ζίχνη. 'Αμέσως δεξιά από τό χωμα

τόδρομο Ν. Ζίχνης - Σ. Σ. Μυρίνης καί σέ απόσταση 2 χλμ. Ν. από τη Ν. Ζίχνη. ~Oλη

ή γύρω περιοχι) είναι λοφώδης.

Περιγραφή: 'Απότομη πευκόφυτη τούμπα. Ύψώνεται πάνω σέ τραπεζοειδές ύψωμα

πού καλλιεργείται. Στην κορυφή του υπάρχει ύψομετρικό του Γ. γ.Σ. Δεν υπάρχει πηγή

ii. ποτάμι σέ κοντινι) άπόσταση.

Έπιφανειακή κεραμεική: Χονδροειδής, έποχης τού χαλκού.

Βιβλιογραφία: Χ. Κουκούλη, ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 427.

4. ΠροϊστορικΟς οικισμός χωριού Παλαιοκώμη Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. Ι: 50.000, φύλλο Ροδολείβοιχ;,23 0 54' 140052', εκδ. 'Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: 'Αμέσως Ν. άπό τό χωριό στό λόφο τών παλαιών νεκροταφείων. Στήν

κορυφη του Ο ναίσκος του Άγ. 'Αθανασίου. Β. άπό τό λόφο καί σέ άπόσταση περίπου

50 μ. περνάει 6 χείμαρρος Παπαγιάννη πού συμβάλλει Δ. με τό ρέμα Βαθύς Λάκκος.
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ΒΔ. και ΒΑ. μετα το χείμαρρο, οί ναοί Άγ. Άθανασίου και Παναγίας αντίστοιχα.

Περιγραφή: Ό λόφος είναι χαμηλός, μαλλον χωματώδης, ομαλος άπό παντού. Καλ·

λιεργείται ως ενα σημείο στΙς παρυφές του. Ή περιοχη γύρω είναι λοφώδης.

Έπιφανειακή κεραμεική: ~γστερης εποχης χαλκού: χονδροειδής, κυλινδρικες λα

βές, εγχάρακτα' βλ. καί βιβλιογραφία.

Βιβλιογραφία: Ι. Χ. Κουκούλη, ΑΔ 25 (1970): Χρονικά, σ. 403.
2. Schachermeyr 1976, σ. 227.

5. Προϊστορικος οικισμά; «Τούμπα Σαμαρω~ χωριοϋ Καστανοχώρι Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.γ.Σ. Ι: 50.000, φύλλο Σιτοχωρίου, 230 42' /40052', εκδ. Ίούλιος 1970.
Τοπογραφία: Στο μισο περίπου της απόστασης Δάφνης· Άγ. Δημητρίου καί σε

απόσταση 1.5 χλμ. ΒΑ. απο το Καστανοχώρι. Χωματόδρομος πού κατευθύνεται πρός

Ν., αρχίζοντας από το μέσο της άπόστασης Δάφνης - Άγ. Δημητρίου, συνδέει τη

θεση με τό δημόσιο δρόμο Σιτόχωρου - Δάφνης - Άγ. Δημητρίου. 'Η θέση βρίσκεται

200 μ. Α. από το σημείο πού διασταυρώνεται ό χωματόδρομος με το χείμαρρο Έζιόβη,

στήν αριστερή του όχθη.

Περιγραφή: Τρείς γήλοφοι στη σειρα από Α. προς Δ. κατα μηκος τοϋ χειμάρρου.

Καλλιεργοϋνται εν μέρει. Ό πρώτος απο Δ. λέγεται ,(Τούμπα Σαμαρίi» απο τό όνομα τοϋ

ιδιοκτήτη τοϋ παρακείμενου αγροϋ. Ή περιοχη είναι λοφώδης.

Έπιφανειακή κεραμεική: Βλ. βιβλιογραφία. Προϊστορικα όστρακα συλλέγονται

μόνο από τήν «Τούμπα Σαμαρα».

Βιβλιογραφία: 1. Χ. Κουκούλη, ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 426.
2. Schachermcycr 1976, σ. 225.

6. Προϊστορικός οίκισμός ,(Μαρίνα» χωριοϋ Μικρό Σούλι Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.γ.Σ. Ι: 50.000, φύλλο Ροδολείβους, 230 54' - 55' /40054', εκδ. Ίούλιος

1970.
Τοπογραφία: Ή θέση βρίσκεται 3 χλμ. Δ. ως ΒΔ. απο το χωριό Μ. Σούλι καί 1 πε

ρίπου χλμ. ΝΑ. από το λόφο Παλιάμπελα (βλ. Ε.Χ. 1 : 100.000, φύλλο Ροδολείβους),

Τι Ζαρκάδια (στόν Ι : 50.000) δπου τά λείψανα μεταβυζαντινής βασιλικης (βλ. ΑΔ 22
(1967): Χρονικά, σ. 426) αμέσως δεξια από τό δρόμο πού οδηγεί στή θέση Ζαβαρνίκια

(= Πηγές, όπου καΙ δύο αντλιοστάσια) καΙ 200 ως 400 μ. πρίν φθάσουμε σ" αύτή.

Περιγραφή: Ό οίκισμός βρίσκεται στήν κορυφή μακρόστενου καΙ εκτεταμένου λό·

φου πού δημιουργήθηκε γύρω απ' αύτήν από προσχώσεις. Ή εκταση είναι δλη καλλιερ

γημένη. ΝΔ. από τή θέση υπάρχουν πολλές πηγές καΙ Ν. αμέσως κάτω από το χωματό

δρομο, τό ρέμα Ζαβαρνικόρεμα. ΒΑ. από τή θέση υψώνεται άλλος λόφος χωρΙς ενδια

φέρον.

Έπιφανειακή κεραμεική: Ι. Νεολιθική: Καφέ: σχέδιο σέ κίτρινη επιφάνεια (Β3ε),

black 011 red, κυλινδρικό πόδι «τράπεζαφ, εγχάρακτα με σπειροειδη καΙ γεωμετρικά

θέματα (πρβλ. εδώ κατ. νι), λαβή με μαστοειδή απόφυση καΙ επιφάνεια ανοιχτο καφέ

στιλβωμένη (πρβλ. σαν σχήμα εδώ Σ χ. 6: 12 και 14). 2. δγστερη εποχή χαλκοϋ: Στρι

φτή λαβη (groovcd) αστίλβωτη μέ επιφάνεια σταχτιά (πρβλ. Ρ.Μ., είκ. 87, a). Βλ. καΙ

βιβλιογραφία.

βιβλιογραφία: Χ. Κουκούλη, ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 426.
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7. Προϊστορικός οικισμός Μακεδονικοίί τάφου Χα/ρ,ου Σ.Σ. ΆγγΙστας Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.ν,Σ. Ι : 50.000, φύλλο Προσοτσανης, 23", 57' / 41" 01', εκδ. 'Ιούλιος 1969.
Τοπογραφία: Λόφος σέ απόσταση 500 περίπου μ. Ν. από τό χωρι6, ορατός σέ μεγά

λη ακτίνα.

ΠεΡΙΥραφή: Ό λόφος είναι πευκόφυτος κυρίως στΤ-ι Β. πλευρά του. Στίς έπιχώσεις

του lφοϊστορικου οίκισμοϋ είχε χτιστεΙ τάφος του λ. μακεδονικού τύπου με πρόσοψη

προς Δ. Β. καί Ν. από τον τάφο ύπάρχ.ουν δύο μεγάλες τομές (5 χ 5 μ. ή καθε μία και

υψους περίπου 6 μ.) άπο τήν πρόσφατη ανασκαφή στον οΙκισμό (] 975). Παλαια φωτογρα

φία της θέσης βλ. S. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, 1926, εΙκ. 25, οπου δέν ανα

φέρεται σαν προϊστορικός οίκισμος (σ. 89) άλλιi διατυπώνεται ή σωστή, δπω; αποδεί·

χτηκε, υπόθεση γιο. τήν ϋπαρξη μακεδονικοΟ τάφου. ΣτΙς τρείς τραπεζοειδείς τουμπες

πού διακρίνονται στήν είκ. 23, δ.π., δεν εχει διαπιστωθεί ή ϋπαρξη έπιφανειακών όστρα

κων. Σε απόσταση Ι .000 περίπου μ. Β. από τον οΙκισμό, ρέει ό ποταμός Άγγίτης.

'Επιφανειακή κεραμεική: wγστερη εποχή χαλκου. Ή ανασκαφή είναι άκόμη αδη

μοσίευτη.

Βιβλιογραφία: Ι. Casson, δ.π.

2. Χ. Κουκούλη, ΛΔ 23 (1968); Χρονικά, σ. 359.

Θέση Τεφίκ Μπέη Τσιφλικ κοντά στις Σέρρες, Ν. Σερρών

Ή θέση εΙναι γνωστή από τόν Casson, Macedonia, Thrace and Hlyria, 1926, Αρ

pendix Β, σ. 172 κ.έ.· άρ. θέσης 13. Σ' αύτήν, δπου αναφέρει, είχαν βρεθεί άντικείμενα

περιόδου Hallsiatt κατά τή διάρκεια του Α" Παγκόσμιου Πολέμου καί μεταφέρθηκαν

στο μουσείο της Σόφιας. Είναι δημοσιευμένα άπό τόν R. ΡορροΓ, Maierlaux pour I'eιude

dcs culΙUres des epoqucs Hallstall et la Jcne en Bulgarie et en Macedoine (βουλγ.), στό

Λππ. du Musee Nailonal dc Sofia, 1921, σ. 152 κ.έ. Στο χαρτη πού παρατίθεται στό

τέλος του βιβλίου του Casson, ή θέση τοποθετείται ΒΛ. καΙ ελάχιστα εξω άπο τίς Σέρ·

ρες. Δυστυχώς καί παρα τίς προσπαθειες, δεν εγινε κατορθωτό νά ταυτιστεί. WΟλα τά

«άντικείμενΟ'> αυτά είναι χάλκινα εξαΡTl)ματα ενδυμασίας καί τό πιό πιθανό είναι δτι

πρόκειται γιά ταφικό εϋρημα. Στήν πρόσφατη μελέτη τοΟ Κ. Kilian, Trac111zubehor
der EisenzeiI zwlschcn Agais und Adria, ΡΖ 50 (1975), σ. 11 κ.έ. δέν εχει περιληφΟεί.

~Aν κρίνει κανεΙς άπό τα σχέδια (βλ. ΡορροΓ, δ.π., εΙκ. 133 - 138), άνήκουν στά τέλη της

περιόδου Π τής εποχής τοΟ σιδήρου (βλ. Kilian, δ.π., σ. 101 κ.έ.) δηλαδή γύρω στο 600
π.Χ. 'Οπωσδήποτε ή θέση Τεφίκ Μπέη Τσιφλικ δέν μπορεί νά περιληφθεί στόν κατά

λογο τών προϊστορικών οικισμών τής 'Ανατολικής Μακεδονίας. Τή θέση άναφέρει καΙ

ό Hammond, Macedonia, Oxford 1972, σ. 382 Κ.ε.

Άντίθετα, ή θέση Νεοχώρι (βλ. Casson, Ο.π., σ. 173 άρ. θέσης 14), θά μπορουσε νά

ταυτιστεί μέ η) θέση Λόφος 133 της Άμφίπολης βλ. Δ. Λαζαρίδης, Άμφίπολις καΙ Άρ

γιλος, 1972, εκδ. Άθην. Τεχνολ. 'Ομίλου Νο 13, σ. 11 καί εδώ σημ. 4. τα άναφερόμενα

από τόν Casson. άδημοσίευτα τότε, άντικείμενα «περιόδου Ηallsιaω>, είναι αύτά πού

δημοσίευσε ό Foltiny (βλ. Λαζαρίδης, δ.π., σημ. 12).

8. ΠροΙστορικΟς οίκισμός Δοξάτ - Τεπέ χωριού Δοξάτο Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ. γ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24012'/41° 05', εκδ. '[ούλιος 1970.
Τοπογραφία: Μεταξύ τών χωριών Φτελια καί Καλαμπόκι. 1200 μ. περίπου Α. από

τή γέφυρα της λ. Τάφρου Δοξάτου πού συνήθως δεν εχει νερό.
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Περιγραφή: Χωματώδης γήλοφος. Καλλιεργείται. Πρός τό Β. τμημα του ύπάρχουν

πολλές λευκες. Ή περιοχη είναι πεδινή, εύφορη καΙ πρίν από την αποξήρανση των Τε

ναγών Φιλίππων ηταν ελώδης. Γύρω ύπαρχουν αρκετές πηγές.

'Επιφανειακή κεραμεική: Βλ. παρακάτω.

ΒιΡλιογραφία: Ι. Χ. Κουκουλη, ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 428 - 9.
2. Χ. Κουκούλη, ΑΔ 24 (1969): Χρονικά, σ. 355.
3. BCH 95 (1971), σ. 987.
Σημείωση: '1'1 θέση αύτή αναφέρεται ώς Καλαμπάκι ί\ και Καλαμπακ - Τεπέ (ΑΔ

24 (969): Χρονικά, σ. 355), γιατί βρίσκεται πολύ κοντά στό ομώνυμο χωριό. Στη βι

βλιογραφία δμως τήν όνομάζουν Δοξάτ - Τεπέ ι; Τούμπα γενικά.

9. Προiστορικός οίκισμός Άγ. Άντωνίοι) χωριου Ποτός Θάσοι)

Χάρτης: r.γ.Σ. Ι: 50.000, φυλλο Θάσου, 24037' /40036'. εκδ. 'Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Λόφος στήν παραλία του χωριου Ποτός καί σέ απόσταση σχεδόν

2 χλμ. Ν. ως ΝΑ. απ' αυτόν. 'Αμέσως μετά την πρώτη γέφυρα του δημόσιου δρόμου

ποτου - ΆστΡίδος και δεξιά. υπάρχει χωματόδρομος πού καταλήγει σέ μικρό ερειπω

μένο ναο κοντά στή θάλασσα. ·0 λόφος υψώνεται ΝΑ. άπό αυτόν και σέ άπόσταση 300
μ. Στήν κορυφη του βρίσκεται το ξωκλήσι του Άγ. Άντωνίου κτισμένο πάνω σέ άνα

σκαμμένη βασιλική (βλ. Χ. Κουκούλη, ΑΔ 25 Ο 970): Χρονικά, σ. 4(0).

Περιγραφή: Ό λόφος είναι χωματώδης 11 ήμι βραχώδης, άκαλλιέργητος. μέ χαμη

λούς θάμνους. 'Απότομος πρός τή θάλασσα. 'Απ' τήν κορυφή του διακρίνεται προς ΒΑ.

όλη σχεδόν ή κοιλάδα πού οδηγεί στό Θεολόγο. ό προϊστορικός οικισμός Καστρί

και όλες οί γύρω κορυφές. Στή θέση εχουν γίνει δοκιμαστικές τομές.

Έπιφανειακή κεραμεική: Βλ. βιβλιογραφία,

Βιβλιογραφία: Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη. ΑΔ 26 (1971); Χρονικά, σ. 416 Κ.έ.

Στό σημείο αυτό θά πρέπει νά σημειωθουν δύο άκόμη θέσεις ή «Τούμπα Ήλιο-

κώμης» καΙ ή ,(Τούμπα Κορμίστας», πού αναφέρονται από τό Ν. Μουτσόπουλο μέ

άφορμή το πρόβλημα των λιμναίων οίκισμων στή Μακεδονία ΙΙ . Δυστυχως, και παρά τήν

έπίμονη ερευνα τόσο στό χωρο μεταξύ τών δύο αύτων χωριων του Ν. Σερρων, δσο

καί στήν πεδιάδα που εκτείνεται πρός Β. (άποξηραμένα Τενάγη Φιλίππων), δεν εγινε

δυνατό νά ταυτιστουν. 'Εκείνο πού μέ βεβαιότητα μπορεί νά είπωθεΤ είναι πώς πράγματι

στή θέση Βάλτα, αγρός Λαυρέντιου Ποιμενίδη, θά επρεπε κάποτε νά είχε έγκατασταθεί

λιμναίος οίκισμός, γιατί ακόμη και σημερα. δπως και προσωπικά διαπίστωσα, διατη

ρουνται σφηνωμένοι κάθετα στό εδαφος, άπανθρακωμένοι κορμοί καστανιας που είχαν

μεταφερθεί από τά δάση του κοντινου Παγγαίου. Τά έλάχιστα όμως όστρακα πού συλ

λέγονται στήν περιοχη εΙναι πολυ νεώτερα, ίσως ρωμαiκά'2.

Ι Ι. Ν. Μουτσόπουλος. Ε.Ε.Π.Σ. Παν. Θεσ. ΣΓ Ι 0973/4). Τμημα Άρχιτεκτ6νΦν.σ. 289 ή πρώ

τη καΙ δ.π .. σ. 290 στόν υπότιτλο της φωτογραφίας αρ, ] ι ή δεύτερη.

]2. -Οπως εΙχε την καλοσύνη να μοϋ γραψει. ό καθ. κ. Μουτσόπουλος. τα εΙκονιζόμενα αντικεί

μενα στή μελέτη του. προέρχονται από άλλη θέση. πιθανό:κ; από τους Σιταγρούς. ΒΡέθηκαν. φωτογρα

φηθηκαν και παραδόθηκαν σέ κοινοτικό κατάστημα από μαθητή του και από παραδρομή σχετίστηκαν

με τήν περιοχη Ήλιοκώμης - Κορμίστας.
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β. θΕΣΕΙΣ ΆΓΝΩΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ι. ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑlρογΣ 13

*1 (10). Προϊστορικός οίκισμός χωριου Δαφνοί>δι Ν. Σερρων

Χάρτης: Γ.γ.Σ. Ι: 50.000, φύλλο Σερρών, 23045" /41004', εκδ. 'Ιούλιος 1970.
ΤΟΠΟΥραφία: Λόφος άμtσως άριστερα από την κύρια είσοδο από Ν. στό χωριό.

Περιγραφή: Ό λόφος εivαι χωματώδης και πευκόφυτος στό ΒΑ. τμήμα του, δπου

και τό ήρ&ο του χωριού. Δεσπόζει στη γύρω πεδινή περιοχή. Είναι επίπεδος στην

κορυφή του, δπου και καλλιεργεΤται.

Έπιφανειακη κεραμεική: Μέ έλαφρα στιλβωμένη μαύρη επιφάνεια, λαβή wish
bone μέ έπιφάνεια κοκκινωπη έλαφρα στιλβωμένη (πρβλ. Ρ.Μ., εΙκ. 52 11, e), διάφορα χαν

δροειδη, ιστορικ&ν χρόνων.

*2 (11). Προϊστορικός οικισμός (Μεγάλη Τούμπα}. χωριου Πετρούσσα Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. Ι: 50.000. φύλλο Δραμας, 24002' /4]009', εκδ. Ίούλιος 1970.
Τοπογραφία: Γηλοφος χαμηλός δεξιά από τό χωμrιτό8ρoμ.o που κατευθύνεται πρός

Ν. αρχίζοντας από τη διασταύρωση του δημόσιου δρόμου Δράμας - Προσοτσάνης
(μετά τό συνοικισμό ΠετΡούσσας) με τό δρόμο πού οδηγεί πρός ΠετΡούσσα (πρός Β.).

Άπέχει από τη διασταύρωση αύτη περίπου 2 χλμ. και από τη γνωστη ({Μικρη Τού

μπω)14 περίπου 200 μ. πρός Β.

Ωεριγραφή: Χωματώδης γηλοφος καλλιεργημένος εν μέρει. Στην κορυφη του ύπάρ

χει ναίσκος. Δεν ύπάρχει πηγη iΊ ποτάμι σέ κοντινη απόσταση. Ή γύρω εκταση εΙναι

πεδινη.

'Επιφανειακή κεριιμεική: Φιάλη με επιφάνεια ελαφρά στιλβωμένη (πρβλ. Σ χ. 3: 6),
πληθώρα από χονδροειδή κεραμgική εποχής XαλKoίi.

*3 (12). Ωροίστορικος οίκισμος χωριού Βέργη Ν. Σερρών

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. Ι: 50.000, φύλλο ΣωχοίΙ, 23024' 140058', εκδ. Ίούλιος 1969.
Τοπογραφία: Δ. ως ΒΔ. άπό τό χωριό βέργη καί σε απόσταση Ι χλμ. ακολουθώντας

τό χωματόδρομο πού ξεκινα από τό ΝΔ. ακρο του χωριου. Τή θtση περιτρέχει από Ν.,

Δ. και Β. σέ άπόσταση περίπου 100 μ. τό ρέμα Μαγκούρα που ρέει από Ν. πρός Β. Ή

θέση βρίσκεται αμtσως Δ. από τό στενόμακρο λόφο που εκτείνεται κατα μήκος τής Ν.

πλευράς του χωριου και που καταλαμβάνεται από τό γνωστό οικισμό των ίστορικων

χρόνων.

Ωεριγραφή: Γηλοφος πευκόφυτος σε δλη του σχεδόν την επιφάνεια, χωματώδης 11
ημιβραχώδης σε μερικα σημεία.

'Επιφανειακή κεραμεική: -Υστερη εποχη χαλκου: εγχάρακτη κεραμεική άστίλ

βωτη με επίθετο λευκό χρ&μα καΙ μοτίβα τριγωνικά συνεχόμενα με εμπίεστες στιγμές

στό εσωτερικό, λαβη wish bone με επιφάνεια καφέ. έλαφρά στιλβωμένη (πρβλ. Ρ.Μ.,

13. Όσες φέρουν ανω άριστερά αστερίσκο. εχουν έντοπιστεΙ άπό τόν υΠσΥραφ6με\lQ. Ό εξω άπό

την παρένθεση άριθμόι; εΙνοι 6 αύξων άριθμΌC; ri1c; ιcατηγoρίας. έν<i'ι ό μέσα στήν παρένθεση ό αύξων γε·

νΙKΌC; άριθμός, που άνταποκρίνεται καί στ/ν άρίθμηση τού παρένθετου χάρτη.

14. Βλ. σημ. 3.
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52 ", e), χονδροειδης κεραμεικη, σφαιρικά άΥγεΙα, καλά σηλβωμένα, με έπιφάνεια καφέ

η μαύρη.

4 (13). ΠροΙοτορικός οίκιομός Γιαλίμια χωριoiί Ποδοχώρι Ν. Καβάλαςl~

Χάρτης: Γ.γ.Σ. Ι: 50.000, φύλλο Νικ:ησιανης, 24<:1 03'/40° 49', εκ:δ. 'Ιούλιος 1969.
Τοπογραφία: ΝΑ. άπό τό χωριό Ποδοχώρι. Ν. άπό τη διασταύρωση τίΊς όδoiί

Καβάλας· θεσσαλονίκης με τόν άσφαλτοστρωμένο δρόμο πoιJ οδηγει στόν Άκροπό·

ταμο και σuyKεKριμένα 400 μ. περίπου νοτιότερα από τά τελευταΙα σπίτια toi:i Συνοικι

σμoCι Ποδοχωρίου, αρχίζει χωματόδρομος με κατεύθυνση πρός τά ΝΑ. που άφoiί, μετα

800 περίπου μ .• διασταυρωθεΙ με την Παλαιά Έγνατία 6δό και μετά 700 περίπου μ.

