
ΥΠΟΥΡΓΈΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ

ΤΟΜΟΣ 18 (1963)

ΜΕΡΟΣ Α': ΜΕΛΕΤΑΙ

ΑΘΗΝΑΙ, 1964

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



4

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΑΩΣΕΩΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ

ΤΟΜΟΣ 18 (1963)

ΜΕΡΟΣ Α': ΜΕΛΕΙ Λ I

ΑΘΗΝΑΙ, 1964

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ

1. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον, 16 (1960)
2. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον, 17 ( 1961-62)
3. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον, 18 ( 1963)
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ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ

1-16 Ρόδος. Έπιγραφαΐ έκ Ρόδου
17 Μύκονος. Mykonos Museum. Relief pithos
18a Μύκονος. Mykonos pithos. Neck panel showing the Wooden Horse
18b Μύκονος. Mykonos pithos. Detail of the head of the horse
19a Μύκονος. Mykonos pithos. Detail of the body of the horse
19b Μύκονος. Mykonos pithos. Neck panel
20a Μύκονος. Mykonos pithos. Neck panel. Detail showing the warrior standing be

fore the horse
20b Μύκονος. Mykonos pithos. Body of the pithos. Top panel, Metope 3
21a-b Μύκονος. Body of the Mykonos pithos. Top panel: a. Metopes 4 and 5, b. Meto

pes 1 and 2
22 Μύκονος. Body of the Mykonos pithos. Middle panel. Metope 7. Helen and 

Menelaos
23a-b Μύκονος. Body of the Mykonos pithos. Middle panel: Metope 6 and Metope 8
24a-b Μύκονος. Body of the Mykonos pithos. Middle panel: Metope 9 and Metope 10
25a Μύκονος. Body of the Mykonos pithos. Middle panel. Metope 12
25b Μύκονος. Body of the Mykonos pithos. Bottom panel. Metope 13
26a-b Μύκονος. Body of the Mykonos pithos. Bottom panel: Metope 14 and Metope 15
27a-b Μύκονος. Body of the Mykonos pithos. Bottom panel. Metope 16 and Metope 17. 

Neoptolemos, Astyanax and Andromache
28a-b Μύκονος. Body of the Mykonos pithos. Bottom panel. Metope 18 and Metope 19
29a Μύκονος. Handle of the Mykonos pithos
29b-c Νάξος. Naxian «Aphrodite Amphora». In c detail of the neck showing horses 

(Photographs of the German Institute of Archaeology)
29d "Αργος. Argive fragment, blinding of Polephemos (Photogr. by courtesy of the 

French School of Archaeology)
30a Δήλος. Delos. Inv. No. A62739 bis. Fragment of relief pithos (Photograph by 

courtesy of the French School of Archaeology)
30b Μύκονος. The Mykonos pithos as found
31 Ρόδος. Ό κόλπος τής Ίαλυσσοϋ από τής άκροπόλεως τής Ρόδου
32α-β Ρόδος. Πεδιάς ΝΑ τής άκροπόλεως τής Ρόδου
32γ Ρόδος. Κάθοδος πρός τόν κόλπον τής Ίαλυσσοϋ έκ τών ΝΑ τής Ρόδου ύψι- 

πέδων
33 Παρίσιοι (Bibiro- Παλαιόν σχεδιογράφημα τής άποβάσεως των Τούρκων εις Ρόδον κατά 

theque Nationale). τό 1480 (Caoursin)
34α-δ Κύπρος. Χαλκοϋν άγαλμάτιον έξ Έγκώμης
35α-δ Έθν. Άρχ. Μουσεΐον Μολύβδινον είδώλιον έκ Κάμπου τής Λακωνικής
36a Άθήναι. General view of Excavation from East
36b ’Αθήναι. General view of Excavation from North
37a Άθήναι. Detail showing junction of two foundations, from East
37b Άθήναι. Apse from above
37c Άθήναι. Marble Bench No 10
38a Άθήναι. Inscription No 1
38b Άθήναι. Inscription No 2
39a-d Άθήναι. Fragments of pottery and inscriptions
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ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ ζ'

40α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Όψις των ταφικών περιβόλων Β καί Γ κατά τήν έπιφάνειαν
40β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Ή ΝΑ γωνία τοϋ περιβόλου Β
41α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Αί έπάλληλοι πυραί άριθ. 5, 6, 7, 8, όρώμεναι έκ Ν
41 β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Ή θέσις τοΟ άμφορέως άριθ. 9
42α-β ’Αττική. Άναγυροδς. Ό άμφορεύς άριθ. 10 περιέχων μικρογραφικά άγγεΐα
43α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Αί πυραί άριθ. 12, 13, 14
43 β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Αί πυραί άριθ. 15 καί 16
44α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Ό άγάνωτος άμφορεύς άριθ. 19 περιέχων μικρογραφικά 

άγγεΐα
44β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Ό μελανόμορφος άττικός άμφορεύς άριθ. 21
45α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Τάφοι του περιβόλου Γ
45β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Οί τάφοι άριθ. 24 καί 25
45γ ’Αττική. Άναγυροδς. Τό εσωτερικόν του τάφου 24 πρό τοΟ καθαρισμού
46α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Ό σκελετός τού τάφου άριθ. 24
46β Αττική. ΆναγυροΟς. Ό σκελετός τοΟ τάφου άριθ. 25
47α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Ή θέσις τοδ άμφορέως άριθ. 26
47β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Ή πυρά άριθ. 27
48α-γ ’Αττική. ΆναγυροΟς. Ό δΐνος τής πυράς άριθ. 1 καί λεπτομέρεια τής έπί τοΟ χεί

λους πλαστικής κεφαλής
49α-γ ’Αττική. ΆναγυροΟς. Οίνοχόη έκ τής πυράς άριθ. 2/3
49δ ’Αττική. ΆναγυροΟς. Λουτροφόρος έκ τής αύτής πυράς 2/3
50α-δ ’Αττική. ΆναγυροΟς. "Οψεις λαιμού καί κοιλίας λουτροφόρου έκ τής πυράς 

άριθ. 2/3
51 ’Αττική. ΆναγυροΟς. Ή διακόσμησις τής λουτροφόρου έκ τής πυράς 2/3 (Σχεδ. 

Α. Κοντοπούλου)
52α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Ήμικάνθαρος έκ τής πυράς 2/3
52β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Ή βάσις τής λουτροφόρου έκ τής πυράς 2/3
53α-β Αττική. ΆναγυροΟς. Δύο όψεις τής τραπέζης παιγνίου έκ τής πυράς 2/3
54α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Άνω όψις τής τραπέζης παιγνίου
54β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Διακόσμησις τοϋ ποδός τής τραπέζης
55α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Είδώλιον θρηνοόσης έπί τής τραπέζης παιγνίου
55β-ε ’Αττική. ΆναγυροΟς. Τέσσαρες όψεις τοϋ κύβου έκ τής πυράς άριθ. 2/3
56α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Πρωτοκορινθιακά άγγεΐα έκ τών πυρών τοϋ περιβόλου Α
56β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Κορινθιακός άρύβαλλος καί άττικά μικρογραφικά άγγεΐα 

έκ τών πυρών τοΟ περιβόλου Α
56γ ’Αττική. ΆναγυροΟς. Άγγεΐα έντός τοΟ άμφορέως άριθ. 9
57α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Ό άμφορεύς άριθ. 10
57β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Άγγεΐα εύρεθέντα έντός του άμφορέως καί τό πώμα αύτοΟ 

(πυθμήν λεκανίδος)
58α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Άπότμημα λεκανίδος έκ μιάς τών πυρών τοΟ περιβόλου Β
58β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Οίνοχόη έκ τής πυράς άριθ. 15
59α-β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Κρατήρ έκ τής πυράς άριθ. 15
59γ-δ ’Αττική. ΆναγυροΟς. Άπότμημα άμφορέως έκ τής πυράς άριθ. 16
60α ’Αττική. ΆναγυροΟς. ’Οπίσθια όψις τοΟ κρατήρος μέ παράστασιν λεόντων (πυ

ρά άριθ. 16)
60β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Άγγεΐα εύρεθέντα έντός τοϋ άμφορέως άριθ. 19
60γ ’Αττική. ΆναγυροΟς. Άπότμημα άγγείου έκ τής πυράς άριθ. 16
61α-β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Αί δύο όψεις τοΟ άμφορέως άριθ. 21
62α ’Αττική. ΆναγυροΟς. Κτερίσματα τοϋ τάφου άριθ. 25
62 β ’Αττική. ΆναγυροΟς. Λήκυθοι έκ τής πυράς άριθ. 27
62γ ’Αττική. ΆναγυροΟς. Μαρμάρινη λήκυθος καί βάθρον στήλης τοΟ 4ου π.Χ. αίώνος
63α-δ Ρόδος. Μυκηναϊκά άγγεΐα έκ Κόσκινου
64α-β Ρόδος. Μυκηναϊκά άγγεΐα έκ ΚοσκινοΟ
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ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ

64γ-ε Ρόδος.
65α-ζ Ρόδος.
66 Κρήτη.
67α Κρήτη.
67 β Κρήτη.
67γ Κρήτη.
68α Κρήτη.
68 β Κρήτη.
68γ Κρήτη.
69α Κρήτη.
69β Κρήτη.
69γ Κρήτη.
70α Κρήτη.
70β Κρήτη.
71α Κρήτη.
71 β Κρήτη.
72α Θράκη.
72β Σάμος.
73α-β Θράκη.
73γ Θράκη.

Μυκηναϊκά αγγεία έκ τής μυκηναϊκής άκροπόλεως τοΟ ’Αρχαγγέλου 
’Αγγεία έκ τής μυκηναϊκής άκροπόλεως τοΟ ’Αρχαγγέλου 
Άπότμημα συνθήκης Γορτυνίων καί Καυδίων 
’Επιτύμβιος στήλη Κωτύλου 
Επιτύμβιος στήλη Σωτείρας (έξ έκτύπου)
’Επιτύμβιος στήλη Πάγωνος (έξ έκτύπου)
’Επιτύμβιος στήλη (Εύ)φρανίωνος (έξ έκτύπου)
’Επιτύμβιος στήλη Ίλερίωνος (έξ έκτύπου)
Άπότμημα έπιτυμβίου στήλης (έξ έκτύπου)
’Επιτύμβιος στήλη Έπιχάριτος καί Άννίας (έξ έκτύπου)
Άπότμημα έπιτυμβίου στήλης (έξ έκτύπου)
’Επιτύμβιος στήλη Μνασστοκλέους (έξ έκτύπου)
’Επιτύμβιος στήλη Άρχαγάθης (έξ έκτύπου)
Άπότμημα συνθήκης Λατίων καί Ίεραπυτνίων (έξ έκτύπου)
’Επιτύμβιος στήλη Έρμέρωτος
Ψήφισμα Όρατίας καί Μέγωνος (έξ έκτύπου)
’Ενεπίγραφος έπιτύμβιος βωμός (Μουσεϊον Κομοτηνής)
’Ενεπίγραφος βωμός (Μουσεϊον Βαθέος)

Στρύμη(;). Ανεπίγραφος πώρινος βωμός 
Μεσημβρία.’Ενεπίγραφος βάσις «σήματος»

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΡΟΔΟΥ*

Α'

Έκ των κατωτέρω δημοσιευομένων επιγραφών, αί πλεΐσται μέν προέρχονται έκ των έν 
τη πόλει τής Ρόδου υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, έν συνεργασία μετά τής ’Αρ
χαιολογικής 'Υπηρεσίας Δωδεκάνησου, κατά τά έτη 1955 έως 1958 έκτελεσθεισών άνα- 
σκαφων, αί δέ λοιπαί συνελέγησαν έκ διαφόρων σημείων τής πόλεως καί τής ροδιακής 
υπαίθρου λ

Σημειοϋται ένταϋθα, ότι άλλαι έπιγραφαί εύρεθεΐσαι προγενεστέρως εις τάς άνασκα- 
φάς τής πόλεως τής Ρόδου έδημοσιεύθησαν υπό των Γ. Δοντα καί Π. Λαζαρίδη2.

ΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ

I. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 1955-56

α. Αί άπό τοϋ άριθμοΰ 1 έως 12 έπιγραφαί προέρχονται έκ τοϋ παρά τήν Άκρόπολιν 
δυτικοΟ τμήματος τής πόλεως καί συγκεκριμένως έκ τής παρά τήν διασταύρωσιν δυτι- 
κώς τής όδοΰ Θ. Σοφουλη (πρφην Ν. Ζηλανδίας άρχαία όδός Ρ 27)3 καί Χειμάρρας (άρ- 
χαία όδός Ρ 13)3 κατεδαφισθείσης οικίας4 Άλή Ρίζα.

1. Β. Ε.** 1249. Κυλινδρική βάσις μειουμένη ελαφρώς προς τά άνω, έκ λαρτίου λίθου, 
μετ’ έντονου έρυθρας όξειδώσεως, άποκεκρουμένη όπισθεν, άνω, κάτω καί δεξιά (Π ί ν. 1 β).

Ύψος 0,445 μ., διάμετρος κάτω 0,70 μ., ύψος γραμμάτων πρώτου στίχου 0,025 μ., των 
λοιπών 0,015 μ., τοϋ τελευταίου στίχου 0,01 μ.

[τον δείνα] Πεδιή-------------

Ιερατεύσαντα Ά[θάνας Πολιάδος καί Διάς] 
πολιέως καί ’ Αρτάμι[τος καί άγορα]
νομήσαντα καί ταμι[εν]σαντα-------- η------[νίκα]

5 σαντα ’Αλεξάνδρεια καί Διονυσία καί νικά

* To Β' μέρος τής παρούσης μελέτης θά δημοσιευθή προσεχώς.
** Β. Ε.= Βιβλίον Εισαγωγής Μουσείου Ρόδου.
1. Θερμαΐ εύχαριστίαι έκφράζονται έντεΟθεν είς τόν Διευθυντήν ’Αρχαιοτήτων τοϋ ’Υπουργείου Προ

εδρίας τής Κυβερνήσεως κ. Ί. Δ. Κοντήν όστις, ώς "Εφορος ’Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, μοί παρέσχε 
πολυτιμοτάτην βοήθειαν έπί πλείστων προβλημάτων.

2. Ίδέ παρά Ί. Δ. Κοντή, Άνασκαφικαί έρευναι εις τήν πόλιν τής Ρόδου, έν ΠΑΕ 1952 σ. 559 - 563, 
586, 588 - 590 καί ΠΑΕ 1953 σ. 285 - 287.

3. Ίδέ Ί. Δ. Κοντή, Συμβολή είς τήν μελέτην τής ρυμοτομίας τής Ρόδου, Ρόδος 1954, Πίν. I, καί τοϋ 
ίδιου AM 73 ( 1958) Πίν. III καί IV.

4. Τά συμπεράσματα τής άνασκαφής ταύτης δημοσιεύονται είς ΠΑΕ 1957 σελ. 128, είκ. 2.
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σαντα τραγοοδοίς καί πρυτανεύσαντα καί πάντα 

πράξαντα συμφέροντα έν ταϊς άρχαΐς καί στε 

φανωθέντα υπό ταν βουλάν πλεονάκις χρυσέ 

οις στεφάνοις καί Ανδριάντων καί προσώπων 

10 άργυρέων άναθέσεσι, στεφανωθέντα δέ καί υπό

Λινδίων καί Ίαλυσίων καί Καμειρέων καί Ίαλυσίων 

των έρεθειμιαζόντων πλεονάκις χρυσέοις 

στ εφάνοις, στεφανωθέντα δέ καί υπό Παναθηνα 

ιστάν στρ[ατευ]ομένων κοινού των ένπλεόντων

15 έν A Ν Φ---------- ΤΟΙΣ πληρώμάς καί βουλάν βουλευ

σασα [τάν θερινόν] έξάμηνον έτους ιερόν σεβασ

του-------- έαρος επί ίερέως Στασίππου

ΜΗ-----ΡΑΣΚΑΙ-----------------

Μορφικώς παρόμοιαι έπιγραφαί, φέρουσαι διά μεγαλυχέρων γραμμάτων υπερθεν, 
πρός ήθελημένην έξαρσιν, τό όνομα τοΰ τιμωμένου, υπάρχουν έν Ρόδφ άπό τοΰ 3ου π.Χ. 
αίώνος μέχρι των άρχων τοΰ 2ου μ.Χ. αιώνος5.

Τό όνομα τοΰ τιμωμένου 0ά ήτο άναγεγραμμένον έπί τοΰ υπέρ τήν παροΰσαν βάσιν 
λίθου έφ’ οό θά έπάτει και ό άνδριάς.

Στ. 1. Πεδιή.'Ο δήμος Πεδιέων έχει καθορισθή υπό τοΰ Hiller6 ώς κείμενος ΝΔ. 
τής Λίνδου. Ό Χρ. Παπαχριστοδούλου ταυτίζει τήν περιοχήν τοΰ άρχαίου δήμου Πε
διέων πρός τοποθεσίαν όνομαζομένην σήμερον «Πέϊ», κειμένην ΒΔ. τοΰ χωρίου 
Άσκληπειό7.

Σ τ. 3. Ή θεά "Αρτεμις έλατρεύετο έν τή πόλει τής Ρόδου, τουλάχιστον κατά τούς 
Ιον π.Χ. καί Ιον μ.Χ. αιώνας, υπό τήν απλήν έπωνυμίαν ’Άρταμις8, ούδαμοΰ δέ ώς 
Άρταμις Κεκοία ή άλλως πως.

Στ. 13-14. Τό κοινόν Παναθηναϊσταν στρατευομένων των ένπλεόντων διά πρώτη ν 
φοράν συνανταται ένταΰθα, έφ’ όσον δέ ό έπόμενος στίχος δεν είναι δυνατόν νά συμ- 
πληρωθή μετά βεβαιότητος, εις τρόπον ώστε νά άποδεικνυεται ή άποκλειστική άνα-

5. G. Pugliese Carratelli, Annuario SIA XXVII - XXIX (1949 - 1951 ), Tituli Camirenses σ. 224, 89. 
Undos, Fouilles de Pacropole II, Inscriptions par Ch. Blinkenberg (1941 ) 324, 347, 349, 449. I.G. XII, 
1, 41, 42, 44, 46, 75. Annuario SIA XXX- XXXII (1952-54) σ. 270, 22.

6. Hiller von Gaertringen, Die Demen der rhodischen Stadte, AM 42 ( 1917 ) 175, 6. Ίδέ καί έν τφ 
περί Ρόδου δρθρφ τοΰ ίδιου εις RE, Suppl. V (1931 ) Rhodos, 747, 37.

7. Χρ. Παπαχριστοδούλου, Τοπωνυμικό της Ρόδου, Ρόδος 1951, σ. 56. 'Ο Παπαχριστοδούλου άνα- 
φέρων τό λήμμα τού Hiller γράφει λανθασμένος ότι «ό Hiller τοποθετεί τό δήμο «των Πεδιέων» κοντά 
στό σημερινό τοπωνύμιο, χωρίς νά τό εχει ύπόψη του, μέ τή διαφορά ότι τό βάζει στά ΝΑ τον χωριού 
Άσκληπειό», ένφ ό Hiller ε.ά. γράφει έπί λέξει: 6. Πεδιείς (1), also eine kleine Ebene, in den attischen 
Tributlisten von Lindos getrennt; wohl siidwestlich von Lindos an der Kiiste.

8. Donato Morelli, I culti in Rodi (Studi Classic! e Oriental! vol. VIII Pisa 1959) σ. 28.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΡΟΔΟΥ 3

φορά τοϋ ενπλεόντ ων εις τό Π αν α θ η ν α ϊ στ άν στρατενομένων κοινού, θά πρέ
πει νά άποδεχθώμεν τήν ΰπαρξίν του μετ’ έπιφυλάξεως.

Στ. 7. Ό ένταϋθα άναφερόμενος ίερεύς Στάσιππος, άγνωστος μέχρι σήμερον, είναι 
δυνατόν νά χρονολογηθή, εκ τής μορφής των γραμμάτων9, εις τό β' ήμισυ του 1ου π.Χ. 
αίώνος.

2. Β. Ε. 1250. Περιφερής βάσις χαλκού άνδριάντος έκ λαρτίου λίθου μετ’ έρυθρας 
όξειδώσεως καί άποκεκρουμένων άνω καί κάτω κυματίων.

Υπέρ τήν επιγραφήν υπάρχει έκγλυφος ταινία πλάτους 0,035 μ. Είς τήν άνω επιφά
νειαν φέρει όπάς υποδοχής τοϋ άνδριάντος ( Π ί ν. Ια).

"Υψος βάσεως 0,85 μ., διάμετρος βάσεως είς τό σημεΐον τής έπιγραφής 0,61 μ., ϋψος 
γραμμάτων 0,018 μ. Έπιμεμελημένη γραφή των μέσων τοϋ 1ου μ.Χ. αίώνος10 ( Π ί ν. 1 δ).

Χίλωνα Νιρέως στεφανωθέντα 

υπό τάς βούλας χρνσέω στεφάνιο.

'Α βουλά ά βονλεύσασα τάν θερινόν 

έξάμηνον τάν έπι Ιερέιος Πολνχάρμον 

5 έννοιας ενεκα τάς εις τάν πατρίδα.

Θ ε ο ϊ ς.

Στ. 1. Οϋτε τό όνομα Χίλων, ούτε τό Νιρεύς άπαντα εις άλλας ροδιακάς έπιγραφάς.
Στ. 4. Δέν δύναται μετά βεβαιότατος νά ταυτισθή ό ένταϋθα άναφερόμενος ίερεύς 

πρός τόν άλλοθεν γνωστόν έν Ρόδφ ιερέα Π ο λύ χαρ μον11.

3. Β. Ε. 1252. Περιφερής βάσις χαλκοϋ άνδριάντος έκ λαρτίου λίθου μετ’ έρυθρας 
όξειδώσεως, άποκεκρουμένη κατά τό άνω καί κάτω κυμάτιον. Υπέρ τήν έπιγραφήν φέ
ρει έκγλυφον ταινίαν πλάτους 0,035 μ. Είς τήν άνω έπιφάνειαν υπάρχουν αί όπαί υπο
δοχής τοϋ άνδριάντος ( Π ί ν. 1 γ). "Υψος 0,69 μ., διάμετρος 0,52 μ.

Ύψος γραμμάτων υπογραφής άνδριαντοποιοϋ 0,011 μ. έως 0,010 μ. (Π ί ν. 2β).

Τίμαρχον Άνταγόρα. 

Θεοίς.

Μντίων Αίνήτορος 

Λνσων Τιμαράτου 

5 Έξάκεστος Θρασνμήδενς

9. Lindos II, έ.ά. άριθ. 378.
10. Lindos II, ε.ά. άριθ. 414 - 443.
11. RE, Suppl. V έν λέξει Rhodes στ. 839, 252. V. Grace «The eponyms named on Rhodian amphora 

stamps» Hesperia, XXII (1953) σ. 123 άρ. 138.
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Άριστίων Ίερομβρότου 

Έράτων 'Ροδοφώντος 

Φιλοκρέων Δαμαγήτου 

Κλεώνυμος Θευγόνον 

10 Μενοίτιος Ενφραγόρον 

Ίεροφάνης ’Ιερομβρότου 
Πολυάρατος Θευγόνον.

Θεόδωρος Παριανός έποίησε.

Στ. 1. Τίμαρχος Άνταγόρα. "Αγνωστος έξ άλλων ροδιακών έπιγραφών. Τά ονόματα 
καθ’ έκαστον λίαν συνήθη.

Σ τ. 3. Μυτιών ΑΙνήτορος. Συνήθη έπίσης ονόματα είς Ρόδον. Εϊς ΑΙνήτωρ Μντίωνος 
καθ’υίοθεσίαν δέ Τιμοθέου, άπόγονος πιθανώς τοϋ παρόντος, άναφέρεται ώς ίερατεύσας 
έν Λίνδω έν ετει 103 π.Χ. εις τον κατάλογον των ιερέων καί εϊς βάθρον άνδριάντος12.

Σ τ. 4. Ανσων Τιμαράτον. "Αγνωστος άλλοθεν.
Σ τ. 5. Έξάκεστος Θρασυμήδευς. Γνωστός ϊεροποιός έξ έπιγραφής τής Καμίρου13, 

χρονολογουμένης έκ τοϋ Ροδίου άνδριαντοποιοϋ Τιμαγόρα ' Αριστων ίδα μεταξύ 290 
καί 280 π.Χ.14.

Σ τ. 6. Άριστίων Ίερομβρότου. "Αγνωστος άλλοθεν. Τά. όνόματα καθ’ έκαστον συν
ήθη εϊς Ρόδον.

Σ τ . 7. ’Εράτων 'Ροδοφώντος. Πιθανώς πατήρ τοϋ έκ Καμίρου γνωστοΰ ίεροποιοϋ 
'Ροδοφώντος Έρό,τωνος15, όστις φέρεται ότι ήκμασε περί τό 215 π.Χ., ώς συνάγεται έκ 
τοϋ συναναφερομένου Άγησιστράτου ' Ερμοκλενς, άναγραφομένου εις τον κατάλογον 
των δημιουργών16. Σημειωτέον ένταϋθα ότι ή υπό τοϋ Jacopi γενομένη χρονολόγησις 
τής έπιγραφής17 εις τόν 2ον π.Χ. αιώνα, έκ τής μορφής τών γραμμάτων, δεν φαίνεται νά 
άνταποκρίνεται είς τήν πραγματικότητα, τοσούτφ μάλλον καθ’ όσον, ώς αναφέρει ό 
Benediktsson18, ό ύπογράφων τήν έπιγραφήν ταύτην Μνασίτιμος Τελέσωνος 
φαίνεται ότι είναι ό άκμάσας κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 3ου π.Χ. αϊώνος καί ούχί ό υπό 
τοϋ Carratelli19 άναφερόμενος ομώνυμος άνδριαντοποιός τοϋ 2ου π.Χ. αϊώνος.

12. Lindos II, έ.ά. 1, G. II, 304 καί I.G. XII, 1, 818.
13. Tit(uli) Cam(irenses) = Annuario SIA XXVII- XXIX (1949 - 51 ) άρ. 30, 13.
14. Lindos II, έ.ά. σ. 51, 10.
15. Tit. Cara. 40, 3.
16. Tit. Cam. 3, E. b„ 16.
17. Cl. Rh. VI - VII σ. 424, 44.
18. Jakob Benediktsson, Chronologie de deux listes de pretres Kamireens, έν Det Kgl. Danskenska- 

bernes Selskab. Archaeologisk - Kunsthistoriske Meddelelser. II, Κοπεγχάγη 1940, σ. 10.
19. Tit. Cam. 40, όπου άναγράφει destatuario v. Lindos, p. 53, n 51. έξ άλλου ό Blinkenberg, Lindos 

Π, σ. 52, 28, αναγράφει σαφώς τόν Μνασίτιμον τοϋ 3ου π.Χ. αϊώνος ώς τόν ύπογράψαντα τήν έπιγραφήν 
ταύτην άνδριαντοποιόν. Παρ’ όλα ταϋτα ή μορφή τών γραμμάτων τής έπιγραφής ταύτης (ίδέ έν An
nuario SIA XXX - XXXII σ. 233 είκ. 45) δέν συμφωνεί πρός μίαν τόσον υψηλήν χρονολογίαν.
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Σ τ. 8. Φιλοκρέοον Λαμαγήτου. Ίο δνομα Φιλοκρέων εκ των σπανίων, ούχί δμως καί 
τό Δαμάγητος.

Σ τ. 9. Κλεώννμος Θενγόνον. Σύνηθες εις τάς ροδιακάς έπιγραφάς τό δνομα Κλεώ- 
ννμος, τό Θεύγονος, δμως διά πρώτην φοράν άπαντα εις 'Ρόδον.

Σ τ. 10. Μενοίτιος Εύψραγόρα. Έξ έπιγραφής τής Καμίρου20, χρονολογουμένης μεταξύ 
221 π.Χ. καί 213 π.Χ., έκτου άνδριαντοποιοϋ Φυλή ' Αλικαρνασσέως, άκμάσαντος μεταξύ 
250 καί 213 π.Χ.21 καί έκ τοϋ έν αυτή επίσης άναγραφομένου κατά τό έτος 221 π.Χ. 
διατελέσαντος δημιουργού Θενδίππον Όνασάνδρον22, είναι γνωστός ό υιός τού παρόν
τος Μενοιτίου Ενφραγόρα, ό άγωνοθέτης Ενφραγόρας Μενοιτίου.

Όθεν ό ήμέτερος Μενοίτιος πρέπει να ήκμασε περί τό 245 π.Χ.
Στ. 11. Ίεροφάνης Ίερομβρότου. Συνήθη ονόματα εις ροδιακάς έπιγραφάς, ώς καί 

τό έν στίχο) 12 Πολυάρατος.
Στ. 13.Θεόδωρος Παριανός. Έκ των μέχρι τοϋδε γνωστών εις τήν ροδιακήν περιο

χήν άνδριαντοποιών, ό παρών ταυτίζεται πρός τον περί τό 200 π.Χ. εις Λίνδον έρ- 
γασθέντα Θευ[........... ]ος καί Θενδ[.... 23, δστις είναι γνωστός καί έκ Κνίδου ώς Θεό
δωρος Π[....... 24. Διά τής παρούσης έπιγραφής συμπληροϋται πλήρως τό δνομα αυ
τού, συνεργασθέντος, ώς προκύπτει έκ τής κνιδίας έπιγραφής, μετά τού άνδριαντο- 
ποιού Τιμοχάριος τοϋ Έλενθερναίον, άκμάσαντος κατά τό β' ήμισυ τού 3ου π.Χ. αϊώνος.

Έκ των άνωτέρω προκύπτει δτι καί ή παρούσα επιγραφή πρέπει νά χρονολογηθή με
ταξύ 245 καί 230 π.Χ.

4. Β. Ε. 1253. Κυλινδρική, μετά άποκεκρουμένων άνω καί κάτω κυματίων, βάσις χαλ
κού άνδριάντος έκ λαρτίου λίθου, φέρουσα έρυθράν όξείδωσιν. Ή άνω έπιφάνεια φέρει 
όπάς υποδοχής τοϋ άνδριάντος (Π ί ν. 6). Υπέρ τήν επιγραφήν έγκλυφος ταινία πλά
τους 0,032 μ., ύψος 0,695 μ., διάμετρος εις τήν θέσιν τής έπιγραφής 0,59 μ., ύψος γραμ
μάτων 0,016 μ. καί υπογραφής άνδριαντοποιοϋ 0,012 μ. ( Π ί ν. 7).

Πολυκλής Δ αμοσθένενς 

Λ αμοσθένη ’Αλέξιος.

Θεοϊς.

Φείδων Φειδοκράτευς έποίησε.

Στ. 1. Πολυκλής Δ αμοσθένενς. Άγνωστος άλλοθεν.
Στ. 2. Δαμοσθένης ’Αλέξιος. Πιθανώς πατήρ τοϋ άναθέτου.
Σ τ. 4. Φείδων Φειδοκράτευς. Γνωστός έκ Λίνδου άδριαντοποιός έργασθείς εις τήν 

ροδιακήν περιοχήν κατά τά μέσα τοϋ 3ου π.Χ. αϊώνος25.

20. Tit. Cam. 39, β 16.
21. Lindos II, 6.ά. σ. 52, 24.
22. Tit. Cam. 3, Ε. b, 9.
23. Lindos Π, ε.ά. 113, 114, καί σ. 53, 33.
24. Loewy, Inschriften griechischer Bildhauer, Leipzig 1885, άρ. 116.
25. Lindos II, ε.ά. 100 -101 καί σελ. 52 άρ. 29.
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5. Β. Ε. 1254. Κυλινδρικόν βάθρον χαλκοΰ άνδριάντος έκ λαρτίου λίθου μετ’ έρυθράς 
όξειδώσεως ( Π ί ν. 2 δ).

Ύψος 0,745 μ., διάμετρος 0,60 μ., πλάτος έκγλύφου ταινίας 0,035 μ., ύψος γραμμάτων 
0,022 μ.

Τά κυμάτια άνω καί κάτω είναι άποκεκρουμένα. Είς τόν Πίνακα 2γ φαίνεται ή 
άνω έπιφάνεια.

[[
[[

ίί

----------]]Ν
----------- ]]
Θεοϊς
----------- ]]

Ή έπιγραφή καί τό όνομα τοΰ άνδριαντοποιοϋ έχουν άποξυσθή. Περί τής συνήθειας 
ταύτης των Ροδίων νά άποξύουν τάς έπιγραφάς των άνδριάντων άναφέρει ό Δίων ό 
Χρυσόστομος έν XXXI,926.

6. Β. Ε. 155.. Περιφερής βάσις άνδριάντος έκ λαρτίου λίθου, μετά κυματίων άνω καί 
κάτω άποκεκρουμένων κατά τό πλεΐστον. ”Ανω έπιφάνεια έν Πίν. 2ς5. Ύψος 0,75 μ., 
διάμετρος είς θέσιν έπιγραφής 0,68 μ. Τά γράμματα είναι άνισα. Τό ύψος των είς τούς 
τρεις πρώτους στίχους είναι 0,024 μ., είς τούς τρεις κατωτέρους μέχρι 0,018 μ. (Π ί ν. 2ε ).

Ό δαμος ό Ροδίων 

έτείμασε 

Γάιον ’Ιούλων 

Θενπονπον ’ Αρτεμώώρον 

5 άρετας ένεκα καί εύνοιας, 

αν έχιον δι,ατελεΐ 

εις τό πλήθος τό 'Ρο[δίων],

Ό Γάιος ’Ιούλιος Θεύπονπος Άοτεμώώρου δέν είναι γνωστός άλλοθεν.
Ή έπιγραφή πρέπει νά έχαράχθη κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 1ου μ.Χ. αίώνος.

7. Β. Ε. 1256. Γωνία έξ αύτοτελοΰς άνω μέρους όρθογωνίου βάθρου. ’Απολήγει είς 
αίγυπτιάζον κυμάτιον μετά άβακος. Φέρει έλαφρώς έρυθράν όξείδωσιν. Ευρέθη τεθραυ- 
σμένη είς πολλά συγκολληθέντα τεμάχια.

Μήκος 0,615 μ., ΰψος 0,32 μ., βάθος 0,38 μ. είς τήν πλαγίαν πλευράν τμήμα έπιγραφής 
(Πίν. 3β).

-------- ΕΡΙΟ
------ΤΟ Υ

26. Ίδέ καί έν Lindos II, ε.ά. 419, στ. 30 - 44 καί 427.
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8. Β. Ε. 1257. "Ανω μέρος ένεπιγράφου στήλης έκ λαρτίου λίθου μετ’ έρυθρας όξει- 
δώσεως, περατούμενον δεξιά καί άνω.

Μήκος 0,215 μ., ύψος 0,18 μ., βάθος 0,175 μ. "Υψος γραμμάτων 0,012 μ. (Πίν. 3δ).

]ος Λ εον

[τίδα---------άγω ]νοΟετή

[σας------- ]ΑΡΧΟΙ
------------- Ο

9. Β. Ε. 1173. Δύο συνανήκοντα τεμάχια πιθανώς έκ βάθρου. Τό κατώτατον μέλος εί
ναι κυρτόν, υπέρ τοϋτο άνεστραμμένον λέσβιον κυμάτιον. Λάρτιος λίθος μετ’ έλαφράς 
έρυθρας όξειδώσεως. Μήκος 1,27 μ., ύψος 0,22 μ.

Ύψος γραμμάτων 0,02 (Πίν. 3γ). Γράμματα τοϋ 1ου π.Χ. αίώνος.

---------- των ’Αντίγονος Δαμοκλεϋς εννοί[ας]

ένεκα τάς εις αυτόν. Θεοΐς

Αντίγονος καί Δαμοκλής όνόματα συνήθη εις Ρόδον.
Ό παρών άγνωστος άλλοθεν.

10. Β. Ε. 1259. Μικρόν τεμάχιον ενεπίγραφου μαρμάρινης πλακάς (Πίν. 3ε). Ύψος 
0,10 μ., πλάτος 0,08 μ., πάχος 0,033 μ. "Υψος γραμμάτων 0,038 μ.

-------- Κ---------

-------- ΘΙΚΟ---------

-------- VO---------

11. Β. Ε. 1260. Τμήμα πλακός έκ λαρτίου λίθου έλαφρώς ύποκυάνου, περατούμενον 
μόνον κάτω. Μήκος σφζόμενον 0,515 μ., ύψος 0,28 μ., πάχος 0,12 μ. "Οπισθεν άδρώς 
είργασμένον. Τό έδαφος τής ένεπιγράφου πλευράς κτυπημένον διά σμίλης (Πίν. 3ς). 

Ύψος γραμμάτων 0,02 μ. εως 0,028 μ.

------ΑΙΑ ι .. I ΣΚΑΙΑΝΘ---------

κ]α'ι στεφανωθέντα χ[ρνσέ]οις καί άργυρέ 

ο]ις στεφάνοις καί άν[δριάσι καί πρόσω 

πων] άργυρέων άναθέ[σεσι στεφανωθέντα

5 δε] καί υπό Παναθη[ναϊσταν----------

-------- εν τοίς ΑΙΦ-----------
-------- ΩΝΤΩ-----------

Γράμματα του 1ου π.Χ. αίώνος.
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8 ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

12. Β. Ε. 1497. Κάτω μέρος ορθογωνίου, έκ λαρτίου λίθου, βάθρου αγάλματος. Κάτω 
φέρει ορθογωνίου τομής τμήμα, υπέρ τό όποιον υπάρχει ανεστραμμένον λέσβιον κυμά
των ( Π ί ν. 5δ ).

Ύψος 0,21 μ., πλάτος μέγιστον 0,43 μ., βάθος 0,51 μ., ύψος γραμμάτων 0,012 μ.

Πλο]ύταρχος 'Ηλιοδώ[ρου

Διά τής παρούσης έπιγραφής προστίθεται μιά είσέτι ύπογραφή τοϋ άγαλματοποιοϋ 
Πλουτάρχου Ήλιοδώρου, έργασθέντος κατά τον Ιον π.Χ. αιώνα εις τήν Ροδιακήν πε
ριοχήν (πρβλ. Lindos II, σελ. 55, 85, 86 ).

13. Β. Ε. 1468. Τιμητικόν επίγραμμα. Παραλληλεπίπεδον βάθρον έκ μελανοτέφρου 
λαρτίου λίθου, εύρεθέν ύπό σωρόν λίθων εντός τοϋ κήπου27, είς τόν όποιον έκτίσθη ό 
συνοικισμός εργατοϋπαλλήλων28, παρά τήν διασταύρωσιν άνατολικώς τής όδοϋ Θ. 
Σοφούλη καί βορείως τής όδοϋ Χειμάρρας.

Συγκεκριμένως ό έν λόγφ σωρός εύρίσκετο είς άπόστασιν 10 μ. περίπου άπό τής 
όδοϋ Χειμάρρας, παρά τήν καθαιρεθεΐσαν είς τήν ΝΑ. γωνίαν τοϋ συνοικισμού οικίαν 
τής Τουρκοκρατίας29 Άησέ Καντάλ.

Ό λίθος, υψους 0,54 μ., πλάτους 0,92 μ. καί πάχους 0,78 μ., χρησιμεύσας προφανώς ώς 
σκάφη πλησίον νεωτέρου φρέατος, περατοϋται κατά τάς τέσσαρας πέριξ καί τήν κάτω 
πλευράν, πράγμα τό όποιον δέν δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά εϊπωμεν καί διά τήν άνω 
επιφάνειαν, ήτις φέρει έσκαμμένην τήν σκάφην.

Είς τό μικρόν έξ άλλου άθικτον μέρος τής κάτω πλευράς υπάρχει οπή πρός υποδοχήν 
γόμφου.

Ή ενεπίγραφος πλευρά είναι κάτω άποκεκρουμένη30, έκ τών διακρινομένων δέ σαφώς 
10 στίχων, οί δύο τελευταίοι είναι αδύνατον νά άναγνωσθοΰν μετ’ απολύτου βεβαιότη
τος31 ( Π ί ν. 4 α).

27. Σημειοϋται ένταϋθα, ότι ό Hedenborg εΐχεν ίδει τόν έν λόγφ λίθον κατά τά μέσα τοϋ παρελθόντος 
αίώνος, ώς είς τήν ύπ’ αύτοϋ χειρόγραφον «Geschichte der Insel Rhodos», ήτις εύρίσκεται είς τήν βι
βλιοθήκην τοϋ Άρχαιολογικοϋ 'Ιδρύματος Δωδεκάνησου, έν τόμφ Atlas II Planches No. 15, σημειώνει 
μετά σχεδίου καί τής δηλώσεως "dans une cour de campagne turque”.

28. Περί τών είς τήν έν λόγφ περιοχήν άνασκαφών ίδέ δημοσίευσιν είς ΠΑΕ 1956, σελ. 214 κ.έ.
29. Είναι λίαν πιθανόν, ότι είς τήν ιδίαν θέσιν εΐδεν ό J. Hedenborg καί τό είς τόν Ross ύπ’ αύτοϋ 

άνακοινωθέν έπίγραμμα τοϋ Ξενοφάντου' ίδέ I.G. XII, 1, 40, όπερ είς τήν αύτήν No 15 σελίδα σημειώ
νει μετά όμοιας δηλώσεως "dans une cour de campagne turque".

30. Ή έπιγραφή ήτο ήδη άπό έκατονταετίας λίαν έφθαρμένη, κυρίως πρός τό κάτω μέρος, δι’ δ καί 
ό J. Hedenborg εύαριθμοτάτας μόνον λέξεις κατώρθωσε νά άναγνώση όρθώς. Άναμφιβόλως ενεκα τού
του καί ό A. Scrinzi έν τή μελέτη αύτοϋ Iscrizioni greche inedite di Rodi (Venezia 1899), ήτις είναι καί 
ή πρώτη προσπάθεια δημοσιεύσεως ροδιακών έπιγραφών έκ τοϋ ώς άνω χειρογράφου τοϋ Hedenborg, 
ήναγκάσθη νά παράλειψη μεταξύ άλλων καί τό ένταϋθα δημοσιευόμενον έπίγραμμα.

31. Ή πρώτη άνάγνωσις τοϋ έπιγράμματος έγένετο ύπό τοϋ συναδέλφου κ. Γ. Δοντά, Έπιμελητοϋ τότε 
παρά τή Έφορείςι ’Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, δστις λίαν προθύμως έθεσεν είς τήν διάθεσίν μου τάς 
σημειώσεις του. Ό Καθηγητής κ. Peek έξ άλλου διέκρινε τό Φ τής λέξεως φωτΐ έν στ. 8 καί τά δπογραμ- 
μιζόμενα κατωτέρω έν στ. 9 καί 10 γράμματα. Στ. 9 ΤΙΣΩΔΕΜ. ΛΑΙ.. ΝΑΓΟΙ.. ΝΑΤΟ. ΔΕ 
Στ. 10 ΩΝΠΑΙΣΙΠΕΛΟ IT. Τόσον είς τόν κ. Δοντάν όσον καί είς τόν κ. Peek έκφράζονται έντεϋ- 
θεν θερμαί εύχαριστίαι.
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Τό βψος των γραμμάτων είναι 0,015 μ., τοϋ δέ Ο καί Θ 0.014 μ.32.
Έπί τοϋ άνω μέρους τής ένεπιγράφου επιφάνειας έχει άφεθή αγραφον κενόν πλάτους 

0,085 μ., αριστερά δέ σαφώς διακρινομένη φα έχει πλάτος 0,012 μ.33.
Τό κείμενον τοϋ επιγράμματος έχει ώς έξης:

'Άδε καί έσσομένοις Άγήμονος άφθιτον εΙ[κών] 

άνδράσι ΝΜαγάρα κλήδονα παιδός έρεϊ, 

τάν οί έκατι κλντών δδε δωρίδος έκγον[ο]ς αϊα(ς) 

έργωγ καλλίσταν δάμος εδωκε χάριν,

5 κράτος υπέρ γεραροίο βαλών έρικνδέα χρυ[σ]όν. 

έσθλά γάρ είναλίαι μήδετο τάιδε πόλει 

αΐέν έχων δσίαν σφετέραι περί πατρίδί μήτιν 

κα]ί νόον ώς άγαθώι φωτϊ Οέμ,ις τ[ε]λέ[θ]ει

. . ,]ΤΙΣΩΔΕΜ[.] ΛΑΙ[.] ΝΑΓΟΙ[..] ΝΑΤΟ[.] ΔΕ--------

10 ---------- ΩΝΠΑΙΣΙΠΕΛΟΙΤ------------- --

Παρατηρήσεις. Έν τέλει τοϋ στίχου 1 ό λίθος είναι έντελώς άποκεκρουμένος. Μετά 
τό Ε διακρίνεται σαφώς κάτω μέρος καθέτου γραμμής, παρέχον τήν έντύπωσιν I. Έκ 
τοϋ λόγου τούτου ή όρθοτέρα συμπλήρωσις τής λέξεως είναι είκών.

'Ομοίως έν τέλει τοϋ στίχου 3 δεν διακρίνεται τό σημειωθέν ς εις τήν λέξιν αϊας, 
ή τοιαύτη όμως συμπλήρωσις είναι άναγκαία, τής λέξεως άναφερομένης εις τό δωρίδος.

Καί έσσομένοις, συναπτέον τώ άνδράσι. Ή διά τοϋ καί έπίτασις τοϋ έσσομένοις εί
ναι συνήθης εις τήν επιγραμματικήν ποίησιν τών ελληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων34.

Άγήμων Νικαγόρα. Τό όνομα τοϋ αγνώστου άλλοθεν τιμωμένου ένταΰθα Ροδίου, λό- 
γφ τής ποιητικής πλοκής τών λέξεων, άναφέρεται εις πτώσιν γενικήν.

Δωρίδος αίας. Ή έκφρασις είναι συνήθης εις τά ροδιακά επιγράμματα. Πρβλ. τό νεώ- 
τερον έπίγραμμα τοϋ Άριδείκους δωρίδος αϊης σήμα35 καί τό δωρίδ’ εμελψε Ρόδον30. 
Τό αύτό ισχύει καί διά τόν έν στίχω 7 χαρακτηρισμόν είναλία πόλει37.

Οί δύο πρώτοι στίχοι τοϋ παρόντος έπιγράμματος βασίζονται έπί τοϋ άρχαιοτάτου

32. Τά Ο καί Θ τών τελευταίων στίχων είναι έλαφρώς μικρότερα.
33. Επειδή οί στίχοι είναι άνισοι μεταξύ των, ώς πρός τόν αριθμόν τών γραμμάτων, δέν είναι δυνατόν 

νά μετρηθή ή άπόστασις τής άπολήξεως τών στίχων άπό τής δεξιάς πλευράς τοϋ λίθου. Σημειωτέον πρός 
τοότοις, ότι οί τρεις πρώτοι στίχοι άρχίζουν κατά τι δεξιώτερον τών τεσσάρων έπομένων, πράγμα τό 
όποιον όδηγεϊ είς τήν πιθανήν σκέψιν, ήτις δέν κατέστη δυνατόν, λόγω τοϋ άποκεκρουμένου τοϋ λίθου, 
νά έπιβεβαιωθή έκ τών μετρήσεων, ότι δηλ. ό λίθος ήτο έλαφρώς στενότερος άνω. Πρβλ.Σ. Χαριτωνίδη, 
Μνημειακή διαμόρφωση τών έπιγραφών (Θεσσαλονίκη 1956) σ. 55.

34. W. Peek, Griechische Vers-Inschriften (Berlin 1955), 1634, 4 καί Kaibel, Epigrammata graeca ex 
lapidibus conlecta (Berolini 1878), 537, 805, 4.

35. Hiller von Gaertrigen έν BCH 36 (1912) σ. 230.
36. Lindos II, έ. ά. 698,στιχ. 11.
37. Πρβλ. τό μεταγενέστερον έπίγραμμα τοϋ Άγλωχάρτου «Τήν Ρόδου είναλίης...» I.G. XII, 1, 782.

2
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ποιητικού θέματος τής πεποιθήσεως, δτι τά μνημεία είναι σήματα προορισμένα νά αγ
γέλλουν τοϊς έσσομένοις, ήτοι αιωνίως, περί τοϋ νεκρού ή τοϋ τιμωμένου. Τό πρώτον 
γνωστόν εις ήμας έπίγραμμα είναι τό εις τόν Κλεόβουλον άποδιδόμενον καί χρο- 
νολογούμενον εις τό πρώτον ήμισυ τοΟ 6ου π.Χ. αίώνος38. Όλιγώτερον έμφαντικόν 
άλλ’ ούχ’ ήττον χαρακτηριστικόν είναι τό εξ Ερέτριας τοΰ τρίτου τετάρτου τοϋ 6ου 
π.Χ. αίώνος έπίγραμμα39, μαρτυρούν τήν καθ’ απαντα σχεδόν τόν 6ον αίώνα έπικρά- 
τησιν τής άντιλήψεως περί τής αίωνιότητος τών έργων τών ανθρωπίνων χειρών.

Τήν άρχαϊκήν ταύτην τόλμην καί αφέλειαν έπολέμησαν σφοδρώς ό Σιμωνίδης μέν 
συγκεκριμένος όσον αφόρα εις τό ποίημα τοϋ Κλεοβούλου40, ό Πίνδαρος δέ γενικώ- 
τερον εις τόν 4ον καί 5ον Νεμεόνικον 41.

Τήν συνέχισιν καί κατά τινα τρόπον τήν ύπό τάς έλληνιστικάς συνθήκας άναβίωσιν 
τής άντιλήψεως ταύτης άπηχεΐ τό παρόν έπίγραμμα διά τής έκφράσεως "Αδε εΐκών έρεΐ 
και έσσομένοις άνδράσι άφθιτον κλήδονα Άγήμονος, ένθα ό και σημαίνει ου μόνον τοϊς 
παροϋσιν άλλα και τοϊς έσσομένοις.

Ή πεποίθησις αδτη εις τήν αιωνιότητα τών έργων, παρ’ δλον δτι δέν φαίνεται νά 
έξέλιπε καθ’ άπασαν τήν αρχαιότητα, εις τήν έλληνιστικήν έποχήν, δτε ή διά τής άνα- 
πτύξεως τής τεχνικής δέσμευσις τεραστίων φυσικών δυνάμεων ήδραίωσεν έμπράκτως 
τήν έμπιστοσύνην τοΰ άνθρώπου εις τά έργα του, φαίνεται ώς κάτι αυτονόητον. Ίσως 
δέ δέν είναι άσκοπον νά παρατεθή τό ποίημα τοϋ Ροδίου έπίσης ποιητοϋ Άνταγό- 
ρου, Anth. Pal. IX, 14742, δπου διασαλπίζεται, τρόπον τινά, τεχνική έπίτευξις τοϋ Λιν- 
δίου άρχιτέκτονος Ξενοκλέους:

ΤΩ ϊτε Δήμητρας προς άνάκτορον, ώ ιτε, μύσται, 

μη δ’ νδατος προχοάς δείδιτε χειμερίους· 
τοιον γάρ Ξενοκλής ό Λίνδιος ασφαλές ϋμμιν 

ζεύγμα διά πλατέος τοϋδ’ έβαλεν ποταμού.

Ή άντιστοιχία αϋτη μεταξύ άρχαϊκοΰ καί έλληνιστικοϋ πνεύματος έχει πολλάκις έπι- 
σημανθή εις διαφόρους τομείς τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμοΰ43.

Χρονολογικώς τό παρόν έπίγραμμα, έκ τής μεγίστης όμοιότητος τών γραμμάτων πρός 
άκριβώς χρονολογημένος έκ Λίνδου κυρίως έπιγραφάς44, δύναται νά τοποθετηθή είς

38. X. Καρούζου, Έπιτύμβιον Χρ. Τσούντα (Άθήναι 1941) σ. 561, δπου πλήρης άνάλυσις τοϋ χω
ρίου καί W. Peek, Griechische Vers-Inschriften Band I, (Berlin 1955) 1171, δπου άπασα ή σχετική βι
βλιογραφία.