με ρέμα, περνϋ. ανάμεσα άπό τούς λόφους Κουμαριά καί Κουκλιάκος. Ή θέση βρίσκεται

μετά τη διασταύρωση τού χωματόδρομου μέ τό ρέμα και περίπου 300 μ. ΒΑ. η, σέ ευ

θεία απόσταση, περίπου 1300 μ. Β. άπό την κ:oΡUφη Κουμαριά.

Περιγραφή: Γήλοφος θαμνώδης. Καλλιεργείται στίς 'ItOΡUφές του. Α. από τη θέση

ύπάρχουν πηγές (Μαρμαρά Βρύση). Γενικά, στην περιοχη, πoιJ είναι λοφώδης, ύπάρ

χουν πολλά ρέματα.

"Επιφανειακή κεραμεική: βλ. παρακάτω.

11. θΕΣΕIΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ Απα ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ'Ι'ΠΟΡΙΚΟΥ ΟIΚIΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΙΤΑΓΡΩΝ

Άπό τΙς θέσεις αυτές, άγνωστες ως σημερα, εχει γίνει περισυλλογη έπιφανειακων

οστράκων, πού φυλάγονται στό Μουσείο των ΦιλΙππων. Άνέρχονται στόν άριθμό των

ενδεκα καΙ είναι όλες σχεδόν στήν περιοχή της πεδιάδας τίΊς Δράμας, δπου και ό οικι

σμός τών Σιταγρών. Περισυλλογή εχει γίνει καί άπό ηδη γνωστες θέσεις. ΟΙ ενδεκα

αιJτες θέσεις περιγράφονται στο τέλος.

Στό σημεΙο αύτό κρίνεται σκόπιμο νά χρησιμοποιηθεΙ ό ίδιος τρόπος περιγραφης

καί γιό δώδεκα από τΙς θέσεις του καταλόγου Θεοχά ρηlα, μιό πού άναφέρονται σ' αύτόν

γιό πρώτη φορά, με εξαlρεση τις θέσεις KαλαμπιiK-Τεπέ, Καλλίφυτος, Κεφαλάρι, Kα~

λός 'Αγρός καί Όρφάνι (Παλιόκαστρο Καριανης η Κάρυανης), για τις όποίες εχει γί·

νει μνεΙα στα. Χρονικα. τοϋ 'Αρχαιολογικού Δελτίου κ.ά.

Ι (14). Προ(στορικός οίκιομός Άγριάνιοτα χωριοϋ Νέο Σούλι Ν, Σερρών (άρ. καταλ.

Θεοχάρη Ι)

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. ]: 50.000, φύλλο Σερρών, 23° 39'/41° 06', έκδ. Ίούλιος ]970.
Τοπογραφία: Έκτεταμένος λόφος στό Α. &ς ΝΑ. άκρο το;) χωΡ10υ σέ απόσταση

400· 500 μ. ΝΑ. από τό ηρώο της πλατεΙας.

Περιγραφή: Ό λόφος είναι χωματώδης, όμαλός, καλλιεργημένος και δεσπόζει

στην περιοχή. Βρίσκεται αναμεσα στά ρέματα Μπεκιάρ Λάκκος Α. και ένός άλλου

χωρις δνομα Δ. πoιJ περviί μέσα από το χωριό.

Ι S. Eίtxαριστά:ι την 'Επιμελήτρια δ. Παρλαμiί. Υιό τήν άδεια τ~ι; μελέτηι; τιtιν oστρά.:ιuν πα/ι lφοέρ

χovtαι όπό τή θiση αίιτή (βλ. παρα.:άτω), Τά ε1χε σιιλλέξει ό Έιιιμύ.ητήι; ιr;:. Άλιιιράντηι; τόν Aύrou

στο τσΟ 1974.
16. Ό.Jι"., σημ. 4.
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Έπιφανειακή κεραμεική: φιαλες τροπιδωτες με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια καί

σχέδιο μέ γραφίτη, διάφορα μέ στιλβωμένη επιφάνεια.

2 (15). ΠροϊστορικΟς οικισμός χωριοϊί Καλλίφυτος Ν. Δράμας (άρ. κα,αλ. Θεοχάρη 4)

Χάρτης: Γ. γ.Σ. Ι; 50.000, φύλλο Δράμας, 24013' /4 Ι ο 11', Εκδ. 'Ιούλιος 1970.
ΤΟΠΟΥραφία: Δυτικά από το χωριό και σε απόσταση περίπου 500 μ. Προς Ν. καί

σε απόσταση περίπου 400 μ. συμβάλλουν δύο ρέματα χωρίς όνομα. Ό καλύτερος δρό

μος πού μπορεΙ v· ακολουθήσει κανείς, είναι 6 χωματόδρομος που ξεκινϋ. από το ΒΔ.

ακρο του χωριού καί κατευθύνεται προς Ν. Ή θέση είναι όρατή από το δρόμο Δρά

μας - Καλλιφύτου, λίγο πριν από τήν είσοδο στό χωριό.

ΠεΡΙΥραφή: Λόφος χαμηλός, τραπεζοειδής, μέ θέα τήν πεδιάδα της Δράμας πρΟς

ΝΔ. Καλλιεργείται κατά ενα μέρος στήν κορυφή του. Ή ύπόλοιπη εκτασή του είναι

θαμνώδης. Ύψομετρικό Τf'jς Γ.Υ.Σ. στήν κορυφή του. Σ' ελάχιστη άπόσταση πρός Β.

ύπάρχει αλλος λόφος, χωρίς ενδιαφέρον.

'Επιφανειακή κεραμεική: Καφε σχέδιο σέ κίτρινο φόντο (Β3ε), black οη red φιάλες

μέ στιλβωμένη φαιά η κοκκινωπή επιφάνεια καί σχέδιο μέ γραφίτη (πρβλ. εδώ Σ χ.

3: 6), κυλινδρικά πόδια άπό <{τράπεζες>" εγχάρακτα πόδια τριγωνικης τομης άπό

«τράπεζες», ήθμοί, άπιοειδη η κολουροπυραμιδοειδη ύφαντικά βάρη, εγχάρακτα μέ

σπειροειδη iΊ εύθύγραμμα θεματα, λαβή ΙUbular πρώιμης έποχf'jς χαλκου, λίθινοι πε·

λέκεις τύπου Β, λίθινος πέλεκυς με διαμπερή όπή γιο. τήν υποδοχή του στυλιαριου,

διάφορα με στιλβωμένη επιφάνεια.

ΒιβλΙο-Υραφία: Ι. 'Αναφέρεται δτι εχουν συλλεγεί οστρακα, βλ. ΛΔ 20 (1965): Χρο

νικά, σ. 467.
2. Garasanin 1963.

3 (16). Προϊστορικός οίκισμΟς χωριου Καλός ΆγρΟς Ν. Δράμας (όρ. καταλ. Θεσ-

χάρη 5)

Χάρτης: Γ.γ .Σ. 1 : 50.000, φύλλο Δράμας, 24" 06' /40006", εκδ. 'Ιούλιος ]970.
Τοπογραφία: Γήλοφος άμέσως Β. ως ΒΑ. άπό τήν αύλή του Δημοτικου Σχολείου

τοϋ χωριου πού βρίσκεται στό Β. άκρο του, ανάμεσα από δύο ξηροπόταμους χωρίς όνομα

πού ενώνονται ανατολικότερα.

Περιγραφή: Ό λόφος είναι χαμηλός, χωματώδης καί πευκόφυτος. Ή περιοχή γύ

ρω είναι πεδινή.

'Επιφανειακή κεραμεική: Με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια (black burnished), εγ

χάρακτα χονδροειδf'j με σπειροειδf'j θέματα καί επιφάνεια καφέ η μαύρη, άπιοειδες ύ

φαντικό βάρος. Βλ. καί βιβλιογραφία.

ΒιβλΙο-Υραφία: ]. Χ. Κουκούλη, ΑΔ 25 (]970): Χρονικά, σ. 402.
2. Schachermeyr 1976, σ. 161.

4 (17). ΠροϊστορικΟς οίκισμος χωρ'οΟ ~Λνω Συμβολή (Μπάνιτσα) Ν. Δράμας (όρ. καταλ.

Θεοχάρη 7)

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. Ι: 50.000, φύλλο Δράμας, 24002'/41 ο 02', εκδ. 'Ιούλιος ]970.
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Τοπογραφία: Λόφος περίπου 1.203 μ. ΒΔ. άπο το χωριο Άνω Συμβολή, περίπου

200 μ. Δ. άπο το σημείο πού συναντιώνται οί χωματόδρομοι προς Φ;υτολεΤβος καί 'Λ

λιστράτη καί ό ποταμός 'Αγγίτης μέ τή λ. αρδευτική τάφρο τών Φιλίππων.

Περιγραφή: Ό λόφος εχει πυραμιδοειδή διαμόρψω:Jη άπό Β. καί είναι χωματώδης.

Στήν κορυφή του καλλιεργείται. Στήν Α. του πλευρα διατηρουνται λείψανα μεσαιωνικου

τείχουςΙ7. Ό λόφος βρίσκεται πάνω σε εδαφικι) εξαρση. Τήν περιρρέει άπό Ν. καί Δ.

ό 'Αγγίτης πού συνεχίζει νά κυλα πρός Δ. άνάμεσα από φαράγγι (Στενά Πέτρας). 'Αμέ

σως Β. άπο τό λόφο ύψώνεται άκόμη ενας, στόν όποΤο συλλέγονται έπίσης όστρακα

άλλά ίστορικών χρόνων, κυρίως ρωμαϊκά. 'Αμέσως Α. απ' το λόφο διατηρουνται τά

έρείπια δύο παλαιών παγοποιείων. Στήν περιοχή ύπάρχουν πολλες πηγές.

'Επιφανειακή κεραμεική: ·Οστρακο νεολιθικό πιθανώς black topped, χονδροειδής

κεραμεική έποχής χαλκου. 'Επίσης ρωμαϊκά καί βυζαντινά όστρακα.

5 (18). Προϊστορικός οίιησμός Καλαμπάκ - Τεπέ χωριού Καλαμπάκι Ν. Δράμας (άρ.

καταλ. Θεοχάρη 8)

Χάρτης: Γ. γ.Σ. Ι: 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 13' /4] ο 03', εκδ. 'Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Περίπου Ι χλμ. Α. ως ΝΑ. άπ' το χωριό Καλαμπάκι. Μεταξύ τών δύο

(απ' τούς 3) χωματοδρομων πού όδηγουν απ' τό χωριό στά χωράφια Α. Σέ απόσταση

500 μ. πρός Ν. ή λεγόμενη Διώρυγα Καλαμπακίου πού δέν εχει πάντα νερό.

Περιγραφή: Χαμηλός γήλοφος χωματώδης. Ή γύρω περιοχή είναι πολύ εύφορη

καί εχει πολλές πηγες. Πριν άπό n)ν άποξι)ρανση των Τεναγών Φιλίππων Iltav έλώδης.

'Επιφανειακή κεραμεική: Μέ σχέδιο κόκκινο σε καφετί έπιφάνεια στιλβωμένη,

black ΟΩ red, μέ έπιφάνεια μαύρη στιλβωμένη καί σχέδιο με γραφίτη, διάφορα μέ στιλ

βωμένη έπιφάνεια. απιοειδές ύφαντικό βάρος, χονδροειδής κεραμεική με ταινιωτή δια~

κόσμηση άπό λοξες εγχάρακτες γραμμές στό Xεi"λoς η κοιλιά, φιάλες με εγχάρακτα

σπειροειδή κοσμι)ματα. Κλασικών, ρωμαϊκών καί βυζαντινών χρόνων όστρακα.

Βιβλιογραφία: Χ. Κουκούλη, ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 428 κ.έ. (Καλαμπάκι).

6 (19). Προϊστορικός οΙκισμός χωριου Κεφαλάρι Ν. Δράμας (άρ. καταλ. Θεοχάρη 9)

Χάρτης: Γ.γ.Σ. 1: 50.000, φύλλο Κρηνίδων, 24° 16'/41°04", εκδ. Ίούλιος 1970.
Τοπογραφία: Ή θέση βρίσκεται Ι χλμ. Α. άπό τό χωριο ~Aγ. 'Αθανάσιος, περίπου

200 μ. δεξια άπό τό χωματόδρομο που κατεβαίνει άπό Β. προς Ν. κατά μηκος τών λό

φων πού άπλώνονται Α. από τα χωριά -Αγ. 'Αθανάσιος - •Ανω Κεφαλάρι καί 500 περίπου

μ. Δ. άπο τίς λεγόμενες πηγές Βοίράνης.

Περιγραφή: Ή τούμπα είναι έκτεταμένη καί πολυ χαμηλή. Δ. της καί σε άπόσταση

200 μ. ntpva ρέμα με κατεύθυνση πρός Ν. Πρός τά Α. της ύπάρχουν πολλές πηγές. Στήν

κορυφή της εχει ανασκαφεί κτήριο βυζαντινών χρόνων (βλ. ΑΕ 1973, Χρον., σ. 37).
Τά όστρακα βρίσκονται στους πρός Δ. καί Ν. αγρούς.

'Επιφανειακή κεραμεική: «Τράπεζω, έγχάρακτη (πρβλ. εδώ Σ χ. 4: 11 - ]2), ενα

όστρακο black topped (πρβλ. εδώ Σ χ. 6: 12), όστρακα με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια,

χονδροειδής κεραμεική.

17. Βλ. "αϊ Ρ. Lemerlc, Philippcs CI la Macedoine Orientalc, Paris 1945, σ. 74 σημ. 2.
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Βιβλιογραφία: Άναφέρεται δτι εχουν συλλεγεί δστρακα, βλ. ΑΔ 20 (1965): Χρο

νικά, σ. 467.

Θέση Άσημότρυπα nayγaiou Ν. Καβάλας (όρ. κατ. Θεο'Χάρη 13)

"-Ι σωστή ονομασία της θέσης είναι Άσημότρυπες. Πρόκειται για τρείς σπηλιές,

σέ υψόμετρο περίπου 1400 μ., που απέχουν μεταξύ τους έλαχιστα (γύρω στα 30 - 50 μ.)

καί βρίσκονται σέ απόσταση 5 περίπου χλμ. σέευθεία γραμμή ΝΔ. από το χωριο Νική

σιανη τού Ν. Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα: ξεκινώντας κανείς από τή Νικήσιανη

μέ κατεύθυνση ΝΔ., ακολουθεί αρχικα το δρόμο που οδηγεί στα λατομεία του χωριού

καί κατόπι μονοπάτι, που περνα διαδοχικά από τίς θέσεις Γαβανάρη ρέμα, Λειβάδι,

τή δεξαμενή νερου του χωριου, τή θέση Λάκκο, τό ρεμα Σοποτός, τή θέση Σκάλα Λάκκο

και τέλος τή θέση Καριαρίστρες. Γιά τήν ανάβαση, που είναι πάρα πολυ κοπιαστική,

χρειάζεται οπωσδήποτε οδηγός ντόπιος. Οί Άσημότρυπες βρίσκονται σε απόσταση πε

ρίπου 700 μ., Β. ως ΒΔ., σε ευθεία γραμμή από τήν κορυφή Αυγό και Ι χλμ., Α. ως ΒΑ.,

σε ευθεία γραμμή απο τήν κορυφή Μάτι. Ή μεσαία απ' αυτές ειναι σπηλαιοβάραθρο στο

όποιο ή είσοδος είναι πολυ δύσκολη, ενG:l οί δύο άλλες σχηματίζουν ευρύχωρες φυσικές

είσόδους. Καί στις τρείς δέν διατηρουνται ίχνη εγκατάστασης ανθρώπου. Άπό άποψη

γεωλογική καί οί τρείς είναι πλούσιες σέ μεταλλοφόρα πετρώματα. Στήν είσοδο της

τρίτης απο δεξιά, διατηρούνται δυο κυλινδρικά αυλάκια άπο σφήνα (βλ. Ά. Όρλάνδου,

Τά υλικά δομης τG:lν αρχαίων Έλλήνων 11, σ. 86, κ.ά.), ίδιας διαμέτρου, περίπου 0.04
έκ., που πιστοποιουν έπιφανειακή εξόρυξη, έπειδή μεταλλευτικές στοες δέν υπάρχουν,

μια καί τά ανοίγματα η οί διάδρομοι που συνεχίζουν μετά τήν είσοδο τους είναι φυσικά.

'Οπωσδήποτε τό θέμα των αρχαίων μεταλλείων τού Παγγαίου χρειάζεται συνολική αντι

μετώπιση μιά καί τα σχετικά στοιχεία πληθαίνουν συνεχως. 'Εκείνο που θά μπορούσε νά

προσθέσει κανείς εδώ είναι δτι σέ μικρή αποσταση απο τή Νικήσιανη, περίπου Ι χλμ.

Ν. από το ναό της 'Αγίας Παρασκευης, υπάρχουν τεράστιοι σωροί από σκουριές, τά

υπολείμματα δηλαδή που άπομένουν μετά άπό τήν τήξη του μετάλλου σε υψικαμίνους.

Οί Άσημότρυπες είναι γνωστές iΊδη άπό τά χρόνια του Casson (βλ. Casson, δ.π.,

σ. 65, 76, 78) πού, χωρίς νά εχει δεί, όπως αναφέρει, συγκεκριμένα στοιχεία, δέχεται πως

γινόταν εξόρυξη μετάλλου, άπο τήν ονομασία τους καί ίσως απο τήν τοπική παρά

δοση για μεταλλεία του Μ. Άλεξάνδρου στή θέση αύτή.

7 (20). nΡOiatOPIKOς οικισμός χωριου Ν. Μπάφρα Ν. Σερρων (<<ρ. καταλ. Θεοχάρη 14)

Χάρτης: Γ. γ.Σ. 1 : 50.000, φύλλο Νικήσιανης, 24002' /400 60', εκδ. 'Ιούλιος 1969.
Τοπογραφία: Μέσα στό χωριό δεξιά από τό δρόμο Καβάλας - ΣερρG:lν. Άπό Α. ορί

ζεται μέ ρέμα χωρίς όνομα άπο Ν. με χωματόδρομο πού οδηγεί στό Δ. τμημα τού χωριού.

Τά ι'.ίλλα του όρια είναι ασαφη.

nεριγραφή: Χαμηλός γήλοφος πολυ εκτεταμένος (περίπου 200 χ 150 μ.). Καλλιερ

γείται εν μέρει στήν ισοπεδωμένη του κορυφή, δπου καί τό Δημοτικο Σχολείο και ή

εκκλησία του χωριου.

'Επιφανειακή κεραμεική: Καφε σχέδιο σέ κίτρινο φόντο (Β3ε), κυλινδρικά πόδια

((τραπεζG:lν~), εγχάρακτα πόδια ,nραπεζG:lν)~ (πρβλ. έδG:l Σ χ. 4: 11 - 12), black οη red,
με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια καί σχέδιο μέ Υ'ραφίτη, έγχάρακτα μέ λευκό επίθετο
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χρ&μα καί μαύρη επιφάνεια στιλβωμένη (πρβλ. Garasanin 1963, εlκ. 18,20), έγχάρακτα
μέ καφεκ6κκινη επιφάνεια καϊ μαιανδροειδη ii σπειροειδή κοσμήματα. με έμπίεστη

διακόσμηση (πρβλ. Renfrew 1970b, εϊκ. 6 τό άριστερά της δεύτερης σειράς). λαβή μέ

έπιφάνεια σταχτιά στιλβωμένη καί με κομβιοειδη άπόφυση. άπιοειδη ύφαVΤΙKά βάρη.

πελέκεις λίθινοι, έnάραKτα μέ στιλβωμένη φαιά έπιφάνεια (πρβλ. έδώ Σ χ. 5 : 7).

8 (21). Προϊστορικος οΙκισμός Παλιόκαaτρο 'Χωριου Όρφανίου Καριανής Ν. Καβάλας

(= Όρφάνι, άρ. καταλ. θεοχάρη 18)

Χάρτης: Γ. γ .Σ. 1: 5O.OCMJ, φύλλο Ροδολείβους, 23059'/40046', εκδ. 'Ιούλιος 1970.
ΤοltΟΥραφϊα: Στό μέσο περίπου της άπόστασης Όρφανίου Καριανης. σε άπόσταση

περίπου 1.5 χλμ. ΒΔ. άπό την Καριανή.

ΠεΡΙΥpaφή: Λ69Οζ με υνος περίπου 20 μ. Καταλαμβάνει μεγάλη ειcταση. Βραχώδης

κυρίως πρός ΝΑ. και Α., σπου Kai έρείπια όχυρωματικοϋ περιβόλου μεσαιωνικών χρό

νων.

'Επιφανειακή κεραμεικ:ή: 'Αντιπροσωπευτική κεραμεική άπό τόν οικισμό βλ. ΑΔ

27 (1972): Χρονικά. σ. 527-29.
8ιβλΙοΥpaφία: ΠΑΕ. 1938, σ. 103, σπου Ύίνεται άπλή μνεία Ύιά προίστορικό οίκισμό

πεΡΙΟΧi)ς Όρφανίου. 'Αναφέρεται επίσης άπό τό Δ. Λαζαρίδη. ΆμφίπολΙζ καϊ νΑΡΎιλος.

1972, σειρά Άρχαίες Έλληνικές Πόλεις. Άθην. Τεχνολ. ·Ομιλος, ο 13. σ. 10.

Προϊστορικος οΙκισμος χωριού ΜουσΟένη Ν. Καβάλας (όρ. καταλ. Θεοχάρη 21)

Ό οικισμός αύτός πιθανολΟΎείται σάν νεολιθικός, άλλά με άβέβαιη θέση καϊ άπό

τό Δ. Λαζαρίδη, Άμφίπολις καί -ΑΡΎιλος. σ.π .• είκ. 10. Ώστόσο. παρά τήν επίμονη επι

φανειακή ερευνα. δέ βρέθηκαν προίστορικά όστρακα. Ν. άπό τό χωριό διατηρεΙται

τμημα τείχους με υστεροαρχαίκή, άλλά καί νεώτερες φάσεις, ποιι θά μπορούσε ίσως νά

ταυτιστεΙ με τήν ΠέΡΎαμο (Ήροδ. ΥΙΙ, 112), βλ. Ύενικά Ρ. Collart, Phillippes ville de
Mncedoine, Paris 1937, σ. 75 κ.ά. Άλλά καϊ Ν. άπό τη Μουσθένη, στήν πεδιάδα πού

απλώνεται μέχρι τό δρος Σύμβολο, δεν εχει έντοπιστεΤ μέχρι σήμερα ΠΡΟίστορικός οι·

κισμός. ούτε καί εΙναι Ύνωστό προίστορικό άντικείμενο άπό τήν περιοχή.

9 (22). ΠΡοi:σΤΟΡΙΚΟς οίκισμός Καρα Όρμάν Καβάλας Ν. Καβάλας (άρ. καταλ. Θε

οχάρη 24)

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. Ι: 50.αΧΙ. φύλλο Καβάλας. 24" 25-26' /4fJ" 57'. 1:κδ. Ίούλιος 1970.
ΤΟΠΟΎραφία: Στό δρόμο Καβάλας· Κομοτηνης άριστερά, σέ άπόσταση 200 - 300

μ. Δ. άπό τό δημοτικό στάδιο της Καβάλας καί ]00 μ. Α. άπό τη Ύέφυρα τοΟ χειμάρρου

Ξερό ρέμα.

ΠεΡΙΥραφή: Λόφος χαμηλός καί βραχώδης, ιδίως στό Ν. τμi)μα του. Δέν καλλιερ·

ΥεΤται. Ή γύρω περιοχή είναι πεδινή μέ άρκετές πηΎές. Στήν κορυφη ύπάρχουν χαρακώ

ματα.

'Επιφανειακή κ:εραμεικ:η: Χονδροειδής έποχης χαλκοΟ.

ΠρoίaτOΡΙKός οικισμός χωριου έας Καρβάλης Ν. Καβάλας

Ή θέση άναφέρεται σάν προϊστορική Ύενικά καί άπό τόν D. Lazaridis, Thasos
and its Peraia. Anc. Greek Cities. Άθην. Τεχνολ. -Ομιλος. Νο 5.1971.15. Στήν παραλια-
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κή δμως αυτή περιοχή πού ορίζεται Δ. άπό το εργοσrάσlO χημικων λιπασμάτων και Α.

από τό χωριό Νέα Καρβάλη άλλά και στην προς Β. πεδινή περιοχή, παρά τις πρoσπά~

θειες, δεν εχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα προϊστορικος οίκισμός, οϋτε και eiV<ll γνωστό
προϊστορικό άντικείμενο. Στην περιοχή αυτή τοποθετείται ή πόλη 'Ακόντισμα, βλ.

πρόσφατα Χ. Κουκούλη, ΑΛΛ ν (1972), σ. 474 κ.Ι. καΙ Lazaridis, δ.π., σποραδlκα.

"Αν λοιπόν εξαιρέσουμε άιτο τον κατάλογο Θεοχάρη 18 τις θέσεις Άσημότρυπα,

Μουσθένη καΙ Νέα Καρβάλη, άπομένουν 24 θέσεις, στίς όποίες μιτοροί\ν νά προστεθοϋν

οί 24 άγνωστες ίΊ γνωστές θέσεις που άναφέρθηκαν. ·Ετσι ό γνωστός μέχρι σήμερα

αριθμός τ&ν προϊστορικών οικισμων της 'Ανατολικης Μακεδονίας ανέρχεται σε 48.

γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ό κατάλογος δλων τών γνωστών μέχρι σήμερα προϊστορικών θέσεων της Άνατο

λικης Μακεδονίας αποβλέπει: 1. Στήν εξομάλυνση τών τοπογραφικών προβλημάτων γιά

μια μελλοντική, εστω πιθανή, συνολική μελέτη δλου του χώρου, εφ' Όσον βέβαια θά

χουν άνασκαφεί και άλλες θέσεις, ετσι που νά είναι δυνατή ή ανασύσταση του περιβάλ

λοντος μιας εποχης της προϊστορίας. 2. Στόν ευκολο καταρτισμό χάρτη της διάδοσης

κάθε κατηγορίας επιφανειακης κεραμεικης, μια. και εχει καταβληθεί προσπάθεια να ανα

φερθούν δσες απαντωνται σ' δλους τους γνωστους οικισμους καί φυσικά στους άγνω

στους, για τους όποίους δεν ειχαν άναφερθεί ως τώρα συγκεκριμένα, και 3. Στόν προ

γραμματισμό μελλοντικών άνασκαφ&ν.

δ. ΟΙ ΠΡΟ·Ι·ΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟIΚΙΣΜΟΙ ΔΟΞΑΤ-ΤΕΠΕ ΚΑΙ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

'Από τήν επιφανειακή κεραμεική τ&ν οίκισμ:»ν που αναφέρθηκαν, θα συζητηθεί

εδω συγκριτικά ή προερχόμενη άπό τό Δοξατ - ΤεπέΙ\Ι της πεδιάδας της Δράμας, μεταξυ

Σιταγρών και Ντικιλί τας, και άπό τή θέση Γιαλίμια του χωριού Ποδοχώρι, στήν πε

διάδα μεταξυ Συμβόλου και Παγγαίου, δηλ, σε ελάχιστη απόσταση Β. άπό τον Άκρο

πόταμο, τόσο γιά τόν πλούτο και τήν ποικιλία πού παρουσιάζουν δσο καί για τή γεω

γραφική τους θέση, γεγονότα πού παρέχουν τή δυνατότητα γιά εξέταση μερικ&ν προ

βλημάτων της προϊστορίας της Άνατολικης Μακεδονίας - Θράκης.
Οί διάφορες κατηγορίες της κεραμεικης, εχουν σχεδόν άπόλυτη άντιστοιχία με

τίς κατηγορίες πού ό French εχει διακρίνει άλλα και εχει περιγράψει τόν τρόπο της

κατασκευης, τίς ίδιορρυθμίες, τις παραλλαγές, τα σχήματα και τή διακόσμηση τους. Οί

κατηγορίες αυτές τού French εχουν καταρτιστεΤ με βάση επίσης επιφανειακή κεραμει

κή άπό άλλους οίκισμους της ίδιας Τι άμεσα γειτονικων περιοχων2J •

18. Ό.π .. σημ. 4.
19. Ευχαριστ/i) θερμά τήν Έπιμελήτρια Κ. Χ. Κουκούλη· Χρυσανθάκη γιά τήν αδεια της μελέτης

του ύλικοΟ άπό τή θέση αύτή, άλλά καΙ για καθε πολύτιμη πληροφορία. Έπίσης τόν Έπιμελητή κ. Χ.

Πέννα για τήν άπό κοινου έπίσκεψη μερικli)ν άπό τίς θέσεις καΙ τόν Έπιμελητή Κ. Χ. Μπακιρτζη γιά τη

φωτοτυπία δυσεύρετου αρθρου.

20. French 1964. σ. 31 κ.ε.
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ΚΑΤΑΑΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΗΣ,

ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ-

Ι ΚατηΥορία: Μαύρη διακόσμηση σε κόκκινο φόντο (black on red) = κατηΥ. 3
τοο French.

α. Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 1 : Ι - 14)

Ι. Φιάλη καμπυλούμενη πρός τά fξω. Έπιςκiνεια με κόκκινο επίχρισμα. σχέδιο μαί)-

ρο. Στιλβωμένα σχέδιο καί επιφάνεια!!. Διάμ. περ. 0.3].
2. Φιάλη καμπυλούμενη πρός τά έξω. WΟπως τό Ι. Διάμ. περ. 0.26.
3. Φιάλη καμπυλούμενη πρός τά έξω. ·Οπως τό 1. Διάμ. περ. 0.31.
4. Φιάλη, όπως τό 1. Διάμ. περ. 0.32.
5. Τροπιδωτή φιάλη. ·Οπως 1"ό Ι. Διάμ. περ. 0.27.
6. Φιάλη. ·Οπως τό Ι. Διαμ. περ. 0.20.
7. Φιάλη. ·Οπως τό Ι. Διάμ. περ. 0.26.
8. Φιάλη καμπυλο(ιμενη πρός τά έσω. WΟπως τ6 Ι.

9. Φιάλη (;). ΜασtOειδής άπόφυση κοντά στή λαβή. ·Οπως τ6 Ι.

]0. Φιάλη καμπυλούμενη πρός τά fow μέ μαστοειδή άπόφυση. WΟπως τό Ι.

11. Φιάλη μέ μαστοειδή απόφυση. ·Οπως τό 1 αλλα ή εσωτερn:ή επιφάνεια με πολύ

OKoi>ρo ιcόιcιcινo επίχρισμα.

12. φιαλη μέ ιcαμπυλoύμενo πρός τά έξω τ6 περί τά χείλη τμιΙμα. ·Οπως τό Ι.

13. Φιάλη ιcαμπυλoύμενη πρός τά έξω με τμημα τιΙς βάσης. ·Οπως r6 Ι άλλά ή εσωτε·

ριιcη ιcαΙ εξωτερική επιφάνεια μέ πολύ OlζoUΡO επίχρισμα.

14. ΆγγεΙο στενούμενο πρός τα ανω (;). Έπιφανεια με κόκκινο επίχρισμα, σχέδιο αση~

μΙ Στιλβωμένα σχέδιο καί επιφάνεια. Ή εσωτερικη επιφάνεια χωρίς έπεξεΡΥασία.

β. Ποδοχώρι (Σ χ. Ι : 15 - 24)

15. Φιάλη. Έπιφανεια με Kόιcιcινo επιχρισμα, σχέδιο καφέ. Στιλβωμένα σχέδιο καί

επιφάνεια. Ή εσωτερική επιφάνεια είναι φθαρμένη.

16. Λαβιι από χεΙλος φιάλης (;). 'Επιφάνεια με ΙCόKKινO επίχρισμα, σχέδιο μαΒρο.

17. Φιάλη. "Οπως τό 16. Διαμ. περ. 0.38.
18. Φιάλη καμπυλούμενη πρός τα έξω. Έπιφάνεια με κόκκινο επίχρισμα, σχέδιο μαί)

ρο ως άσημΙ Στιλβωμένα σχέδιο ιcαι επιφάνεια. Διάμ. περ. 0.25.

• Στό Σ χ. Ι ή έξωτερική έπιφάvεια τοΟ άγΥε(ου εΙναι ή πρόc; τά δεξιά (δίπλα στήν τομή). 'Αντί

θετα στά υπόλοιπα σχέδια ή έξωτερική έπιφάνεια τοΟ άπείου εΙναι ή πρόι; τά άριστερά.

21. Μέ τ/ λ. Ιπίχρισμα άποδίδεται ή λ. wash πού στό λεξιλόγιο τΓιι; κεραμεικΓις τέχνης σημαίνει

τήν έπάλει...η τοΟ άΥΥείου μετά τό ",ήσιμο μΙ πολύ αραιό. καί χρωματισμένο άνάλΟΥα. σάν UΔΡΌXρωμα.

πηλό. ΜΙ τή λ. στιλβωμένοι; άιtοδίδεται ή λ. burnished πού σημαίνει τό -yuάλισμα το(Ι άπι:ίοο μέ στιλ

βωτήρα. μΙ άιtλό ϋφασμα fj μέ τό νύχι. iίσr:ερα άιtό τό τελικό ...ήσιμο του άπείou. Ή διάκριση άνάμεσα

στό tιtίχρισμα (_ wash) καί στ/ν tιtάλι:ιιιιη τού άπείou μέ πολίι ltaXUtEΡO διάλυμα ( ... slip) δtν μπορεί

νά είναι ιt6:ντα σαφής, γι' αίιτό καί !Σροτιμαται tδιiι ή λ. έπίχρισμα !Σού tl\"QL Itιό άκρ,βής άπό τή λ. Υά

ΝWΜα Itoύ χρησιμοποιεΙται γιά τήν κασσιΤέρωση μΙ:TαλλίVΩν άντΙKειμέVΩν. Γιά θέματα T&XνΙKrιι; Tιi'ιν

ιιpoΙσTOpΙι«i)ν άπείων βλ. F. MaIsoα. Τeι;hnίques of the Earl)' 8ronze Age PoHers ιι Τarsus στό Τar

sus ιι (ed. Η. Goldmann). Princ:eton 1956. σ. 352 Κ.έ.
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19. Φιάλη καμπυλούμενη πρός τό έξω. 'Επιφάνεια με κόκκινο επίχρισμα, σχέδιο μαύ-

ρο. Στιλβωμένα επιφάνεια καί σχέδιο. Διάμ. περ. 0.13.
20. Βάση. ~Oπως τό 19. -Εχει αποδοθεί ή έσωτερικη επιφάνεια. Διάμ. 0.042.
21. Φιάλη (;). -Οπως τό 19.
22. Φιάλη. -Οπως τό 19.
23. Φιάλη καμπυλούμενη πρός τό εσω. ·Οπως το 19.
24. Άπείο στενούμενο πρός τό άνω. 'Επιφάνεια με κόκκινο έπίχρισμα, σχέδιο ασημί.

Στιλβωμένα σχέδιο καί έιtιφι'tVΕια.

ΙΙ Κατηγορία: Καφέ διακόσμηση σΙ κΡέμ βάθος (brown οη cream) = κατηγορία

5 τού French

α. Δοξάτ - Τεπέ (δεν αντιπροσωπεύεται)

β. Ποδοχώρι (Σ χ. 2 : ] • 10)

Ι. Φιάλη. Έπιφάνεια με lφέμ έπί::ιρισμα. σχέδιο καφέ. Στιλβωμένα σχέδιο καί έπιφά-

νεια. Διάμ. περ. 0.38.
2. Φιάλη (;). ·Οπως τό Ι.

3. Άπείο στενούμενο πρός τό άνω. ·Οπως το Ι. Διάμ. περ. 0.12.
4. (;). -Οπως τό 1.

$. Οίνοχόη (;). -Οπως τό ]. Έλάχιστα στιλβωμένο.

6. ΆπεΤο σΤΕνούμενο πρός τά α.νω. -Οπω.; τό Ι.

7. Φιάλη. Έπιφάνεια μέ καφετί επίχρισμα. σχέδιο σκοϋρο καφέ. Στιλβωμένα σχέδιο

καί έπιφάνεια.

8. Φιάλη (;). -Οπως τό 7. Διάμ. βάσης περ. 0.15.
9. ΆπεΤο με στενούμενο πρός τά ι)νω λαιμό. Έπιφάνεια μέ επίχρισμα κρέμ ως καφέ

άνοιχτό, σχέδιο σκουρο καφέ. Στιλβωμένα σχέδιο καί επιφάνΕια.

10. ; . ·Επιφάνεια με καφέ άνοιχτό επίχρισμα καί σχέδιο σκουρο καφέ. Στιλβωμένα

σχέδιο και έπιφάνεια.

111 Κατηγορία: Διακόσμηση με γραφίτη (graΡhίιe painted) = κατηγορία 8 του

French

α. Δοξάτ· Τεπέ (Σ χ. 3: Ι - 16)

Ι. Φιάλη καμπυλούμενη πρός τά έσω. Έπιφάνεια μαύρη στιλβωμένη, σχέδιο μέ γρα

φίτη. Διάμ. περ. 0.29.
2. Φιάλη μέ τριγωνικη άπόφυση στό εσω μέρος ri'jt; άπόληξης του πρός τά εσω καμπυ-

λούμενου XείλOI>ς. -Οπως τό Ι. Διάμ. περ. 0.23.
3. Φιάλη. -Οπως τό Ι. Διάμ. περ. 0.18.
4. Φιάλη καμπυλούμενη πρός τά έξω. -Οπως τό Ι.

5. Φιάλη καμπυλούμενη πρός τά έξω. -Οπως τό Ι. Διάμ. περ. 0.26.
6. Φιάλη με καμπυλούμενο πρός τά έξω τό πρός τά χείλη της τμημα. ΈπιφάνΕια κα-

στανόμαυρη στιλβωμένη, σχέδιο μέ γραφίτη. Διάμ. περ. 0.29.
7. Φιάλη μέ μαστοειδη άπόφυση. Έπιφάνεια φαιά στιλβωμένη, σχέδιο με γραφίτη.

8. Φιάλη. Έπιφάνεια καφέ στιλβωμένη ελαφρά, σχέδιο μέ γραφίτη. Διάμ. περ. 0.29.
9. Φιάλη. -Οπως τό 8. Διάμ. περ. 0.29.
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Σι. 2. Brown οη cream κεραμειιι:ή άπό ιό Ποδσχώρι.
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10. Φιάλη. 'Εσωτερική έπιφάνεια καφέ αστίλβωτη, έξωτερική κοκκινωπή στιλβωμένη,

σχέδιο μέ γραφίτη. Διάμ. περ. 0.28.
11. Φιάλη. Έπιφάνεια καφέ στιλβωμένη, σχέδιο μέ γραφίτη.

12. Φιάλη. Έπιφάνεια σταχτιά στιλβωμένη, σχέδιο μΙ γραφίτη.

13. Φιάλη. -Οπως τό 12. Διάμ. Ktp. 0.28.
14. Φιάλη. ·Οκως τό 12.
15. Φιάλη (:). 'Εξωτερική έπιφάνεια καφέ στιλβωμένη, έσωτερική καφέ έλαφΡά στιλ

βωμένη, σχέδιο μέ γραφίτη.

16. ΆΥΥε[ο στενοίιμενο κρός τα ανω. Ή έσωτερική καί ή εξωτερική έπιφάνεια εlναι

μαiίρες, ή έσωτερική ελαφρότερα στιλβωμένη. Τά παραπληρωματικά τμήματα τοϋ

σχεδίου έχουν σχεδιαστεί μέ γραφίτη γιά νά αποδοθεl έτσι τό κίιριο σχέδιο μέ τήν

αρχική μαίιρη έπιφάνεια (τεχνική reserνed η negativ, βλ. Vajsova 1966, σ. 19).

β. Ποδοχώρι (δέν αντιπροσωπεύεται)

ιν Κατηγορία: «Πυξίδες» ii t(τράπεζες» (box ΟΓ table) = κατηγορία 15b του French

α. Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 4: Ι - 10)

Ι. Πόδι άπό «τράπεζα». Έπιφάνεια ανΟΙΧΥά καφέ στιλβωμένη.

2.»» »σKoiίρo»»

3.»» »κοκκινωπη »
4.»» »καφέ ως μαίιρη » ελαφρά.

5. Τό ανω τμημα άπό πόδι τεΤΡαποδικου (;) αγγείου και τμημα από τη γωνία τών πλευ

ρών πού απέληγαν σ' αίιτό, Ύποκρατηριο (:).
6. Πόδι από «τράπεζα». Στό κάτω μέρος διατηροίίνται δίιο αποφίισεις. Έπιφάνεια

σκοίίρο καφέ, άστίλβωτη.

7. Γωνία άπά καλαθοειδές σKεiίoς. Έπιφανεια έγχάρακτη φαιά καΙ άστίλβωτη.

8. Πόδι από «τράπεζα» (;). Έπιφάνεια μέ κόκκινο έπίχρισμα, στιλβωμένη.

9. Τετραποδικό αΥΥεΙο {«ζωόμορφο τραπέζι»). Έπιφάνεια σταχτιά ελαφρά στιλβωμέ~

νη. Σχέδιο έγχάρακτο μέ λευκό επίθετο χρωμα.

10. Τό ιϊνω τμημα από πόδι τετραποδικοίί αγγείου ((ζωόμορφο τραπέζι») καί τμημα από

τη γωνία των πλευρων ποίι καταληΥουν σ' αύτό. Στό ανω μέρος της γωνίας διατη

ρείται τμημα τοίί λαιμοίί από κεφάλι ζώου. Σχέδιο μέ γραφίτη.

β. Ποδοχώρι (Σ χ. 4:] 1 - 12)

Ι]. Πόδι από {(φάπεζω). Έπιφάνεια μέ καφετί έπίχρισμα στιλβωμένη.

]2. Πόδι από φιποδικη ({τράπεζα» με τμημα τοίί ανω μέρους. Έπιφάνεια μέ κοκκινωπό

έπίχρισμα, στιλβωμένη. Τό ίδιο σχέδιο καί στην αλλη έξωτερική πλευρά.

ν Κατηγορία: Μέ κόκκινη καφέ Τι μαίιρη στιλβωμένη επιφάνεια (various red,
brown ΟΓ bli1Ck burnished) = κατηγορία 13 τοίί French

a. ΔοξιΊτ - Τεπέ (Σ χ. 5: 1 - 21)

]. Φιάλη. Έπιφάνεια σκούρο καφέ, στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.28.
2. Φιάλη. Έξωτερικη έπιφάνεια σκοίίρο καφέ, στιλβωμένη' έσωτερική μαύρη, στιλ

βωμένη. Διάμ. κερ. 0.19.
3. Φιάλη. Έπιφάνεια σκοίίρο καφέ, στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.28.
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4. Φιάλη. Άρχη άπόψυσης. Έπιφάνεια σκοί!ρο καφέ, στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.27.
5. Φιάλη. Έπιψάνεια σταχτιά, στιλβωμένη.

6. 'Αγγείο στενσύμενο στό λαιμό και διευρυνόμενο στην κοιλιά. Μαστοειδής από

φυση σηΊ λαβή. Έξωτερική επιφάνεια μαύρη, εσωτερική καφέ' έλαφρΙΙ στιλβω

μένες. Δε διατηρείται τμημα τού χείλου;' μέΥισrη διάμετρος 0.20 περ. ~Iσως πρό

κειται για 1φελανοστεφες» αγγείο 22,

7. Τροπιδωτο αγγείο. 'Εξωτερική επιφάνεια μαύρη, στιλβωμένη, εσωτερική σταχτιά,

στιλβωμένη. Διάμ. στη γωνία περ. 0.19. -Ισω; πρόκειται για «μελανοστεφες)} αγγείο.

8. Φιάλη. Έπιψάνεια σταχτιά, ελαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.22.
9. Φιάλη. Έπιψάνεια σταχτιά, έλαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.26.

10. Φιάλη. Έπιφάνεια ανοιχτό καφέ. ελαφρά σrιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.30.
11. Φιάλη. Έπιφάνεια σταxrιά. ελαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.20.
12. Άγγείο στενούμενο προς τά άνω. Έπιφάνεια καφέ, σrιλβ:ιJμ~νη. Διάμ. περ. 0.17.
13. Φιάλη. Έπιφάνεια καφέ. ελαφρά σrιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.27.
14. Φιάλη. 'Εξωτερική έπιφάνεια φαιοκαφε ελαφρά στιλβωμένη' εσωτερική σταxrιά,

ελαφρά σrιλβωμένη.

]5. Φιάλη. Έπιφάνεια σταχτιά, έλαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.27.
]6. Φιάλη. Έπιφάνεια σταχτιά-καφέ. έλαφρά σrιλβωμ~νη. Διάμ. περ. 0.22.
17. Φιάλη. -Οπως το ]6. Διάμ. περ. 0.28.
18. Άγγείο στενούμενο προς τά άνω. Έπιφάνεια καφεκόκκινη. ελαφρά στιλβωμένη.