39. W. Peek ε.ά. 1210 καί X. Καρούζου ε.ά. σ. 561.
40. Anthologia Lyrica, Ε. Diehl, Simonides (48) καί X. Καρούζου, έ. ά. σ. 562.
41. Πινδ. Νεμ. 4,81 καί 5,1 έξ.
42. Περί τοϋ έπιγράμματος ίδέ έν τή διατριβή τοϋ Hiller von Gaertringen, «Historische griechische 

Epigramme (Kleine Texte, Bonn 1926) σ. 33, 81, καί τάς σχετικός παρατηρήσεις τοϋ Peter von der 
Miihll έν Museum Helveticum 19 (1962) σ. 30.

43. Πρβλ. Leroux, «Lagynos, Recherches sur la ceramique et l’art omemental hellenistique», Paris, 
1913, σ. 7 «ce n’est pas le seul cas ou Part ornemental hellenistique et Parchaisme se rencontrent». Ίδέ καί 
Ch. Picard, Rev. Arch. 1913. II. σ. 179.

44. Undos II, 77-88.
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τό δεύτερον τέταρτον τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος, ανήκει δε προφανώς είς τον κύκλον τής δω
ρικής, πελοποννησιακής λεγομένης, σχολής τής ελληνιστικής επιγραμματικής ποιή- 
σεως, μετά λίαν ευδιάκριτου κλασσικιστικής χροιάς45 46.

14. Β. Ε. 1268. Ένεπίγραφον τμήμα περιφερούς βάσεως άνδριάντος έκ λαρτίου λίθου. 
"Υψος 0,185 μ., πλάτος 0,223 μ., πάχος μέγιστον 0,095 μ., ύψος γραμμάτων άνω 0,018 
μ., κάτω 0,007 μ. Εύρέθη έντός διανοιγείσης υπονόμου τής οδού Θ. Σοφούλη (άρχαία 
όδός Ρ27), πλησίον τής θέσεως όπου εύρέθησαν αί άνωτέρω άναφερόμεναι έπιγραφαΐ 
(Πίν. 4β).

Τον δείνα γυμν]ασιαρχήσαν[τα

’Αψροδείσιος ΑΘ[----------

Γυελόων 

Μόσχος 

5 [Ρ]οδοκλης

Έκ τής μορφής τών γραμμάτων ή έπιγραφή πρέπει νά χρονολογηθή είς τόν Ιον π.Χ. 
αιώνα. Τό όνομα Γυελόων άγνωστον άλλοθεν.

15. Β. Ε. 1315. Τμήμα λαρτίου λίθου εύρεθέν είς τήν θεμελίωσιν τής οικίας Τωαννίδη, 
έπί τής όδού Θ. Σοφούλη (Ρ 27)4β, όπου κατά τάς άνασκαφάς τού 1955 άνεφάνη 
τμήμα προσόψεως αρχαίας οικίας παραμεϊναν ορατόν έπί τής νέας όδοϋ. Μήκος 0,74 μ., 
πλάτος 0,335 μ., ύψος 0,24 μ.

Ύψος γραμμάτων 0,028 μ. ( Π ί ν. 4γ ).

Μενεκλεϋς Ν[----------

Μενεκλενς Μ----------

Βρυκονντίων

Γράμματα τοΰ 1ου π.Χ. ή 1ου μ.Χ. αίώνος.

β. 16. Β. Ε. 1355. Σπόνδυλος έκ λαρτίου λίθου, άποτελών πιθανώς μέρος βάσεως άγάλ- 
ματος (Πίν. 5γ).

Ύψος 0,435 μ., διάμετρος άνω 0,58 μ., ύψος γραμμάτων 0,035 μ. έως 0,038 μ.
Έπί τής άνω έπιφανείας καί προς τό αντίθετον τής έπιγραφής μέρος φέρει τετράγωνον 

οπήν διήκουσαν μέχρι τής όπισθεν τής έπιγραφής πλευράς, όπου ό λίθος είναι έλαφρώς 
άποκεκρουμένος (Πίν. 5α). Εύρέθη κατά τήν θεμελίωσιν τού παρά τόν λιμένα Μαν-

45. ’Ίσως καί τό παρόν έπίγραμμα άπηχεϊ πως είς τήν λογοτεχνίαν τόν έντονον κλασσικισμόν, δστις 
έπικρατεΐ είς τούς τομείς τής τέχνης κατά τόν 3ον π.Χ. αιώνα είς Ρόδον.

46. ΠΑΕ 1955 σ. 273.
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δρακίου εις τό παρά τό βόρειον μέρος της όδοΰ Πλαστήρα ξενοδοχεΐον «Σπάρταλη», 
όπου κατά γενομένην μικράν άνασκαφικήν έρευναν άνεφάνησαν λίαν άσαφή οικοδομικά 
λείψανα.

'Ο δάμος ό Podiojv 

καί ά βονλά Όκταβί 
αν Άφροδεισίαν 

τειμάς ενεκεν

Ή Όκταβία Άφροδεισία είναι γνωστή ώς μήτηρ τοΰ Άσκληπιάδου Όκταβίου Έπι- 
τυχέως έκ παλαιότερον ευρεθείσης επιγραφής47.

'Η παροΰσα επιγραφή πρέπει νά χρονολογηθή εις τόν Ιον ή 2ον μ.Χ. αιώνα.

II. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 1957

α. Αί άπό τοΰ άριθμοϋ 17 έως 21 έπιγραφαί εύρέθησαν έντός μεγάλου σωροϋ λίθων 
παρά τόν, προς τήν όδόν ’Αμερικής άριθμός 53, τοίχον τής Τουρκοκρατίας, μετ’ άλλων 
άρχιτεκτονικών μελών, βάθρων κ.λ.π. καί συνελέγησαν προ τής ένάρξεως τών άνασκα- 
φών είς τό οΐκόπεδον, όπου έκτίσθη ή κλινική Άθ. Καραγιάννη 48.

Σημειωτέον ότι είς τήν περιοχήν ταύτην τοϋ Νεοχωρίου, κατά τήν εποχήν τής Τουρ
κοκρατίας, εΐχον συλλεγή υπό διαφόρων προξένων κυρίως ή Τούρκων πλουσίων πλεΐ- 
στα όσα άρχαΐα πρός μεταφοράν είς τό εξωτερικόν ή διακόσμησιν τών είς Νεοχώριον 
οικιών καί κήπων των.

17. Β. Ε. 1305. Τεθραυσμένον άνω άριστερά βόθρον άγάλματος έξ έρυθροϋ λίθου μετά 
φαιών καί υπολεύκων φλεβών. Υπέρ καί υπό τήν ένεπίγραφον πλευράν φέρει ταινιοει
δές έκγλυφον πλαίσιον, κάτω ύπό τό πλαίσιον άτονον λέσβιον άντεστραμμένον κυμά- 
τιον καί είς τήν βάσιν κυρτόν τμήμα. Περατοΰται κάτω καί δεξιά (1Τ ί ν. 5β ).

"Υψος 0,63 μ., μέγιστον πλάτος 0,735 μ., βάθος μέγιστον παρά τήν βάσιν 0,63 μ., ΰψος 
γραμμάτων άπό 0,01 μ. έως 0,016 μ.

Ή επιγραφή καί λόγω φθοράς καί λόγφ τής ποιότητος τοϋ λίθου είναι λίαν δυσανά
γνωστος.

--------A----------- Ο---------

Ά[{ριστο ]κράτης

-------- [ος Ενπολέμον τάν άδελφάν

47. Annuario SIA II (1916) σ. 145, 15. Τόσον ό τόπος εύρέσεως της έπιγραφής ταύτης (Πύλη d’Am- 
boise) τοϋ Άσκληπιάδου Όκταβίου Έπιτυχέως, όσον—λίαν πιθανώς—καί ή έν Annuario SIA VII-IX 
(1925-26) σ. 321 έπιγραφή μετά όνόματος ίερέως τινός τοΟ ’Ασκληπιού, άλλ’ ετι περισσότερον τό παρά 
τήν πύλην τοΰ Αγίου ’Αθανασίου εύρεθέν τμήμα ψηφίσματος, ρυθμίζοντος τά τής άνιδρύσεως άνα- 
θημάτων έντός τοϋ ’Ασκληπιείου, συνηγορούν ύπέρ τής έκδοχής ότι τό Άσκληπιεΐον τής Ρόδου εΰ- 
ρίσκετο ύπέρ τόν έμπορικόν λιμένα. Πρβλ. Ί. Δ. Κοντή, Αί έλληνιστικαί διαμορφώσεις τοΰ ’Ασκληπι
είου τής Κώ (Ρόδος 1956) σ. 8, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

48. Συμπεράσματα άνασκαφών έν ΠΑΕ 1957 σ. 126.
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Εύπόλ]εμος καί Ενφράνωρ Βασιλείδενς 

Κλενκράτης Δ αμαγήτου 

]στρατός καί Μενέλαος Μο[ιρ]αγένενς 

τάν τοϋ υΐοϋ γυναίκα 

Βασιλείδης Εύφράνορος 

των υιών τάν ανεψιάν 
’Αριστοκράτεια Μενελάου 

των υιών άνεψιάν 

εύνοιας ένεκα καί φιλοστοργίας 

τάς εις αύτάν 

Θεοις.

15 ’Αριστοκράτης 'Ρόδιος έποίησε.

Σ τ. 4. Ενφράνωρ Βασιλείδενς. Γνωστός έκ της κατ’ Αλφαβητικήν τάξιν έπιγραφής 49 
χρονολογούμενης εις τό πρώτον ήμισυ τοϋ Ιου π.Χ. αϊώνος.

Στ. 5. Κλενκράτης Δ αμαγήτου. Έκ τής αυτής ώς Ανω έπιγραφής50 είναι γνωστός 
εις Δαμάγητος Κλευκράτευς, πατήρ πιθανώς ή υιός τοϋ ήμετέρου Κλευκράτους. Ούδε- 
μίαν σχέσιν έξ Αλλου δύναται νά έχη προς τον ήμέτερον ό έκ τοϋ καταλόγου τών δη
μιουργών τής Καμίρου51, χρονολογουμένου εις τό β' ήμισυ τοϋ 1ου μ.Χ. αϊώνος, 
γνωστός Κλευκράτης Δαμαγήτου Κασα(ρεύς).

Σ τ. 6. Μενέλαος Μοιραγένευς. ’Ονόματα σπάνια εν Ρόδω.
Σ τ. 10. ’Αριστοκράτεια Μενελάου. Έξ όσων γνωρίζω, διά πρώτην φοράν άπαντα έν 

Ρόδω τό όνομα ’Αριστοκράτεια.
Στ. 11. Λόγω τοϋ λίαν έφθαρμένου τοϋ λίθου δεν είναι δυνατόν νά βεβαιωθή, έάν 

ή γραφή είναι τον υιόν ή τών υιών.
Στ. 15. Αριστοκράτης Ρόδιος έποίησε. Ό παρών άνδριαντοποιός, Αγνωστος Αλλο- 

θεν, πρέπει νά εϊργάσθη έν Ρόδφ κατά τόν Ιον π.Χ. αιώνα, ώς προκύπτει έκ τών Ανωτέ
ρω προσωπογραφιών καί τής μορφής τών γραμμάτων τής έπιγραφής52.

Παρατηρήσεις. Ή έκτος τοϋ χώρου τής έπιγραφής, εις τό Ανω καί κάτω πλαίσιον, 
χάραξις γραμμάτων έμφανίζεται εις έπιγραφήν τοϋ 3ου π.Χ. αϊώνος έκ Καμίρου53,

49.1. G. XII, 1, 46, 213 καί Hiller von Gaertringen, Die Zeitbestimmung der rhodischen Kiinstlerin- 
schriften, Jdl, 1894 (9) σ. 29. Πρβλ. Lindos II έ. ά. σ. 55 άρ. 83 καί 86, δπου ή άκριβεστέρα χρονολόγησις 
τών άνδριαντοποιών ’Επιχάρμου ’Επιχάρμου καί Πλουτάρχου ’Ηλιοδώρου, μεθ’ ών κατά τόν Hiller σχε
τίζεται ή κατ’ αλφαβητικήν τάξιν έπιγραφή. Σημειοϋται ενταύθα δτι έκτος της ώς άνω έν I.G. XII, 1,46 
Αλφαβητικής έπιγραφής, τελευταίως άνεκαλύφθη, όπισθεν τοϋ παρά τήν όδόν 'Ιπποτών καταλύματος 
τής Γλώσσης τής Γαλλίας, καί έτέρα κατ’ Αλφαβητικήν τάξιν έπιγραφή, λίαν δυσανάγνωστος, έπί με
γάλου όρθογωνίου μαρμάρου χρησιμοποιηθέντος είς θεμελίωσιν ρωμαϊκού πιθανώς κτίσματος.

50. I.G. XII, 1, 46, 162.
51. Tit. Cam. 4β, 14.
52. Lindos II, 312, 322, 324.
53. Cl. Rh. VI-VII, σ. 402, 30.
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φαίνεται δέ δτι σποραδικώς διήρκεσε μέχρι καί τοΰ 1ου μ.Χ. αίώνος τουλάχιστον54.
Ή χρησιμοποίησις εξ άλλου τοϋ παρόντος πολύχρωμου λίθου55 διδάσκει περί τά- 

σεώς τίνος πολυχρωμίας, ήτις δέν πρέπει νά είναι ξένη πρός τόν κατά την έποχήν 
ταυτην έπικρατοϋντα εις Ρόδον ρυθμόν Ροκοκό.

Ή πολυχρωμία αυτή πρέπει νά διήρκεσεν επ’ άρκετόν εις Ρόδον, καθ’ δσον ή έκ τοϋ 
Τεμένους τοϋ Ρετζέπ Πασά συλλεγεΐσα παλαιότερον, νϋν εν τφ Μουσείφ τής Ρόδου 
άποκειμένη, βάσις τοϋ Μάρκου Αύρηλίον Άθαναγόρα56 είναι έκ παρομοίου έρυθροΰ, 
μετά μελανών δμως φλεβών, λίθου57.

Τέλος, πρέπει νά σημειωθή ή διάθεσις τοϋ χαράκτου πρός έξαρσιν τών λέξεων εύνοιας 
καί φιλοστοργίας διά μεγεθύνσεως τών άρχικών γραμμάτων Ε καί Φ.

18. Β. Ε. 1306. Τεμάχιον στήλης έκ λαρτίου λίθου άποκεκρουμένον αριστερά καί κά
τω. Ύψος 0,34 μ., πλάτος 0,33 μ., πάχος 0,23 μ., ύψος γραμμάτων άπό 0,01 μ. έως 0,014 μ.

Φέρει κατάλογον ονομάτων εις δύο στήλας ( Π ί ν. 6α).

α'---------- Υ----------- β'---------- Κ-----------

2 [’ Αρισ]τοφάνευς ------]ΡΙΣ[------ ]Σί
-------- ΟΣ Άμ[φι]τίμο[υ ]

4 [Πολν]χάρμου -------- Η[.]ΟΡΟΣ
-------- ΑΤΕΥΣ 5 Τιμ οσθένε[ υς]

καθ’ ύοθεσίαν δέ 

Πανάνδρον 
Κλειτόδαμος 

Φειδοκράτευς 

10 [Π]υθ άδοτος

-------- ΚΟΝΤΟΣ

------ΑΝΤΟΣ

Τά μέν όνόματα Πάνανδρος καί Κλειτόδαμος είναι άγνωστα άλλοθεν, τά δέ Άμφίτι- 
μος καί Τιμοσθένης έκ τών σπανίως άπαντώντων.

Έκ τής μορφής τών γραμμάτων ή παροϋσα έπιγραφή πρέπει νά χρονολογηθή εις τό 
β' ήμισυ τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος58.

19. Β. Ε. 1488. Τεφροδόχη άνευ πώματος, τεθραυσμένη κατά τό δπισθεν τής έπιγραφής

54. Lindos Π, έ.ά. 419.
55. Παρά τό ένεπίγραφον τοϋτο βάθρον εύρέθη καί έτερον τεμάχιον βάθρου έκ πολυχρώμου έπίσης 

λίθου καί παρόμοιας διά κυμάτων διακοσμήσεως άλλ’ άνευ έπιγραφής.
56. A. Majuri, Annuario SIAΙΙΧ-ΙΧ (1925-1926) σ. 321, 4, Εις τήν δημοσίευσιν δέν σημειοϋται ή πολυ

χρωμία τοϋ λίθου.
57. Καί άλλαι άδημοσίευτοι έπιγραφαί υπάρχουν έπί πολυχρώμων λίθων κεχαραγμέναι.
58. Πρβλ. Lindos II, έ.ά. 105 καί 130.
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μέρος, πλάτος 0,38 μ., ύψος 0,185 μ., μήκος 0,465 μ., ύψος γραμμάτων 0,014 μ. (Π ί ν. 6β).

’ Αγαθωννμον

Β

Σημείωσις. To Β πιθανώς σημαίνει Βυβασίου59.

20. Β. Ε. 1319. Τμήμα έξέδρας έκ λαρτίου λίθου, περατούμενον πανταχόθεν. Έπί τής 
έσωτερικής κοίλης έπκρανείας φέρει επιγραφήν δι’ έπιμελώς κεχαραγμένων γραμμάτων 
ϋψους 0,017 μ. (Π ί ν. 6γ). Πλάτος ένεπιγράφου πλευράς 0,57 μ., ύψος 0,53 μ.

Άναξιτίμου [τον δεινός] 

καί τον π[ατρός]

Ώς προκύπτει έκ τής μορφής των γραμμάτων ή έπιγραφή πρέπει νά έχαράχθη κατά 
τό πρώτον ήμισυ τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος.

Έπιγραφαί έπί έξεδρών είναι γνωσταί κυρίως έκ Λίνδου60.

21. Β. Ε. 1304. Τό κάτω μέρος ένός έκ λαρτίου λίθου θησαυρού μετά ψηφίσματος. 
Ό θησαυρός ήτο ήδη γνωστός άπό τό 1901 61. ’Αντιγράφονται ένταϋθα τά όσα ό Hil
ler έγνωστοποίησεν εις τον Graeven. «Ό λίθος ήτο άλλοτε όρθογώνιος, νϋν είναι καθ’ 
δλας τάς πλευράς άποκεκρουμένος. Έπί τής άνω έπιφανείας ( Π ί ν. 7α) υπάρχει κοι- 
λότης διαμέτρου 0,39 μ. καί βάθους 0,20 μ.». Αί διαστάσεις του λίθου μετρηθεΐσαι άκρι- 
βέστερον έχουν ώς έξής: Ύψος ένεπιγράφου πλευράς 0,58 μ., μήκος τής αυτής πλευράς 
0,755 μ., βάθος λίθου 0,745 μ. Ύψος γραμμάτων 0,021 μ. «Έχει είς άπόστασιν 0,21 μ. 
άπό τής άνω έπιφανείας πρός τά κάτω ωραία γράμματα τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος. Τό έλλεΐ- 
πον άνω μέρος τής έπιγραφής θά ήτο άναγεγραμμένον έπί τοϋ άπολεσθέντος πώματος 
τοΰ θησαυροΰ». Ή άνάγνωσις καί συμπλήρωσις υπό τοϋ Hiller έγένετο έξ άπογράφου 
άποσταλέντος αύτφ υπό τοΰ γνωστού ροδίου φιλάρχαιου Στυλ. Σαριδάκη, έχει δέ ώς 
έξής ( Π ί ν. 7β ):

---------- άρχέσ[θω----------- τας κα

τασκεν]άς τον [θ]η[σαυροϋ-------------

---------- οι δε πωληταί άποδόσ[θων αυτόν, άναγράψαι

δ]έ τό ψάφισμα τάδε [ές] τά[ν μίαν πλευράν τοϋ 

5 0[ησαυροϋ, γράμματα μή έ[λάοσονα εχον δα

59. Cl. Rh. II. σ. 222, 76.
60. Πρβλ. τήν έξέδραν τοΰ Παμφιλίδα Lindos II, 131.
61. Graeven, Die thonerne Sparbiichse im Altertum, Jdl. (1901) σ. 162 σημ. 13, δθεν έλήφθησαν τά 

άνωτέρω παρατιθέμενα, καί τό περί θησαυρών δρθρον τοΰ Ziehen έν RE, VI, Α, 5. Ή άνωτέρω δημοσί- 
ευσις δέν συμπεριελήφθη εις τήν έν Annuario SIA ΧΧΧ-ΧΧΧΙΙ (1952-54) καί XXXIU-XXX1V (1955-56) 
βιβλιογραφίαν τών βοδιακών έπιγραφών υπό τοΰ Carratelli.
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κ]τνλιαίων, καθ’ α κά ό άρχαέ[κτων αύτοΐς 

συγγράψηι.

β'. Αί δύο κατωτέρω έπιγραφαί εύρέθησαν έντδς των οδοστρωμάτων τής αρχαίας ό- 
δοϋ Ρ 38 62 63, ήτις έμελετήθη κατά τήν γενομένην άνασκαφήν έντός τοϋ παρά την δια- 
σταύρωσιν των οδών Ηρακλείου καί Κομνηνών οικοπέδου Δημητρ. Παπαδημητρίου.

22. Β. Ε. 1322. Τεμάχιον ένεπιγράφου πλακός εκ λαρτίου λίθου μετ’αναθηματικού επι
γράμματος Περατοΰται άνω καί κάτω. Ύψος 0,17 μ., μέγιστον πλάτος λίθου 0,15 μ., 
βάθος 0,21 μ. Ύψος γραμμάτων των δύο πρώτων καί δύο τελευταίων στίχων 0,008 μ., των 
δύο μεσαίων στίχων 0,01 μ. Ό άνω στίχος απέχει 0,022 μ. άπό τής άνω έπιφανείας, ό δέ 
κάτω 0,043 μ. άπό τής κάτω έπιφανείας. Έκ των εξ στίχων ό τέταρτος κυρίως είναι αδύ
νατον νά άναγνωσθή, επειδή ή επιφάνεια είναι λίαν άποκεκρουμένη ( Π ί ν. 7β ).

—άλ]λ’ εγώ Τιμ[--------

—τ]ήνδε άπέδω[------

—μ]ένης[— ί]δρύσατ[ο ]—

—ΑΡΣ---------- ΣΑΝΕ--

—α]ντον μνείαν—

—]χρόνον τοϊς έπ[ ιγιγνομένοις].

Στ. 1 Τό Τιμ πιθανώς είναι ή άρχή κυρίου όνόματος.
Έκ τής μορφής των γραμμάτων πρέπει νά χρονολογηθή τό παρόν επίγραμμα εις τον 

3ον π.Χ. αιώνα.

23. Β. Ε. 1323. Τεμάχιον πηλίνης κεράμου εύρεθέν έντός τής άρχαίας όδοϋ Ρ 38 καί 
εις βάθος 1,20 μ. υπό τήν έπιφάνειαν τοϋ άνασκαφέντος οικοπέδου.

Πλάτος ένεπιγράφου πλευράς 0,16 μ., 6ψος ένεπιγράφου πλευράς 0,045 μ., ύψος γραμ
μάτων 0,023 μ.

'Η πλαγία πλευρά φέρει δι’ έκγλύφων γραμμάτων τήν έπιγραφήν ( Π ί ν. 7γ):

Άπολλωνίο[ν ]

Προφανώς πρόκειται περί τοϋ όνόματος έργοστασιάρχου ώς έν Περγάμφ64 καί 
άλλαχοΰ.

Όνομα έργοστασιάρχου αμφορέων ’Απολλώνιου είναι γνωστόν έκ λαβής άμφορέως

62. Ίδέ σχετικήν δκθεσιν έν ΠΑΕ 1957 σελ. 129, είκ. 3.
63. Τό παρόν έπίγραμμα προέρχεται εκ τίνος ίεροϋ πιθανώς τής γειτονικής πρός τό παρόν οίκόπεδον 

Άκροπόλεως τής Ρόδου.
64. Ernst Fabricius und Carl Schuchhardt, Altertiimer von Pergamon (Berlin 1895) Band VIII, 2, Die 

Inschriften von Pergamon, g. 417, No 730-748.
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εύρεθείσης εις άνασκαφάς τής Ρόδου65, ουδέν όμως στοιχεΐον υπάρχει περί σχέσεώς 
τίνος των δύο έργοστασιαρχών.

III. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 1958

α' Έκ τής πόλεως

Αί άπό τοϋ αριθμού 24 μέχρι 29 έπιγραφαί εύρέθησαν κατά τάς γενομένας δυτικώτε- 
ρον τής κλινικής ’Αθανασίου Καραγιάννη 66 άνασκαφάς εις τό παρά τήν όδόν Γεωργίου 
Εύσταθίου άριθ. 11 και 13 οίκόπεδον αδελφών Πάχου67.

24. Β.Ε. 1335. Άνω τμήμα παραλληλεπιπέδου στήλης έκ λαρτίου λίθου άπολήγον 
δι’ αίγυπτιάζοντος κυματίου κατά τήν έμπροσθεν καί τάς δύο πλαγίας πλευράς εις 
άβακα, φέροντα εις τήν άνω έπιφάνειαν σκάμμα υποδοχής πλίνθου άγαλματιδίου.

Ό λίθος κάτω δεξιά είναι άποκεκρουμένος, εις τό σφζόμενον όμως τμήμα τής κάτω 
πλευράς φέρει υποδοχήν γόμφου. Γενικώς είναι άδρώς είργασμένος.Ύψος στήλης 0,43 μ., 
πλάτος πλίνθου 0,458 μ., πάχος πλίνθου 0,235 μ., ύψος πλίνθου 0,095 μ., ύψος γραμμά
των έπιγράμματος 0,014 μ., γραμμάτων επιγραφής κάτω 0,019 μ. ( Π ί ν. 8α).

[. .]Ζ[..................Κ Ε Σ[. . . ]όμματον αυχένα Θρήικης

σηκόν έν έννδρωι νειμάμενοι δαπέδωι, 

ύμϊν ’ Αρχοκράτης τον ’ Αντλαντίδος εισατο κοϋρον, 

εύαγέως ρέξας τάνδε θυαπολίαν 

5 ’Αρχοκράτης

’ Αρ ι σ τ ο δ ά μ ο υ 

ίερατεύσας Θ εοίς 

τοϊς έν [Σαμοθράικηι]

Σ τ. 1. αυχένα Θρήικης. Πρόκειται περί τής θρακικής χερσονήσου πιθανώς. Πρβλ. 
Ήρ. VI, 37 αυχένα τής Χερσονήσου.

Στ. 3. Άτλαντίδος κοϋρον. Άτλαντΐς ήτο ή Μαία68. Κούρος ένταΰθα σημαίνει 
υιός 69. Έκ τούτου προκύπτει, ότι τό υπέρ τήν στήλην άγαλματίδιον ήτο τοϋ Έρμοΰ, 
έχοντος πιθανώς άμεσον σχέσιν πρός τήν λατρείαν τών Κάβειρων 70, κατά συνέπειαν

65. Β. Ε. 1055.
66. Ίδέ άνωτέρω σ. 12.
67. Ίδέ σχετικήν έκθεσιν έν ΠΑΕ 1958 καί Α. Όρλάνδου, Έργον 1958 σ. 173.
68. Πρβλ. Ήσιοδ. Θεογ. 938" Ζην'ι δ’ αρ’ Άτλαντΐς Μαίη τέκε κνδιμον Έρμήν καί έπιγραφικως 

W. Peek ΑΕ 1931 σ. 112, 8.
69. Πρβλ. Εύρ. Ήλ. 462· Δ ιός άγγέλφ συν Έρμα τψ Μαίας άγροτήρι κονρω καί έπιγραφικως Kaibel 

έ. ά. 411 ΤΩ Μαίας κλυτέ κονρε.
70. Πρβλ. Στεφ. Βυζ. ’Ίμβρος νήσος εστι Θράκης, Ιερά Κάβειρων και Έρμου, δν ”Ιμβραμον λέγουσιν 

οί Κάρες, Ο. Kern έν RE X, 2, 1410 καί A. Laumonier, Les cultes indigenes en Carie (Paris 1958).

3
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δέ και προς τούς Σαμοθρακιαστάς 71, ίερεύς των όποιων κατά πάσαν πιθανότητα ήτο 
ό άναθέτης 72.

Στ. 5-6. Άρχοκράτης ’Αριστοδήμου. ’Ονόματα συνήθη εις τάς ροδιακάς 
έπιγραφάς.

Περί τής μορφής, τήν όποιαν θά είχε τό άγαλματίδιον τοΟ θεοΰ Έρμου, δεν δύναται 
νά διατυπωθή σαφής γνώμη, τοσούτφ μάλλον καθ’ όσον έρμαϊκήν στήλην έπΐ τής πα- 
ρούσης στήλης ούτε τό σκάμμα πρός υποδοχήν τής πλίνθου, ούτε ή μορφή τοιαότης 
βάσεως, ως ή παρούσα, δικαιολογεί73.

25. Β. Ε. 1336. Λίαν έφθαρμένον τεμάχιον μαρμάρου ευρεθέν εντός τού νοτίου θεμε
λίου τής οικοδομής Πάχου.

"Υψος 0,15 μ., πλάτος 0,115 καί πάχος 0,06 μ. ( Π ί ν. 8 β ).

-------- ΚΛΗΣ

--------ΛΙΚΑΕΥΣ
[Ιερ]ατενσα[ ς]

Τό πατρώνυμον πιθανώς Καλ]λικλενς.

26. Β. Ε. 1412. Τεμάχιον λαρτίου λίθου περατούμενον άνω άριστερά καί όπισθεν. 
Ύψος ένεπιγράφου πλευράς 0,125 μ., πλάτος λίθου 0,10 μ., βάθος 0,173 μ.

Ύψος γραμμάτων 0,02 ( Π ί ν. 8γ):

ΑΓ----------

ΚΛ-------------

27. Β. Ε. 1413. Τεμάχιον έκ λαρτίου λίθου περατούμενον άνω- ύψος ένεπιγράφου πλευ
ράς 0,20 μ., πλάτος λίθου 0,23 μ., βάθος 0,25 μ.

Ύψος γραμμάτων 0,02 μ. ( Π ί ν. 8γ).

-------------ΤΙ ΜΟΥ

28. Β. Ε. 1414. Τεμάχιον βάθρου άγάλματος πιθανώς έκ βαθυκυανοχρόου λαρτίου λί·

71. Όθεν καί ή ύπό τοΟ van Gelder έν Geschichte der alten Rhodier (Haag 1900) σ. 322 έκδοχή δτι 
ot 'ΕρμαϊσταΙ πρέπει νά είχον μάλλον πρός τόν σαμοθρακικόν Κασμϊλον (Έρμήν) σχέσιν, φαίνεται 
βάσιμος.

72. Είς τό αυτό οΐκόπεδον Πάχου εύρέθη καί έτέρα άναθηματική στήλη ίερέως των θεών Σαμοθράκων, 
ή δημοσίευσις τής όποιας θά γίνη προσεχώς, παρέχουσα νύξιν νά ύποτεθή ή ότι αί έπιγραφαί αύται 
μετά τών κατωτέρω, άνήκουσαι άπασαι εις βάθρα άναθημάτων, μετεφέρθησαν έκ παρακειμένου ΐεροϋ 
τών Θεών Σαμοθρμκων, ή δτι ή περιοχή αυτή άνήκεν εις τό Ιερόν τοΰτο. Έκτενέστερον ίδέ έν ΠΑΕ1958, 
Άνασκαφαί τής πόλεως τής Ρόδου.

73. Σχετικώς ίδέ Bengt Hemberg, Die Kabiren (Uppsala 1950) σ. 267.
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θου περατούμενον μόνον άνω. Εις τήν άνω έπιφάνειαν φέρει έσκαμμένην υποδοχήν 
πλίνθου έδράσεως μαρμάρινου αγάλματος. "Υψος ένεπιγράφου πλευράς 0,15 μ., πλάτος 
ένεπιγράφου πλευράς 0,94 μ., βάθος λίθου 0,283 μ., ύψος γραμμάτων 0,025 μ.

Έπιμελώς κεχαραγμένη επιγραφή ( Π ί ν. 9 α).

-------- ΙΤΟΚΡΑΤΗ

γυνά [δε τον δεινός]

Πρόκειται περί γυναικείου ονόματος κατά πτωσιν όνομαστικήν.

29. Β.Ε. 1351. Περατούμενον μόνον άνω τεμάχιον βάθρου έκ λαρτίου λίθου, διασώζον 
έπί μακράς έπιφανείας μέρος κυρίου ονόματος. "Υψος ένεπιγράφου πλευράς 0,245 μ., 
μέγιστοι' πλάτος ένεπιγράφου πλευράς 0,15 μ., βάθος λίθου 0,25 μ. ( Π ί ν. 9 β).

[Δ α]μαίνετ[ ος]
Πιθανώς καί [Δα]μαινέτ[ον.]

Γράμματα τοϋ 2ου ή 1ου π.Χ. αίώνος. 

β’ Έκ τής νεκροπόλεως

Κατά Δεκέμβριον τοΰ 1958, ό Δήμος Ρόδου προέβη εις έπέκτασιν τοϋ ύδρευτικοϋ συ
στήματος καί εις τήν έκτος σχεδίου πόλεως περιοχήν, κυρίως προς νότον τής όδοϋ Θ. 
Σοφούλη, όπου έξετείνετο έκτος των τειχών ή άρχαία νεκρόπολις τής Ρόδου.

Αί έργασίαι έσυνεχίσθησαν καί κατά τό έτος 1959. Έκ τής περιοχής ταύτης προέρ
χονται αί κατωτέρω άπό τοΰ άριθμοϋ 30 έως 34 έπιτύμβιοι έπιγραφαί.

30. Β. Ε. 1424. Ελαφρώς άποκεκρουμένη οστεοθήκη έκ λαρτίου λίθου, πλήρης άπο- 
τεφρωμένων οστών, μετ’ άμφικλινοΰς πώματος. Κάτω φέρει τέσσαρας ψευδόποδας έσχη- 
ματισμένους διά πλαγίας έγκοπής τοϋ μεταξύ τών κατακορύφων γωνιών λίθου.

Τά χείλη τοϋ πώματος κατά τήν εξωτερικήν πλευράν είναι λελεασμένα, ένώ ή όλη 
έπιφάνεια είναι άνώμαλος. Υπέρ τό μέσον τής μιάς μακράς πλευράς ή έπιγραφή. Μή
κος 0,48 μ., πλάτος 0,37 μ., ύψος μέχρι τής κορυφής τοϋ πώματος 0,37 μ., ΰψος γραμμά
των 0,015 μ. ( Π ί ν. 9γ).

Άντιδώρου Άντιλόχου 

Λαμψακηνοϋ

Ό Άντίδωρος είναι άγνωστος άλλοθεν, ούδείς έτερος Λαμψακηνός ξένος ήτο γνω
στός μέχρι σήμερον έκ τών ροδιακών έπιγραφών. Καλή γραφή τοϋ τέλους τοΰ 3ου ή 
τών άρχών τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος. Έν γένει ή όλη έργασία είναι έπιμελημένη.

31. Β.Ε. 1428. Μικρός παραλληλεπίδος βωμός έκ λαρτίου λίθου, λίαν άποκεκρουμένος. 
"Υψος 0,37 μ., πλάτος 0,45 μ., βάθος 0,28 μ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



20 ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

"Υψος γραμμάτων 0,014 μ.
Επιγραφή τού 3ου ή 2ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 9δ ):

'Απολλώνιος Άν[τ]ιο[χε]ν[ς]

Καλλιόπη Κίλισσα 

γυνά δε ’Απολλώνιου

Τό δνομα ’Απολλώνιος συναντάται εις δύο είσέτι εκ Ρόδου γνωστούς Άντιοχεΐς 74' 
ό παρών δμως είναι άγνωστος άλλοθεν.

Εις τούς μέχρι σήμερον γνωστούς 14 Κίλικας καί Κιλίσσας75 προστίθεται καί ή 
τής παρούσης επιγραφής Καλλιόπη. Περί τής μορφής των παραλληλεπιπέδων βωμών 
ίδέ κατωτέρω άριθ. 49.

32. Β. Ε. 1432. Κάτω μέρος μικράς, λίαν άποκεκρουμένης, επιτύμβιας στήλης έκ λαρ- 
τίου λίθου. Κάτω φέρει μικράν προεξοχήν διά τήν στερέωσιν τής στήλης επί τής λίθι
νης βάσεως.

"Υψος 0,19 μ., πλάτος 0,17 μ., πάχος 0,075 μ., ύψος γραμμάτων 0,01 μ., ( Π ί ν. 10 α ). 
Γράμματα 2ου ή 1ου π.Χ. αίώνος.

---------- Ν Η Σ

Γ[α]λάτας 

[Χρηστέ] χαϊρε

Μέχρι σήμερον έξ επιγραφών ήσαν γνωστοί 12 Γαλάται76, τούς οποίους ό Morelli 
άναφέρει ως δούλους.

Έάν πρέπει να κρίνωμεν έκ τοϋ ταπεινού πρό ήμών λίθου καί τής άνευ έπιμελείας έρ- 
γασίας, δυνάμεθα, άνευ δμως βεβαιότητος, νά ύποθέσωμεν, δτι καί έδώ πρόκειται περί 
δούλου.

33. Β. Ε. 1433. Τμήμα μικράς έπιτυμβίας στήλης έκ λίθου χρώματος έλαφρώς φαιού.
"Υψος 0,15 μ., πλάτος 0,215 μ., πάχος 0,065 μ., ύψος γραμμάτων 0,015 ( Π ί ν. 10 β ). 

Γράμματα 2ου ή 1ου π.χ. αίώνος.

Έρασινε
Καλλατιανέ
[Χαϊρ]ε

Ούτε τό δνομα Έρασΐνος, ούτε άλλος τις Καλλατιανός ήτο έκ των ροδιακών έπιγρα- 
φών μέχρι σήμερον γνωστός.

74. Πρβλ. Donato Morelli, Gli stranieri in Rodi, έν StudiClassici e Oriental!, Vol. V (Pisa, 1956) σ. 145.
75. Ό Morelli ε. ά. σ. 180 έκλαμβάνει άπαντας τούς έξ έπιγραφών γνωστούς Κίλικας ώς δούλους.
76. Έ. ά. σ. 179.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΡΟΔΟΥ 21

34. Β. Ε. 1450. Περιφερής βωμός έκ λαρτίου λίθου μετά βουκράνων καί στεφάνων.
"Υψος 0,39 μ., διάμετρος 0,33 μ.
Ό βωμός εύρέθη εις τήν οικίαν Κελέσεγλου Μεμέτ, 'Αγίου Τωάννου 229, προέρχεται 

δέ προφανώς έκ τής πέριξ νεκροπόλεως ( Π ί ν. ΙΟγ ).

Ίερόκλεια

Σολενς

Τό όνομα, άνευ εθνικού τίνος, άπαντά άπαξ εις Ρόδον έπΐ τεφροδόχου77.

IV. ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙΣΑΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

Αί άπό τοϋ άριθμοϋ 35 έως 38 έπιγραφαί, μεταφερθεϊσαι προφανώς έξ άλλων περιο
χών, (ίδέ άνωτέρω έν σ. 12,α και εν σημ. 81, τής σ. 22) εύρέθησαν εις τό έπΐ τής όδοΰ 
Τωνος Δραγούμη 18 οίκόπεδον ιδιοκτησίας Γ. Μανέττα.

35. Β. Ε. 1366. Περιφερής βωμός μετά βουκράνων καί στεφάνων, άπολήγων ανω καί 
κάτω εις τά συνήθη εις τούς βωμούς τούτους κυμάτια.

"Υψος 0,43 μ., διάμετρος κυρίως κορμού 0,34 μ.
Ύψος γραμμάτων 0,015 μ. (Π ί ν. 10 δ ).

ΒακχΙς 

Σικνωνία 

Χρηστά, χαϊρε

Γράμματα 2ου πιθανώς π.Χ. αίώνος.
Οόδείς έτερος Σικυώνιος είναι γνωστός έκ τών μέχρι σήμερον έπιγραφών είς Ρόδον 

πλήν τοϋ είς Λίνδον έργασθέντος άγαλματοποιοΰ Λυσίππου78.

36. Β. Ε. 1365. Τεφροδόχος έκ λαρτίου λίθου μετά καλύμματος. Ή όλη έπιφάνεια 
είναι άδρώς είργασμένη. Έπΐ τής μιας πλευράς έχει χαραχθή ή έπιγραφή.

Ύψος μετά καλύμματος 0,32 μ., πλάτος ένεπιγράφου έπιφανείας 0,37 μ., τρίτη διά- 
στασις 0,44 μ., ύψος γραμμάτων 0,02 μ. έως 0,022 μ. (Π ί ν. 11α).

Πείσιος

Τό όνομα άπαντα είς ροδιακάς έπιγραφάς. Γράμματα τού 2ου ή 1ου π.Χ. αίώνος.

37. Β. Ε. 1368. Συνήθης περιφερής βωμός, κεκοσμημένος όμως διά βουκράνων, ύπέρ 
τά όποια υπάρχουν καρποί καί φύλλα, καί διά στεφάνων φερόντων καρπούς διαφόρων 
ειδών καί σταφυλάς κρεμαμένας. Έκ τού προσθίου βουκράνου κρέμαται ταινία.

77. A. Majuri, Nuova Silloge epigrafica di Rodi e Cos, σ. 320.
78. Lindos II 6. ά. 50.
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Ό χαρακτηριστικότερος βωμός τοϋ είδους αύτοϋ έν Ρόδιο είναι ό τοϋ 5Απολλώνιου 
τον Άρκάδος, είς Annuario SIA II, άρ. 138 άνευ εΐκόνος δημοσιευθείς, δστις φέρει, 
έπΐ μέν του κυρτοϋ σώματος της βάσεως, τοϋ ανεστραμμένου λεσβίου κυματίου καί περί 
τήν βάσιν τοϋ κυλίνδρου, σαφή ίχνη τής εγχρώμου διακοσμήσεως τών μελών, έπΐ των 
στεφάνων δέ καί τοϋ άνω κυματίου άσαφή υπολείμματα χρώσεως (Π ί ν. 11γ).

"Υψος παρόντος βωμοΰ 0,43 μ., διάμετρος 0,29 μ., ΰψος γραμμάτων 0,015 μ. έως 0,02 μ.
Γράμματα 2ου ή 1ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 11ε).

’Αγαθοκλής 

Βυ( σ )ζάντιος

Έάν ή γραφή δέν είναι λανθασμένη ( Βυσζάντιος άντί Βυζάντιος), πρόκειται πιθανώς 
περί άποδόσεως ίδιαζούσης έν Ρόδφ προφοράς τής λέξεως ταύτης79.

38. Β. Ε. 1367. Περιφερής βωμός έκ λαρτίου λίθου μετά έσχηματοποιημένων βου- 
κράνων καί στεφάνων.

Εύρέθη ώς άνω. Ύψος 0,325 μ., διάμετρος 0,22 μ., ύψος γραμμάτων 0,008 έως 0,01 μ.
Γράμματα πιθανώς 1ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 11 δ).

Άριστονίκη 
'Ερμοκρά τενς

Τό όνομα άπαντα μόνον άπαξ είς τάς ροδιακάς έπιγραφάς ύπό τον δωρικόν τόπον 
Άριστονίκα80.

39. Β. Ε. 1357. Περιφερής μαρμάρινη βάσις χαλκοϋ άγάλματος. Κάτω φέρει σαφώς 
διαχωριζόμενον κυρτόν σώμα, έπΐ τοϋ οποίου έπικάθηται, έλαφρώς έξογκούμενος προς 
τά κάτω, ό κορμός τής βάσεως, περατούμενος άνω είς διπλοϋν δακτύλιον, οίονεί διαχω- 
ρίζοντα τό άνω μέρος, έφ’ ου έπάτει τό άγαλμα. Τό μέρος τοΰτο, άποτελεΐται έκ βραχέος 
κυλίνδρου, άπολήγει δέ άνω εις έντονον κυρτόν σώμα. Τά γράμματα εόρίσκονται ύπέρ 
τό μέσον τοϋ κυρίως κορμοΰ (Π ί ν. 11 β καί 11ς).

"Υψος 0,735 μ., διάμετρος 0,60 μ., ύψος γραμμάτων 0,03 μ., καί τοϋ Ρ, 0,035 μ.
Ευρέθη είς τό έπί τής δδοϋ 28ης ’Οκτωβρίου, έναντι τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, 

οϊκόπεδον, όπου φκοδομήθη ή κλινική τοϋ ίατροΰ Σπάρταλη81.

79. Βυζάντιοι είς Ρόδον ήσαν γνωστοί τρεις μέχρι σήμερον. Πρβλ. Morelli, Gli stranieri in Rodi, 6. ά. 
σ. 150.

80. Annuario SIA II (1916) σ. 168, 127.
81. Σημειωτέον δτι, έπί Τουρκοκρατίας, άπασα ή δυτικώς τών Δικαστηρίων καί μέχρι καί πέραν τής 

όδοΟ Ίωνος Δραγούμη περιοχή, όριζομένη άπό νότου διά τής όδοΟ ’Αλεξάνδρου Διάκου καί άπό βορρά 
διά τής όδοΟ Δηλμπεράκη, άνήκουσα είς πλούσιον Τούρκον γαιοκτήμονα, ήτο διακεκοσμημένη διά πλή
θους αρχαίων. Είναι πιθανόν ότι καί ή παροΟσα έπιγραφή εόρίσκετο έντός τοΟ κήπου έκείνου. Ό Τούρ
κος έκεϊνος έλέγετο Ρασίτ Μαρασλόγλου.
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' Αλ ί ο ν 

Ρόδου

Γράμματα ρωμαϊκής εποχής 2ου ή 3ου μ.Χ. αιώνος.

Είναι λίαν πιθανόν δτι έπΐ τής βάσεως ταύτης ύπήρχεν άγαλμα τοΰ θεοϋ Ήλιου.
’Επειδή ό "Ηλιος ήτο μέν κατ’ εξοχήν θεός τής Ρόδου82, συνηντατο όμως καί εις 

άλλας πόλεις τής Ελλάδος83, δύναται νά διατυπωθή ενταύθα ή υπόθεσις, ότι έπΐ τής 
έποχής τής ρωμαιοκρατίας, οπότε ό έλεγχος των Ροδίων είχεν έξαπλωθή καί πέραν τής 
Ροδιακής Περαίας, εις πλείστας των νήσων84, φυσικόν θά ήτο νά είχεν έπέλθει καί έν 
Ρόδφ άκόμη ποιά τις σύγχυσις, έφ’ φ καί έχρειάσθη ίσως ενταύθα νά τονισθή ιδιαιτέ
ρως ή μορφή, τήν όποιαν είχεν ό θεός τής Ρόδου "Ηλιος85.

40. Β. Ε. 1498. Περιφερής βωμός έκ λαρτίου λίθου μέ λίαν έσχηματοποιημένα τά δια- 
κοσμητικά στοιχεία. Φέρει βούκρανον καί στεφάνους. ’Αγνώστου προελεύσεως.

Ύψος 0,345 μ., διάμετρος 0,26 μ.
Ύψος γραμμάτων από 0,014 μ. - 0,02 μ. ( Π ί ν. 11ζ ).

Ευφρόσυνα 

Χρηστά χa Iρε

Γράμματα 2ου ή 1ου π.Χ. αιώνος.

41. Β.Ε. 1499. Περιφερής βοιμός έκ λαρτίου λίθου μετά κυματίων άνω καί κάτω, άνευ 
βουκράνων καί των λοιπών διακοσμητικών.

Μορφολογικώς παρουσιάζει ποιάν τινα στιφότητα, ώς καί έκ τών διαστάσεων του 
προκύπτει. Ύψος 0,255 μ., διάμετρος 0,24 μ., δψος γραμμάτων 0,015-0,022 μ., αγνώ
στου προελεύσεως ( Π ί ν. 12α).

Φ ί λ ι σ τ ώ 

Μ υ ρ t ν α ί a

Τά γράμματα μαρτυρούν ότι ό βωμός κατεσκευάσθη τουλάχιστον εις τό τέλος τού 3ου 
π.Χ. αιώνος86, ώς έκ τούτου δέ είναι έκ τών άρχαιοτέρων. Μυριναΐος έκ τών ροδιακών 
έπιγραφών είναι γνωστός μόνον ό έν I.G. XII, 1.105 άναφερόμενος.

42. Β. Ε. 1500. Περιφερής έκ λαρτίου λίθου βωμός μετά βουκράνων, στεφάνων καί ται-

82. Laumonier, Les cultes indigenes en Carie (Paris 1958) σ. 683, 8.
83. Donato Morelli, I Culti in Rodi (Pisa, 1959) σ. 94.
84. Ρ. M. Fraser and G. E. Bean, The Rhodian Peraea and Islands (Oxford 1954), σ. 135, 4, 5 (ένθα 

διορθωτέον IG. XII. 7. 493 β), 6 καί 163, 3.
85. Van Gelder, Geschichte der alten Rhodier, ε. ά. σ. 290 κ. έ.
86. Ή μορφή τοΰ Φ οδηγεί εις τό β' τέταρτον τοΰ 3ου π.Χ. αιώνος, Πρβλ. Lindos II 89. Τά λοιπά όμως 

γράμματα, κυρίως τό Υ καί τό Σ, τό Μ καί τό Ω, δύνανται νά χρονολογηθούν είς τό τελευταϊον τέταρτον 
τού αιώνος τούτου, ΐδέ Lindos II, 126, 127.
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νίας περί τό εν βούκρανον, δπου καί ή επιγραφή ( Π ί ν. 12β ). ’Αγνώστου προελεύσεως.
"Υψος 0,33μ., διάμετρος άνω 0,275μ. ύψος γραμμάτων 0,012μ.

Δ α φ ν I ς 

Λ ν δ ά 

χαϊρε

Τό όνομα Δαφνϊς διά πρώτη ν φοράν συναντάται εις τάς ροδιακάς έπιγραφάς.
Γράμματα τοϋ 1ου π.Χ. αίώνος.

43. Β.Ε. 1503. Περιφερής έκ λαρτίου λίθου λίαν άποκεκρουμένος βωμός μετά βου- 
κράνων καί στεφάνων (Πίν. 12γ).

Ύψος 0,28 μ., διάμετρος άνω 0,22 μ., ύψος γραμμάτων 0,012 μ.
Γράμματα 2ου ή 1ου πιθανώς π.Χ. αίώνος.
Εύρέθη εντός τοϋ επί τής όδοϋ 'Ιπποτών Οίκου τής ’Ιταλίας.

Διπιερίας 

εγγενής87

Τό όνομα Δ ιπιερίας άγνωστον άλλοθεν.

44. Β. Ε. 1375. Περιφερής βωμός άποκεκρουμένος έκ λαρτίου λίθου μετά βουκράνων, 
στεφάνων καί ταινίας (Πίν. 12δ ). Έκ τής νεκροπόλεως τής Ρόδου. "Υψος 0,38 μ., 
διάμετρος 0,25 μ. Τά γράμματα κεχαραγμένα λίαν χαμηλά. "Υψος γραμμάτων 0,01 έως 
0,014 μ.

2ος ή 1ος αιών π.Χ.

-------- ΕΥΣ

Άλεξανδρέως

45. Β.Ε. 1518. Περιφερής βωμός έκ λαρτίου λίθου μετά βουκράνων καί ταινίας. 
Ύψος 0,52 μ., διάμετρος 0,42 μ., ύψος γραμμάτων 0,02 μ.

Γράμματα πιθανώς τοϋ 1ου π.Χ. αίώνος (Πίν. 12ε).