Διάμ. περ. 0.09.
]9. Φιάλη. Έπιφάνεια άνοιχτο καφέ. ελαφρά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.22.
20~ Φιάλη. Έπιφάνεια σταχτιά. έλαφρά στιλβωμένη.

21 ~ Φιάλη. WΟπως το 20.

β. Ποδοχώρι (Σ χ. 5~:)2 - 27)

Παρατήρηση: Ή κατηγορία με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια άντιπροσωπεύεται,

άλλά με όστρακα πού δεν προσφέρονται γιά σχεδίαση.

22. Φιάλη. Έπιφάνεια άνοιχτο καφέ, στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.26.
23. Φιάλη. Έπιφάνεια άνοιχτό καφέ. σrιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.19.
24. Φιάλη. Έπιφάνεια κιτρινωπή, στιλβωμένη.

25: Φιάλη. Έπιφάνεια άνοιχτο καφέ. στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.28.
26: Άγγείο στενούμενο πρός τά άνω. ~Oπω; το 25. Διάμ. περ. 0.13.
27: Κάνθαρος. Έπιφάνεια σταχτιά στιλβωμένη. Διάμ. περ. 0.12.

νι Κατηγορία: Έγχάρακτα με έπίθετη λ!Ουκή ϋλη στίς εγχαράξεις (white - filled) =
κατηγορία 9b του French

α. Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 6: Ι - 10)

Ι. Φιάλη. Έπιφάνεια άνοιχτο καφέ. στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο. Διάμ. περ. 0.23.
2. Φιάλη. ~Oπως το Ι. Διάμ. περ. 0.18.

n. Έτσι αποδίδεται. αριςετά ειιστοχα. άπο το Γ. XoυρμoUΖιαδη, Ή διαιςειςοσμημένη ιςεραμειιςη

της Άρχαιοτέρας Νεολιθιιςτ)ς εΙς Θεσσαλίαν. ΑΕ 1971, σ. 171 σημ. 4. ό όροι; black toppcd.
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Σχ. 5. Κεραμεική μέ στιλβωμένη έπιφάνεια άπό τό ΔOξάτ-Τεπi: και τό Ποδοχώρι.
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Σχ. 6. 'Επ:άραιπη. black topped. χονδροειδης κεραμει!dι ιroί διάφορα άηιι:.:εΙμενσ. άιι:ό 16 Δοξάτ·

ΤεΛέ lCai 16 Ποδοχώρl.
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3. Φιάλη. Έπιφάνεια σταχτιά, στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο. Διάμ. 0.21.
4. Λαβή φιάλης. Έπιφάνεια σταχτιά, στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο.

5. Φιάλη. Έπιφάνεια ανοιχτό καφέ, στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο.

6. Πίθος (;). Έπιφάνεια σταχτιά, αστίλβωτη. Σχέδιο εγχάρακτο.

7. Πίθος. Έπιφάνεια άνοιχτό καφέ, ελάχιστα στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο.

8. Πίθος. Έπιφάνεια σταχτιά, στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο.

9. Φιάλη. Έξωτερική επιφάνεια σταχτιά, στιλβωμένη' εσωτερική γκρί, στιλβωμένη.

Σχέδιο εγχάρακτο.

10. Φιάλη. Έπιφάνεια άνοιχτό καφέ, στιλβωμένη. Σχέδιο εγχάρακτο.

β. Ποδοχώρι (Σ χ. 6: ] ])
11. Φιάλη. Έπιφάνεια σταχτιά τραχιά. Σχέδιο εγχάρακτο.

ΥΙ! Κατηγορία: με <φελανοστεφή» διακόσμηση (black ιopped) = κατηγορία 7a
το1) French

α. Δοξάτ-Τεπέ (Σχ. 6: ]2- ]4)
]2. Φιάλη. Ή εξω επιφάνεια <φελανοστεφής», στιλβωμένη' ή εσωτερική σταχτιά στιλ

βωμένη. Διάμ. περ. 0.14.
]3. Κερατοειδής άπόφυση άπό λαβή φιάλης πιθανότατα <φελανοστεφοϋς». Έπιφάνεια

φαιά, ελαφρά στιλβωμένη.

]4. Φιάλη. ·Οπως τό 12. Διάμ. περ. 0.10.

β. Ποδοχώρι

Δέν εΙναι άπόλυτα βέβαιο αν δύο σστρακα θά μπορουσαν νά ανήκουν σ" αυτή τήν

κατηγορία.

ΥΙΙΙ Κατηγορία: XoνδρoειδrΊ (rustic ware) = κατηγορία ]4 του French

α. Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 6: 15 - 20)
15. Φιάλη. Έπtφάνεια καφέ με τριγωνική άπόφυση στό χείλος.

16. Άγγε{ο στενούμενο πρός τά άνω. Έπιφάνεια σταχτιά καφέ. Διάμ. περ. 0.16.
17. Φιάλη. Έπιφάνεια σταχτιά καφέ. Διάμ. περ. 0.28.
18. Πίθος. Έπιφάνεια σταχτιά καφέ.

19. Πίθος. Έπιφάνεια καφέ.

20. Κομβιοειδής άπόφυση λαβης.

β. Ποδοχώρι (Σ χ. 6: 2] .22).
2]. Φιάλη. Έξωτερική επιφάνεια σταχτιά, εσωτερική με καφεκόκκινο επίχρισμα,

ελαφρά στιλβωμένη.

22. 'Αγγείο στενούμενο πρός τά ανω. Έπιφάνεια καφεκόκκινο. Διάμ. περ. 0.]2.

!Χ. Διάφορα ευρήματα από Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 6: 23 - 29 καί Π ί ν. 97: 30·33)
23. Πήλινο σφοντύλι. Έπιφάνεια άνοιχτό καφέ, άστίλβωτη.

24. Πήλινος πεσσός σφενδόνας. Έπιφάνεια άνοιχτό καφέ, ελαφρά στιλβωμένη.

25. Πήλινος πεσσός σφενδόνας. ·Οπως τό 24.
26. Σμίλη άπό πυριτόλιθο, λειασμένη.

27. Άξίνα. -Οπως τό 26.
28. Είδώλιο (;).
29. Έλλειπτική σφραγίδα (pinIadera). Διακοσμείται με εγχάρακτη σπείρα. Έπιφάνεια
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φαιοκαφέ, αστίλβωτη (μεγ. μηκος 0.065, μεγ. πλ. 0.047). Άρ. ευρετηρίου Μουσείου

Καβάλας Δ 483.
30. Κεφάλι από πήλινο ειδώλιο ζώου με εγχάρακτη διακόσμηση. ~γψ. 0.06. Άρ. ευ

ρετηρίου Μουσείου Καβάλας Ε ]455.
3]. Κεφό:λι από είδώλιο ανθρώπου. 'Επιφάνεια σταχτιά-καφέ και στιλβωμένη στό πρό

σωπο, μαύρη καί αστίλβωτη σΤ11ν πίσω όψη. ΌΠ11 στό κάτω μέρος του λαιμοϋ. "Υψ.

0.055. Άρ. ευρετηρίου Μουσείου Καβάλας Ε 1457.
32. Κεφάλι από πτηνόμορφο ειδώλιο. 'Επιφάνεια κοκκινωπη, αστίλβωτη. "Υψ. 0.055.

Άρ. ευρετηρίου Μουσείου Καβάλας Ε ]456.
33. Κεφάλι από πτηνόμορφο ειδώλιο. Έπιφανεια κοκκινωπή, αστίλβωτη. "Υψ. 0.05.

Άρ. ευρετηρίου Μουσείου Καβάλας Ε 1458.
"Όλα τά εύρηματα του παραπάνω καταλόγου ανήκουν στή μέση και ύστερη νεο

λιθική περίοδο των Βαλκανίων, τήν άντίστοιχη δηλαδή με τή νεώτερη νεολιθική της

Θεσσαλίας, έκτός άπό τόν άρ. 27 της V κατηγορίας, πού άνηκει στην πρώιμη εποχή του

Χαλκου.

Σύμφωνα μέ τα στρωματογραφικά δεδομένα που ηδη ήταν γνωστά άπο τήν ανασκα

φή του Άκροποταμου, ή κεραμεική με Τ11ν καφε διακόσμηση πάνω σέ κιτρινωπο βάθος

(ή γνωστή δηλαδή σάν 83ε), ήταν και ή παλαιότερη και άνηκε πιθανως στη μέση νεο

λιθική περίοδο. Είχε βρεθεΙ μαζί με τή λ. 83α κεραμεική. δηλαδή τήν κεραμεική με

μαύρη διακόσμηση πάνω σε κόκκινο βάΟος2:.l. Σήμερα, ϋστερα άιro τις ανασκαφες στους

Σιταγρους καί στό Νηκιλι τας24, εχει βεβαιωθεΙ δτι ή κεραμεική αύτή, αντίστοιχη μ'

αύτήν από τό Ποδοχώρι (Κατηγορία 11, Σ χ. 2), ανήκει σίγουρα στή μέση νεολιθική

περίοδο των Βαλκανίων πού, δπως είναι γνωστό, συγχρονίζεται με τή νεώτερη νεολι

θική τής Θεσσαλί ας25. -Ετσι, γνωρίζοντας τή στρωματογραφία στις δύο αύτες θέσεις,

θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε δη ή δικαιολογημένη ίψφιβολία του French σχετικα

με το αν θα πρεπει σάν σύνολο η μερικα ή bJack οη red και ή brown οη cream κεραμεική

να προηγουνται από τή διακοσμημένη με γραφίτη, θά πρέπει τώρα να GPOEi2G, με τήν

επιφύλαξη πως πιθανως θα πρέπει νά θεωρηθουν νεώτερα, δηλαδή να αν11κουν στή φάση

rII των Σιταγρων, δσα από τα αγγεΙα τής brown οη cream κεραμεικης εχουν διακόσμηση

μέ σπειροειδή καί γενικά με μοτίβα που ανήκουν στή φάση αύτή, που αντιστοιχεΙ μέ τό

23. Βλ. ΠΑΕ, 1938, σ. 104. δπου ο.ναφέρεται δτι ή κατηγορία αυτή απανταται στο. κατώτατα

στρώματα. Τή σημασία της γιο. τη χρονολόγηση της θεσσαλικης κεραμεικης ύπόδειξε άπό νωρΙς ό

MilojcIc, Chronologie der jungercn Stcinzeit ΜίιιcΙ- und Sudosteuropas. Berlin 1949, σ. 48 καΙ Zur
Chronologie der junger<:n SleinzeiI Griechcnlands, Jd! 65/66 (1950/51), σ. 77.

24. ΆντιστοιχεΙ στή φάση I1 τώνΣιταγρών, βλ. κυρίως Renfτew ]970a, σ. 47, πίν. 2, Renfrew 1970b.
σ.298 καί Renfrew 1971, σ. 276, και στή φάση τiΊς μέσης νεολιθι"ης τού Ντικιλί Τάς, βλ. Dcshayes
1970. σ. 23 εΙκ. 2, 3.

25. Σχετικά μέ την τεχνι"ή "αι τις παραλλαγές της κατηγορίας αύτiΊς βλ. Hauplnlann 1969. σ.

26 κ.έ. Ό Hauptmann έντίισσει στήν κατηγορία αυτή το. ό,ΥΥεΤα μέ θαμπή (μάτ) διακόσμηση άπευθείας

στόν πηλό τού άγγείου (tongrundig) iΊ μέ θαμπή διακόσμηση πάνω σέ έπίχρισμα, ένώ έκεΤνα πού (πρβλ.

το. του Ποδοχωρίου 3. 6, 9 και ΙΟ τού Σ χ. 2) εχουν στιλβωμένο τό σχέδιο και τ/ν έπιφάνεια καΙ γενι

κό εχουν "αθαρότερο πηλό καί λεπτότερη κατασκευή (δ. π., σ. 28). υποστηρίζει δτι Ιχουν .μεγαλύτερη

σχέση μέ τά Β3ζ. 'Από τα μέχρι σήμερα πάντως δεδομένα φαίνεται π~ ή τυπικη Middle Greek nlall
painled (~ή longrundig του Hauptmann) κεραμεικη, δέ συναντιέται στήν 'Ανατολικι) - Κεντρική Μα

κεδονία καΙ στή Θρακη, βλ. French 1961. σ. 103 κ.έ.

26. French 1961, σ. 1]4.
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λεγόμενο στιλ Ντικιλί Τάς (πρβλ. Σ χ. 2: 4, 9, 7), 11, άνηκοντας στη 11 φάση, νά τό

προαναγγέλλουν.

Πρίν άπό τίς tEllI(E; δημοσιεύσεις δέν είναι δυνατό νά μιλησεl κανείς μέ βεβαιό·

τητα γιά τά θεσσαλll(ά στοιχεία της φάσης 11 των Σιταη>ων Ι(αί της μέσης νεολιθικης

τού Ντικιλί Τάς η γιά τη XΡOVΙKη σχέση άνάμεσα στίς δύο περιοχές Ι(αι Ι(υρίως ως

πιό σημείο η φάση αύτη καί η φάση Ι των Σιταγρων {«.ίσδiιoυν» χροvιl(ά στη μέση νεο

llell(J) της Θεσσαλίας, η, άl(όμα, αν μπορούν νά διαπιστωθούν σχέσεις τους μέ άλλους

πολιτισμούς!? Τό δτι η Ι(εραμεlκη αύτη δέν άνΤΙΠΡOσωπΕUΕται στό Δοξάτ-Τεπέ, θά πρέ

πει ίσως vΆ θεωρηθεί τυχαίο άπό τη μιά αλλά καί ενδεικτικό στοιχείο άπό την άλλη

γιά τό γεγονός δτι εχει μεΥαλύτερη συχνότητα καί nOll(llio στήν Ι(οιλάδα Ι(αί στίς εκ

βoλtς του Στρυμόνα άπ' δ,τι στην πεδιάδα της Δράμας. ~Aν Ι(αί στην KEvtPIl(it Ι(αί Δu

τικη Mol(εδovio, επιφανειαl(ά Ι(υρίως, εχει διαπιστω9εΙ δτι άπαντα/νταl πρoγεVΈσίερες

κατηγορίες πού εχουν άντιστοιχία με κατηγορίες της μέσης νεολιθlκης .ης Θεσσαλί ας2ll,

η κατηγορία αύτή δεν εχει βρεθεί πρός τό παρόν (εξαίρεση αποτελουν Ινα η δύο όστρακα

άπό τό Στίβο Β, French 1961, σ. 108 καί δύο όστρακα άπό τή θέση Βασιλιl(ά C. French
1967, σ. 68).

Στην ιν κατηγορία έχουν περιληφθεί τά σκεύη πού συνήθως όνομάζονταl ({βωμοί»

η {(τΡάπεζεζ)} καί πού, παρά τήν ιδιορρυθμία τους, έχουν μεγάλη διάδοση στά Βαλκάνια

καί στήν Άνατολlκή Μακεδονία - Θράκη καί λιγότερο στή Θεσσαλία (βλ. ΠΑΕ 1938,
σ. 104, σημ. 2). Ό τύπος μέ τά κυλινδρικά ii, καλύτερα με τά πόδια πού έχουν σχήμα

άναστραμμένης κόλουρης πυραμίδας (Σ χ. 4: 1, 2, 3, 4, 6, 11 ) άπαντδ:ίαl καί στίς

δύο θέσεις. Είναι γνωστός στό Karanovo 11 (= Veselinovo 111) η Karanovo 11I2g στήν

Παραδημη καί στό Μυλοπόταμο3J, άλλά καί σε άλλες θέσεις της Άνατολlκης Μακε

δονίας (βλ. καί έπιφανειακη κεραμεική άπό τίς διάφ::φε; θέσεις πού άναφέρθηκαν).

Μετά τήν άνασκαφη στούς Σιταγρούς, φαίνεται ότι εχει διευκρινιστεί τό πρόβλημα πού

είχε διατυπώσει ό Garasani n:Jl σχετικά με τό αν άντιπροσωπεύεταl η φάση Karanovo
1I (111) στήν Άνατολlκή Μακεδονία - Θράκη Τι άπλώ; οί «(τράπεζεζ)) μέ κυλινδρικά πό~

δια Κ.λπ. εχουν είσαχθεΙ Γιατί εχει άποδειχθεί ότι ή φάση [ των Σιταγρων εχει πολλα

παράλληλα στοιχεία με τόν πολιτισμό αυτό της Βουλγαρίας3l.

Άπό τίς 6>ς τώρα προκαταρκτικές άνακοινώσεις δέν είναι σαφές αν στή φάση Ι

των Σιταγρων εχουν βρεθεί ((τράπεζεφ με κυλινδρικυ. πόδια. Ώστόσο εχουν βρεθεί

τριγωνικής τομης πόδια άπό (ηράπεζες)) με εγχαρακτη διακόσμηση καί λευκό επίθετο

χρ&μα στίς εγχαράξεις, πού παρουσιάζουν κάποια αντισtolχία μέ τού Ποδοχωρίου (βλ.

Σ χ. 4: ]2). Πολύ μεγαλυτερη όμω; σχέση εχει μ' έκεΙνα του Άκροποτάμου καί τού

Πολυστύλου, γιά τά όποΙα δέν άναφέρεται όμως άκριβής στρωματογραφικά μαρτυρία33 .

27. Ήδη εχouν διαπιστωθεΙ σχέσεις τ~:; μέσης νεoλlθΙK~ς το\) Ντικιλί Τά:; μέ τήν περίοδο Β2

τικ νίηι;a κα! τήν περίοδο 111 το\ί Karanovo, βλ. Deshayes 1970. σ. 23.
28. French 1970, G. 7 ".έ.

29. Georsiev 1%1. σ. 68 πίν. ΧΙ, Ι.

30. GarUanin 1963. G. 4 ".έ.

31. ·Ο.π., ο. s.
32. Βλ. ιruρίως Renfrew 1970a. ο. SO.
33. Β)•. ΣιταΥρων: Renfτew,6.rt., πίν. Ι, Yassa Τepe (φUση Veselinovo I1J): Vajsova 1966. εί".],

Ι ·6. 'AKρoπonιμot>: Mylonas 1941, είκ. 6, noλιιoniλoo: ΠΑΕ 19]8. σ. 1I1 άρ. 7-10 τi')ς εί". 4.
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ΤΟ άρ. 7 του Σ;(. 4 από το Δοξάτ - Τεπέ όστρακο. θά μπορούσε να συμπληρωθεί

με βάση το γνωστό ζωγραφισμένο με γραφίτη Ο:γγεΙο της φάσης 111 των Σιταγρων πού

ή χρήση του είναι αγνωστη34.

Τά (φ. 9, ΙΟ τοϋ Σ χ. 4, είναι ζωόμορφες «τράπεζεφ. ΤΟ cξαρμα του αρ. 9 που εχει

άποιφουστεΙ, θά μπορούσε νά συμπληρωθεί με κεφαλι κριού. 'Ανάλογα εχουν βρεθεί

στο Ντικιλί τας (άδημοσίευτα) καί στο Yassa Tcpe, φάση Ι του πολιτισμού Μarίςa:Ι:;.

Στη φάση Ι των Σιταγρών ανηκει ακόμη ή σε σχημα κουμπιοϋ απόφυση λαβης

(knobhandlc) από το Δοξάτ - Τεπέ (αρ. 20 Σ χ. 6), είδος λαβης που συναντιέται όχι

μονάχα στα Βαλκανια (Karanovo 111)36, άλλά καΙ στον ελληνικό - αίγαιακό χώρο και

την Άνατολία37 ,

Ή διάδοση της «μελανοστεφοϋς» (black topped) KεραμεΙKί'jς στην Άνατολικη Mα~

κεδονία είναι άρκετά μεγάλη3θ. Συναντιέται γιά πρώτη φορά στη φάση 11 των Σιταγρων.

Ή ιδιορρυθμία τών λαβών της πού κοσμουνται με μαστοειδείς η σε σχημα κουμπιου

άποφύσεις, αποτελεί ενδειξη γιά την άμεση έξέλιξη της άπό την προηγούμενη φάση39.

'Ωστόσο ό τύπος αύτός εχει μακρά παράδοση μιά καί είναι γνωστός από τη φάση Πρω

τοσέσκλο της Ότζάκι Μαγούλα 4Ο, την αρχαιότερη νεολιθικη του Προδρόμου καί από

άλλα μέρη της Έλλάδας-Η. Ί·Ι παράδοση αυτη φαίνεται νά συνεχίζεται στη νεώτερη

νεολιθικη της Κεντρικης Μακεδονίας, δπου οί λαβές δέν παρουσιάζουν τις χαρακτη

ριστικές αύτες ίδιορρυθμί ες42, αντίθετα με την Άνατολικη Μακεδονία - Θράκη. Τό

στοιχείο αυτό, μαζί με αλλα, εχει όδηγήσει τόν Garasanin νά εντάξει τήν «όμάδα της

Παραδημης» στίς πρωιμότατες εκφάνσεις του βαλκανο - ανατολιακου komp]cx, ενός

συνόλου πολιτισμων δηλαδή με κοινά στοιχεία πού ή γένεσή του συμπίπτει μέ τήν αρχη

του πολιτισμοϋ Vinca43• Τό πρόβλημα όμως είναι αρκετά περίπλοκο μετά την ανασκαφή

τών Σιταγρών, γιατί πέρα από τίς ίδιορρυθμίες τών λαβών, που θα μποροϋσαν νά θεωρη~

θοϋν συνέχεια της «επίδρασης» της φάσης 111 τοϋ Karanovo στή φάση Ι τών Σιταγρων,

άλλά και της αίγαιακης περιοχης ακόμη44, αυτή καθαυτή ή φάση 11 των Σιταγρών,

στην όποία γιά πρώτη φορά εμφανίζεται ή black toppcd κεραμεικη, παρουσιάζει, κατά

τον άνασκαφέα, περισσότερα τοπικά και θεσσαλικα στοιχεία και ελάχιστα βαλκανικά

11 ανατολικά.

Πάντως τό γεγονός είναι, δη πρός τό τέλος της μέσης νεολιθικης εμφανίζονται κατά

34. Renfrew ]970 b. πίν. ΧΧΧΥΙΙJ άνω καΙ Crχρωμη φωτογραφία στό Nεoλlθιιcη ·Ελλάς. εΙκ. 64.
35. Vajsoνa 1966. σ. 17, εΙκ. 3 όρ. ]9.
36. Renfrew 1970a, σ.5Ο.