’ Αθανοκλεϋς 

Δαμοφώντος

"Αγνωστος άλλοθεν. Τό όνομα ’Αθανοκλής έκ τών σπανίων. Εύρέθη είς τήν περιοχήν 
τής παρά τον "Αγιον Ίωάννην άρχαίας νεκροπόλεως, πλησίον τής άποθήκης τής Διευ- 
θύνσεως Τεχνικής Υπηρεσίας. 87

87. Περί τοϋ εγγενής ίδέ έν Studi Classic! e Oriental!. Vol. V
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46. Β. Ε. 1519. Μαρμαρίνη επιτύμβια παραλληλόγραμμος πλάξ τεθραυσμένη κάτω. 
Μειοϋται ελαφρώς πρός τά άνω, όπου καταλήγει εις κυμάτιον, ύπέρ τό όποιον υπάρ
χουν δύο μικρά άκρωτήρια εις τάς εκατέρωθεν γωνίας καί έν εις τό μέσον ( Π ί ν. 13α).

"Υψος σφζόμενον 1,12 μ., πλάτος άνω 0,29 μ., πάχος 0,09 μ., ύψος γραμμάτων 0,021. 
Εύρέθη ως άνω.

'Ωραία γράμματα των άρχών του 2ου π.Χ. αιώνος88.

Παμφίλου

Τό όνομα άπαντα σπανίως εις Ρόδον.

47. Β. Ε. 1510. Μαρμαρίνη παραλληλόγραμμος επιτύμβια πλάξ, μειουμένη ελαφρώς 
πρός τά άνω, τεθραυσμένη κατά τό κάτω μέρος.

"Ανω φέρει αέτωμα καί επ’ αύτοϋ άνθεμοειδές άκρωτήριον, επαναλαμβανόμενον καί 
έπί τής άριστεράς γωνίας. 'Η δεξιά είναι άποκεκρουμένη. Ή έπιφάνεια τοϋ μαρμάρου 
είναι λίαν έφθαρμένη. Είς τό κατώτερον σφζόμενον μέρος φέρει τήν επιγραφήν ( Π ί ν. 
13β).

"Υψος 0,59 μ., πλάτος κάτω 0,297 μ., άνω 0,28 μ., πάχος 0,073 μ., ϋψος γραμμάτων 
0,015 μ. τό Φ. 0,019 μ. Έκ τής νεκροπόλεως τής Ρόδου.

Γράμματα τοϋ 3ου μάλλον π.Χ. αιώνος.

ΚΟΚΚΙΣ

ΦΙΛΑΙΝΑΣ

Άμφότερα τά ονόματα είναι άγνωστα.

48. Β. Ε. 1509. Τεμάχιον περιφερούς βωμοϋ έκ λαρτίου λίθου έσκαμμένον άνωθεν ϊνα 
χρησιμεύση προφανώς ώς ίγδίον. Φέρει μικρά βούκρανα καί στεφάνους ( Π ί ν. 12ς ).

'Ύψος 0,265 μ., διάμετρος 0,23 μ., ύψος γραμμάτων 0,013 μ. Έκ τής νεκροπόλεως τής 
Ρόδου.

Γράμματα 2ου ή 1ου π.Χ. αιώνος.

-------- αγόρας

Άπο ]λλοδότον

49. Β. Ε. 1508. Παραλληλεπίπεδος μαρμάρινος βωμός. Κάτω φέρει κυρτόν σώμα καί 
επ’ αύτοϋ άνεστραμμένον λέσβιον κυμάτιον. Ύπέρ τό κυμάτιον φέρει έκγλυφον ταινίαν 
έπαναλαμβανομένην καί είς τό άνω μέρος ( Π ί ν. 13γ).

"Υψος 0,41 μ., πλάτος ένεπιγράφου πλευράς 0,445 μ., ϋψος γραμμάτων 0,02.
Προφανώς προέρχεται έκ τής νεκροπόλεως τής Ρόδου, εύρέθη όμως είς δεξαμενήν 

κήπου τής εποχής τής Τουρκοκρατίας, όπισθεν τοϋ κινηματογράφου «Παλλάς».
Γράμματα τοϋ 1ου αιώνος π.Χ.

88. Πρβλ. Lindos II, 6.ά., 78, 81, 85.
4
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Άριστομάχου Τιμοκράτενς 

Νεττίδα και τάς γνναικός 

αυτόν 'Ηόείας 'Ηρακλεώτιδος

Άμφότεροι καί ό Άριστόμαχος Τιμοκράτενς καί ή Ήδεία ' Ηρακλεώτις άγνωστοι 
άλλοθεν.

Περί των παραλληλεπιπέδων βωμών, ώς τύπων καθαρως ροδιακής έμπνεύσεως, έγρα- 
ψεν ό Laurenzi89. Ένταΰθα πρέπει νά σημειωθή ότι δ ήμέτερος βωμός διατηρεί έν
τονον, αν καί τυποποιημένον, τον χαρακτήρα των αισθητικών στοιχείων τοϋ μετ’ ανα
γλύφου παραστάσεως διακεκοσμημένου προτύπου βωμοϋ τοϋ Μουσείου τής Ρόδου90, 
φέρων ένδεικτικώς εις τήν θέσιν τής αναγλύφου παραστάσεως έκείνου καί ακριβώς εις 
τό μέσον καθ’ ϋψος τής έπιφανείας, διά μεγάλων γραμμάτων εις τρεις σειράς, ώς ύποκα- 
τάστατον, τρόπιν τινά, τήν επιγραφήν.

’Επίσης πρέπει νά ύπογραμμισθή, δτι ή κατά τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας τοποθέ- 
τησις τοϋ βωμοϋ ύπέρ τό σημεΐον εκροής τοϋ ϋδατος εντός όδατοδεξαμενής ( Π ί ν. 
13δ) άπετέλεσε λίαν επιτυχή λύσιν τής έξάρσεως τοϋ σημείου τούτου, κοσμουμένου 
σχεδόν πάντοτε εις τήν ίσλαμικήν τεχνοτροπίαν91.

50. Β. Ε. 1430. Κάτω μέρος όρθογωνίου επιτύμβιας στήλης εκ λαρτίου λίθου, περατού- 
μενον κάτω άριστερά, τεθραυσμένον εις τρία τεμάχια (Π ί ν. 14α). Έκ τής νεκροπό- 
λεως τής Ρόδου.

Ύψος 0,35 μ., πλάτος 0,35 μ., πάχος 0,125 μ., ϋψος γραμμάτων 0,00.
Γράμματα τοϋ 1ου πιθανώς αίώνος π.Χ.

’Επίχαρμος

ΛΑΙΣΤΡΑΙΟΥ

'Η δεύτερα λέξις είναι άγνωστος.

89. L. Laurenzi, Rilievi e statue d’arte rodia, RM 54 (1939) σ. 43. Ίσως πρέπει νά προστεθη και τοϋτο, 
είς τά όσα έν τφ σπουδαιοτάτφ τούτφ δρθρφ άναφέρονται, δτι δηλ. ό εις τό άνάγλυφον τοϋ Μονάχου 
είκονιζόμενος βωμός, (RM 54 (1939) πίν. 11 καί Μ. Bieber, The sculpture of the hellenistic age (New York 
1955)) δέν πρέπει νά είναι έπιτύμβιος, (RM 1939 σ. 43), άλλά άναθηματικός, έξ έκείνων οί όποιοι έχουν 
εύρεθή κυρίως κατά τάς υπό των Δανών γενομένας άνασκαφάς έπϊ τής Άκροπόλεως τής Λίνδου (Πρβλ. 
Lindos II, 6. ά. 140, 149, 154, 195, 202, 209, 230, 253, 259, 290, 295(;), 301(;), 306, 340, 356, οίτινες άπό 
τοϋ τέλους τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος έμφανιζόμενοι διατηρούνται μέχρι τοϋ τέλους σχεδόν τοϋ 1ου π.Χ. αί
ώνος, έχοντες άπαντα τά μορφικά στοιχεία τών έκ Ρόδου έπιτυμβίων βωμών. ’Ιδιαιτέρως δέ ό ύπ’ άριθ. 
202 φέρει κατά τό άριστερόν ακρον άκρωτήριον—τό δεξιόν άκρον είναι άποκεκρουμένον—ώς καί ό βω
μός τοϋ άναγλύφου τοϋ Μονάχου, δπερ καθιστά τήν ύπόθεσιν ταύτην ετι πιθανωτέραν, δεδομένου δτι 
έπιτύμβιος βωμός είς τήν παράστασιν τοϋ έν λόγω άναγλύφου δέν είναι δυνατόν νά δικαιολογηθή.

90. RM 54 (1939) σ. 43 είκ. 1 καί Cl. Rh. II, Ν. 32, είκ. 37. Σημειωτέον δτι είς τό Μουσεΐον τής Ρόδου 
υπάρχουν οί είς Cl. Rh. V, σ. 96, είκ. 64, Cl. Rh. IX σ. 100 είκ. 66 καί έτεροι δύο μετ’ άναγλύφων είς 
τήν έμπροσθεν έπιφάνειαν διακεκοσμημένοι βωμοί.

91. Πρβλ. Η. Balducci, Architettura Turca in Rodi (Milano, 1932) σ. 59 κ. έ., όπου όμως γίνεται λόγος 
μόνον περί τών κρηνών, ούχί δέ καί περί τής διακοσμήσεως τών θέσεων έκροής τών ύδάτων καί είς τάς 
ύδατοδεξαμενάς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΡΟΔΟΥ 27

51. Β. Ε. 1381. Ένεπίγραφον τεμάχιον μαρμάρου καλής ποιότητος μήκους 0,185 μ., 
ϋψους 0,095 μ. καί πάχους 0,065 μ. "Υψος γραμμάτων 0,015 μ. καί τοϋ Ο καί Θ, 0,01 μ.

Περατοϋιαι άνω, πράγμα τό όποιον δεν είναι δυνατόν μετά βεβαιότητος νά ύποστηρι- 
χθή διά τάς τρεις άλλας πέριξ πλευράς. Ή ενεπίγραφος έπιφάνεια είναι λελεασμένη. 
Παρεδόθη εις τό Μουσεΐον υπό τοϋ Χημικού Κ. Πάχου μέ τήν δήλωσιν ότι εύρέθη εις 
τήν έπί τής διασταυρώσεως των οδών ’Αμερικής καί 25ης Μαρτίου οικίαν Μπιλιόττι, 
νϋν Εενοδοχεΐον «’Ανθισμένος Πύργος ». Πιθανώς προέρχεται εκ τής συλλογής τοϋ ώς 
άνω Μπιλιόττι, Προξένου τής ’Αγγλίας, γνωστοΰ διά τήν άθρόαν άγοράν άρχαίων καί 
διενέργειαν άνασκαφών εν Ρόδφ, κατά τά τέλη τοϋ παρελθόντος καί τάς άρχάς τοϋ πα
ρόντος αίώνος ( Π ί ν. 14ε). Γράμματα ίσως 3ου π.Χ. αίώνος.

Τιμακράτη 

Τιμοθέου 

Άθά[ναι ]

52. Β. Ε. 1371. Τεμάχιον πλακός έκ λαρτίου λίθου ϋψους 0,20 μ., πλάτους 0,155 μ., 
πάχους 0,07 μ., εύρεθέν εις τήν θεμελίωσιν τής παρά τήν οδόν Τάρπον Σπρίγκς οικίας 
Άγιακάτσικα ( Π ί ν. 14δ).

Τό κοινόν

MAX--------
ΝΩΝΕ[.]ΜΑ------

έτείμασε [------χρυσέψ

σ]τεφάνω Τ------

--------ΓΥΕΛΝ------

Γράμματα τοϋ τέλους τοϋ 1ου π.Χ. ή τών άρχών τοϋ 1ου μ.Χ. αίώνος.

53. Β. Ε. 1353. Περιφερής βωμός έκ λαρτίου λίθου ελαφρώς ώξειδωμένος, ϋψους 
0,60 μ. καί διαμέτρου υπέρ τά βοόκρανα 0,475 μ. "Υψος γραμμάτων 0,02 μ. Φέρει τά 
συνήθη κυμάτια καί τέσσαρα βούκρανα, τά όποια περιβάλλουν άπλοι κροσσοί. Είναι, 
έξ όσων γνωρίζω, ό μόνος άνευ στεφάνων καί ταινιών βωμός ( Π ί ν. 14ς ). Γράμματα 
τοϋ 2ου ή 1ου π.Χ. αίώνος. Εύρέθη εις τήν θεμελίωσιν τής οικίας Φιλιππή, οδός Θ. 
Σοφούλη καί Πίνδου. Προέρχεται προφανώς έκ τής νεκροπόλεως τής Ρόδου.

Τιμοκράτη

Τελεδάμου
Άγνωστος άλλοθεν.

54. Β. Ε. 1382. Άνω τμήμα έπιτυμβίας στήλης έκ χονδροκόκκου έφθαρμένου μαρμά
ρου. Περατοΰται άνω άριστερά. Ύψος 0,12 μ. πλάτος 0,19 μ., πάχος 0,065 μ. Άνω διασφ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



28 ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΟΥΛΟΥ

ζεται μερικώς άπόληξις πάχους 0,032 μ. μετά κυματίου, υπό ταύτην ταινία πλάτους 0,058 μ. 
καί εις τό κατώτατον σφζόμενον τμήμα, επί έσκαμμένης εις βαθύτερον επίπεδον έπι- 
φανείας, ύπάρχει επίγραμμα. Πλάτος ένεπιγράφου έπιφανείας 0,03 μ. 'Υπό τήν επιγρα
φήν υπήρχε μή διασωθεΐσα άνάγλυφος έπιτυμβία προφανώς παράστασις ( Π ί ν. 14β ).

Ή έπιγραφή εύρέθη έντετειχισμένη εις τήν έπί τής όδοΰ Εβραίων Μαρτύρων άρ. 
37 - 39 - 41 κατά τόν σεισμόν τοΰ 1957 καταπεσοΰσαν οικίαν, ήτις άνεστηλώθη εν μέ- 
ρει ύπό τής ’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. 'Ύψος γραμμάτων 0,004 έως 0,007 μ.

Ου μεμπτός ποογόνο La ί, Φίλων τέ[ κνον,--------]

τ]ε[τ]οαετή προ[λιπ]ών άλικία[ν----- ]

Έκ τής μορφής τών γραμμάτων τό παρόν επίγραμμα πρέπει νά χρονολογηθή εις τόν 
4ον π.Χ. αιώνα. ’Επί τοΰ λίθου ούδέν ίχνος χρώματος σφζεται. Παρά ταϋτα όμως ή 
μεταξύ τοΰ άνω πλαισίου καί τής έπιγραφής ταινία είναι πολύ πιθανόν, ότι ήτο έγχρω
μος μετά ή άνευ γραπτού διακόσμου, δστις θά συνεδέετό πως επίσης πρός έγχρωμον 
διάκοσμον τής άνω πλαισιωτής άπολήξεως.

Τήν συμπλήρωσιν τοΰ 2ου στίχου όφείλω εις τόν κ. Peek.

55. Β. Ε. 1402. Λίαν άποκεκρουμένος περιφερής βωμός έκ λαρτίου λίθου. Προερχό
μενος προφανώς έκ τής νεκροπόλεως τής Ρόδου, συνελέγη έκ τοΰ χώρου τής πρώην 
βυζαντινής έκκλησίας, Δεμιρλί Τζαμί92, ένθα εύρέθη παλαιότερον καί ό κατάλογος 
τών ιερέων τοΰ Ήλιου93. Έκ τών υπαρχόντων έλαχίστων ιχνών κονιάματος δέν είναι 
δυνατόν νά ύποστηριχθή μετά βεβαιότητος, δτι ήτο έντετειχισμένος εις τό ως άνω 
κτήριον (Π ί ν. 14γ ). "Υψος 0,40 μ., διάμετρος 0,38 μ., ΰψος γραμμάτων 0,013 μ. 2ος 
ή 1ος π.Χ. αιών.

Μνάμων

Νικηράτου

Νισύριος

Τό έκ Νισύρου προφανώς δνομα Μνάμων, τό δωρικόν τοΰ Μνήμων, έξ δσων γνωρί
ζω, διά πρώτην φοράν άπαντα εις Ρόδον, ένφ τό Νικήρατος άπαντα σπανίως94 καί κυ
ρίως εις ξένους.

56. Β. Ε. 1519. Κάτω μέρος έπιτυμβίας στήλης έκ λαρτίου λίθου. Κάτω φέρει άπο- 
κεκρουμένην προεξοχήν πρός στερέωσιν εις ύποκειμένην βάσιν. Έκ τής νεκροπόλεως 
τής Ρόδου.

Ύψος 0,28 μ., πλάτος μέγιστον 0,21 μ., πάχος 0,075 μ., ΰψος γραμμάτων 0,015 μ.

92. Πρβλ. Ά. Όρλάνδου, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία τής Ρόδου, είς τό Άρχεΐον τών 
Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος Τόμ. VI, 1, (1948) σ. 76-80.

93. L. Morricone, «I sacerdoti di Halios», έν Annuario S1A (XXVII-XXIX (1949-51) σ. 351 κ. έ.
94. I. G. XII, 1, 1034, 33 έκ Καρπάθου έν Annuario SIA XXX-XXXII (1952-54) σ. 219, άρ. 257b στ. 14 

έκ Καμίρου καί Annuario SIA HI (1939-40) σ. 170. άρ. 21 Β, στ. 14 έξ Εφέσου.
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( Π ί ν. 15β). Γράμματα 1ου πιθανώς π.Χ. αίώνος. Έκ τής νεκροπόλεως τής Ρόδου.

’ I] ερόστοατος 

Χρηστός Χαϊρε

Τό όνομα Ίερόστρατος, άγνωστον άλλοθεν, ίσως είναι προτιμότερον, άντΐ τοϋ άπλοϋ 
Έρόστρατος, τό όποιον φαίνεται επί του λίθου.

57. Β.Ε. 1514. Όμοια πρός τήν άνωτέρω στήλη, τεθραυσμένη έπίσης. Ύψος 0,325μ., 
πλάτος μέγιστον 0,21 μ., πάχος 0,07 μ., ϋψος γραμμάτων 0,13 μ. Έκ τής νεκροπόλεως 
τής Ρόδου. Γράμματα 2ου ή 1ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 15α ).

Θερινόν 

Χρηστά Χαϊρε

Τό όνομα άγνωστον άλλοθεν.

58. Β. Ε. 1394. Τεμάχιον έκ μεγάλης βάσεως άνδριάντος ή ανδριάντων, κοΐλον κατά 
τήν προσθίαν ένεπίγραφον πλευράν.

Ύψος 0,61 μ., μήκος ένεπιγράφου πλευράς (έμετρήθη ή χορδή τοϋ τόξου) 0,70 μ.
Εύρέθη κατά τήν διάνοιξιν βόθρου εντός τοϋ παρά τήν οδόν Ηρακλείου προαυλίου 

τοϋ εργοστασίου Καπνοβιομηχανίας Ρόδου ( Π ί ν. 15γ).

’Αγέφαντος Ξενοφάντον 

[ά]δελφόν Θεοις πασι.

Πείθανδρος ’Αθηναίος έποίησε.

Ό ’Αγέφαντος Ξενοφάντον είναι άγνωστος άλλοθεν.
Τοϋ ’Αθηναίου άνδριαντοποιοΰ Πειθάνδρου, άκμάσαντος κατά τό 250 π.Χ., είναι γνω- 

σταί έκ Λίνδου δύο είσέτι ύπογραφαί95.

59. Β. Ε. 1534. Τεμάχιον πήλινου πυραύνου, μετά γενειοφόρου κεφαλής καί κόμης 
μετά στεφάνου έκ κισσοϋ. Περί τήν κεφαλήν υπάρχει διπλή εκγλυφος γραμμή έν εϊδει 
πλαισίου. Υπέρ τήν κεφαλήν ή έπιγραφή ( Π ί ν. 16γ).

Πλάτος τεμαχίου 0,12 μ., ϋψος 0,115 μ., ϋψος γραμμάτων άπό 0,003 μ. έως 0,008 μ.

Ε ΚΑΤΑ ΙΟΥ

Πρόκειται περί τοϋ γνωστοΰ τύπου πυραύνου μετ’ έπιγραφής 96, όμοιος τοϋ όποιου 
εύρέθη παλαιότερον εις Κάμιρον97.

95. Undos II, 'έ. ά. 90, 98.
96. Conze Jdl. 1890, σ. 125. Griechische ICohlenbecken, τύπος II C.
97. Έ. ά. σ. 125 άρ. 298. Σημειοϋται ότι είς τό Μουσεΐον της Ρόδου ύπάρχει καί έτερον δμοιον τε

μάχιον, ή έπιγραφή τοϋ όποιου είναι λίαν δυσανάγνωστος.
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30 ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Είς τά ένεπίγραφα πύραυνα τό δνομα Έκαταϊος είναι συνηθέστερον των άλλων 98 99.
Περί τής χρονολογίας των πυραύνων τοϋ τύπου τούτου ό Dumont", καί ό Newton καί 

μετ’ αύτών ό Conze100 συμφωνούν δτι πρέπει νά είναι έλληνιστικά- ό Furtwangler δε101 
όρίζει άκριβέστερον, δτι ή μεγάλη μαζα των πυραύνων πρέπει νά είναι νεωτέρα πως 
των μέσων τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος.

Πρός τήν χρονολόγησιν ταύτην συμφωνεί περισσότερον ή μορφή των γραμμάτων, 
αν καί άπό τίνος άπόψεως θά ήτο δυνατόν ταΰτα νά χρονολογηθούν καί ύψηλότερον102.

Τά δσα ό Mayence103 λέγει περί πυραύνου έλληνορρωμαϊκής εποχής μετά τοϋ όνό- 
ματος ΕΚΑΤΑΙΟΥ, ισχύουν άποκλειστικώς διά τήν ίδιάζουσαν μορφήν τοϋ πυραύνου 
καί τής έπιγραφής, ήτις δημοσιεύεται εκεί.

Τέλος, τό δνομα Έκαταϊος θά πρέπει νά άποδοθή είς πυραυνοποιόν, ως έχει ύποστη- 
ριχθή ύπδ των παλαιοτέρων μελετητών104.

V. ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΚ ΚΑΜΙΡΟΥ

60. Β. Ε. 1307. Τεμάχιον ένεπιγράφου μαρμάρινης πλακός μετά καταλόγου όνομάτων, 
έκχωσθέν έκ τής δυτικώς τοϋ φυλακίου τής άρχαίας Καμίρου περιοχής. Περατοϋται 
άριστερά. Ύψος 0,22 μ., πλάτος 0,19 μ., πάχος 0,13 μ. 'Ύψος γραμμάτων άπό 0,01 μ. 
έως 0,013 μ. ( Π ί ν. 15δ).

Πολύ]χα[ρμος--------

καθ’ ύοθε[σίαν δέ------- ]

' Αθανόδο[τος--------]

καθ' νοθεσί[αν δέ--------]
Πολνάρατος--------

καθ' ύοθεσίαν [δέ-------- ]

Δαμώναξ

καθ' ύοθε[αίαν δέ------- ]

Γράμματα πιθανώς τοϋ 1ου π.Χ. ή 1ου μ.Χ. αίώνος.

98. Έ. ά. σ. 140, οπού άναφέρονται 34 τεμάχια μετ’ έπιγραφής Έκαταίου. F. Mayence έν BCH 1905 
σ. 390, όπου άναφέρονται έτερα 9 έκ Δήλου καί Th. Wiegand und Hans Schrader, Priene, σ. 465, είκ. 
215, δπου δημοσιεύεται έτερον τεμάχιον όμοιου τύπου.

99. A. Dumont. Rev. Arch. 1869, σ. 430.
100. Conze έ. ά. σ. 139.
101. A. Furtwangler Jdl. 1891, σ. 111. Die Kopfe der griechischen Kohlenbecken.
102. Χαρακτηριστικώς τά γράμματα Κ,Α,Ο καί Υ πείθουν περί ύψηλοτέρας χρονολογήσεως.
103. BCH 1905 σ. 396-7.
104. Conze 6. ά. σ. 139-40, Mayence έ. ά. σ. 396. ’Εκτενή μελέτην περί των πυραύνων πρόκειται νά 

δημοσιεύση ό καθηγητής κ. Le Roy.
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ΕΞ ΙΣΤΡΙΟΥ

Αί δύο κατωτέρω έπιγραφαί εύρέθησαν είς τό χωρίον Ίστριον.
61. Συνήθης τετραγωνική σχεδόν βάσις περιφερούς βωμού έξ έγχωρίου λίθου. Μή

κος πλευρών 0,73 μ. καί 0,75 μ. "Υψος 0,255 μ. Ύψος γραμμάτων 0,027 μ. έως 0,03 μ.
’Αποτελεί τό άνω μέρος τής 'Αγίας Τραπέζης τού ναϊδρίου τού 'Αγίου Μερκούριού. 

Είναι λίαν πιθανόν ότι προέρχεται έκ τού παρακειμένου αρχαίου νεκροταφείου105.

ΔΑΜΑΡχ ΙΔΑΙ 

ΠΟλ V X"A ΡΜ Ο V
βΡΑΣ ΙΟ Γ

Γράμματα τού τέλους τού 2ου ή τών αρχών τού 1ου π.Χ. αίώνος.

62. Τμήμα βάσεως έπιτυμβίου βωμού έκ λαρτίου λίθου έντετειχισμένον, μετά τού 
έν I.G.XII, 1896 δημοσιευμένου, είς προχείρου κατασκευής τοίχον παρά τήν οικίαν Εμ
μανουήλ Χατζησάββα, τής αυτής πιθανώς ως ή ύπ’ άριθ. 61 προελεύσεως.

Ύψος γραμμάτων 0,02 μ.
Άριστομήδης
Άριστοτίμου

καθ’ νοθεαίαν δέ Όνασά[νδοον]

Βράσιος
Γράμματα τού τέλους τού 2ου ή τών αρχών τού 1ου π.Χ. αίώνος. Τό γεγονός, ότι άμ- 

φότεραι αί όπ’ άριθμ. 61 καί 62 έπιγραφαί εύρέθησαν είς τήν περιοχήν τού Ίστρίου και 
πιθανώς είς τό άνωτέρω άναφερθέν νεκροταφεϊον τού 'Αγ. Μερκούριού, άποτελεΐ πρόσ
θετον άπόδειξιν ότι ή περιοχή τού Ίστρίου συμπεριελαμβάνετο είς τήν άρχαίαν Βρα
σιάν106, πράγμα τό όποιον μέχρι σήμερον έκ μιας μόνης έπιγραφής έδηλοΰτο107.

ΕΚ ΣΙΑΝΝΩΝ

63. Β. Ε. 1511. Κάτω μέρος έπιτυμβίας στήλης έκ φαιού λίθου. Κάτω φέρει άνεστραμ- 
μένον λέσβιον κυμάτιον.

Ύψος 0,24 μ., πλάτος 0,228 μ., πάχος 0,09 μ.
Ύψος γραμμάτων 0,017 μ. ( Π ί ν. 16β).

------ΚΙΔA---------

Σελγενς χαΐρε

105. Raffaele Umberto Inglieri, Carta archeologica dell’ isola di Rodi (Firenze, 1936) Foglio sud, 27. 
Σημειοΰται ένταΟθα δτι κατά μήνα ’Ιούνιον 1961 είς τήν ώς άνω περιοχήν άνεσκάφησαν ύπό τής ’Εφο
ρείας ’Αρχαιοτήτων τρείς τάφοι.

106. Πρβλ. Hiller von Gaertringen, Die Demen der rhodischen Stiidte, AM 42 (1917) σ. 174, 4, καί έν 
τφ περί Ρόδου άρθρω τοΰ ίδιου είς RE, Suppl. Υ (1931) σ. 747, 5.

107. S. Selivanov, «Ad inscriptiones Rhodias ineditas», AM 16 (1891) σ. 241 καί I.G.XII, 1, 894. 
’Επειδή, λόγφ τής θέσεως τής έπιγραφής, δέν διακρίνονται τά γράμματα είς τήν ληφθεΐσαν φωτογρα
φίαν, παραλείπεται ή δημοσίευσίς της.
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64. Β. Ε. 1512. Κάτω μέρος έπιτυμβίας στήλης έκφαιοϋ λίθου. Κάτω έξογκοΟται έλα- 
φρώς ( Π ί ν. 16α).

"Υψος 0,37 μ., πλάτος 0,275 μ., πάχος 0,11 μ.
"Υψος γραμμάτων 0,019 μ.

Φίλων 

X α ϊ ρ ε 

Χάρης 

X α ϊ ρ ε

32 ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΞ ΑΛΑΕΡΜΩΝ

Εντός τοΰ ίεροϋ ναοΰ "Αγιος Γεώργιος:
65. Μαρμάρινη βάσις σταυροϋ φέρουσα τετράπλευρον έγκοπήν εις τό μέσον τής 

άνω έπιφανείας, προς υποδοχήν τοϋ σταυροΰ.
"Υψος 0,105 μ., πλάτος 0,52 μ., βάθος 0,21 μ., ΰψος γραμμάτων 0,05 μ.

_/Ρ6Νβ Κ θίτ M6A/-/Ca
αντί: άνήγειρεν έκ θεμελίων.

Πρόκειται περί κτητορικής έπιγραφής τοΟ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Γεωργίου πιθανώς, δστις, 
μετά τινα καταστροφήν, άνηγέρθη έκ θεμελίων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΝΙΣΥΡΟΥ

Εις τό κάτω μέρος τής έκ Νισόρου έπιτυμβίας στήλης, ήτις εύρίσκεται νϋν εις τό 
Μουσεΐον τής Ρόδου108, υπάρχει ή κατωτέρω δημοσιευομένη έπιγραφή, ήτις δέν ήτο 
γνωστή μέχρι σήμερον ( Π ί ν. 16δ).

ΑΙν ή σ ω ν 
ΑΝΔΡΩΝΟΣ

Τό Αίνήσων είναι όνομα γνωστόν καί έκ τής Νισύρου109 καί τής Ρόδου110.
Τό ΑΝΔΡΩΝ όμως είναι έντελώς άγνωστον άλλοθεν.

Ρόδος Δεκέμβρως 1961 ΓΡ. Κ Ω Ν Σ Τ AN ΤIΝ Ο Π ΟΥ ΛΟ Σ

108. Cl. Rh. VI-VII, σ. 548, 5, είκ. 90.
109. I. G. XII, 3, 109, 110.
110. I. G. XII, 1. 282.
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V

ΠΙΝΑΚΕΣ

I. Κύρια όνόματα

’Αγαθοκλής Βυ(σ)ζάντιος 37,1
Άγαθώνυμος 19,1
Άγέφαντος Ξενοφάντου 58,1
Άγήμων 13,1
Α Δ Ρ Ω Ν, ίδέ Α1 νήσων 
Άθανόδοτος 60,3
Άθανοκλής Δαμοφώντος 45,1
Αίνήσων ΑΔΡΩΝΟΣ 66,1
Αίνήτωρ, ίδέ Μυτιών 
Άλεξις, ίδέ Δαμοσθένης 
Άμφίτιμος 18, β, 3
Άναξίτιμος 20,1
Άνταγόρας, ίδέ Τίμαρχος 
’Αντίγονος Δαμοκλεϋς 9,1
Άντίδωρος Άντιλόχου 30,1
’Αντίλοχος, ίδέ Άντίδωρος 
Άπολλόδοτος 48,2
’Απολλώνιος 23,1
’Απολλώνιος Άντιοχεύς 31,3
’Απολλώνιου γυνά 31,3
Άριστίων Ίερομβρότου 3,6
Άριστόδαμος, ίδέ Άρχοκράτης 
Άριστόμαχος, ίδέ Τιμοκράτης 
Άριστομήδης Άριστοτίμου 62,1
Άριστονίκη Έρμοκράτευς 38,1
Άριστότιμος, ίδέ Άριστομήδης 
Άριστοκράτεια Μενελάου 17,10
Αριστοκράτης 17,2
Αριστοφάνης 18,α,2
Άρτεμίδωρος, ίδέ Γάιος ’Ιούλιος Θεύπονπος 
Άρχοκράτης 24,3
Άρχοκράτης Άριστοδάμου 24,5-6
Άφροδεισία Όκταβία 16,3
Άφροδείσιος 14,2
Βακχίς 35,1
Βασιλείδης Εύφράνορος, 17,8

ίδέ καί Εΰφράνωρ
Γάιος ’Ιούλιος Θεύπονπος Άρτεμιδώρου 6,3 
Γυελόων (;) 14,3
Δαμάγητος, ίδέ Κλευκράτης Φιλοκρέων 
Δαμαίνετος 21,1
Δαμαρχίδας Πολυχάρμου 61,1
Δαμοκλής, ίδέ Αντίγονος 
Δαμοσθένης, ίδέ Άλεξις καί Πολυκλής 
Δαμοφών, ίδέ Άθανοκλής 
Δαμώναξ 60,7
Δαφνίς 42,1

Διπιερίας 43,1
Έκαταΐος 59
Έξάκεστος Θρασυμήδευς 3,5
’Επίχαρμος ΑΑΙΣΤΡΑΙΟΥ 50,1
Έρασϊνος 33,1
Έράτων Ροδοφώντος 3,7
Έρμοκράτης, ίδέ Άριστονίκη 
Εύπόλεμος 17, 3, 4
Εύφραγόρας, ίδέ Μενοίτιος 
Εύφράνωρ Βασιλείδευς, 17,4

ίδέ καί Βασιλείδης
Εύφροσύνα 40,1
Ήδεία 49,3
'Ηλιόδωρος, ίδέ Πλούταρχος 
Θερινόν 57,1
Θεύγονος, ίδέ Κλεώνυμος καί Πολυάρατος 
Θεύπονπος, ίδέ Γάιος ’Ιούλιος Θεύπονπος 
Θρασυμήδης, ίδέ Έξάκεστος 
Ίερόκλεια 34,1
Ίερόμβροτος, ίδέ Άριστίων καί Ίεροφάνης 
Ίερόστρατος
Ίεροφάνης Ίερομβρότου 10,11
Ιούλιος, ίδέ Γάιος Ιούλιος Θεύπονπος 
Καλλιόπη 31,2
Κλειτόδαμος 18, β, 8
Κλευκράτης Δαμαγήτου 17,5
Κλεώνυμος Θευγόνου 3,9
ΚΟΚΚΙΣ ΦΙΛΑΙΝΑΣ 47,1
ΑΑΙΣΤΡΑΙΟΥ, ίδέ Επίχαρμος 
Λεοντίδας 8,1
Λύσων Τιμαράτου 3,4
Μενεκλής 15, 1-2
Μενέλαος Μοιραγένευς, 17,6

ίδέ καί Άριστοκράτεια
Μενοίτιος Εύφραγόρα 3,10
Μνάμων Νικηράτου 55,1
Μοιραγένης, ίδέ Μενέλαος 
Μόσχος 14,4
Μυτίων Αίνήτορος 3,3
Νικαγόρας 13,2
Νικήρατος, ίδέ Μνάμων 
Νιρεύς, ίδέ Χίλων 
Ξενόφαντος, ίδέ Άγέφαντος 
Όκταβία Άφροδεισία 16, 2-3
Όνάσανδρος 62,3
Πάμφιλος 46
Πάνανδρος 18, β, 7
Πείσιος 36,1
Πολυάρατος 60,5

5
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Πολυάρατος Θευγόνου 3,12
Πολυκλής Δαμοσθένευς 4,1
Πολύχαρμος, 60, 1-2, 4-18, 9, 4

ΐδέ καί Δαμαρχίδας
Πυθόδοτος 18, β,ΙΟ

'Ροδοκλής 14,5
'Ροδοφών, ΐδέ Έράτων
Στάσιππος 1,17
Τελέδαμος, ΐδέ Τιμακράτη 
Τιμακράτη Τελεδάμου 51,1
Τιμάρατος, ΐδέ Λύσων
Τίμαρχος Άνταγόρα 3,1
Τιμόθεος, ΐδέ Τιμακράτη 
Τιμοκράτη Τελεδάμου 53,1
Τιμοκράτης, ΐδέ Άριστόμαχος 
Τιμοσθένης 18, β, 5
Φειδοκράτης, ΐδέ Κλειτόδαμος 
ΦΙΛΑΙΝΑ, ΐδέ ΚΟΚΚΙΣ 
Φιλιστώ 41,1
Φιλοκλέων Δαμαγήτου 3,8
Φίλων 54,1-64,1
Χάρης 64,3
Χίλων Νιρέως 2,1

II. Άγαλματοποιοί
’Αριστοκράτης 'Ρόδιος 17,15
Θεόδωρος Παριανός 3,13
Πείθανδρος ’Αθηναίος 58,3
Πλούταρχος Ήλιοδώρου 12,1
Φείδων Φειδοκράτευς 4,4

III. Θεοί
Άθάνα 51,3
Άθάνα Πολιάς 1,2
"Αλιος Ρόδου 39,1
Άρταμις 1,3
Άτλαντίδος Κοδρος: Έρμης 24,3
Ζευς Πολιεϋς 1, 2-3
Θεοί οι έν Σαμοθράκη 24,7

IV. Κοινά
Ίαλυσίων των Έρεθειμιαζόντων 1,12
Κοινόν 52,1
Παναθηνάίσταν 11,5
Παναθηναίσταν στρατευομένων κοινοΟ 

τών ένπλεόντων (;) 1,13-14

V. 'Ιερείς Ήλιου
Πολύχαρμος 2,4

Στάσιππος 1,17

VI. Έορταΐ - Πανηγύρεις
’Αλεξάνδρεια 1,5
Διονύσια 1,5

VII. ’Ονόματα δήμων, πόλεων-περιοχων 
και έθνικά

’Αθηναίος 58,3
Άλεξανδρεύς 44,2
Άντιοχεύς 31,1
Βράσιος 61, 3-61,
Βρυκούντιος 15,3
Βυ(σ)ζάντιος 37,2
Γαλάτας 32,2
Ήρακλεώτις 49,3
Θρήικη 21,1
Ίαλύσιοι 1,11
Καλλατιανός 33,2
Καμειρεϊς 1,11
Κίλισσα 31,2
Λαμψακηνός 30,2
Λίνδιοι 1,11
Αυδά 42,2
Μυριναία 41,2
Νεττίδας 49,2
Νισύριος 55,3
Παριανός 3,13
Πεδιεύς 1,7
'Ρόδιος 17,15
'Ροδίων δάμος 6,1-16,
'Ροδίων πλήθος 6,7
Σαμοθράικη 24,8
Σελγεύς 63,2
Σικυωνία 35,2
Σολεύς 34,2

VIII. Λέξεις καί δροι
ά 21,6
άγαθός 13,8
άγορανομήσας 1,4
άγωνοθετήσας 8,2
άδε 13,1
άδελφά 17,3
άδελφός 58,2
αία 13,3
αΐέν 13,7
άλικία 54,2
άλλ’ έγώ 22,1
άναγράφειν 21,3
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άνάθεσις
άνδριάς
άνεγείρω
άνεψιά
άνήρ
άποδιδόναι
άργύρεος
άρετά (άρετας ένεκα) 
άρχαί (έν ταΐς άρχαΐς) 
άρχιτέκτων
άρχέσθω. . ,τάς κατασκευής
αύχήν
αφθιτος
αύτόν (αύτού-αύτούς) 
βαλών

1,10-11,4 
1,9-10-11,3 

65
17,9,11 
13,2

21, 3-22, 2 
1,10-11, 2-3, 4 

6,5 
1,7 

21,6 
21,1
24.1
13.1

9, 2-21, 3-22, 5-49, 3-21, 6 
13,5

βουλά
βουλεύσασα

1, 8-1, 15-2, 2-2, 3-16, 2 
1,15

έτος 
εύαγέως 
εύνοια 
έχον 
έχων 
θεμέλια 
θέμις 
θεοϊς
θεοϊς πασι
θεοϊς τοϊς έν Σαμοθράκη 
θερινά έξάμηνος 
θησαυρός 
θυαπολία 
ίδρύσατο 
ίερατεύσας
ίερατεύσας Άθάνας Πολιάδος καί Διός 
Πολιέως καί Άρτάμιτος

1, 16-17
24.4

2, 5-6, 5-9,1-17,12
21.5

6,6-13, 7
65
13,8

2, 6-3, 2-4, 3-5-9, 2-17, 14
58.2 
24,7

1, 16-2, 3 
21, 2,5 
24,4
22.3
25.3

1, 2-3
γεραρός 13,5 ίερατεύσας θεοϊς τοϊς έν Σαμοθράκη 24,7
γράμματα 21,5 ιερόν έτος 1,16-17
γυμνασιαρχή σας 14,1 κά 21,6
γυνά 17,7-28, 2-31, 3-49, 2 καθ’ α 21,6
δακτυλιαϊος 21,5 καθ’ ύοθεσίαν, ίδέ ύοθεσία
δαμος 'Ροδίων 6, 1-13, 4-16, 1 καλλίστα χάρις 13,4
δάπεδον 24,2 κατασκευά 21,1-2
διατελεϊν 6,6 κληδών 13,2
διδόναι 13,4 κλυτός 13,3
δωρίς 13,3 κούρος 24,3
έαρ 1,17 κράς κρατός 13,5
έγγενής 43,2 μεμπτός 54,1
έγώ 22,1 μήδομαι 13,6
εϊκών 13,1 μήτις 13,7
είναλία 13,6 μία 21,4
εϊσατο 24,3 μνεία 22,5
έκ 65 νόος 13,8
έκατι 13,3 νειμάμενοι 24,2
έν 24, 2-24, 8 νικάσας ’Αλεξάνδρεια καί Διονύσια 1,5
έλάσσονα 21,5 νικάσας Τραγωδοΐς 1, 5-6
ένεκα (εύνοιας ένεκα) 2,5-6, 5-9,2-17,12 δδε 13,3
ένεκεν 16,4 όσια 13,7
ένπλεόντων 1,14 ου 54,1
ένυδρος 24,2 παΐς 13,2
έξάμηνος 1, 16-2, 4 πατρίς 2, 5-13, 7
έπιγιγνόμενος 22,6 πατήρ 20,2
έποίεσε 3,13 περί 13,7
έποίησε 4, 4-17, 15-58,3 πλεονάκις 1, 8-1, 12
έργα 13,4 πλευρά 21,4
έρεΐ 13,2 πλήθος 'Ροδίων 6,7
έρεθειμιάζοντες 1,12 πληρωμαί 1,15
έρικυδής 13,5 πόλις 13,6
ές 21,4 πράξας πάντα. ... 1,6-7
έσθλά 13,6 πρόγονοι 54,1
έσσομένοις 13,1 προλιπών 54,2
έτείμασε 6, 2-52, 4 πρόσωπα άργυρέα 1, 9-11, 3-4
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πρυτανεύσας 1,6 τραγωδοίς 1,6
πωληται 21,3 υίός 17, 7-17, 9-17, 11
ρέξας 24,4 ύοθεσία 18, β, 6-60, 2-60, 4-60, 6-60, 8-62, 3
σεβαστόν 1, 16-17 ύπέρ 13,5
σηκός 21,2 φιλοστοργία 17,12
στέφανος 1,9-1,13-2,2-11,3-52,5 φωτί 13,8
στεφανωθείς 1, 7-8-1, 10-1, 13-2, 1-11, 2-11, 4 χαϊρε 32, 3-33, 3-35, 3-40, 2-
στρατευομένων 1,14 42, 3-56, 2-57, 2-63, 2-
συγγράψηι 21,7 64, 2-64, 6
συμφέροντα 1,7 χάρις 13,4
σφετέρα 13,7 χρηστά 35, 3-40, 2-57, 2
ταμιεύσας 1,4 χρηστός 32, 2-56, 2
τειμας ένεκα 16,4 χρόνος 22,6
τέκνον 54,1 χρύσεος 1, 8-9-1, 12-13-2, 2-11,2-52,4
τελέθει 13,8 χρυσός 13,5
τετραετής 54,2 Ψάφισμα 21,4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΡΟΔΙΑΚΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ

Εις τόν άναλυτικόν κατάλογον τής βιβλιογρα
φίας, τόν όποιον έδημοσίευσεν ό Ρ. Carratelli είς 
Annuario SIA ΧΧΧ-ΧΧΧΙΙ (1952-54) καί XXXIII- 
XXXIV (1955-56), πρέπει νά προστεθοΟν καί at 
κάτωθι σχετικοί, μέ έπιγραφάς έκ Ρόδου, έργασίαι.

1. 1890. Jdl 1890 άρθρον τοϋ Conze, Grie- 
chische Kohlenbecken» σ. 125 άρ. 298, έπιγραφή 
έκ Καμίρου έπί πυραύνου, δέν συμπεριελήφθη 
είς I.G. XII, I.

2. AM. 1896 (21) άρθρον του Ε. Pridik, Am- 
phorenstempel aus Athen» έν σ. 129,1. Rhodische 
Henkel.

3. AM 1898 (23) σ. 238 άρθρον τοΰ Hiller von 
Gaertringen, Einige vergessene Amphorenhenkel 
aus Rhodos.

4. Jdl. 1901, σ. 162 σημ. 13 ή είς τό παρόν άρ- 
θρον άναδημοσιευομένη ύπ’ άρ. 21 έπί αρχαίου 
Θησαυρού έπιγραφή.

5. Δ. Χαβιαρά, Δωδεκάνησος, Περιοδικόν έκδι- 
δόμενον κατά τριμηνίαν Έτος Α' Τεύχος Α' Έν 
Σύμη, Τυπογραφεϊον «Δωδεκάνησος», 1918.

6. Εύσταθίου Σ. Λαγκάνη, Ροδιακόν Ήμερολό- 
γιον 1930, Τόμος Β' Βιβλιοπωλεΐον Μ. Β. Νο- 
ταρά, Ρόδος, Σελ. 127, έν τφ άρθρω Κ. Ν. Κων- 
σταντινίδη «’Αρχάγγελος», άναγράφεται άγνω
στος άλλοθεν έπιγραφή έξ έπιτυμβίας πιθανώς 
στήλης εύρεθείσης προφανώς είς τό χωρίον 
’Αρχάγγελος.

7. Είς τό αύτό ώς άνω Ροδιακόν Ήμερολόγιον, 
σελ. 253, X. Παπαχριστοδούλου, ’Από τάς έπι
γραφάς τής Ρόδου, όπου δημοσιεύεται μία έπι
γραφή έξ έπιτυμβίας στήλης, εύρεθείσης είς τό 
χωρίον τής Ρόδου Σάλακος.

8. Ν. Δ. Χαβιαρα, Δ. Φ. Γυμνασιάρχου, τα
κτικού Εταίρου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
’Αθηνών. «Πεμπάδες», ήτοι φιλολογικά! έπιστη- 
μονικαί δημοσιεύσεις κατά πεντάδα. Πεμπάς 
Α', Τόμος Πρώτος, έν Άλεξανδρείςι, Τυπογρα- 
φεΐον Κασιμάτη καί ’Ιωνά, 1936. Έν σελ. 23 κ.έ. 
δημοσιεύονται όκτώ άγνωστοι άλλοθεν έπιγραφαί 
έκ Ρόδου.

ΓΡ. Κ.
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A RELIEF PITHOS FROM MYKONOS*

The large archaic pithoi known as «Boiotian», many of which were found in Boio- 
tia during the last years of the nineteenth and beginning of the twentieth centuries, 
have long been recognized as a group1. Their importance has been further empha
sized by discoveries during recent years of similar pithoi, both fragmentary and 
whole, on various of the Cyclades islands. The discovery of a rich collection of these 
pithoi on the island of Tenos opens the possibility of grouping the known pieces 
into workshops, and even of attributing some of them to individual hands. Another 
important result of the recent finds is that the long accepted theory of the Boiotian 
origin of the pithoi found in Boiotia is now open to serious question, the problem 
being more complicated than originally supposed.

Although a few fragments of pithoi were found on Delos, Tenos and Eretria at 
the end of the last century, these were interpreted either as local work dependent 
on Boiotian relief ware or actual imports from Boiotia2. The pithoi found in Boio
tia were, naturally enough, assumed to be of Boiotian origin, although Hampe

* Abbreviations.

Agora VIII 
Artemis Orthia 
Atti

Bronzereliefs
Delos
Helene

NC
Parastasis

Rcliefpithoi

Sagenbilder
Schildbander
Vroulia

E. Brann, The Athenian Agora vol. VIII, Late Geometric and Protoattic Pottery, 1962.
R. M. Dawkins, The Sanctuary of Artemis Orthia at Sparta, 1929.
Nikolaos M. Kontoleon, «Das heutige Bild der archaischen Kunst der Kykla- 

den», Atti del Settimo Congresso Internazionale di Archeologia Classica, Vol. I, Roma, 
1961, pp. 267-272.

Emil Kunze, Kretische Bronzereliefs, 1931,
Exploration archeologique de Delos, Ecole frangaise d’Athenes.
Lilly B. Ghali-Kahil, Les enUvements et le retour d’Helene, dans les textes et les docu

ments figures, 1955.
Humfrey Payne, Necrocorinthia, 1931.
N. Kontoleon, «Παράστασις έκ τής μυθολογίας τής Δήλου». ’Αφιέρωμα εις 

Κ. “Αμαντον, 1940.
Jorg Schafer, Studien zu den griechischen Relief pithoi des 8-6 Jahrhunderts v. Chr. aus 

Kreta, Rhodos, Tenos und Boiotia, 1957,
Roland Hampe, Friihgriechische Sagenbilder in Bootien, 1936.
Emil Kunze, Archaische Schildbander, Olympische Forschungen, Band II, 1950.
K. F. Kinch, Fouilles de Vroulia (Rhodes), 1914.

1. I should like to thank greatly Mr. Zapheiropoulos and Mr. Doumas, Ephor and Epimelete 
of the Cyclades, for their generous permission to publish the Mykonos pithos, and for their kindness 
in giving me so much of their time in the museum of Mykonos. For the relief pithoi, cf. Reliefpithoi, 
p. 67 f., and more recent finds mentioned in the Ergon of the Greek Archaeological Society from 
1958 on.

2. De Ridder, «Amphores beotienncs a reliefs», BCH, XXII (1898) p. 514 f.; Graindor, «Va
ses archaiques a reliefs de Tinos», Rev. Arch., VI (1905) p. 286-91; Courby, Vases grecs a Relief, Pa
ris, 1922, p. 81-82.
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38 MIRIAM ERVIN

pointed out that some of them had Cycladic decorative motifs3. New light was thrown 
on the problem when more fragments began to turn up on the island of Tenos, in 
the 1938 excavation of Kontoleon 4. It was then suggested that the Boiotian pithoi 
were of Cycladic origin5. More recently, Kontoleon sees in the Boiotian pieces 
work dependent on the Tenian workshop 6, while Schafer, accepting the Tenian 
and Boiotian pithoi as a single group, leaves open the problem as to whether the 
Boiotian pithoi were imported from the Cyclades or made on Boiotian soil7. It 
is still too early to draw definite conclusions as to the origin of all the pithoi, but 
the fact that pithoi of similar style, but with differences of clay and technique turn up 
in various locations, suggests the possibility of migrant workshops, based ultimately 
on the island of Tenos, since here are found the earliest of the figured relief pithoi8.

The island of Mykonos, overshadowed by its proximity to Delos, both in anti
quity and in the antiquity-seeking modern world, has recently been added to this 
group with the discovery of one of the finest of the pithoi yet known. (PI. 17 ). The 
pithos is not only an important addition to the Tenian-Boiotian class to which it 
belongs, but it adds considerably to the known range of subject matter of the artists 
of the seventh century B.C,. being a fine illustration of a neglected part of a well- 
known epic theme, the Fall of Troy.

The pithos was discovered in the summer of 1961, during the digging of a well 
in one of the houses9 in the centre of the town of Mykonos. Unfortunately such a 
find was hardly anticipated, and the pithos was broken before its value was realiz
ed (PI. 30b. ). It had been used as a burial pithos, and human bones, discarded 
with the dirt from the well, were found within it. Near the pithos, but unrelated 
to it, was found a large krater of Ripe Geometric style. Both pithos and krater are 
now on display in the musem of Mykonos.