37. Βλ. γενικά Garasanin 1963, σ. 2 K.t.
38. Βλ. Frenι;:h 1964, σ. 33 K.t., δπου θα επρεπε να περlληφθεΙ καΙ fι θέση «Μικρη Τούμπα» Πε

τρούσσας, βλ. Ρωμιοπούλου 1965, σ. 452.
39. Renfrew 1970a. σ. 48.
40. v. Milojcic, Ergebnisse der deulschen Ausgrabungen ίη Τhessalien (1953 - 58), J.R.G.Z.M.

6 (1959), σ. 9.
41. Γ. Χουρμουζιάδη.;, δ.π., σημ. 22, σ. 171 K.t.
42. R. Rodden. Present Discoveries from PrehislOric Macedonia; Αη Inlerim Reporl, Balk. SIUd.

5 (1964) σ. 116. πίν. 5a από Ν. Νικομήδεια καΙ 6ι;: άπό τή σπηλιά Ροδοχωρίου.

43. Garasanin 1963, σ. 3 K.t. καΙ Garasanin, Neolίthikum und Bron"lczciI in SCrbien und Make
donien, B.R.G.K. 39 (1958), σ. 25 Κ.έ.

44. Α. Furness, Some Early pottery of Samos, Kalimnos and Chios. P.P.C., 1956, σ. 204.
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κάποιο τρόπο κοινά στοιχεία στη Vinca Β2, στό Karanovo 111 καί στούς ΣιταγρoUς 11 (ανα

φέρονται ενδεlκτικα οί πολιτισμοι αύτοί), Π.χ. ή γραπτη κεραμεlκή (βλ. σημ. 27), ενώ αντί

θετα υπάρχουν ιδιόρρυθμα στοιχεία που δείχνουν τήν αυτονομία της εξέλιξης σ' αυτες τίς

περιοχές, δπως Π.χ. ή black ιopped κεραμεικη της Άνατολικης Μακεδονίας - Θράκης.
Ί-Ι τελευταία θά πρεπεl νά θεωρηθεί σάν συγχώνευση της παλαιας παράδοσης που ύπηρ

χε στην τεχνικη αύτη καί της άρχικης <~επίδρασης» του Karanovo 111 η καί εκείνης του

Αιγαίου - Άνατολίας ώς πρός τίς άποφύσεις τών λαβων. Πιθανώς η άνεύρεση άρχαιό

τερης νεολιθικης στην περιοχη νά διευκρινίσει κατά πόσο ή κεραμεlκη αύτή εξελίχτηκε

παράλληλα μέ μορφές αντίστοιχες με εκεΙνες n)ς άρχαιότερης νεολιθικης της Θεσσα

λίας καί τ&ν αλλων περιοχ&ν (βλ. σημ. 41) η είναι δημιούργημα της φάσης 11 τ&ν Σι

ταγρ&ν άλλά καί της άκριβώς άντίστοιχης φάσης, κατά τά ως τώρα γνωστά δεδομένα,

της Παραδημης η καί της ιδιόρρυθμης γραπτης ~<μελανoστεφoυς>} της Λαφρούδ ας46.

'Ωστόσο ή υπόθεση αύτή δέν είναι καί τόσο απαραίτητη μετά τήν άνεύρεση στή μέση

νεολιθική του Ντικιλι Τάς <φελανoστεφoUς)} κεραμεικης χωρίς ιδιορρυθμίες στΙς λαβές,

άντίστοιχης, κατά τόν άνασκαφέα, μ' εκείνην του τέλους της Vinca Β (Desha~'es ]970,
σ. 23 Κ.έ. είκ. 4, 5 και 6) και θά μποροϋσε νά συμπληρώσει κανείς, άντίστοιχης μ' εκεί

νην της Ν. Νικομήδειας και Σπηλιας Ροδοχωρίου (βλ. σημ. 42).
Τό δστρακο όρ. ]] Σ χ. 6 από τό Ποδοχώρι με τη χαρακτηριστική εγχάρακτη

διακόσμηση, άνήκει πιθανότατα στην υποομάδα IVb της φάσης ιν του πολιτισμου

Μariςa, πού εΙναι ή μεταβατικη φάση άπό τόν πολιτισμό Μarιςa στόν πολιτισμό GtJ
melniςa καί εχει εντοπιστεί στή Ν. Βουλγαρία 46 • Ή φάση αυτη εντοπίστηκε καί στό

κατώτερο στρώμα της φάσης 111 τ&ν Σιταγρων"7.

Ί-Ι με σπειροειδη κοσμήματα εγχάρακτη κεραμεικη με τίς διάφορες παραλλαγές

της (Σ χ. 6: ] - 10), φαίνεται δτι είναι αγνωστη δυτικά από τό Στρυμόνα 4S . Συνανταται

δμως ή έγχαρακτη με επίθετο λευκό χρώμα στίς εγχαράξεις κεραμεική, στη φάση Ραχμά

νι της Θεσσαλίας (Ραχμάνι, Πευκάκια κ.λπ.) καί νοτιότερα 49 • Άνήκει στην όμάδα Boian
Μariςa του GarasanInOO• Έχει βρεθεί επίσης στή μέση νεολιθική του Ντικιλί Τάς καί

45. ΛΑ 86 (1971). σ. 380 (Η. Hauptmann), Αίις. Ρωμιοπούλ.ου, ΛΔ 20 (1965): Χρονιιςά, σ.46] ις.έ.

46. Vajsova 1966, σ. 25 ις.έ. εΙις. 12.
47. Renfrew 1970 b, σ. 300.
48. French 1964, σ. 38, μέ έξαίρεση έλάχιστα άπό τό Στίβο, French 1961, σ. 107.
49. Νεολιθιιςή ·Ελλάς. σ. Ι 04, όπου πολύ σωστά ό Θεοχάρης ερμηνεύει τή διάδοση του εΙδουι; αυ

του ιςαΙ ιiλλων σαν ~(δ\ασταύρωση συρμ&ν», ΙΊ ίδε&ν θα μποροίίσε νό προσθέσειιςανείς, όταν μάλιστα συ

ναντιέται σέ φάσεις πολιτισμ&ν πού παρουσιάζουν μεγάλη ίδιοτυπία ιςαΙ ~oυν μεγάλη παράδοση. Έ

ξαλλου, άπό τά τρία εΙδη τ~ς έγχάραιςτης ιςεραμειιςης πού απαντ&νται στην Άνατολιιςή Μαιςεδονία (βλ.

French 1964, σ. 38), μόνο έιςεινο μέ τό έπίθετο λευιςό χρωμα στίς έγχαρ(ιξεις εχει βρεθει στήν ίιπόλοιπη

Έλλάδα. Τό lδlO. δπως θά δουμε παραιςάτω. συμβαίνει ιςαΙ μέ τήν black οη rcd ιςεραμειιςή πού εlναι τε

λείως διαφορετιιςή στή Θεσσαλία ιςαΙ στήν 'Ελλάδα γενιιςά απ' δ, τι στήν Κεντρική - 'Ανατολική Μα

ιςεδονία - Θράιςη, χωρΙς αύτό νά σημαίνει όη ιςαΙ έδ& δέν παραλλάζει άπό περιοχή σέ περιοχή. Άξίζει

άιςόμη να σημειωθεί δτι ή ιςεραμειιςή μέ γραφίτη δέν fXCI βρεθεΙ στήν κυρίως Θεσσαλία οίίτε ιςαΙ βορειό

τερα, ιςεραμειιςή χαραιςτηριστιιςή βέβαια τη .. φάση .. 111 των Σιταγρων. "Ετσι τά δεδομένα μας αναγιςάζουν

νά δεχτoiJμε δτι ή διακοσμημένη μέ γραφίτη ιςαΙ ή black ση red ιςεραμειιςή άπό τά Πευιςάκια, θα πρέπει

να θεωρηθούνα π ε υ θ ε ί α ς ~<.είσαγωγή» άπό τήν Ά. Μαιςεδονία ιςαί είδιιςά από τήν πεδιάδα της Δρά

μας. Τήν αλήθεια βέβαια τ~ς ύπόθεσης θα τήν άποδείιςνυε ή άνάλυση του πηλου (βλ. Π.χ. Matson, δ.π.,

σημ. 10, σ. 205).
50. Garasanin 1963, σ. 5 ις.έ.
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στην 111 φάση τών Σιταγρών 51 . Σχετικό: πρόσφατα εχει αποδειχθεί ΟΤΙ ή ομάδα Boian
Marica διαχωρίζεται από τόν κύκλο τών πολιτισμών της Gumelnica52•

ΤΟ ερώτημα αν πραγματικα ή περίφημη για την τελειότητα της τεχνικης της καΙ

φαντασία η)ς διακόσμησης της black οη red κεραμεlκή προηΥεΙται χρονικα από την

εξίσου θαυμασl1) κεραμεlκή τη διακοσμημένη μέ γραφίτη. ερώτημα πού είχε διατυ

πώσει είδικά για την Άνατολικη Μακεδονlα - Θρακη ό Frenchδ3 , φαίνεται δτι εχει λυ

θεί όριστικά μετά τΙς άνασκαφες στό Ντικιλί τας καί στους Σιταγρούς. Τά δυο αυτά

είδη είναι σύγχρονα καΙ συναντωνται στή φάση τών Σιταγρών ιωί σ' δλο τό ϋψος τού

στρώματος n)ς ϋστερης νεολιθlκης τού ΝτlκιλΙ Τάς, αμέσως μετά τό στρώμα καταστρο

ψι)ς από τή μέση στήν ύστερη νεολιθική περίοδοΜ. 'Επομένως, με βάση αυτά τα δεδο

μένα, οδηγούμαστε στά έξης συμπεράσματα: Ι. Ή υπόθεση TOI) French, δτι δσα από τα

διακοσμημένα μέ γραφίτη αγγεία εχουν σχήματα άνάλογα μ' εκείνα τού BeysesulIan
καί Kumtepe Ib (πρβλ. Π.χ. τό από τό Δοξατ - Τεπέ Σ χ. 3: 6) θά μπορούσαν να χρο

νολογηθούν στήν ϋστατη νεολιθική περίοδο, θα πρέπει να θεωρηθεί λανθασμέ νη55.

Τό φρονιμότερο είναι να μιλήσει lωνεις για τοπική εξέλιξη. 2. Δέν είναι δυνατή ή δlά~

'<:ριση του GarasaninM άνάμεσα σέ μιά νοτιοανατολική φάση Gumelηίι;a πού πoλιτιστι~

κά και χρονικά εΙναl κοινή με τή φάση Boian· Μarίι;a καί χαρακτηριστικά της είναι

ή μέ γραφίτη κόσμηση κυρίως μέ σπειροειδη θέματα και από τήν άλλη σέ μιά γραπτή

κεραμεlκή τύπου Ντικιλί Τάς, δηλαδή στήν black οη red κεραμεlκή. Γιατί δπως άναφέρ

θηκε καί παραπάνω (βλ. και σημ. 52). ή όμάδα Boian - Μarίι;a διαχωρίζεται από τόν

κύκλο πολιτισμων η)ς Gumelηίι;a ενω άπό τήν αλλη μεριά θαπρεπε νά μιλησει κανείς

γιά συνύπαρξη στην πεδιάδα της Δράμας τρl&ν διακοσμητικ&ν τρόπων (δύο γραπτ&ν

και ένός εγχάρακτου), με κοινά διακοσμητικά θέματα, γεγονός που τουλάχιστο γιά τους

Σιταγρούς έχει άποδειχθεί5? ΤΟ γεγονός επίσης δτι 1) black οη red κεραμεική είναι άγνω

στη στόν πολιτισμό Gumelηίι;a της Βουλγαρίας και Ρουμανίας με μοναδική ως τώρα

εξαίρεση εκείνη TOI) Celopec κοντα στή Σόφια που δέν εχει δμως σχέση μέ τήν κεραμει

κη της πεδιάδας της Δράμας άλλά μέ TOI) Starcevo58, ενισχύει την άποψη Τ1)ς άνταλλα

γ1)ς συρμών (βλ. σημ. 48) καί η)ς αυτονομίας στην εξέλιξη άνάμεσα στις δύο περιοχές.

3. 0ά πρέπει να άποκλειστεί η ύπαρξη σχέσεων της black οη red κεραμεικης της "Ανα

τολικης Μακεδονίας - Θρακης μέ τόν πολιτισμό Starcevo. γιατί ούτε όμοιότητα στά

σχήματα παρουσιό.ζεl, μια καί τά σχήματα των αγγείων στο Starcevo, είνω σφαιρικά

με χαμηλή βάσηδ9, άλλά και ίδιου τύπου κεραμεική άπό τό Zelenikovo Ι που κανονικά

θαπρεπε ναχει επηρεαστεί άπο τον πολιτισμό αυτό, σχετίζεται άπό τον ανασκαφέα611

51. Desha}'es 1970, σ. 25 εΙκ. 10 καΙ Renfrew t970a, σ. 48.
52. Vajsova 1966, σ. 26. Παλαιότερα για τό θέμα αυτό εfχαν tκφραστει αμφιβολΙες. βλ. Garasanln

1963. σ. 4. σημ. 48.
53. French 1961, σ. 114.
54. Σιταγροi: Renfr~w 1970a, σ.48, Νηκιλί Τάς: Deshayes 1970, σ. 21.
55. French 1961, σ. 115. Βλ. καΙ Garas3nln 1963. σ. 12 σημ. 44.
56. Gara!anln 1963, σ. 9 Κ.έ.

57. Renfrew 1970 a. σ. 48.
58. Renfrew 1970b. σ. 300 και Renfrew 1970a. σ. 51.
59. Gara!anin 1963, σ. 13.
60. R. Galovic. 1962/63, σ. 12, 14, 20, 27, και ΟΙ Ι, σ. 46K.t. Τό Zelenikovo 1 = Starccvo 111 κατό. τη

χρονολογία Milojcic, FesIschrift Melneke 1950, σ. 110.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟ Ι"!ΤΟΡΙΚΟΥΣ ΟIΚIΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 223

μ' εκείνην της 'Ολύνθου καΙ της Χαλκιδικης γιατΙ εχει καλύτερη τεχνική, δηλαδη λε

πτότερα τοιχώματα καΙ καλύτερο ψήσιμο καΙ, θα προσθέταμε, πιό ελεύθερη διακόσμη

ση από τήν αντίστοιχη κεραμεική του Starcevo.
'Ενώ ή έξάπλωση της διακοσμημένης μέ γραφίτη κεραμεικης φαίνεται ουσιαστικά

νά ατονει δυτικά από τό Στρυμόνα6Ι , ή έξάπλωση της black οη red κεραμεικης εΙναι

μεγάλη στήν Άνατολική ΜακεδονΙα - Θράκη, στ1)ν ΚενΤΡΙΚ1) Μακεδονία καΙ στή

Θεσσαλία62.

Είδικά στην Κεντρικη - Άνατολική Μακεδονία, ξεχωρΙζουν δύο στΙλ στήν κερα

μεΙΚ1) αυτη. Τό στιλ της 'Ολύνθου, που είναι γνωστό κυρίως στήν Όλυνθο καΙ τή Χαλ

κιδική γενικότερα, και τό στΙλ ΝτικιλΙ Τάς πού είναι γνωστό κυρίως στήν πεδιάδα της

Δράμας. ·Ενα άλλο στίλ, τό της Γαληψου - Άκροποτάμου φαίνεται πώς τελικά, παρά

τΙς ιδιορρυθμίες του, π.χ, καμπύλα η άψιδοειδη θέματα πού οφεΙλονται ίσως στην επί

δραση του στιλ της 'Ολύνθου καΙ γενικότερα της φάσης Διμήνι 11, είναι συγγενικότερο

μ' εκεινο του Ντικιλι Τάς καΙ γιά τα διακοσμητικά του θέματα και γιά την πολύ καλή

τεχνικη του. Τό ίδιο συμβαίνει καΙ με τό, φτωχό δυστυχώς, υλικό από τό Ποδοχώρι.

Ή διαπίστωση δτι η black οη red κεραμεικη εμφανίζεται μαζι με τη διακοσμημένη

μέ γραφίτη σέ δύο βασικές θέσεις της πεδιάδας της Δράμας, δηλαδ1) το· ΝτικιλΙ τας

και τούς Σιταγρούς, σε περΙοδο μάλιστα σύγχρονη μέ την άρχη του πολιτισμου της

Gumelηίςa (βλ, καί παραπάνω σ. 222), αποκλείει την υπόθεση .δτι το ιδιόμορφο στιλ

της πεδιάδας της Δράμας ij του ΝτικιλΙ τας είναι έξέλιξη του στΙλ Γαληψου - ΆKΡOΠO~
τάμουβ3 ' άλλά ούτε καΙ 1) από κοινοϋ έμφάνιση τών δύο αυτών γραπτών ειδών στ1)ν πε

διάδα της Δράμας άφηνει μετέωρο τό στΙλ ΓαληψοΟ - Άκροποτάμου. Γιατι αυτό θα

συνέβαινε μόνο αν θεωρούσαμε ώς δεδομένο πώς το γραπτό αύτό στιλ προηγειται μορ

φολογικά από το στΙλ της κεραμεικης μέ γραφίτη τού ΝτικιλΙ τας ενώ παράλληλα

δεχόμασταν πώς τό στΙλ ΝτικιλΙ Τάς δημιουργήθηκε κατω από την επίδραση της κε

ραμεικης μέ γραφίτη, δηλαδη τού πολιτισμού Gumelnίςa, υποθέσεις πού είχαν γίνει σχε

τικα πρόσφατα64 • Φαίνεται δηλαδη τελικό. δτι ή black οη red κεραμεΙΚ1) εμφανίζεται

σέ μιά τεραστια εκταση; από την περιοχη τού πολιτισμού Starcevo ΙΗ ως τη Θεσσαλία

και η) νοτιότερη Έλλάδα (πρώιμη φαση του πολιτισμού Διμηνίουγ''i, την Κεντρικη

Μακεδονία (περιοχή 'Ολύνθου) καΙ την Άνατολική Μακεδονία (Σιταγροι "Ι, άρχή

ύστερης νεολιθικής Ντικιλι Τάς). ΟΙ τοπικές ίδιορρυθμίες της άλληλΟϋπεισέρχονται

61. Στήν Κεντρική Μακεδονία είναι γνωστή πρός τό παρόν από μερικά δστρακα άπ' τή Ν. Τρί

γλια. Frcnch 1967. σ. 63. Για τή γεωγραφική διόδοση αύτή.; τή.; κεΡαμεική.; βλ. G.I. Gcorgicv. Dic
Gcmeinsamkeit der Kutιuren Sadbulgariens und Nordgricchenlands wahrend des NeoliIhikums, Ae·
neolithikums und dcr FrQhbronz.czeit, Acta οΓ thc 2nd 1nternationaI CoHoquium οπ Aegean Prehistory.
Athens 1972. σ. 123.

62. Γιο. Ά. Μακεδονία: French 1964. σ. 32 Κ.Ι: .. ΚαστρΙ Θάσου: Χ. Κουκούλη - Χρυσανθάκη. ΑΑΑ
ΠΙ (1970). σ. 218 κ.I: .. στο. Χρονικά τοϋ ΑΔ 27 (1972) καΙ ΑΔ 28 (1973). Κεντρική Μακεδονία: French
1970. σ. 10 κ.I:., Θεσσαλία: Hauptmann 1969, σ. 68. 'Η bIack οπ red τής νοτιότερης Έλλάδας (φάση Βό

θρου) φαίνεται δτι δεν έχει σχέση με τή θεσσαλικη βλ. French. Notcs οπ Prehistoric Pottery G roups
from Central Greece, 1972 (μηχανογρ.). σ. 8 Κ.Ι:. Γενικά γιο. την κεραμεlκή αύτή βλ. Μ,. Garasanin,
Neolithikum und Bronz.czeit ίπ Serbicn und Macedonicn, B.R.G.K. 39 (1958). σ. 112.

63. J. Deshayc~. Μ. Garasanin 1964, σ. 65 κ.l:.
.64. J. Dcshayes, Μ. Gar~anin, δ.π., σ. 66.
65. Hauptmann 1969, BeiI. 6.
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άπό περιοχι'1 σε περιοχή' στήν περιοχή όμως της Άνατολικης Μακεδονίας και κυρίως

στην πεδιάδα της Δράμας είναι τέτοιες. που ή ανεύρεσή της στά Πευκάκια του Βόλου να

μην έξηγεΙται παρα μόνο με απευθείας είσαγωγή της από τη θάλασσα (βλ. εγχρωμες

φωτογραφίες στό Νεολιθικη Έλλάς, ει". 20], 205). Ή ιδιορρυθμία της αύτη οφείλεται

στό δτι χρησιμοποίησε από την άρχη τά θέματα της διακοσμημένης με γραφίτη "ερα

μεικης ταυτόχρονα "αί από Kotvoi) με τόν πολιτισμό της Gumelnίςa66 .

Δυστυχώς, από τά ως τώρα Υνωστα στοιχεία, δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε τίποτε

θετικό για τη γραπτή κεραμεική στή Θρά κη67. Θά μπορούσε νά υποθέσει κανείς μια

έξέλιξη τών σχημάτων από την προηγούμενη φάση (= Karanovo 111) με κόσμηση γραμ

μική ii καμπύλη πού φαίνεται νά μη σχετίζεται με της Άνατολικης Μακεδονίας.

Πολλα από τά σχηματα τών αγγείων με στιλβωμένη επιφάνεια (Σ χ. 5: Ι - 27) πα~

ρουσιαζουν σχετικη ομοιότητα μ' εκείνα της γραπτης κεραμεικης της [(ι φάσης τών

Σιταγρών καί της ύστερης νεολιθικης του Ντικιλί τας. Τό αρ. 27 του Σ χ. 5 ανηκει

στην πρώιμη εποχη του χαλκου66 •

Σημαντικό εύρημα είναι η ελλειπτικη σφραγίδα από τό Δοξάτ - Τεπέ (Σ χ. 6: 29),
πού αν κρίνει κανείς από τό σπειροειδες κόσμημα του τύπου της, θα πρέπει νά ανηκει

στη νεώτερη νεολιθικη. Οί σφραγίδες αύτές, γνωστές με τό όνομα pintaderassa, χρη

crIμoJroιoiJvtav ακόμη για τατουάζ από ιθαγενη φύλα του Μεξικου κατα την εποχη της

ίσπανικης κατακτησης. Τό πιθανότερο είναι ότι είχαν την ίδια χρηση στα νεολιθικά

χρόνια καί στην εποχη του χαλκου γιατί στην Ίταλία έχουν βρεθεί μαζί με κομμάτια

ώχρας. Άνάλογη χρηση είχαν κατα τόν Τσούντα καί οί πηλινες με «άτρητον εξοχην»

σφραγίδες της μέσης νεολιθικης του Σέσκλου7,). Τέτοιες σφρ:ιγίδες εχουν βρεθεί στό

Karanovo 11'1 καί σέ άλλους βαλκανικους νεολιθικούς οίκισμους,2 καί στη Νέα Νικο

μηδεια 73 .