A brief description of the pithos follows. The reader is referred to the plates, which 
are more eloquent than any description10.
Measurements of pithos (measurements in meters):

Height of pithos: 1.339.
Max. diam.: 0.733.
Diam. of mouth (taken on outside edge of rim): 0.615.

(taken on inside of rim): 0.418.
Diam. of foot: 0.143.
Handles—width of side of handle: 0.099.

3. Sagenbilder, p. 56.
4. Cf. AA, 1939, 261; BCH, LXII (1938) 480; JHS, 1945-7, p. 115, and n. 27.
5. F. Matz, Gesch. der griechischen Kunst, I, 1950, p. 414.
6. Parastasis, n. 286; Atti, p. 267 f.
7. Reliefpithoi, pp. 87-90.
8. Reliefpithoi, Group I.
9. House owned by D. Kousathanas.

10. For the photographs, I wish to thank the German Institute of Archaeology and Miss E. M. 
Gzako who went to infinite pains to photograph the pithos in such a way as to show the elusive de
tails for which I asked. I should like also to thank Miss Judith Perlzweig, who first helped me to 
put the fragments together, and later generously discussed the manuscript with me.

i
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A RELIEF PITHOS FROM MYKONOS 39

width of front of handle: 0.118.
Thickness of clay at neck: approx. 0.033 at top above relief lines to 0.019 at 

bottom below relief lines. Greatest thickness of neck at join with rim: 0.033. 
Average thickness of neck without relief: 0.019.

Thickness of rim: 0.02.
Thickness of body: 0.018 below bottom panel of figures.

Measurements of the figure panels:
Neck-Horse panel: Height (from topmost relief line to lowest relief line): 0.325.

Width (again including relief lines): 0.51.
Body: Heights of relief panels (measurement taken on the vertical panel divi

ders) :
Top panel: 0.081.
Middle panel: 0.15.
Bottom panel: 0.132.

Clay:
The clay is gritty and coarse, containing small particles of pebble. It is micaceous. 

Firing:
The core varies from black to buff, and the surface ranges from a brick orange 

to a dark red brown. The firing is faultless, and there are no cracks, breaks or dents 
resulting from damage in the oven.
Slip:

A fine slip is placed over the decorated surface of the pithos, while to the non
decorated areas, a somewhat lighter slip was applied.
Condition:

Traces of fire are visible on the left part of the neck panel, and there are lighter 
traces, in patches, on the front of the body, centre and left. On the back of the neck 
are smoke streaks.

The pithos, mended from the many fragments into which it was inadvertently 
broken, is preserved complete, with the exception of three pieces, missing, one from 
each of the three pictured panels of the body, and a few smaller pieces from body, 
neck, handles and rim. These have been restored in plaster.

The form is typical of this group of pithoi, having a flat, flaring, rim, an almost 
straight offset neck approximately one third the total height of the pot, and a full 
body, tapering rapidly from the middle to a relatively narrow offset toe with flat 
base. The handles are the fenestrated handles found frequently on these pithoi11.

Typical also is the fact that it is decorated on the front only of neck and body, the 
lower third as well as the back of the pithos being entirely free. A single panel de
corates the neck, while on the front of the body are three horizontal panels, divided 
into a series of metopes. The panels are separated by horizontal ridges, four in num
ber, with the exception of the lowest border which consists of seven ridges. The me
topes are separated from each other by flat vertical bands decorated with incised 
and stamped patterns with the exception of the final left hand border of the middle

11. Compare Relief pithoi, Tenian-Boiotian group, B2, B6, B7.
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panel, which has been left free. The parallel horizontal ridges separating the pa
nels jut beyond the final vertical borders right and left. The metopes are unevenly 
placed, some being slightly larger than others (the metopes of the middle panel 
increase in size from right to left), so that the entire field of decoration runs further 
around under the left handle than on the right side, where the final vertical border 
overlaps the front line of the handle. The existence of a small metope at the right 
of the middle panel and at the left of the bottom panel might, at first sight, be taken 
for the result of miscalculation of space by the artist. The metopes of the lower two 
panels are, however, of roughly the same size, and it was only by adding these two 
small metopes at the right of the lower panels that the artist was able to achieve 
the brick work effect of evenly overlapping metopes.

Building of the pithos

Only three joins can be detected on the pithos, that of the rim to the neck, the 
handle to the neck and body (a join once well concealed, but quite clear now), and 
the fenestrated section of the handle to the handle frame and neck of the pithos. 
This last shows a slight groove within the relief line along the inner edge of the 
handle frame. It has been carefully concealed, but shows quite clearly that the two 
parts of the handle were made separately. ( PI. 29a )12. The rim slightly overlaps 
the neck on the inside, and here the clay has been reinforced, the greatest thickness 
of the neck being at this point13. As with the join of the handle to the pithos, the 
upper surface of the neck was gouged to produce a stronger join.

In her study of the Rhodian pithoi, Miss Feytmans observed that although these 
great pots were probably built up in sections, there were no traces of any joins in the 
body14. The body of the Mykonos pithos likewise appears to be devoid of joins. There 
is, to begin w'ith, no indication of a join of the neck to the body. Nor is there any 
appreciable thickening of the walls at this part, and the body likewise has no trace 
of a join. Even when the pithos was in fragmentary condition, on none of the wall 
fragments could a join be detected, and had there been one, it should have shown 
up clearly in a break. Swellings and shallow valleys on the back of the pithos are 
the result of the building of the pot in layers of thick clay on a wheel. Although 
one would indeed expect such a pithos to have been constructed in three separate 
parts, two for the body and one for the neck15, it may not actually have been 
necessary for the potter to build it in as many sections as is customary today. It 
is apparently possible to build hollow life-size terracotta statues without armature,

12. See the handle of the Eleusis amphora of the Polyphemos painter, which has an addition
al cross support behind the fenestrated section, Mylonas, Ό Πρωτοατχικός Άμφορεϋς της Έλευ- 
σΐνος, 1957, ρ. 17, fig. 12.

13. See above, ρρ. 38-39, measurements.
14. D. Feytmans, «Les pithoi a reliefs de File de Rhodes», BCH, LXXIV (1950) pp. 139-40.
15. Cf. R. Hampe and A. Winter, Bei Topfern und Topferinnen in Kreta, Messenien und Zypem, 

1962, pp. 31, 61, 74, etc. Modern potters proceed by sections.
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and without a regular system of allowing sections to become leather hard before 
continuing the work16.

Use of the pithoi

The absence of relief work both on the back of the pithos and on the lower third, 
suggests that they were originally designed to stand in the earth against a wall17. 
This observation is supported by the finding in situ of a number of vessels at Xo- 
bourgo on the island of Tenos18. The quality of the decoration shows that they 
were intended for some important function, and their great size is certainly more 
than needed for a cremation burial. Many of the large Protoattic amphoras, howe
ver, have a similar emphasis of one side, and were used as burial vessels. Of the 
Rhodian pithoi, the greatest number come from burials, although some are not19. 
Of the pithoi supposed to have come from Boiotia, only one20 is certainly connected 
with a burial, although the others were rumored to have been used for burials, 
and may have been. The Mykonos pithos provides additional evidence in that it 
contained bones.

Some of the early relief pithoi seem to have been decorated all around, as were 
the Dipylon amphoras. Although it is possible that the new system of decoration 
that comes in with the Late Geometric and Early Orientalizing styles is the re
sult of the use of these large vessels in sanctuaries21, obviously they served more 
than one function. It is not known whether burial in vessels such as these was re
served for certain officials, but their monumentality and the fact that they were 
used in sanctuaries as well, suggest this.

Application of the Relief

Examination of the various groups of archaic relief pithoi shows that for the 
making of the relief two different techniques were used. The method of application 
of the relief to the pithos depended on the technique used for making the relief.

The first type is a relief made in a mould, and then applied to the vase. A mould 
could be used either for individual parts of figures or for repeated figures, groups 
of figures or decorative patterns. Particularly fine detail could be added on the 
mould itself.

For the second type of relief, a mould was not used. Strips of clay were cut out

16. Stavros Pappasavas has specialized in making these statues. His workshop is at Nea Makri, 
on the Marathon road.

17. Relief pithoi, p. 91.
18. Kontoleon, Gnomon, 32 (1960) p. 722. Praktika, 1952, pp. 538-9; 1953, 259 f.
19. BCH, 1937, pp. 19 f.; ibid. 1950, pp. 128 f.; Vroulia, p. 103 and 106; D. Levi, Annuario, 

vols. X-XII, (1927-8), p. 1 f.
20. Reliefpithoi, B 1; Arch. Ephem. 1892, p. 213; Courby, op. cit., p. 73.
21. This is too late to be connected, as does Schafer (Reliefpithoi, p. 91) with the introduction 

of the temple and removal of the cult from the house.

6
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or roughly shaped and then applied to the vase. After application, they were freely 
modelled and tooled. This method was in general restricted to figures, but simple 
decorative patterns also were sometimes made in this way.

In addition, details could be added to the relief by incision, or by means of stamps, 
either flat or cylinder, which produced either a pattern in relief, such as those on 
the stamped amphora handles, or an intaglio pattern.

Some light is thrown on the technique of decorating and applying these reliefs 
by a series of fragments in the Naxos museum22. They illustrate clearly the differ
ent techniques of making and applying reliefs used by the pithos makers of the 
Cyclades in the seventh century B.C.

A fragment with charioteer, biga and warrior, placed by Schafer in the Tenian- 
Boiotian group23 but differing from these in both clay and style, and more likely 
to have been made on the island of Naxos itself24, shows a combination of tech
niques in that the horizontal ridges dividing the zones are, as on the Mykonos 
pithos, modelled and applied by hand, while the running spiral below this is the 
result of a narrow rectangular mould used to repeat the pattern in a line. Brock’s 
suggestion of the use of metal strips for similar patterns on the Siphnian pithoi is 
impractical2S. The ridges were evidently placed first, then the spirals, a slip being 
added finally to smooth the edges of the ridges and spirals at their juncture. The 
central zone with biga, charioteer, and warrior, again shows the use of a mould. 
The background is included in the relief, and the flatness of the valleys between 
the strands of the horse’s mane indicate that this detail was part of the original 
mould, rather than the result of subsequent incision.

A second piece, mended in plaster from two fragments, shows this same distinc
tion between mould-made and modelled relief. At the left is the paw and part 
of the tail of a lion. On the right, separated from it by a vertical strip, is an inter
locking spiral pattern. The lion is a modelled relief that has been placed directly 
on the surface of the pot, and there is therefore no relief ground. A slip was added 
afterwards, and the outlines and details incised. The interlocking spiral pattern, 
however, was made in a mould, and here the ground is included with the pattern, 
as on the biga fragment mentioned.

Two techniques were used for attaching the relief to the pithos. They could be 
joined either by the simple application of a little water or dilute slip to the sur
face of the pot, or, as with bone and ivory inlay, stucco and so on, the surface of 
the pot could be scratched in addition to the use of water or slip. Incisions of this 
sort show quite clearly beneath the stamped interlocking spiral on the lion frag
ment. It is a method that appears to be reserved for use with mould-made reliefs, 
the larger mass of clay (relief including background) being less secure. These in

22. cf. Atti, pp. 267 f. and pi. Ill; Reliefpithoi, p. 72.
23. Reliefpithoi, p. 72 c.
24. The clay of the Naxian pieces in general has a much higher mica content than that used 

for the Tenian pithoi; cf. also Kontoleon, Gnomon, 32, pp. 719-722.
25. Brock, BSA, XLIV, p. 55.
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cisions are not to be confused with the incised vertical and horizontal guide-lines 
that appear on some of these fragments.

The reliefs of the Mykonos pithos are freely modelled reliefs applied directly to 
the surface of the pithos while it was still in a leather-hard state. A mould was 
not used anywhere, either for the handles, for an entire metope, or for separate 
figures or parts of figures. No figure or part of a figure is repeated with exactly the 
same measurements. It is likely that some of the initial cutting and shaping of the 
figures was done off the pot, but most of the modelling could have been done after 
the clay was applied. There are no incisions for the retention of the relief, and no 
evidence of the use of a slip to cement the reliefs. A softening of the surface of the 
pot or the back of the relief with a little water seems to have the method used.

Courby28 observed that preliminary sketching on the surface of the pot was 
characteristic of the Boiotian relief pithoi, and the Naxos fragments show that guide 
lines were sometimes used. On the Mykonos pithos, however, the only visible evi
dence of a guide line or preliminary sketch of any sort is the mark of a compass 
used for the initial drawing of the shields on metopes Nos. 2, 3 and 4. ( PI. 21a). 
In one case at least, that of metope no. 4, it is clear that the application of clay did 
not follow the circle inscribed. Whether the use of guide lines or preliminary sket
ches was common practice on the Tenian-Boiotian pithoi remains to be seen. What 
Courby took for preliminary sketching may well have been the impression of the 
outlines of the figures, which at times penetrates the slip to leave a fine line on the 
surface of the pot beneath. These lines show clearly on metopes nos. 14 and 17 
( Pis. 26a, 27b ). The artist of the Mykonos pithos evidently did not find it neces
sary to rely on preliminary sketching.

After the application of the clay, the figures were modelled and trimmed with 
a blade and a point. The clay used for the reliefs is noticeably finer than that used 
for the pithos, and a still finer clay was used in the preparation of the slip. Clay 
relief and slip show clearly on metope no. 2 ( PI. 21b ) where the slip has peeled 
off the leg of the warrior. The faces of nearly all the figures show the use of a blade 
for trimming, particularly around the noses. The windows in the horse were likewise 
cut out with a knife, and as there is no trace of a knife cut having gone through to 
the surface of the pithos, it is likely that the windows were cut before the horse 
was laid on the pot. A small tool with a narrow straight edge was used for the final 
trimming of the window, and a similar but still smaller tool was used to work the 
eyes of the figures after initial incision. This shows clearly on the horse (PI. 18b ), 
and on the warrior in the second window from the front of the body of the horse 
(PI. 18a). After the slip was added, the outlines of the figures and details were 
incised with a point, and various patterns ( on the peploi, chitons, shields, helmets, 
etc.) were added with a stamp. The outlining of the figures is not consistent, and 
the nude portions of the bodies are frequently not outlined. As a rule, the faces 
and feet of the warriors are left without an outline, although occasionally there is 
an exception. The figures of the lower panel are more completely outlined than 26

26. Op. cit., p. 68; cf. also de Ridder, op. cit., p. 457.
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those of the upper and middle panels. On metope 8, the knees of the child are out
lined only to distinguish the two legs ( PL 23b ). In spite of the fact that the out
line at times penetrates to the surface beneath, the slip was heavy enough to take 
incision and stamping without penetration. The artist used his fingers to smooth 
the slip (finger marks are visible on the rump of the horse ), and to apply it, a 
brush, the marks of which show, for example, on metope No. 1 (PI. 21b ) and on 
the horse, especially around the third window from the front of the body.

When one considers the rapidity with which clay hardens in this climate, it is 
apparent that the work was done in a very short time. Moreover, the figures re
semble each other so closely that the reliefs were clearly the work of one man.

Patterns, stamped and incised

For the patterns used on the garments, and for details such as the rims of shields 
and the wheels of the horse, clay stamps with various designs were used. Stokes27 
thought that the marks evident on some of the stamped impressions on the Rhodian 
pithoi indicated the use of wooden stamps, the mark corresponding to a crack in 
the wood. The same sort of small imperfection occurs on a stamp used for the 
checkerboard pattern of the helmets on the Mykonos pithos and is more likely to 
be the result of a crack in a clay stamp. Nowhere are there signs of the grain of 
wood.

The following catalogue of the patterns used will indicate clearly the stamps 
and tools responsible for each.

1. A single square punch is used throughout for a single row of squares and a 
checkerboard pattern on the helmets. A small imperfection is visible on the right 
of the upper line of the punch indicating a slight crack in the tool. An especially 
good example can be seen on the warrior standing in front of the horse (PL 8 ). 
The checkerboard pattern occurs on both Attic and Cycladic pottery of the Geo
metric and Orientalizing periods.

2. A tool with a thin concave tip, when pushed slightly horizontally, produces 
the wavy line that is used to form the pattern on the rims of the omphalos shields, 
and wheels of the horse. This is not strictly a stamp, and could have been made 
of either wood or metal.

3. A tool similar to No. 2 but with a straight edge is used to make the vertical 
impressions forming the herringbone pattern used throughout for the hair, and 
also for the nostrils of the figures. A similar herringbone pattern is used for the 
hair of contemporary figurines such as the ivory statuette, Athens Nat. Mus. 77628. 
The tool is used to form a series of lines for the borders of the peploi. An example 
is to be found on metope no. 4 on the side borders of the peplos. The bottom border 
of the peplos has a similar pattern which is, however, incised.

4. A stamp with concentric circles is used singly for the axles of wheels, centres

27. BSA, XII (1905 -6) «Stamped Pithos Fragments from Kameiros», p. 71.
28. D. Ohly, Griechische Goldbleche, 1953, pi. 30.
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of shields, fastening of telamon to scabbard, and decoration on the chiton of the 
warriors. Concentric circles are combined with lines and dots for patterns on the 
peploi and on the metope borders. A slight fault due to a crack in the stamp is 
noticeable in a small tongue joining the two circles ( PI. 25a ). The stamp is used 
for two different patterns, one a pattern reminiscent of the running spiral, some
times with dots in the intervals, and secondly, a double running spiral that appears 
on the woman on metope No. 7 ( PI. 22 ). The pattern is common on Attic late 
Geometric pottery, Cycladic pottery of the Geometric and Orientalizing periods 
and on bronze tripod legs and other metalwork of the same period.

5. A point is used in rows on the sleeves and skirts of the peploi, in a diamond 
and dot pattern, the borders of the chitons, rims of shields, rivets of swords, borders 
of the metope dividers, beards of warriors, and telamon of scabbards.

The diamond and dot pattern appears in Cycladic Geometric and Oiientalizing 
pottery, Rhodian Orientalizing, and also on a Tenian pithos fragment, (Reliefpithoi, 
T 10), where it decorates the garment of a goddess, and on the garments of the 
women of an ivory group from the Artemis Orthia Sanctuary28.

6. A triangular punch is used on the final border to the right of the bottom 
panel ( PI. 28b ).

7. A stamp with an eight-spoked wheel is used for decoration of chitons on me
topes nos. 16 and 17, (PI. 27a, b ), and for the border of the peplos on metope 
no. 7 ( PI. 22 ).

8. A seven-spoked wheel is used for the border of the peplos on metope No. 8 
(PI. 23b).

9. A stamp with four concentric circles is used on the chiton of warriors on me
topes nos. 6 and 10, 14 and 15, as a shield boss on metope no. 19, and on the di
vider between metopes nos. 16 and 17 (PI. 23a, 24b, 26a-b, 27a-b and 28b).

10. A tool with a very small straight edge, perhaps that used for the final tooling 
of the eyes, has been used to produce the rosette on the chiton of the warrior on 
metope no. 7 ( PI. 22 ). The lines are undercut due to the fact that the tool was 
pressed on a slant.

DESCRIPTIONS OF THE RELIEFS

The neck ( Pis. 18a-b, 19a-b and 20a )

The neck of the pithos shows the descent of the Greeks from the Wooden Horse. 
The horse faces right. His hooves rest upon little wheels, the rims of which are 
represented by a series of curved stamps, and whose axles, hardly central, are placed 
to one side of the hoof in order to show. One is reminded of the votive «hobby 
horses» placed in the tombs of the period. The artist has not distinguished between 
right and left, inner and outer sides, with the result that all four feet of the horse 
are shown in the foreground outside of the wheels. 29

29. Artemis Orthia, pi. 124, c, d.
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In the body and neck of the horse are seven windows, in each of which can be 
seen the head of a warrior facing the front of the animal. Seven warriors have al
ready descended from the horse. Of these, four stride right, along a single low 
ridge on a level with the back of the horse that could suggest the walls of Troy, 
but is more likely to be a retention of the Geometric practice of dividing a scene 
into registers, and placing above and below what is to be considered as being on 
the side30. The warriors are thus understood as simply walking along beside the 
horse. That one of them appears to be stepping from tail to back, or vice versa, 
could however be an attempt at literal representation. An Etruscan scarab in the 
Metropolitan Museum31 shows a warrior climbing down the back of the horse 
with one foot on his hind leg.

The men, in good Geometric fashion are bristling with armour, bearing helmet 
and shield. With the exception of one warrior who hurls a single spear, all those 
outside the horse are equipped with two of these weapons. None wears greaves or 
cuirass.

Below the belly of the horse a warrior strides left, helmet on head, holding in his 
left hand a shield, in his right a spear upraised in battle position. Behind the horse, 
facing right, is another warrior fully armed. In front of the horse, and facing it, 
a peculiarly splendid warrior ( PI. 20a ) mounts a wheel to receive a large scabbard- 
ed sword, handed down by the warrior in the foremost window of the body of the 
horse. A similar weapon is lowered from the rear window. From the second window 
comes a shield, while the warrior in the topmost window holds out a fine crested 
helmet. The impossibility of somehow suspending the heads in the body of the 
horse, without reference to the space available within the animal, matters little; 
the representation is lively and convincing.

The panels on the body

On the body, the panels are divided into a series of one - two - and three - figure 
metopes showing warriors attacking women and children. The women wear a 
sleeved peplos, the men a short chiton of the type usual in the seventh century32. 
Hair, beards, shields, helmets, swords, scabbards and garments are decorated by 
incised and stamped patterns. Blood is represented by incised wavy lines. The 
warriors are beardless unless mentioned, and the helmets are without the tall or 
«stilted» crest holder, unless indicated. The legs are frequently indicated as rear 
and foremost, as in most cases right and left are indistinguishable. The pieces miss
ing from the wall of the pithos have been restored in plain plaster. The many parts 
of the relief which have broken away from the wall have frequently left traces of 
outlines which indicate the form of the missing parts.

30. See for example the weapon on a late Geometric amphora in the Benaki Museum, BSA, 
XLII (1947) pi. 19.

31. See below, p. 37, and n. 46.
32. See Thermon Metopes, Perseus and the Hunter; cf. Karousos, Jdl, LII ( 1937 ) pp. 182 - 3, 

and n. 8; Mylonas, op. cit., pp. 70 - 71.
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The metopes in each panel are numbered from left to right.

Top panel

Metope no. 1 (PI. 21b ): A warrior, wearing a helmet and carrying a shield, 
sword and one spear, strides to the left and stabs through the body a woman who 
faces him with arms outstretched in a gesture of supplication. Missing: part of the 
peplos and right hand of the woman; much of the warrior’s legs, his spear butt, 
part of his sword and the plume of his helmet.

Metope no. 2 ( PI. 21b ): A warrior, wearing a helmet, and carrying two spears, 
a sword in scabbard, and a shield with a flat offset rim, strides to the right. At the 
right can be seen the arm of a supplicating woman touching the chin of the warrior. 
On the surface of the pithos are traces of her garment; visible also is the front in
cised outline of her waist and leg. Missing: the entire right part of the metope and 
the spear butt, part of the crest of the helmet and the slip on the warrior’s 
(left?) leg.

Metope no. 3 ( PI. 20b ): A warrior, wearing a helmet, and carrying a single spear 
and a shield with a flat offset rim, strides to the left. He seizes the arm of a child, 
who can be seen at the left, held in the arms of a woman who is almost entirely 
missing. The woman’s mouth, nose, chin and hand are visible. Her head evidently 
extended above the relief border, a greater overlap than on the other metopes. 
Missing: the entire left part of the metope, including the foremost foot of the warrior, 
and part of the rear foot of the warrior.

Metope no. 4 ( PI. 21a ): A woman faces a warrior to the right, and seizes the 
top of his spear with her left hand. The warrior is wearing a helmet, and carrying 
a single spear and shield. Missing: the head of the woman, part of the lower edge 
of her peplos, and the heel of her foot; the warrior has likewise lost the lower part 
of his front leg, and the central part of his shield. On the surface of the pithos, 
where the shield has peeled off, is the mark of a compass point.

Metope no. 5 ( PI. 21a): A woman at the left stretches out her left hand in a 
gesture of supplication to the chin of a warrior facing her to the right, and seizing 
her right wrist. He wears a helmet and carries a single spear and shield. His right 
shoulder shows above the rim of the shield. Missing: part of the front leg and all 
of the rear foot of the warrior; part of the skirt and rear foot of the woman.

Middle panel

The warriors have neither shields nor helmets.

Metope no. 6 ( PI. 23a ): A warrior strides to the right, and with his right hand 
draws his sword from a scabbard held before him in his left hand. To the right,
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a woman, facing him, stretches her right hand to his chin, and with her left hand 
seizes his left arm so that the scabbard appears to be held beneath her left arm. 
Her body has an incised outline except for the feet and face. The sleeve has been 
omitted from her left arm. The left border of the metope unlike the others has 
neither incision nor stamped pattern. Missing: a triangular piece including part 
of the right leg and lower left leg of the warrior, a strip along the back of the warrior, 
and part of the sword hilt.

Metope no. 7 ( PI. 22 ): A bearded warrior strides to the right. A scabbard under 
his right arm is supported by a telamon worn incorrectly over the left shoulder. 
With his left hand he seizes the right wrist of a woman, while with his right hand 
he threatens her with an upraised sword. At the right, a woman, wearing the most 
elaborate clothing on the pithos, faces the warrior. With each hand she holds an 
edge of her shawl, which is worn over her head and hangs down to below her waist. 
The front lower edge of the shawl has a tassel. Beneath the shawl she wears a hi- 
mation, and beneath that a peplos. The border of the himation projects front and 
back, perhaps to represent tassels. At the back, the border of the shawl continues 
into that of the himation as if the two garments were one. The outline of her body, 
which is beautifully modelled, shows clearly beneath the shawl; so also the modelled 
relief of her hair. The nude portions of the bodies of both figures are without in
cised outline, except for the right arm of the woman. Both of the woman’s hands 
are represented as if they were left hands. The line indicating the top of the warrior’s 
chiton has been omitted. Missing: part of the left leg and front part of both feet 
of the warrior, the warrior’s right hand and part of the sword hilt.