Πολύ σημαντικη είναι ή σειρα τών είδωλίων της νεώτερης νεολιθικης άπό τό Δο

ξάτ - Τεπέ. Ή γνωστη είδωλοπλαστικη της ύστερης νεολιθικης της Άνατολικης Mα~

κεδονίας περιορίζεται στα ελαχιστα είδώλια που είχαν βρεθεί στόν .Ακροπόταμο καί

στα διάφορα επιφαvειαKα από τό Ντικιλί Τάς. Ή σειρά τών είδωλίων από τίς πρόσφατες

ανασκαφες στη θέση αύτη αλλα καί στους Σιταγρούς, παρουσιάζει μιά τέτοια ποικιλία,

πρωτοτυπία καί δυναμισμό πού αναδεικνύει την Άνατολικη Μακεδονία καί ίδιαίτερα

την πεδιαδα της Δράμας, σαν ενα από τα πιό σημαντικα κέντρα είδωλOπλασrιKης της

νεώτερης vεOλιθΙKης. "Ενα έξαίρετο δείγμα είδωλίου ανθρώπου (Π ί ν. 97: 31) εντάσσεται
στη γνωστη από τό Ντικιλί τας σειρα των κεφαλιών με σκόπιμες παραμορφώσεις πού,

66. Βλ. καΙ Renfrew 1970a. σ. 51 κ.έ.

67. Βλ. θέσεις καί σχετική βιβλιογραφία στό Νεολιθική Έλλάς. σ. 347.
68. Πρβλ. άπό Σιταγροu; Renfrew 1970 b. είκ. 8.
69. Βλ. λ. στόν Ebert. ReaI. lex. d. Vorgcsch. καϊ στό J. FiIip. Enzykl. Handbuch ΖΙΙΓ Ur- und

FrίihgeschichIe Europas. Praga ]969.
70. Δ-Σ. σ. 339 κ.έ. καί άπό ΘεσσαλΙα γενικά, στό Νεολιθικη Έλλάς, σ, 68 πίν. ΧΧ.

71. G. Georgiev, Verbreiιung und EntwickIung der neo1ithischen KuIΙUrgrupρen ίπ Bulgaricn,
Actes du Premier Congres International des Eιudes Balkaniques eI Sud - EsI Euroρeenncs, νοl. π, Sofia
1969, σ. 217.

72. J. Filip, δ.π.

73. Gcorgicν, δ.π., σημ. 37, καΙ Β. C. Τίιον, Νεολιθική Έλλαδα (ρωσ.), εΙκ. 77. καϊ Hammond,
Macedonia, σ. 231 για σφραγίδες από MaIik 11 a.
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σε συνδυασμο μέ μιά ρεαλιστική απόδοση τών επί μέρους χαρακτηριστικών, έχουν σαν

άποτέλεσμα μια αλλόκοτη απόδοση του ανθρώπινου προσώπου, καλύτερα θάλεγε κα

νείς γκροτέσκο, που πολυ άπέχει απο τίς φυσιοκρατικές 11 σχηματικές μορφες τών ειδω

λίων ανθρώπου της ϋστερης νεOλιθΙKί'jς74. Έντυπωσιακή είναι στό ειδώλιο αυτο, δπως

καί σε δλα τf'jς κατηγορίας, ή συνολική καί δχι κατά επίπεδα άντίληψη στή διαμόρφω

ση τών πλαστικών σγκων. Τά χαράγματα στίς παρειές του ίσως ύποδηλώνουν τατουάζ.

Φυσικα είναι αδύνατο άπό τα σημερινά δεδομένα νά έχουμε μιά απόλυτα βεβαιω

μένη συνολική εικονα τών είδωλίων αύτών. Θα μπορούσαμε νά ύποθέσουμε δτι ό λαι

μος έκλινε ελαφρα προς τα εμπρος ενώ το κεφάλι έκλινε ελαφρά πρός τα έπάνω, δτι ό

κορμός ήταν επίπεδος με τα χέρια ατροφικά 11 σταυρωμένα κατά ορθή η οξεία γωνία

στο στηθος, ενώ τά πόδια ελαφρά λυγισμένα.

Γιά τό κεφάλι ζώου, ίσως αλεποϋς, δέν μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα αν προέρ

χεται άπο ζωόμορφο τραπέζι η ειδώλιο ζώου. Θαυμαστή 'ε1ναι ή στοχαστική έκφρασή

του (Π ί ν. 97, 30). 'Ανάλογα είδώλια έχουν βρεθεΙ στό Ντικιλί τας75 καί στήν 111 φάση
τών Σιταγρών.

Τά είδώλια με ύπερβολικά μακρυ λαιμο καί κεφάλι άποτελούμενο άπο τρία τρι

γωνικά έπίπεδα, μέ κυκλική εγχάρακτη δήλωση τών ματιών καί τριγωνικές έγχαράξεις

στό «μέτωπo>~, θά μποροϋσαν νά όνομαστοϋν πτηνόμορφα, μόλο πού δεν είμαστε βέ

βαιοι αν πρόθεση τών δημιουργών τους ήταν νά άπεικονίσουν πτηνό. Άνάλογα είδώ

λια μ' αυτά άπό το Δοξάτ-Τεπε έχουν βρεθεΙ στο Ντικιλί Τάς76, στους Σιταγροίχ; (φάση

11 καί 111), στό Διμήνι. στό Zelenikovo καί σε άλλα μέρης της Σερβίας".

Δέν είναι καθόλου βέβαιο αν τό πήλινο αντικείμενο αρ. 28 τοϋ Σ χ. 6 θά μπορούσε

νά ε,ναι αντίστοιχη απόδοση σέ πηλό ένός τύπου ειδωλίου από κόκαλο (Knochenidol),
επίπεδου επίσης καί άκόσμητου άπό τήν πίσω πλευρά, πού βρέθηκε στό Lovec της Βουλ

γαρίας78.

Τά αντικείμενα άρ. 23 - 27 του Σ χ. 6 άνήκουν στή νεώτερη νεολιθική περίοδο.

Ή αξίνα αρ. 27 άνήκει στόν τύπο Β τοϋ Τσούντα 79.

ε. ΓΕΝIΚΑ nPOBAHMATA

Πρόσφατα ό French8Ο δέχεται πώς δε συμπίπτουνάναγκαστικάοί γεωγραφικές ζώ

νες μέ τίς ζώνες της διαδοσης ένός είδους κεραμεικης,συμπεραίνει δτι οί pottery distri
butions may reflect not only areas defined geographically, but also zones ΟΓ setιlemenI

paIterns deIermined by ecological ΟΓ economic factors και δτι είναι ίσως καιρός νά ει

σαχθοϋν πιό πλήρεις μέθοδοι σ' αυτου του είδους τήν έρευνα.

74. Βλ. Ο. Ho:km1nη. Die menschengestaltige FigurplasIik der sίidosteuropaischenJungsteinzeiI
υπ:! SLeinkupferzeiL, Hildcshein1 1968, σ. 35 Κ.Ι. κυρίως 36. 'Aνdλoγo εΙδώλιο προερχόμενο από Νηκ,λΙ

Τιiζ βλ. C. Zervos. Naissance de laCivilisation en Grece 11, Paris 1963, εΙκ. 542 Kai 545 (= Hockn1ann.
δ.π .. όρ. κατυλ. 446).

75, Βλ. Zervos. δ.π., εΙκ. 586.
76. Βλ. Zervos, δ,π., εΙις. 523 (- Hockmann. δ.π., όρ. ιςαταλ. 443, πίν. 17).
77. Hockn1ann, δ.Π., σ. 35, Galovic 1962/63, σ. 24.
78. Μ. Dimiτrov. La figurine d'homme en os du vi1lage Love<:. Archeologίja IV, τεϋχ. Ι, σ. 65 κ.Ι.,

εΙις, ], σχέδ. 2 (= Hockmann, όρ. καταλ. ]302, πίν, 40).
79. Δ-Σ. σ. 3ΙΟ.

80. French ]970, σ. 12,
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Κανείς βέβαια δε θα εΙχε αντίρρηση σ" αύτες τις απόψεις άλλά θά μποροϋσε να

συμπληρώσει δτι για να όριστοϋν με βάση τούς οικολογικούς καί οίκονομικούς παρά

γοντες τέτοιες ζιUvες ii τύποι (=. palterns) OίKισμG:ιν θά επρεπε, εξαιρώντας ίσως τούς

οίκολΟΥικους παράγοντες πού επέδρασαν σε τέτοιες ζιυνες ii θέσεις, -παράγοντες πού

κατά κάποιο μικρό ποσοστό θά μποροΟσαν να tvtOJrtGTOOV και άπό τή γνώση του σύγ

χρονου πεpιβάλλOVΤOς-, να ορίζονταν από τους οικονομικούς παράγοντες. Οί τελευ

ταΙοι δμως, οπως και κατά ενα μεγάλο ποσοστό και οί οίκολΟΥικοί παράγοντες, δεν

είναι δυνατό να όριστούν χωρίς πρωτα να άνασκαφοΟν συστηματικά οίκισμοι που πε

ριλαμβάνονται στίς ζ&νες αυτές. VΕτσι με βάση ένα τέτοιο αρχικό πλέγμα ό χάρ

της της διάδοσης τ&ν διαφορων ειδ&ν κεραμεικης, εννοείται επιφανειακης, αποκτδ

άλλη διασταση. Γιατί ή επιφανειακή ανεύρεση ένός είδους κεραμεικης δέ βεβαιώ

νει τή διάδοση του είδους άπό τόν εναν-οικισμό στόν άλλο. Μέ τήν πλήρη όμως

καί συστηματική ανασκαφική ερευνα εΙναι δυνατός 11, καλύτερα, πιθανός ό καθο

ρισμός των σχέσεων ενός είδους κεραμεικης μέ καθε είδους συστήματα 81 τοϋ ανα

σκαπτόμενου οικισμοϋ ετσι πού σ' δ,τι αφορά τό πρόβλημα της διαδοσής του να βε

βαιώνονται μια ii περισσότερες από τίς ακόλουθες περιπτώσεις: Ι. Παράγονταν για τήν

κάλυψη τ&ν άναγκων του ίδιου τοϋ οΙκισμου. 2. Ή ανευρεσή του σέ άλλες θέσεις γει

τονικές ii και μακρινές αποδεικνύει την ύπερεπάρκεια στόν τόπο της παραγωγης του

ετσι που να γίνει ανταλλάξιμο είδος. 3. ~Aν τήν ιδέα για την κατασκευή του τή διδα

χτηκαν οί κατοικοι ένός οίκισμου από κεραμείς ένός άλλου οiκισμου ii αν θα μπορουσε

να μιλήσει κανείς δχι για διάδοση ιδέας ι; συρμου, αλλό: για όργανικη σχέση τοΟ εί

δους με τήν κοινωνία που τό κατασκεύαζε. καί τέλος 5. Ή παραδοχή της διαδοσης μό

νο στήν περίπτωση ένός είδους πού φανερά εi.χε εισαχθεί από αλλου, αλλα, για διάφο

ρους λόγους, δεν εγινε αποδεκτό ωστε νά γίνει αντικείμενο παραγωγης.

'Οπωσδήποτε στήν προσπαθεια για τήν επίλυση αυτων των προβλημάτων καί

πολλων άλλων, μεγάλη θα πρέπει να είναι στό μέλλον ή συμβολη των μεθόδων πού

είσάγουν δύο νέοι κλάδοι της προϊστορίας, ή γεωαρχαιολογία Τι, καλύτερα ή αρ

χαιογεωγραφία. καί ή παλαlOοικονομία.

Στό σημεΙο αυτό παραθέτουμε περιγραφικό κατάλογο καί των ενδεκα άδημοσίευτων

θέσεων πού εντοπίστηκαν από τούς ~Αγγλους άνασκαφείς του προϊστορικοϋ οίκισμου

των Σιταγρων (Βλ. σ. 201), ακολουθώντας τή γενική άρίθμηση του ύπομνηματος στό

χά ρτη82.

38. ΩροϊστορικΟς οΙκισμός Πλατανια [ χωριου Ωλατανια Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.γ.Σ. Ι: 50.000, φύλλο Κρηνίδων, 24024',41012', εκδ. ΊούλlOς 1970.
Τοπογραφία: Στη θέση όδηγεΙ χωματόδρομος πού άρχίζει δεξιά από τό δρόμο Ά

δριανης πρός Πλατανια καί πριν άπό τη διασταύρωση Παρανεστίου - Πλατανιδς πε-

81. Γιά τήν εννοια του σνστήμ<ιτοι; βλ. γενικά C. Renfrew, Thrace and CιIlture Process ίη ΕΙΙΓΟ·

pean Prehistory. CurrcnI Anthropology 10 (1969). σ. 152 Κ.έ. δπου καί σχεηκ:ή βιβλιογραφία καΙ

to(j ίδιου, Th: Emergence of CiviIίsation. London 1972.
82. EUXUPLarG> θερμα τόll καθ. κ. C. Renfrew γιά τήν i:iδεια τίΊς δημοσίευσης του καταλόγου αύτοC!.

Έπίσηι; τό φύλακα αρχαιοτήτων κ. Δημ. Χαρίσκο για τήν ύπόδειξή του.
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ρίπου Ι χλμ. Σε σχέση μέ τόν οικισμό τό χωριό Πλατανιά Α. περίπου] 1{2 χλμ .. Ό Μα

χαλάς, συνοικισμός της Πλατανιας, βρίσκεται περίπου Ι χλμ. Β. 'Από Ν. και σε άπόστα

ση 500 μ. περίπου περνα ή σιδηροδρομική γραμμή.

Περιγραφή: Χαμηλός λοφίσκος με επίπεδη κορυφή καί περίβολο άπό άκανόνιστες

πέτρες, πεσμένο σήμερα, πού περιτρέχει τό λοφίσκο στό μέσο περίπου τού ϋψους

του. Ύπάρχουν δύο ρέματα πού ένώνονται Ν. άπό τήν Τούμπα. Ό λόφος είναι ήμιβρα

χώδης καί ή έπιφάνειά του έπάνω εχει εκταση περίπου 100 χ 100 μ. Στήν περιοχή πού

εΤναι πεδινή σέ μικρή άκτίνα, καλλιεργούνται δημητριακά iΊ καπνά καί φυτρώνουν λεύ

κες, πουρνάρια καί αγριοι θάμνοι. Γύρω άπ τόν οίκισμό και σε άκτίνα 2 χλμ. ή περιοχή

ε"ίναι πεδινή ως λοφώδης καί άρκετά εύφορη.

Έπιφανειακή κεραμεική: Χονδροειδής εποχης χαλκοϋ.

39. ΠροΤστορικός οΙκισμός Πλατανιά ιι χωριού Πλατανιά Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.γ.Σ. Ι: 50.000, φύλλο Κρηνίδων, 240 24", 410 12', έκδ. Ίούλιος 1970.
Τοπογραφία: Μετά τή διασταύρωση πρός Παρανέστιο καί Πλατανιά και άφοϋ

περάσουμε τή σιδηροδρομική γραμμή, άριστερά άπό τό δρόμο πού όδηγεί στήν είσο

δο τοϋ χωριού Πλατανιά και περίπου 100 μ. ΒΑ. άπό τούς δύο ναίσκους πού βρίσκονται

δεξιά άπ' τό δρόμο.

Περιγραφή: Χαμηλός λοφίσκος πού καταλαμβάνει μεγάλη έκταση. Έπιφανειακη

κεραμεική βρίσκεται στά μαύρα χώματα της επίπεδης κορυφης του. Τά χώματα της πε

ριοχης εΙναι αργιλώδη κοκκινωπά. Ή γύρω περιοχη σέ ακτίνα κατα μέσο δρο Ι 1{2 χλμ.

είναι πεδινη ως λοφώδης και αρκετά εύφορη. Καλλιεργοϋνται κυρίως δημητριακό καί

καπνα. Πρός Ν. βουνά. Πηγές καί ρέμα κοντά στούς δύο ναίσκους καί ιiλλoυ γύρω άπ'

τόν οικισμό.

'Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά: εποχη χαλκού. Χονδροειδής, χονδροειδής με

ταινία στό χείλος ii τήν κοιλιά μέ συνεχόμενες εμπίεστες δαχτυλιές, χονδροειδείς κυ

λινδρικές λαβές, χονδροειδείς φιάλες, ταινιωτή λαβή άπό κάνθαρο πρώιμης έποχης

χαλκού μέ έπιφάνεια μαύρη στιλβωμένη, σφαιρικό άγγεία μέ γραφίτη στη μαύρη επι

φάνειά τους, εγχάρακτα της ϋστερης εποχης χαλκοϋ με γραφίτη iΊ όχι στή μαύρη επι

φάνειά τους και ασπρο επίθετο χρώμα στις εγχαράξεις (πρβλ. πρόχειρα Ρ.Μ., είκ. 92),
σφοντύλι κολουροκωνικό. λεπίδες άπό πυριτόλιθο μαϋρο, ασπρο, κιτρινωπό.

40. Προiστορικός οίκισμός Νικηφόρου χωριού Νικηφόρος Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. Ι: 50.αχ:J, φύλλο Κρηνίδων, 240 18',41009', έκδ. Ίούλιος 1970.
Τοπογραφία: Λόφος με τριγωνομετρικό σημείο της Γ. γ.Σ. 700 μ. περίπου πρίν φθά

σουμε στό Νικηφόρο άπό Άδριανη και άριστερά μας, άρχίζει χωματόδρομος πού δια

σταυρώνεται μετά 100 μ. μέ τή σιδηροδρομικη γραμμή. Ό οικισμός βρίσκεται άριστε

ρά άπό τό χωματόδρομο καί 700 μ. περίπου μετιi τή διασταύρωση.

Περιγραφή: Λόφος ήμιβραχώδης. Τά όστρακα συλλέγονται κυρίως στήν κορυφή

του ΒΔ. δπου και περίβολος σχήματος Ο πού σε μερικά σημεία διακρίνεται ενώ σε αλλα

καλύπτεται άπό πουρνάρια. Τεράστιος σωρός άπό λίθους πού προέρχονται άπ' τόν πε

ρίβολο καί συγκεντρώθηκε σ' ενα σημείο γιά τή διευκόλυνση της καλλιέργειας. Καλ

λιεργείται μικρη εκταση με καπνό. Στήν επιφάνεια βρίσκονται κομμάτια πηλοϋ άπό
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επίστρωση τοίχων μέ αποτυπώματα καλαμl(i)v. Ί-Ι εκταση γύρω είναι πεδινή η λοφώδης,

και σε πολλό. σημεία βραχώδης, δεν είναι εύφορη και χρησιμοποιείται κυρίως για βο

σκότοπος. Προς Β. ύψώνονται βουνά. Ό λόφος είναι ορατόςάπό μεγάλη απόσταση.

Πηγές δεν ύπάρχουν στήν περιοχή.

Έπιφανειακή κεραμεική: Γενικά ύστερη εποχη χαλκου. Χονδροειδη με επιφάνεια

μαύρη i'ι καφέ, φιάλες μέ γραφίτη σηΊ μαύρη έπιφάνειά τους καί με κολουροκωνικη

βάση καί χείλη που νεύουν έλαφρα προς τά εξω, πίθοι με γραφίτη στη μαύρη επιφάνειά

τους με άτρακτοειδές σ(;)μα, λαιμό - βάση κολουροκωνικοειδη, με έΥχάρακτη διακόσμη

ση καϊ με λευκό επίθετο χρωμα στίς εγχαράξεις (πρβλ. πρόχειρα γιά σχημα Ρ.Μ., αρ.

κατ. 408. για διακόσμ. είκ. 92), φιάλες του τύπου που άναφέρθηκε άλλά μέ εγχάρακτη

διακόσμηση από τριγωνικό θεματα καί λευκό επίθετο χρωμα στίς εγχαράξεις (πρβλ.

πρόχειρα Ρ.Μ .• είκ. 70), μικρό σφαιρικό αγγεϊα, στριφη'! λαβή (πρβλ. Ρ.Μ., εΙκ. 87c),
αμφlκωνικό σφοντυλι, νεώτερα τροχηλατα.

41. Προϊστορικός οικισμός Γκέρανι χωριου Μικρόκαμπος Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. 1: 50.000. φύλλο Δράμας, 24°01', 41°09', εκδ. 'Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: ]200 μ. περίπου Β. άπ' τό χωριό Μικρόκαμπος αμέσως δεξιό απ' το

χαλικοστρωμένο δρόμο Μικροκάμπου Προσοτσάνης. Στό Β. ακρο της ναίσκος του Άγ.

Γεωργίου.

Περιγραφή: Χαμηλό έξαρμα που καταλαμβάνει εκταση 150 χ 150 μ. περίπου. Σέ

μεγάλη ακτίνα άπό τόν οικισμό η έκταση εΙναι πεδινή καί εύφορη. Καλλιεργείται μέ

δημητριακά καί καπνά. Ύπάρχει μία πηγη άμέσως Δ.

Έπιφανειακή κεραμεική: Γενικά ϋστερη έποχη χαλκου. Διάφορα έγχάρακτα μέ

λευκό έπίθετο χρωμα στίς έγχαράξεις (πρβλ. πρόχειρα Ρ.Μ., 92), μί: καφετί επιφάνεια

καί μέ διακόσμηση άπό πολυ μικρους έγχάρακτους όμόκεντρους κύκλους καί ευθεϊες

γραμμές (πρβλ. πρόχειρα Ρ.Μ., είκ. 105), φιάλη μέ μαύρη επιφάνεια έλαφρό στιλβωμένη

καί τριγωνικη πρός τα εσω άπόφυση στά χείλη, χονδροειδης με καφέ η μαi.φη επιφάνεια.

42. Προϊστορικός οίκισμός Μεγαλοκάμπου χωριού Μεγαλόκαμπος Ν, Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. Ι: 50.000, φύλλο Δράμας, 23° 59',41°08", εκδ. 'Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Περίπου 2 Ι f2 χλμ. ΝΔ. απ' το Μικροκαμπο στην άριστερη όχθη

του Άπίτη ποταμου. ΝΑ, του 1 χλμ. περίπου ό Μεγαλόκαμπος. Στον οίκισμό φθάνει

κανείς ακολουθώντας χωματόδρομο που ξεκινϋ. άπ' τό Μικρόκαμπο. Α, του περίπου

500 μ. ύπάρχει μικρό αντλιοστάσιο.

Περιγραφή: Χαμηλός λόφος μέ μηκος άπό Β. - Ν. περίπου 300 μ. καί πλ. Α. - Δ.

περίπου ]50 μ. 'Η μετατόπtση σε κάποια εποχη της κοίτης του Άγγίτη, είχε σάν αποτέ

λεσμα να αποσπαστεί κάθετα ενα μεγάλο μέρος απ' τόν οίκισμό. Ή περιοχή σέ πολυ με

γάλη ακτίνα γύρω είναι πεδινή καί εύφορη. Καλλιεργουνται κυρίως δημητριακά καί

καπνά. Στην περιοχη ύπάρχουν πολλές πηγές. Φυτρώνουν πολλές λευκες.

'Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά νεολιθικη καί πρώιμη έποχη χαλκου. «Μελανο

στεφής» φιάλη τροπιδωτη μέ τριγωνικη όριζόντια άπόφυση στό ϋψος του ωμου. γραπτά

κάθε γνα/στου τυπου δηλ. μέ κοκκινοκαφε σχέδια (ευθύγραμμα) σε καφεπορτοκαλί επι

φάνεια, μέ καφέ διακόσμηση σε κρεμ επtφάνεια (πρβλ. εδώ Σ χ. 2: 3, η French 1964,
σ. 33 κατ. 5). μέ σκουρο καφέ διακόσμηση σέ ανοικτό καφέ έπιφάνεια (πρβλ; εδω
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Σ χ. 2: Ι ij French, δ.π., κατ. Ι), με σκούρο καφέ διακόσμηση σε καφεγκρί έπιφά

νεια, ελάχιστα με μαύρη διακόσμηση σε κόκκινη επιφάνεια tb]ack οη red), κυλινδρι

κά πόδια από ~(τράπεζε9~, χονδροειδείς λαβές μέ κομβιοειδείς αποφύσεις, φιάλες μέ

στιλβωμένο επίχρισμα και με χείλη πού νεύουν πρός τά έξω και χρώματα πορτοκαλί,

καφέ η μαύρο, χονδροειδείς φιάλες με τριγωνικη ij οριζόντια απόφυση στα χείλη, φιά

λη ανοιχτό καφε με οριζόντια ταινιωτη λαβη κάτω από τα χείλη, χονδροειδί) εγχάρακτα

με θέματα σπειροειδί) καί με λευκό επίθετο χρώμα στίς εγχαράξεις (πρβλ. Π.χ. εδώ Σ χ.

6), φιάλες με χείλη πού νεύουν πρός τα μέσα η έξω και με μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια

διακοσμημένη με γραφίτη καί μέ θέματα εύθύγραμμα η σπειροειδη (πρβλ. Π.χ. εδώ Σ χ.

3), φιάλες μέ στιλβωμένη μαύρη η φαια επιφάνεια πρβλ. ώς πρός την τομη French ]961,
πίν. ΙΟ. αρ. 6 κ.έ .• πολύχρωμα (πρβλ. French ]964, κατ. 4), μέ εγχάρακτα ζιγκζακω

τα θέματα καί διπλη σειρά στιγμών κατά μηκος τών γραμμών και μέ λευκό επίθετο χρώ

μα, διάτρητη αξίνα (πρώιμη εποχη χαλκοϋ, πρβλ. Ορ. Ath. ΧΙ!, ] (]966), εΙκ. 2c= Ρ.Μ.,

εΙκ. 64).

43, ΠροΙστορικΟς οίκισμός Προφήτης Ήλίας χωριοί\ Ξηροπόταμος Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.Υ.Σ. Ι: 50.000, φύλλο Δράμας, 240 01', 4Ι
Ο ]2', έκδ. 'Ιούλιος 1970.

Τοπογραφία: Άμέσως Α. από τό χωριό.

Περιγραφή: Λόφος πευκόφυτος, βραχώδης κυρίως Δ. Τό Α. του τμημα δπου και συλ

λέγονται δστρακα, καλλιεργείται εν μέρει σέ δύο επίπεδα. Ύπάρχει πηγή ελάχιστα ΒΔ.

Σε μικρή απόσταση πρός Β. ύψώνονται βουνα εν μέρει δασωμένα. Πρός τις αλλες κα

τευθύνσεις 1) έκταση είναι πεδινή σε πολύ μεγάλη άκτίνα. Ό λόφος είναι ορατός από

πολύ μεγάλη απόσταση.

Έπιφανειακή κεραμεική: Γενικά νεολιθικη και ύστερης εποχης χαλκού: κυλινδρικό

πόδι από «τράπεζα», χονδροειδης κεραμεική, λαβές κυλινδρικές, στριφτές (πρβλ. Ρ.Μ.,

ε!κ. 87c), αύλακωτές (πρβλ. Ρ.Μ., εΙκ. 87c), ελληνιστικό τύπου west s]ope, ρωμαϊκά.

44. ΠροΙστορικός οίκισμός Συκιά χωριου Καλαμπάκι Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.ν.Σ. ]: 50.000, φύλλο Δράμας, 24010',41003', εκδ. Ίούλιος 1970.
Τοπογραφία: Άκολουθώντας τό δρόμο από Καλαμπάκι πρός Νικήσιανη αμέσως

μετα τή δεύτερη γέφυρα καναλιου πού συνανταμε (Διώρυγα Νεροφράκτου) πού βρίσκε

ται σε απόσταση περίπου 2 Ι /2 χλμ. από τό Καλαμπάκι πρός τα δεξιά, υπάρχει χωματό

δρομος. Άκολουθώντας τό χωματόδρομο πού πηγαίνει κατό μηκος και αριστερα από

τό κανάλι και σέ απόσταση] και] ] /2 χλμ. αντίστοιχα συναντaμε δύο γέφυρες. Ό οΙ

κισμός βρίσκεται σε απόσταση 400 περίπου μ. Β. από τη γέφυρα καί αριστερα από ενα

δευτερευον κανάλι πού διασταυρώνεται μ' αυτό πού αναφέραμε στό σημείο της γέφυρας.

Ί.. περιοχή γενικά λέγεται Συκιά.

Περιγραφή: Άνεπαίσθητο έξαρμα του εδάφους με χώματα μαυρα. Τήν περιοχή

κάλυπταν βάλτοι πού αποξηράνθηκαν πριν δεκαετίες. Ί.. εκταση σέ πάρα πολύ μεγάλη

ακτίνα είναι πεδινή και πολυ εϋφορη, Πρός Ν. υψώνεται τό ΠαγγαΙο. Στην περιοχη

καλλιεργουνται κυρίως δημητριακά.

'Επιφανειακή κεραμεική: Γενικό νεολιθική: διάφορα χονδροειδη, με μαύρη στιλ

βωμένη επιφάνεια. μέ μαύρη στιλβωμένη ρυτιδωτη επιφάνεια.
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45. Προϊστορικός οΙκισμός Γραδίσκος χωΡ10υ ~Λγ. ΠνεΟμα Ν. Σερρών

Χάρτης: r.V.I. Ι; 50.000. φύλλο Σερρων, 23" 41', 40"07', εκδ. 'Ιούλιος 1970.
ΤΟΠΟΥραφiα: Λοφίσκος αμέσως Δ. από τό λόφο με το vatOKO του Προφήτη 'Ηλία

που υψώνεται αμέσως Β. απ' τό χωριό wAy. Πνεύμα.

Περιγραφή: Ήμιβραχώδης αιcαλλιέργητoς. Πρός Β. ή περιοχή είναι ημιορεινή,

ενώ προς τις άλλες κατευθύνσεις εΙναι λοφώδης η πεδινη και εύφορη. Ύπάρχουν πηγές

σε λίγη απόσταση ΒΔ. καί δύο ρέματα πού περνοϋν Α. και Δ. απ' τόν οίκισμό.

'Επιφανειακή κεραμεική: Γενικά ύστερης εποχίΊς χαλκού: χονδροειδής κεραμεlκή,

εγχάρακτο δστραιco μι': γραφίτη σηΊ μαύρη επιφάνεια και λευκο επίθετο χρωμα στίς εγχα

ράξεις (πρβλ. Ρ,Μ" είκ. 92), τριγωνικη απόφυση απο χείλος φιάλης, ρωμαϊκων χρόνων.

46, Προϊστορικός οίκισμός Μποιινάρ Μπασί χωριοl) Μιιλοιτόταμο; Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.ν.Σ. Ι: 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 04', 4]° 10', εκδ. 'Ιούλιος 1970.
Τοπογραφία: Άριστερα από το δρόμο Δράμας Προσοτσάνης καί 8 χλμ. μετά τή

διασταύρωση προς Ξηροποταμο, συναντάμε χωματόδρομο πού οδηγεί προς το Μυλο

πόταμο. Ή θέση βρίσκεται περίπου 2 χλμ. ΒΔ. άπ' τό Μυλοπόταμο άριστερα απο το

χωματόδρομο καί αφοϋ περάσουμε τή γέφυρα τοϋ ρέματος πού οδηγεί προς το Μυλοπό·

ταμο. 300 μ. περίπου Α. της είναι δύο ναίσκοι (6 ένας της Άγ. Βαρβάρας) καί τό άντλιο

στάσιο γιά τό ύδραγωγείο του Ξηροποτάμου.

Περιγραφή: Πολύ χαμηλο και με μεγάλη εκταση εξαρμα. Περιβάλλεται απο Β.,

Ν. και Δ. από τό ποτάμι πού κατει.>9ίινεται προς τό Μuλοπ6ταμο. Στήν περιοχή πού at
μεγάλη άκτίνα γύρω απ' τον οίκισμό εΙναι πεδινη και εϋφ::ιρη, ύπάρχουν πολλές πηγές.

Kαλλιεργoί.iνται κυρίως δημητριακά.

'Επιφανειακή κεραμεlκή: Γενικά νεολιθική: χονδροειδής, μέ μαϋρο στιλβωμένο

επίχρισμα, φιάλη μέ μαί\ρο στιλβωμένο επίχρισμα (πρβλ. ώ; προς τήν τομ!) French
196], πίν. 10 αρ. 6 κ.έ.) διάτρητο χονδροειδες δστρακο (ύφαντικό βάρος).

47. Προϊστορικός οίκισμός Ζωοδόχοu Πηγης χωριου Μιιλοπόταμος Ν. Δράμας

Χάρτης: Γ.ν.Σ. Ι; 50.000, φύλλο Δράμας, 24° 06', 41°09', εκδ. Ίούλιος ]970.
Τοπογραφία: Άριστερό από το δρόμο Δράμας προς Άλιστράτη καί ] χλμ. μετά

τή διασταύρωση για Μυλοπόταμο. χωματόδρομος όδηγεΙ στον οίκισμο πού είναι σέ

περιοχή γνωστή καί σαν Τσόρλακ. Στο Β. τμημα του οΙκισμοϋ ύπάρχουν δύο ναίσκοι

(ό ένας της Ζωοδόχου Πηγης).

Περιγραφή: Χαμηλο έξαρμα. Στά ΒΑ. του πηγάζουν νερά πού τρέχουν κατά μηκος

τή; Α. του πλευρας καί ένώνονται νοτιότερα μέ το ρέμα τοϋ Μυλοποτάμου. Καταλαμβάνει

μεγάλη εκταση περίπου 200 χ 200 μ. Ή περιοχή σε πολύ μεγάλη άκτίνα γύρω άπ' τόν

οίκισμό είναι πεδινή καί εύφορη. Καλλιεργοϋνται κορίως δημητριακά. Κατά μήκος των

ρεμάτων φυτρώνουν πολλές λεϋκες.

'Επιφανειακή κεραμεική: Γενικό νεολιθική καί ϋστερης εποχής χαλκοϋ: λαβή με

κομβιοειδή απόφυση καί μαύρη στιλβωμένη επιφάνεια (πρβλ. π.χ. Garasanin 1970,
σ. 16 όρ. 4), κυλινδρικα πόδια από (Ηρόπεζερ), εγχάρακτα πόδια άπό «τράπεζες» μέ

τριγωνική τομή καί λευκό επίθετο χρ&μα στις έγχαράξεις, πόδι όπο ζωόμορφο αγγείο,

μονόχρωμες φιάλες (πιθαν&ς της Ι φάσεως των Σιταγρων), πλακίδιο με μία όπη καί εy~
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χάρακτη ζιγκζακωτή διακόσμηση, παραλληλεπίπεδες σφραγίδες. μικρό ειδώλιο μΙ μορ

φή βύσματος. διάφορα γραπτά (πρβλ. French 1964, κατ. Ι, 2 καί 3), φιάλη μΙ μαύρη

στιλβωμένη έπιφάνεια (πρβλ. French 196], πίν. ]0 άρ. 6 κ.ε.), έnάρακτα με σπεΙΡοει

δ11 θέματα (πρβλ. π.χ. Garasanin 1970, σ. ]9 αρ. 18 κ.έ.), φιάλη τροπιδωτή με φαιά επι

φάνεια και αύλακώσεις οριζόντιες στό άνω μέρος καί λαβές με ρυτιδωτtς ΎΡομμές στό

ύψος του ώμου, διάτρητο δστρακο (ύφαντικό βάρος), λεπίδες άπό άσπρο, μαυΡο, γκρί,

γκριζογάλανο. KιφΙ\'(ιJπό πυριτόλιθο, σφοντύλι άπό διάτρητη άσπρη πέτρα. λίθινες

άξίνΕς μαύρες, φαιές. γιφιζοπράσινες τύπου Β (βλ. Δ - Ι, είκ. 235) και τύπου Γ (βλ. Δ

Ι. είκ. 236, χωρίς τίς κοιλότητες). λαβή καφετί άπό κάνθαρο πρώιμης έποχ11ς χαλκού

(πρβλ. έδώ Ι χ. 5 : 27).

48. nρotCJtOP'''Oι; οικισμός ΔΡ{ψας πόλης Δρόμας . Δρόμας

Χάρτης: Γ.Υ.Ι. Ι: 50.000, φύλλο Δράμας, 240 ()')", 410 09', εκδ. ·Ιούλιος 1970.
ΤΟΠΟΎραφία: Δεξιά άπό τό δρόμο Δράμας πρός Νέα'Αμισό. μόλις βΎοΟμε άπό τή

Δράμα Ν. από τό νεκροταφείο τ11ς πόλης.

Περιγραφή: Χαμηλός λόφος που έχει σάν όρια πρός Β. τά νεκροταφεία, πρός Δ.

ρέμα, πρός Α. έπίσης ρέμα με πολύ νερό πού κατευθύνεται αριστερά και κατά μ11κος

τοΟ ασφαλτοστρωμένου δρόμου καί πρός . σπίτια. Ι· όλη αύτήν τήν εκταση (περίπου

500 χ 500 μ.). συλλέγονται δστρακα τά περισσότερα όμως στό Α. τμ11μα του δπου καί

τό πιό ύπερυψωμένο τμΤΊμα του οίκισμοϋ πάνω στό όποΙο εχει κτιστεί ύδραΎωγείο. Ή

μετατόπιση σέ κάποια εποχή τiΊς κοίτης τοϋ πρός Α. ρέματος. είχε σάν άποτελεσμα νά

παρασυρθεί ενα μέρος άπ' {όν οικισμό. Ή έκταση γύρω άπό τόν οίκισμό σε μεγάλη dKtI
να είναι πεδινή και εύφορη.

Έπιφανειακή κεραμεική: Γενικά νεολιθική καί πρώιμης έποχης χαλκου: (φελανο

στεφής» φιάλη, πόδι άπό ζωόμορφο άΥΥεΙο. εγχάρακτα πόδια άπό ((τράπεζες>ι με τριγω

νική τομή καί λευκό EnIettO χρώμα στίς έnαράξεις. πλακίδιο με μία όπή και εγχάρα

κτη ζιγκζακωτή διακόσμηση, χονδροειδής κεραμεικί], κυλινδρικά πόδια από (τρόπε

ζερ), εγχάρακτα με σπειρoειδiΊ etpata και λευκό επίθεtΟ xρG:ιμα στΙς έnαράξεις (πρβλ.

π.χ. Garasanin 1970, σ. 19 άρ. 18), με μαύρο σχέδιο σε κόκκινο φόντο (black οη red) μέ

άψιδωτά Οέματα (στίλ Όλύνθου) η θέματα τού στΙλ Ντικιλί Τάς (πρβλ. Π.χ. Garasa
nin 1970, σ. 30 άρ. 48 κ.έ.). φιάλες με χείλη πού νεύουν προς τα Εσω 11 τροπιδωτες (πρβλ.

π.χ. French 1961, πίν. 10 άρ. 6 κ.έ.) μέ μαύρη έπιφάνεια διακοσμημένη με γραφίtη

(πρβλ. Garasanin 1970, σ. 23 άρ. 29 κ.ε.), φιάλες εnάραηες διακοσμημένες με γραφί

τη. «(τΡάπεζεζ)Ι διακοσμημένες με γραφίτη καί με κεντρική όπή με ύπερυψωμένα τοιχώ

ματα atQ ανω της μέρος, διάφορα είδη γραπτίΊς κεραμεικίΊς (π.χ. French 1964, κατηΎΟ

ρίες 1.2,5), λαβή με κομβιοειδή άπόφυση (πρβλ. π.χ. Garasanin 1970, σ. 16 άρ. 4), χον

δpoειδiΊ εnάρακτα με λευκό επίθετο χρt'ίJμα στίς εγχαράξεις (πρβλ. Π.χ. Garasanin
1971, σ. 19 άρ. 18 Κ.ε. άλλα και μέ άψιδωτά etpata η μίμηση διακόσμησης reserved
με γραφίτη), μικρό σφαιρικό σφοντύλι, λίθινες άξίνες μαύρες τι φαιές τύπου Δ (Δ - Σ,
είκ. 239) τι τύπου Β (Δ - Ι. εΙκ. 233), λεπίδες από μαύρο, κοκκινωπό. γκρι καί άσπρο

πυριτόλιθο, σκουριές άπό επεξερΎασία χαλκού. εnάρακτο είδώλιο (πρβλ. ΠΑΕ 1938,
είκ. 5 άρ. 3), κάνθαροι πρώιμης έπoxiΊς χαλκου (πρβλ. tδώ Ι χ. 5: 27).
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'Υπόμνημα στό χάρτη τοΌ Σ χ. 7

(Ή αρίθμηση τl"ίlν OίKιcη.ιl"ίlν άπό Ι ώς 22 καΙ 38 ως 48 ακολου9εΤ τήν αρίθμησή τους στό κείμενο)

Ι. ΠρoIσΤOΡΙK~ οίκισμός ΚιλισΙ - Τεπέ χωριοQ Παριiδεισoς

2. )) ) χωριού Άγ. Πνεύματος

3. ) » » Μοοοραχη

4. » » )} Παλαιοκώμη

5. )) » Τούμπα Σαμαρά χωριοQ Καστανοχώρι

6. ) » Mapl'l« χωριου Μικρό Σούλι

7. » » Μακεδονικου το.φου χωριου Σ. Σ. Άγγίστας

8. » )) Δοξατ - Τεπέ χωριου Καλαμπάκι

9. » »'ΑΥ. Άντωνίου χωριοQ ΠοτΟς

lθ. )) » χωριού Δαφνούδι

11. )) » Μεγο.λη Τούμπα Πετρούσσας

12. » » χωριου Πέργη

13. » »Γιαλίμια χωριου Ποδοχώρι

14. » )) Άγριάνιστα χωριού Νέο Σούλι

15. » »χωριού Καλλlφυτος

16. » ) » Καλός Άγρός

17. » )) » "Ανω Συμβολή (Μπανιτσα)

18. » » Καλαμπάκ - Τεπέ χωριού Καλαμπάκι

19. ) » χωριου Κεφαλάρι

2θ. » » » Νέα Μπάφρα

21. » » Παλιόκασφο χωριού Όρφανίou i) Kaptavl1c;
22. ) » Καρά Όρμαν Καβάλας

Θέσεις γιο. τΙς όποίες δέ γίνεται τοπογραφικός κ.λπ. προσδιορισμός στό κεlμενο

α. Θέσεις α'l«σκαμμένες η δοκιμαστικα έρευνημένες

23. ΠρoIσΤOΡΙK~ oίKισμ~ Άκροποτάμου χωριού Άκροπόταμος

24. » )) Ντικιλί Τάς χωριου Κρηνίδες

25. » »Σιταγρ6Jν (Τούμπα Άλιστράτης η Φωτoλείβouς) χωριοΌ Σιταγρl"ίlν

26. » )) Μικρη Τούμπα χωριοQ Πετρούσσα

27. ι) »Πολυστύλου χωριοϋ Πολύστυλο

28. » » Λόφος 133 χωριού Άμφίπολη

29. )) ι) Τούμπα Νικησιανης. χωριoίJ Νικησιανη

3θ. » »Καστρί χωριού Θεολόγος

β. Θέσεις για τίς όποΊες εχει γlνει τοπογραφικός προσδιορισμός άπό διο.φορους έρευνητές

31. ΠροΙστορικός oίKισμ~ Δημηφα χωριoίJ Δημηφα

32. » »ΛαΙCKoβίKια χωριού Όφρύνιον

33. » )) Μυλοπόταμος χωριοϋ Μυλοπόταμος

34. » )) Γαληψου χωριοϋ Γαληψός

35. Προϊστορικη θέση Σπηλια όρους Συμβόλου χωριού Moυσθέvη

36. ) )) Σlτ/λια ΝυμφίΟν χωριου Ήρακλείτσα

37. )) » Σπηλιά Σκάλας Mαριl"ίlν χωριοϋ Μαριές

Θέσεις έντοπισμένες από τούς "Άγγλους άνασκαφεΤς του lφοΙστορικου οίκισμου τl"ίlν Σιταγρ(iJν

38. ΠρoIσΤOΡΙK~ οίκισμΟς Πλατανια Ι χωριού Πλατανιά

39. » » Πλατανια 11 » )
40. » » Νικηφόρος χωριου Νικηφόρος

41. » )) Γκέρανι χωριού Μικρόκαμπος
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42. » »
43. » »
44. » »
4>. » »
46. » »
47. » »
48. » »

KfJ/1άM., Aίiγoυστoς 1976

Δ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΜεΥαλι».αμπος χωριoCi Mεyαλ6ιcαμιtoς

ΠροοηΤηζ ΉλΙα; χωΡιου :::ηΡOJtόταμo:;

ΣUιnά χωρloCi Kαλαμltάιc,

rpαδI(1J(oς χωριοϋ ΆΥ. ΠνεDμα

MItoovUp ΜπασΙ χωριοΟ MuλoRότcψ.oς

7..ωοδόχος ΠηΥή ~ Τσόρλαιc χωριoU Mu).oπότcψ.oς

ΔΡό:μας Δράμας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
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ΧΑΛΚΙΝΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤιΑ

(Πίν. 98·]0)' Σχ. Ι)

Ι. Προέλευση και περιγραψη

Τόν Όχτώβρη τοϋ 1973 στη θέση Λούζι της Σιnλλουντίας βρέθηκε τυχαία από

κάποιον αγρότη ένα χάλκινο δαχτυλίδι καί παραδόθηκε στό Μουσείο Όλυμπίαςl,

Τό δαχτυλlδι Μ. 842, (Π i ν. 98 α - Ύ' Σ χ. 1), πού τοΟ λείπει τό μεγαλύτερο

μέρος απο τό γωνιώδη κρίκο, εχει ελλειψοειδή ii φυλλόσχημη, θά λέγαμε, σφενδόνη,

μέ ελάχιστη διάμ. 0.012 καΙ μέγιστη διάμ. 0.02 μ. Πάνω στή σφενδόνη είναι σκαλι

σμένη μιά παράσταση θλιμμένης γυναικείας μορφης, καθισμένης σε ώοειδές άντικεί

μενο, που τό σχημα του θυμίζει αγγεΙο. ΤΟ πρόσωπο σέ κατατομή είναι σκυθρωπό

με τό βλέμμα εντονα προσηλωμένο στό εδαφος ή κεφαλή σκυμμένη. Πλούσια τα μαλ

λιά καί με άπλ6 χτένισμα εΙναι ριγμένα προς τα πίσω καί δεμένα σχεδόν στη μέση τοϋ

μάκρους των. Άκουμπουν ελαφρα στόν αυχένα καί στην ώμοπλάτη. ΤΟ χτένισμά τους

θυμίζει πολυ το σημερινό χτένισμα τ&ν κοριτσι&ν, που λέγεται άλογοουρά. Τό άρι

στερό χέρι λυγισμένο από τόν αγκώνα, στηρίζει με τίς άκρες τ&ν δαχτύλων τό μέτωπο'

τό δεξί είναι παλι λυγισμένο, αλλit κάθετα στόν κατακόρυφο άξονα της μορφης καί

άκουμπα πάνω στους μηρούς. το. πόδια είναι σταυρωτα. το. πέλματα πατοϋν άνάλα

φρα με τίς άκρες των δαχτύλων καί η φτέρνα τοϋ άριστεροϋ φαίνεται να άγγίζει ε

λαφρά τό άγγειόσχημο κάθισμα. Ή γυναικεία μορφη φορεί μακρυ χιτώνα καί ιμά

τιο, που στο δεξιό γοφο καί στό κατω μέρος της ράχης είναι άναδιπλωμένο καί φαί

νεται νά κατευθύνεται πρός τόν άριστερό, μη δρατο στο θεατή, ώμο. Οί πλούσιες

πτυχώσεις της ενδυμασίας δηλώνονται μέ λεπτές εγχαράξεις. ~Oπως σημειώθηκε παρα

πάνω, ή μορφη κάθεται σi: ώοειδες άντικείμενο που μοιάζει μέ άγγείο. ~Aν καί τό άντι

κείμενο δεν εχει λαβές, τό περίγραμμά του ταυτίζεται άπόλυτα μέ περιγράμματα γνωστ&ν

αγγείων, δπως λεβετι&ν, πίθων η καί ύδρίας ακόμη μέ χαμηλο λαιμό. Ταυτίζουμε τό

άντικείμενο με άγγείο, του όποίου τη χρηση θα ερμηνεύσουμε παρακάτω. Κάτω από

το άγγείο - κάθισμα της μορφής, είναι χαραγμένες δυό άνισες αυλακωτές γραμμές, η

μία πάνω από την άλλη. Ή μικρή, που έφαπτεται στόν πυθμένα του άγγείου, θα πρέπει

να δηλώνει i; τη βάση του, ij μικρό βάθρο, βαλμένο για την Ισορρόπηση του. Ή μεγάλη

αυλακωτή γραμμή, γνωστή καΙ άπό άλλες παραστάσεις δαχτυλιδι&ν, δηλώνει τό έδαφος.

Η. Χρονολόγηση

~Aν παρουμε γιο. βάση τό μοτίβο της παραστασης καί τον τύπο του δαχτυλιδιου,

σέ σύγκριση μέ άλλα χρονολογημένα δαχτυλίδια, τό δικό μας πρέπει να χρονολογείται

στο τελευταίο τέταρτο τοϋ 50υ π.χ. αΙ Είδικότερα. η παράσταση άνηκει στον κύκλο

των παραστάσεων του λεγόμενου «μοτίβου της Πηνελόπης)}2, που τοποθετείται στο.

]. τη δ. Στυλ. Παρλαμα θερμό ευχαρισ,ω γιό ,ην Jtαραχώρηση της δημοσίευσης του δαχτυλιδιου.

Έ1\Ισης. ευχαρισ,ω θερμά ,όν καλλιτέχνη κ. Κ. Ήλιακη για τή σχεδίαση ,ης 1\αράσ,ασης.

2. Ρ. JacobsthaJ, Die melίschen Relίefs, ]93]. σ. ]91-]92, είκ. 66.
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χρόνια της Πεντηκονταετίας. ΤΟ δαχτυλίδι άιro τήν άποψη του σχήματος άνήκει στον

τυπο C της Richter3, η καλύτερα στον τύπο 111 του Boardman4, που τον διακρίνει 6
γωνιώδης lφίκος καί ή ελλειψοειδής σφενδόνη. 'Απ το σύνολο των δαχτυλιδιών του

τύπου ΠΙ, αυτό που εχει τόν ιφιθμό 687 (425-400 π.Χ.) παρουσιάζει πολλά κοινά γνω

ρίσματα με το δικό μας.

111. Προσπάθεια έρμηνείας της παράστασης

Ή όλη στάση της μορφης τόσο στό συνολο της, όσο καί στις λεπτομέρειες, άπο

τελεί εναν από τούς yνωστoUς τρόπους εκφρασης βαθιας λύπης η πένθους των άρχαίων.

Ι-

•

• •

Σχ. J. Κάτοψη "αΙ ,ομέ" της σφενδόνης τοϋ δαχτυλιδιοϋ Μ 842.

τα βασικά γνωρίσματα αυτσυ τσΟ τρόπου, που στήν τέχνη αρχίζει να έμφανίζεται

άπ6 το β' τέταρτο του 50υ π.Χ. σΙ καί πού τον βλέπουμε συνήθως στΙς καθισμένες

γυναικείες μορφές καΙ σπάνια στΙς άνδρικές, ε{ναι τό ελαφρό η βαθυ σκύψιμο της

κεφαλης, που άλλοτε στηρίζεται και άλλοτε μόλις ακουμπι1 στο προς τα πάνω λυγι

σμένο χέρι, η ηρεμη βαθlli καμψη του κορμιου άπο τη μέση και προς τα εμπρός, ή πα

ράλληλη η σταυρωτη θέση τών ποδιών και φυσικά τό θλιμμένο καί σκυθρωπό πρόσωπο.

Ή παρατηρούμενη σέ διαφορες παραστάσεις ποικιλία, σχετικά με τη θέση τόσο

της σκυμμένης κεφαλης, σσο καί του χεριοϋ που τη στηρίζει, δείχνει πως ή αποδοση

αύτου του τρόπου λύπης απο τούς αρχαίους καλλιτέχνες εξαρτllται άμεσα καί άπό τό

βαθμό λύπης της μορφης που παρουσιάζουν. -Ετσι, έκφραση λύπης βρίσκουμε σε

παραστάσεις θλιμμένων μορφών, που έχουν τήν κεφαλη με το πηγούνι ακουμπισμένο

3. G. Μ. Α. RichIer, Engraved Gems of the Gτceks and Ihe Etruscans, 1965, σ. 75, ιΙ5, αριθ. 273.
4. John BoardmaIl, Greek Gems and Finger-Rings, 1970. σ. 213 - 214, άριΟ. 687.
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στήν κλειστή η άνοιχτή παλάμη τοϋ λυγισμένου χεριοϋ5. Κάπως μεγαλύτερη λύπη

εκφράζουν παραστάσεις, δπου οί θλιμμένες μορφες έχουν τήν ανοιχτή παλάμη στό

μάγουλο. Αύτό τουλάχιστον δείχνουν. ή παράσταση μιας επαρχιακης στήλης άπό τή

Σινώπηtl, ό Πυλάδης σ' ενα μηλιακό άνάγλυφο' καί ή θλιμμενη μορφή ένός κομμα

τιού ταφικης στήλης από τό Κυνόσαργες8. Έντονοτερη δμως έκφραση λύπης παρατη

ρεΙται σέ παραστάσεις, δπου οί καθιστές μορφές παρουσιάζονται περισσότερο συσπει

ρωμένες καί δπου ή παλάμη τοΟ χεριοΟ. πού στηρίζει τή σκυμμενη κεφαλή, άναγκα

στικά εχει μετατοπιστεί από τό πηγούνι, iΊ τό μάγουλο, στό μέτωπο. Χαραχτηριστικό

παράδειγμα αύτης της παραλλαγης είναι ή παράσταση τοϋ θλιμμένου νεου μιας ταφικης

στήλης από τό Γεράκι της Λακωνί ας9. Χωρίς αμφιβολία, σ' αύτη τήν τελευταία πα

ραλλαγή ανήκει καί ή εκφραση λύπης της γυναικείας μορφης του δαχτυλιδιοϋ. πού

μελετοϋμε.

ΥΕκφραση, λοιπόν, εντονης λύπης iΊ πένθους αποτελεΙ ή παρασταση τοϋ δαχτυ

λιδιοϋ μας. Δυστυχώς, ό άγνωστος καλλιτέχνης δέν μας άφησε τό δνομα της μορφης,

πού παριστάνει. Παρόλο δμως πού, τόσο ή έλλειψη αύτή, δσο καί ή έλλειψη, απ' δσο

γνωρίζω, παρόμοιων παραστάσεων, δυσκολεύουν την ταύτιση της μορφης. θά μπο

ροϋσε κανείς, παίρνοντας ώς βάση τό βαρύ πένθος της. νά αναζητήσει τήν αναγνώριση

σε αντίστοιχη θλιμμένη ήρωίδα της αρχαίας τραγωδίας, πλούσιας σέ σκηνές πένθους.

καθό)ς καΙ στΙς σωζόμενες καί συγγενικες μ' αύτες τίς σκηνές παραστασεις της αρχαίας

τέχνης.

Στίς Χοηφορους τοϋ ΑΙσχύλου, ανάλογη σκηνή με το θέμα της δικης μας παρά

στασης εΙναι εκείνη, δπου ή Ήλέκτρα, παραμελημένη καί ταπεινωμένη, «καγώ μεν

αντίδουλορ)ΙΟ, θρηνεί τόν άδικοσκοτωμένο πατέρα της 'Αγαμέμνονα. «Και γάρ Ί-Ιλέ

κτραν δοκ(ί) στείχειν άδελφήν τήν εμήν πένθει λυγρ& πρέπoυσαν)~ll. 'Από τις παραστά

σεις. πού θά ακολουθήσουν βγαίνει τό συμπέρασμα. πώς ή σκηνή αύτή τόν 40 Π.Χ. αΙ

αποτέλεσε βασικό θέμα διακόσμησης αγγείων, πού προέρχονται απο τή Νότια '1τα

λία12•

~Eτσι. σε παράσταση ύδρίας από τή Λουκανία (Π ί ν. 99 α-β), πού βρίσκεται στό

ΜουσεΙο της ΝεάποληςΙ:!. βλέπουμε τήν Ήλέκτρα να κάθεται θλιμμένη στά σκαλο

πάτια του τάφου τοϋ πατέρα της. Ή μικρή κάμψη τοΟ κορμιού, ή στήριξη της κεφαλής

με τό ενα χέρι, ή τοποθέτηση τοϋ αλλου πάνω στούς μηρούς, ή χιαστί θέση τ&ν

ποδι&ν και ή θλιμμένη δψη, άποτελούν γνωρίσματα πού θυμίζουν πολύ τή μορφή της

παράστασης του δαχτυλιδιοϋ μας. Τήν ίδια παράσταση της Ήλέκτρας μέ ελάχιστες

διαφορές, συναντούμε καΙ σέ μιά άλλη ύδρία από τή Λουκανία, πού βρίσκεται στό Moυ~

5. G. NetJmann, Gcstcn und Gebarden. 1965, σ. 136-140. είκ:. 69, 70, 71.
6. Ε. Akurgal. BWPr.. 1955, σ. 13, εΙκ. 5.
7. Ρ. Jacobstha1. δ.π .. σ. 80. άριΟ. ]04, πίν. 61.
8. C. Ε. Edgar. JHS 17 (1897), σ. 175.
9. Κ. Friis Johanscn, Τhc Αιιίι: Grave- ReJiefs, 1951, σ. 88, είκ. 40.
10. Αίσχύλ., Χοηφ., στίχ, 135,
11. Αίσχύλ .. Χοηφ .. στίχο 16- ]8.
]2. L. Sechan. Eιudes sur la Τragedie Grccquc, 1926, σ. 88.
13. Α. D. Τrendall, Τhc Rcd-figured Vases of LtJcania, Campania and Sicily, 1967. σ. 120, άριΟ.

600. πίν. 60.3. L. Sechan, δ.π.. σ. 88. είκ. 27.
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σεισ του Μονάχου (Π ί v. 100 α), όπως καί στην Κ 544 πελίκη του Μουσείου τοl) Λού

βρου (Π ί Υ. 100 β)14. Άλλα καί ή παράσταση της Ήλέκτρας (Π ί ν. 101 β) στο πρωι

μότερο μηλιακο ανάγλυφοl5, παρ' όλη τη διαφορά εποχης και τεχνοτροπίας, δέ δια

φέρει πολύ άπα τη θλιμμένη μορφή της δικης μας παράστασης.

Μέ τις παραστάσεις, πού αναφέρθηκαν παραπάνω, λύνεται κάπως τό πρόβλημα

της ταύτισης της μορφης, που ταιριάζει πολύ με Ήλέκτρα. Λέμε κάπως, γιατί η δική

μας μορφη κάθεται πάνω σε αγγεΙο, πράγμα, πού οϋτε στις σχετικές σκηνές τών Χοη

φόρων του Αισχύλου αναφέρεται, οϋτε στΙς παραστάσεις, πού είδαμε παρατηρεΙται 16 .

Ή παρουσίαση άπό τον καλλιτέχνη τοϋ δαχτυλιδlOυ μιας θλιμμένης γυναικείας

μορφής κι ένός αγγείου για κάθισμά της, σημαίνει, πώς μεταξύ μορφης Kai αγγείου

ύπάρχει στενή σχέση καί πώς τό αγγείο παίζει τό βασικότερο ρόλο στή λύπη της.

~Α ν αναζητήσουμε μιά τέτοια σχέση θλιμμένης γυναικείας μορ:ρης και αγγείου, θά τή

βροϊιμε στήν 'Ηλέκτρα του Σοφοκλη, δπου ή όμώνυμη ήρωίδα, έν& θρηνεί τό θάνατο

του πατέρα της πληροφορείται και το χαμο του άδελφου της 'Ορέστη, που φυγαδεύθηκε

σέ νηπιακή ήλικία άπό τόν Αίγισθο. Τή θλιβερή αύτή είδηση, πού τήν εκαμε νά έξαν

τλήσει δλα τά περιθώρια της ανθρώπινης οδύνης, εμαθε από τον ίδιο τον αδελφό της

και το φίλο του Πυλάδη, πού προσποιήθηκαν, πώς είναι άγνωστοι ταξιδι&τες άπο τή

Φωκίδα και γιά να γίνει πιστευτή ή κακή είδηση, έδειξαν στήν 'Ηλέκτρα το αγγείο

μέ τήν τέφρα του 'Ορέστη, πού εφερναν μαζί τους, ({καί νιν πυρα κέαντες ευθύς εν βρα

χεί χαλκ& μέγιστον σ&μα δειλαίας σποδου φέρουσιν άνδρες Φωκέων τεταγμένοι, όπως

πατρφας τυμβον έκλάχη χΟονος»17, «φέροντες αυτού σμικρά λείψαν' έν βραχεί τεύ

χει θανόντος, ώς δρας, κομίζομεν»Ι8. Στή συνέχεια, ή Ήλέκτρα ζητεί και παίρνει

από τους άγνωστους το αγγείο19 με τήν τέφρα τοϊι αδελφοϊι της καί το κρατεί σφιχτά

στήν αγκαλιά της, εκφράζοντας καί νιώθοντας ετσι καλύτερα τον πόνο της γιά το χαμό

του 'Ορέστη' <iW ξείνε, δός νυν, προς θε&ν, είπερ τόδε κέκευθεν αύτόν τεϋχος, εις χείρας

λαβείν, δπως έμαυτήν και γένος τό παν όμοϋ ξυν τ(1δε κλαύσω καποδύρωμαι σποδώ»2σ.

~Aς δούμε δμως, πG>ς παρουσιάζεται καί στήν τέχνη ή παραπάνω σχέση 'Ηλέκτρας

και τεφροδόχου αγγείου-κάλπης του 'Ορέστη,

Στήν Κ 428 ύδρία (Π ί ν. ΙΟΙ α) του Μουσείου τοϊι Λούβρου2Ι βρίσκουμε τήν 'Ηλέ

κτρα νά κάθεται πάνω στον τάφο του πατέρα της Kai νά κρατεί στήν αγκαλιά της ενα

αγγείο, που μαλλον πρέπει νά είναι ή τεφροδόχος κάλπη τοϋ 'Ορέστη. Γέρνει καί εδώ

το κεφάλι της έλαφρα και τό στηρίζει μέ τό δεξί της χέρι.

14. SLudies Presented 10 David Μ. Robin$on, 11, 1953, σ. 116, πίν. 38 (β) καΙ 40 ω.

15. Ρ. Jacobsthal. ό.π .• σ. 11. άριθ. Ι, πίν. Ι.

16. Αύτό δt σημαίνει πώς δέν ύπάρχουν παραστάσεις καθισταιν μορφων πάνω σέ πλαγιασμένα

fι δρθια άγγεία. Τό θέμα oμωe; των παραστάσεων αύταιν είναι διαφορετικό άπό τό θέμα της δικης μας

παράστασης. Βλ. CVA Polen 1/3, 111 id., πίν. 33 5",. Ε. Dichl, Die Hydria, 1964, πίν. 51, 5.6, 7. Κ. &hcfold,
Unlersuchungen lU den Kertscher Vasen. 1934. εΙκ. 30, άριθ. 140, πlν. 9, άριΟ. 163.

17. Σοφοκλ .. ΉλtKτρα. στίχ. 757-760.
18. Σοφοιςλ .. 'HλtKτρα, στίχ. 1113·1114.
19. Ό Σοφοκλ1)ς δίνει διάφορες ονομασία; τού τεφροδόχου άγγείου: (α) «tv βραχεί χαλιςΙW> Ήλέκτρ.

στίχ. 757-758. (β) ((tv βραχεί τευχει" Ήλtιςτρ. στίχ. 1113·1114, (γ) ((τόδ' ϋ:Υγος" Ήλέκτρ. στlχ. 1118,
(δ) ((σμικρ@ κυπμ> Ίiλέκτρ .• στίχ. 1142.

20. Σοφοιςλ., Ήλέιςτρ. στίχ. 11 19-1122.
21. Α. D. Trendal1. δ.π., σ. 404, Ιφιθ. 298. πίν. 158.2.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:13 EEST - 52.53.217.230



ΧΛλΚΙΝΟ ΔΛXΤVΛΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΙλΛΟΥΝΤιΛ '39
Τήν ίδια εκφραση λύπης βλέπουμε στήν Ήλέκτρα του κρατήρα άριθ. 176 Ι του

Μουσείου τ~ς Νεάπολ ηςt2 (Π ί ν. 102α). 'Εδώ ή Ήλέκτρα, πού παλαιότερα ταυτίστηκε

μέ τήν Τυρώ!3, κρατεΙ πάλι στήν άγκαλιά της ενα μεγάλο καί χωρίς λαβtς άπεΙο.

πού στά γενικά του ιαραιτηριστικά μοιάζει πολύ μt τό Cιπείo· κάθισμα της δικης

μας μορφης.

Σέ μιά παράσταση ένός χαμένου απείου (Π ί ν. 102 β) της συλλογης CoghiII άπό

τό Anzit4, βρίσκουμε τήν Ήλέκτρα θλιμμένη πάλι μέ τόν ίδιο τρόπο καί πλάι της μια

μεγάλη όδρία, μάλλον τεφΡοδόιο.

Στόν άμφορέα τοϊι Βερολίνου άριθ. F 3025 καί στήν όδρία της συλλΟΥης Hope
άριθ. 265 ή Ήλέκτρα κρατεΙ στά χέρια της CtrrtioU. Σχεδόν ή ίδια παράσταση είκονί

ζεται και σέ μιά ΟΟρία άπό τήν Ποσειδωνία!8. Παράσταση της παράδοσης άπό τόν

Όρέστη στήν Ήλtκτρα της υποτιθέμενης τέ9ρας του, συναντοΟμε στόν κρατήρα άριθ.

689 τοΟ Μουσείου niς Βιέννης27.

Τέλος, πάνω σέ μιά λαβή καθρέ9τη (Π ί ν. 103), πού βρίσκεται στό Μουσείο του

Reggio, ή Ήλέκτρα, πού καί έδω παλαιότερα ταυτiστηκε μι τήν Τυρώd, σφίγγει στήν

άγκαλιά της μιά μεγQλη ίιδρία2ll•

'Απ' αύτές τiς λίγες, άλλά χαραχτηριστικές, παραστάσεις βλέπει κανείς, πώς ή

μνημονευόμενη άπό τόν Σoφoιcλη σχέση Ήλέκτρας καί τεφροδόχου κάλπης του Όρέ·

στη, βρηκε πλήρη άνταπόκριση καί στήν τέχνη. Αύτή, νομίζω, τή σχέση παρουσιάζει

καί ό καλλιτέχνης του δαχτυλιδιου, παραλλαγμένη όμως. Κι' αυτό. γιατί, ένώ στίς πα

ραστάσεις πού εΙδαμε, και πού σχεδόν συμφωνουν μt τή σχετική σκηνή του Σοφοκλή,

ή Ήλέκτρα άλλοτε ιcρατεΤ καί άλλοτε εχει πλάι της τήν τεφροδόχο κάλπη ίΟυ άδελφου

της, στή δική μας παράσταση κάθεται πάνω σ' αυτήν.

Έπειδή δεν ε(ναι βέβαιο, α.ν για τήν απόδοση της παράστασης βασίστηκε ό καλλι

τέχνης στή σχετική σκηνη του Σοφοκλη, γι' αύτό καί δεν πρέπει νά του καταλογίσουμε

εύθύνες. Έξάλλου, ή διασκευασμένη άπόδοση σκηνων, παρμένων ε[τε άπό μύθους, είτε

άπό θεατρικά έργα των άρχαίων, δέν άποτελεΙ σπάνιο φαινόμενο σέ έργα τ~ς άρχαίας

τέχνης. Στή δική μας παράσταση φαίνεται, πώς τόν καλλιτέχνη άπασχόλησε περισσό

τερο δ θΡl'1νος της Ήλέκτρας γιά τόν άδελφό της καΙ δχι οΙ λεπτομέρειες του όλου
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