Metope no. 8 ( PI. 23b ): A warrior strides to the right. A telamon over his 
right shoulder supports a scabbard incorrectly shown under the right arm. He 
threatens a woman, who faces him, with a sword upraised in his right hand, as on 
metope no. 2. With his left arm, which is crossed over his right arm in an impossible 
position thus placing it in the foreground, he holds the right hand of a child who 
is falling backwards. The child has two wounds, one in the chest and one in the 
left thigh. Blood flows from each. The child has short hair. To the right of the 
child, a woman supplicates with her right hand extended to the warrior’s chin, 
while with her left hand she seizes his sword hilt. The upper part of the warrior’s 
chiton is not indicated. The warrior’s body has an incised outline except for the 
face and legs. The child is outlined only at the top of the left knee and bottom of 
the right knee, in order to distinguish the two. The face and feet of the woman 
are not outlined.

Metope no. 9 ( PI. 24a ): A warrior strides to the right. With his right hand he 
draws or replaces a sword in a scabbard which he holds up in his left hand. To the 
right, a woman grabs the elbow of the warrior with her right hand, while with 
her left hand she catches the arm of a child who falls backwards, headlong, be
tween the two of them. The child has wounds in both head and waist, from each
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of which flows blood. The face of the warrior, and the face and feet of the woman 
are not outlined. The child is without an incised outline. Missing: a tiny fragment 
at the waist of the woman, a small fragment at the lower left of the metope, and 
a break across the middle and upper right including a fragment missing from the 
upper right hand corner which went with the piece missing from the upper panel. 
Missing also are the thighs of the boy, and most of the hair of the woman.

Metope no. 10 (PI. 24b): A warrior, with scabbard under his right arm, and 
telamon over his right shoulder as on metope no. 3, strides to the right. He threatens 
a woman with a sword held in his right hand. To the right is part of the figure 
of a woman who extends one hand, probably the right, toward the warrior, and 
one, showing above the other, toward the sword hilt. The left hand probably crossed 
over or under the right arm ( as on no. 3 ) and across the blade of the sword. 
With his left hand, the warrior seizes something on a level with his own head, 
that could be either the hand or hair of a child, held in the arms of the woman, 
or the hair of a woman. The condition of the metope is poor. It is badly broken, 
and a large part, together with the next metope to the right, is missing. The frag
ment at the right has been turned counter-clockwise too much in restoring.

Metope no. 11: Missing, except for a small fragment at the lower right hand 
corner showing part of the peplos and foot of a woman.

Metope no. 12 ( PI. 25a): A lone warrior strides to the left in the narrow me
tope. His scabbard is held under his left arm, and the telamon is over his left shoulder 
With his left hand he holds the scabbard from which he draws a sword. Unlike 
the other scabbards, this one has no incised decoration. The warrior has an incised 
outline, except for his face below the nose, the throat and legs.

Bottom panel

Metope no. 13 (PL 25b): This is a narrow metope like no. 7 of the middle 
panel. A single woman, facing left, clasps her hands to her breast. The sleeves 
of her peplos are not represented. Her entire figure, including her face, is outlined. 
Missing: a fragment at the lower part of the metope, which includes the lower 
part of her peplos and her feet.

Metope no. 14 ( PI. 26a): A warrior strides to the right. A child, with arms 
and legs outstretched, leaps into the arms of a woman facing the warrior, who 
stretches out her arms to the child. With his left hand, the warrior holds the child 
up by the arm, while with his right hand, he thrusts a sword through the groin of 
the child from which blood flows. The child has short hair. The right aim of the 
woman is incorrectly shown on top rather than behind the child. The figures spill 
over the upper relief border more than on the other metopes, with the exception 
of metope no. 16. The figure of the woman is completely outlined; the man also,

7
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but the incised outline of his face is very shallow. Missing: chips of the relief along 
the breaks, the hair on the back of the warrior’s head.

Metope no. 15 ( PI. 26b ): At the left a boy stands facing right. He has a wound 
in the chest at the left armpit from which blood flows. With left arm upraised over 
his head, and right arm extended to the knee of the warrior before him, he looks 
up at the warrior. The warrior is bearded. He strides to the right, but looks back 
at the child. With his left hand he holds a scabbard from which he draws a sword 
with his right hand. To the right, a woman faces the warrior, supplicating. She 
extends her right hand to his head, and with her left hand she seizes his left arm. 
The warrior is outlined entirely. The feet of the woman, and the throat and face 
of the child below the nose are not outlined.

Metope no. 16 ( PI. 27a ): A warrior strides to the right, the telamon over his 
left shoulder, the scabbard hung beneath his right arm. With his left hand outstretch
ed, he pulls the hair of a woman who faces him. Her hair extends up over the border. 
With his right hand, he points a sword at the top of her head. The woman turns 
the upper part of her body away from the warrior to protect a child whom she holds 
in her arms. The warrior is completely outlined. The face, throat, and feet of the 
woman, and the lower part of the face of the child are not outlined. Missing : part 
of the hair of the woman.

Metope no. 17 ( PI. 27b ): A bearded, unarmed warrior strides to the right. His left 
arm is outstretched, probably to grab the left arm of the woman facing him. With 
his right hand he holds by the ankles a child whom he dashes headlong. The child 
has no sword wound. The woman supplicates the warrior with arms outstretched. 
The warrior is completely outlined, the child also, except for the upper lip. The 
woman is outlined entirely, except for her face below the nose, and part of her 
feet; the sole and heel of her rear foot are outlined, and the ankle of her foremost 
leg. Missing: the left upper arm of the child has peeled off, leaving the outline 
only. There are also chips missing along the breaks, which include part of the wo
man’s hair.

Metope no. 18 ( PI. 28a): Missing, except for a bit of the scabbard, the calf 
of the warrior’s leg at the left, and the lower part of the peplos and feet of the woman 
at the right.

Metope no. 19 ( PI. 28b ): This metope has the only fully armed warrior of the 
middle and bottom panels. He carries a shield, spear and sword. He strides to the 
right, and stabs through the chest a child which is held by a woman facing him. 
The child falls forward over the sword, and blood streams from his body. The 
woman holds the child with her left arm, while with her right am outstretched, 
she grasps the warrior’s spear shaft. The child also grasps the spear shaft with his 
right hand, which can be seen below that of the woman. The figures are outlined
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completely except for the face of the child, and the face, throat and feet of the wo
man. Missing: part of the left side of the metope (together with metope no. 6 ) 
with all but a bit of the warrior’s face and part of his shield. Much of the hair of 
the child has gone, leaving only an outline, and there are small fragments missing 
along the break.

THE REPRESENTATION ON THE PITHOS

The Wooden Horse

It is apparent from the representations on pottery that the tales told in the poems 
of Homer and the Epic Cycle were known in the late Geometric and Orientalizing 
periods throughout mainland Greece and the islands of the Aegean. Moreover, as 
the writers of tragedy later found the Epic Cycle a more ample source of inspiration 
than the Iliad33, so also the decorators of pots found in them more material for 
illustration. Like Polygnotos, in his painting of the Iliupersis34 they could pick 
from different literary versions of the same tale, the wealth of choice being equalled 
by the variety of graphic types illustrating one theme. The scenes on the neck and 
body of the Mykonos pithos illustrate two episodes in the tale of the Fall of Troy, 
the Wooden Horse and the slaughter of the Trojan women and children.

The story of the Iliupersis has been told many times, varying in its details although 
constant in its essential outline, from the days of Homer on down through the 
centuries. In the seventh and sixth centuries B.C. alone, at least four well-known 
poets sung of the Iliupersis: Arktinos and Lesches, Stesichoros, and Ibykos35. More
over, episodes from the Iliupersis, such as the deaths of Troilos, Astyanax and Priam, 
as well as general scenes of destruction, early found their way into the repertoire 
of the pot painters. It is therefore surprising to find that one of the most important 
motifs in the Fall of Troy, the tale of the Wooden Horse, received relatively little 
attention by the artists of the late Geometric and Orientalizing periods. Even in the 
fifth century, which produced two monumental Wooden Horses, which are known, 
one dedicated on the Acropolis at Athens, and another by the Argives at Delphi36, and 
a painting of the Iliupersis on a vast scale by Polygnotos which included a repre
sentation of the Wooden Horse37, the theme seems to have been neglected by the 
vase painters. Moreover, among the many Greek plays based on episodes from the 
Iliupersis, only one seems to have been specifically about the Wooden Horse38.

33. Aristotle, Poetics, 23.
34. Paus. X, 25.
35. Perhaps also Sakadas of Argos. Cf. Athen. XIII, 610; Plut. mus. 8; Paus. X, 7, 3; IX, 

30, 2; Albert in Pauly-Wissowa, Lexikon, s.v. Sakadas, col. 1769.
36. Paus. I, xxiii, 8; X, ix, 12.
37. Paus. X, 25.
38. Nonius, 475, 10 refers to a Trojan Horse by Livius Andronicus; Macrobius, VI, i, 38 quotes 

from Naevius’ Trojan Horse.
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The list of early representations is not long. Included here are those dating from 
the eighth through the sixth centuries B.C.39.

1. Fibula. British Museum no. 3205. From Boiotia. Second half of the eighth 
century B.C. Sagenbilder, pi. 2.

2. Pithos fragment from Tenos. First quarter of the seventh century. Praktika, 
1949, p. 131, fig. 15; Reliefpithoi, p. 84, T. 15.

3. Black-figure fragment. Berlin F 1723. Ca. 560 B.C. Jdl LXVI ( 1931 ), p. 
54, fig. 5.

4. Aryballos ( Corinthian or local copy ). From Caere. Paris, Bibl. Nat. no. 186. 
Late Corintian I. Jdl VII ( 1892 ), p. 28 f., and pi. 2; NC, no. 1281.

The Wooden Horse of the Mykonos pithos is a fine addition to this meagre list 
of early representations, being a larger and more carefully detailed example than 
any so far found.

For the appearance of the horse, we rely both on literary sources and actual 
representations. The horse was made of timber that was felled on Mt. Ida40, and 
it was equipped with a door in its flank41. Although it is only the later sources that 
refer to them42, wheels were evidently part of the equipment, for the earliest re
presentations of the horse show a wheel attached to each foot. Rather than the 
single door in the flank that is mentioned in the Odyssey, however, the early horses 
show a series of windows or doors, following perhaps a description in Lesches or 
Arktinos. These two features, wheels and a series of windows, seem to have been 
characteristic of the representations current during the eighth and seventh centuries 
B.C. in the Cyclades, Boiotia and possibly Corinth. The horse on the Mykonos 
pithos has both, and the British Museum fibula shows a horse on wheels, with hat
ches on the flanks that are no doubt meant to represent windows43. The pithos 
fragment from Tenos preserves only the wheels. Between the legs of the horse, 
however, is part of a large shield, possibly Dipylon. As no legs appear below the 
shield, it cannot have been carried by a standing warrior, and must instead have 
been handed down from a height. It is likely, therefore, that this fragment represents 
a Trojan horse similar to that on the Mykonos pithos and the British Museum 
fibula. On the Late Corinthian Aryballos are a series of doors or windows, but the 
feet are missing, and with them the wheels, if there were any. No reconstruction 
is possible for the horse on the black-figure fragment, Berlin F 1723.

Representations of the Wooden Horse from the fifth century on show more va
riety. Although frequently represented with a door or with wheels or a wheeled 
platform, they are not always shown with these characteristics. There is, however, 
in each case some feature by which the horse can be recognized, be it ladders or

39. For a list of the later representations, the reader is referred to N. Yalouris, «Athena als 
Herrin der Pferde», Museum Helveticum, VII ( 1950 ) pp. 67 f. The theme evidently gained in po
pularity in the Hellenistic and Roman periods.

40. Apollod., Epit., V, 14 f.
41. Od. XI. 524 f.
42. Vergil, Aen. II, 235 f.; Quintus Smyrnaeus, XII, 424 f.
43. Sagenbilder, pp. 50-51.
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steps, or the walls of Troy itself44. The horse of Strongylion, seen by Pausanias 
upon the Acropolis, stood upon a wheeled platform as did some of the later Wooden 
Horses, a good example being that on an illuminated manuscript of Vergil in the 
Vatican, dating to ca. 400 A.D.45. By the fifth century, the series of windows or 
doors shown on the early horses, seems to have been replaced by a single door more 
in keeping with the notice in the Odyssey, and frequently shown with a shutter 
or hatch. On an Etruscan scarab of the early fifth century B.C. in the Metropolitan 
Museum46, a warrior, possibly Odysseus, is shown poking his head out of a door 
on the back of the horse. Teucer ( by now as good an Athenian as his brother Aias ), 
Menestheus and the sons of Theseus also were represented by Strongylion as peer
ing out of the horse on the Acropolis, and Gorham P. Stevens in his reconstruction 
has shown a window in the flank to illustrate this reference. A Homeric bowl in 
Berlin47 shows an armed warrior in a window in the horse’s flank, and on an Au
gustan48 49 gem is a horse on wheels, with a similar large window in the flank, in 
which is a warrior with an enormous shield. Above, on the ramparts, is an un
identified female figure who may very well be Helen signalling to the warriors, a 
version of the tale popular at that time4S. The above mentioned Vatican manuscript 
shows, in the horse’s flank, a door with two folding shutters, out of which again 
peers a warrior.

A series of prophesied events led to the fall of Troy which was to take place in 
the tenth year of the war according to the prediction of Calchas50, and with the 
coming of Neoptolemos from Skyros, the capture of the Palladion, and the building 
of the Wooden Horse, the last stages of the war began. Only Helenos, the son of 
Priam, knew the secrets that made Troy impregnable, and when Odysseus carried 
him off from Troy51, these requirements were made known to the Greeks. First 
of all, Neoptolemos was to be fetched from Skyros. Secondly, the bones of Pelops 
were to be found, and finally, Philoktetes, abandoned years before on the island of 
Lemnos, at the orders of Odysseus, was to be brought, together with the bow of 
Herakles in his possession, to help the Greeks52. Three further requirements seem 
to have been the death of Troilos ( fulfilled long ago at the beginning of the war) , 
the capture of the Palladion, an episode unknown in Homer, but evidently in the 
Epic Cycle53, and finally the destruction of the lintel of the gate of Troy. This

44. Representations such as those on the red-figure vases listed by Yalouris, op. cit., pp. 47 - 48, 
are not clearly the Wooden Horse.

45. Vatican Library, Codex Vat. Lat. 3225, Vergilius Vaticanus, Picture 14, fol. xix, recto.
46. Richter, Catalogue of Engraved Gems in the Metropolitan Museum, p. 43, no. 164, pi. 27.
47. C. Robert, Winckelmannsprogramm, 50, Berlin, 1890, p. 69 a.
48. Furtwangler, Antiken Gemmen, pi. 38, 6.
49. Vergil, Aen. VI, 517 f; Tryphiodorus, Excidium Ilii, 487 - 521.
50. Quint. Smyrn., VI, 59 f.
51. Apollod., Epit., V, 10.
52. Od., XI, 508 f.; Proclus, Chrest., and Tzetz., Posthom., 532 f. ap. Little Iliad; Soph. Philokt., 

605 f. and 1337 f.; Apollod., Epit., V, 10 - 11; Philostr. iun. i, p. 394, 3, ed. Kayser.
53. Cf. Dion. Hal. I, 68 f., ap. Arktinos; F.G.H. ( ed. Kinkel), p. 37 f., and 49 f.; Antisthenes, 

Od., 3; Ovid., Met. XIII, 339; Quint. Smyrn. VI, 59 f.
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last is surely a reference to the Wooden Horse, for whose reception part of the wall 
had to be removed54.

The horse was thus part of the plan of the gods, «ό δόλος»55 conceived to bring 
about the fall of Troy. Ordered ultimately by Zeus56, its building was supervised 
by Athena, and to her the horse was dedicated57 58.

The size of the horse varied according to the imagination of the story teller, and 
with it, the number of men that formed its deadly burden. In good epic style, the 
author of the Little Iliad places three thousand warriors inside the horse,68 while 
Stesichoros evidently cut the number down to one hundred59 60 and others preferred 
the still smaller numbers of fifty or twenty-three And, in numbers large or 
small, who were the «άριστοι Άργείων» placed by Odysseus inside the horse61 and 
taken in this «ξεστός λόχος»62 into the citadel of Troy to slaughter the inhabitants 
while they slept or celebrated the victory they thought was theirs ?63 Not many 
could name them all, even in antiquity, so it seems. In the Deipnosophistai, Kynoulkos 64 
said to Myrtilos, who was evidently fond of catalogues, «τί γάρ όφελος των τοσού- 
των ονομάτων, ώ γραμματικέ, πάντων έπιτρίψαι μάλλον ή σωφρονίσαι δυναμένων 
τούς άκούοντας; καί έάν μέν τις σου πύθηται τίνες ήσαν οί εις τον δοόρειον ίππον 
έγκατακλεισθέντες, ένός καί δευτέρου ίσως έρεΐς όνομα- καί ουδέ ταϋτ’ έκ των Στη
σιχόρου, σχολή γάρ, άλλ’ έκ της Σακάδου του ’Αργείου ’Ιλίου Πέρσιδος- ούτος γάρ 
παμπόλλους τινάς κατέλεξεν».

In the Odyssey only five are named, Odysseus, Diomedes, Menelaos, Neopto- 
lemos, and Antiklos65. the first extant list of any length being that of Vergil66 
who adds to these, Thessandros ( Thersandros) , Sthenelos, Thoas, Akamas son of 
Theseus, Machaon ( who in the Little Iliad of Lesches was already killed by Eury- 
palos, the son of Telephos), and finally Epeios, the architect of the horse. Still 
later Quintus Smyrnaeus67 enlarges the list by adding names from the painting

54. Plaut., Bacch., 953 f.
55. Od., VIII, 493 f.
56. Although it is usually considered that the tale of the horse was not known when the Iliad 

was composed, the verse II. XV, 71 may well refer to Athena’s designing of the horse with Epeios. 
Many of the other episodes told in the Epic Cycle are referred to in the Iliad, and in a recent study, 
(Ilias und Aithiopis, Kyklische Motive in homerische Brechung, Zurich, 1961 ), Georg Schoek finds that 
the Aithiopis is the pattern for the Wrath of Achilles.

57. Deiph. frag. 1; Apollod., Epit., V, 15; Hyg. Fab. 108.
58. Apollod., Epit., V, 14, and Schol. Lycophr. 930.
59. Eustath., Od., 1698.
60. Tryphiod. 152; Tzetz. On Lycophr. 930.
61. Od., IV, 272 - 3, and 278; Od., VIII, 492 f.; Proclus, Chrest., ap. Lesches, Little Iliad; cf. 

later version of Quint. Smyrn., XII, 329 f.
62. Eurip., Tr., 534.
63. Apollod., Epit., V, 20-21.
64. Athen., XIII, 610.
65. Od., IV, 280 f. Lines 285 - 89 were athetized by Aristarchus. Antiklos is, however, mentioned 

also in one of the epics of the Cycle, cf. Schol. Od., IV, 285.
66. Aen., II, 261 f.
67. XII, 314 f.
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of Polygnotos or his source, the Catalogue of Ships, and the list of the Suitors of 
Helen. Of all these names, however, only the heroes listed by Homer surely belong 
to the epic tradition. Among these are the most important of all the heroes who 
fought at the fall of Troy: Odysseus, Neoptolemos, Diomedes, and Menelaos. To these 
can perhaps be added a few others whose names are known from the accounts of 
Arktinos and Lesches. Echion, the son of Portheus, first of the warriors to leave 
the horse, leapt to his death, as Protesilaos so many years before 68. Locrian Aias, 
who figures in the episode of Cassandra as told in the Iliupersis of Arktinos, is in
cluded in the list of Quintus Smyrnaeus, and in the derivatory list of Tryphiodo- 
rus69, and may have been in the horse, if indeed he did not sail to Tenedos with 
Agamemnon and Nestor to await the signal of Simon.

It is around the actions of two of these heroes in particular, Odysseus and Neopto
lemos, that the events in the fall of Troy revolve. The horse was built by the architect 
Epeios, with the help of, or following the plan of Athena70. In the earlier sources71, 
it is Odysseus, however, who is given the credit for its conception. Athena herself 
points out to him that by his strategem the city of Priam was taken72, and Apol- 
lodoros, many of whose sources are to be found in the Epic Cycle, says that it was 
Odysseus who invented the construction of the horse, and suggested to Epeios that 
he build it. Odysseus was the operator of the nocturnal ambush, and he it was who 
organized and led the men within. It was his task both to close and to open the 
door73, and when Antiklos would have cried out on hearing what he took to be 
the voice of his wife, but which was actually Helen74, Odysseus silenced him by 
placing his hand over the man’s mouth, thus saving all the Achaians. Diomedes 
and Menelaos also, he restrained from answering.

Like Odysseus, Neoptolemos, for whose appearance at Troy Odysseus was re
sponsible, figures in all versions of the tale of the Wooden Horse. He was the im
pulsive son of Achilles, eager for revenge, and thirsting to use his weapons. At his 
coming, the tide of the battle before Troy turned in favor of the Achaians, and 
Odysseus later reported to the shade of Achilles75 that more warriors than could 
be named were killed by Neoptolemos, the greatest of these being Eurypalos, the 
son of Telephos. His importance is such that in later versions he replaces Diomedes 
as the companion of Odysseus in the recovery of Philoktetes76. For the deaths of 
Astyanax and Polyxena, both Neoptolemos and Odysseus are responsible. Once

68. Apollod., Epit., Ill, 30; V., 20.
69. Exc. II., V, 152 f.
70. Od., VIII, 493 «συν Άθήνη;» Proclus, Chrest., ap. Lesches «κατ’ ’Αθήνας προαίρεσιν»; Apol

lod., Epit., V, 14 - 15.
71. Quint. Smyrn., XII, 104, f.—Athena appears directly to Epeios in a dream. Cf. also Eurip. Tr.
72. Od., XXII, 230; VIII, 493, 500 f.; XI, 504, 523; Schol. Lycophr., 930, 932; Eurip., Troad, 

9 {.; Apollod. Epit., V, 14.
73. Od., XI, 504 f.
74. Od., IV, 285 f.; Apollod., Epit., V, 14 - 15.
75. Od., XI, 517.
76. Soph., Philokt. is the earliest.
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within the horse, many of the warriors were fearful; their limbs shook, and they 
were obliged to wipe the tears from their eyes. But Neoptolemos neither blanched 
nor wept, rather he implored Odysseus to let him go out from the horse, while 
he played with his sword and his spear in his eagerness to slaughter the Trojans.

As the moon rose, and the Pleiades hung low in the sky, Sinon signalled to the 
Achaians who had sailed to Tenedos77 and the heroes in the horse crept out to 
slaughter the Trojans, the door having been opened for them by Odysseus78. There 
are no ropes or ladders for descending the horse on the Mykonos pithos, nor do 
the poems of the Epic Cycle refer to any, and the men on the black-figure frag
ment, Berlin F 1723, lower themselves on each other’s shoulders79. The men on 
the Corinthian aryballos, however, are descending by means of ladders, and the 
later sources refer to ladders made by Epeios80 so that rather than belonging to 
the Epic Cycle, this detail is likely to have been part of one of the sixth century 
versions of the story.

The Mykonos pithos shows seven men still within the horse, while seven others 
have already descended. Exact identification of all the figures is uncertain, but 
surely it is Odysseus who stands so splendidly before the horse (PI. 6 ), command
ing the heroes, and the figure beneath the belly of the horse, who menacingly waves 
his spear before the others are all out, should then be the eager Neoptolemos ( Pis. 
2 and 4) . Of the others, Echion was evidently unknown to the artist of the pithos, 
but among the heroes represented will certainly be Menelaos and Diomedes, and 
perhaps also Antiklos.

Scenes on the body of the pithos

On the body of the pithos is represented the fate of the women and children of 
Troy. One is reminded of the premonition of Priam when he saw Hektor awaiting 
Achilles outside the Skaian gates, for it is just such a scene of carnage that he envi
sioned81. The artist of the pithos has chosen to illustrate the beginning and the 
end of the Iliupersis. With the Wooden Horse, the fall of Troy began, and with 
the extirpation of the children, the last hope of Troy was extinguished and the war 
came to an end.

Representations of the Wooden Horse surrounded by warriors exist from the 
seventh century on. Single scenes from the Iliupersis also appear early. Beginning 
on pottery, with episodes such as the death of Astyanax82, the representations

77. Proclus, Chrest., ap. Lesches, Little Iliad; Kallisthenes frag. 15 ( Schol. Eur. Hek. 910, Schol. 
Lyk. 344) ap. Lesches.

78. Cf. Quint. Smyrn., XIII, 42 - 43. Odysseus is described as first sticking his head out to see 
if anybody was around.

79. Cf. Apollod., Epit., V, 204 oi δέ λοιπόν σειρΰ έξάψαντες έαυχούς έπΐ τά τείχη παρεγένοντο..
80. Quint. Smyrn., XIII, 35 f.
81. Iliad, XXII, 59 f.
82. Late Geometric fragment, Athens Agora, Inv. No. P 17403; E. Brann, «Α Figured Geo

metric Fragment from the Athenian Agora», Antike Kunst, 1959, pp. 35 -37; Agora VIII, No. 
311, pi. 18.
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gradually become more extravagant, vase paintings of the fifth century showing 
two or three events, or, more often, scenes of fighting and destruction around a 
central event such as the death of Priam83. Athenaios refers to the destruction of 
Troy on a bowl by the silver-worker, Mys, from the drawings of Parrhasios of Ephe- 
sos84. In monumental art also, the Iliupersis was represented, both in sculpture 
and in painting. On the north metopes of the Parthenon 8S, a pediment of the tem
ple of Zeus at Acragas86 and on the Argive Heraion87 the scene was shown. The 
best known, having been fully described by Pausanias88, and, no doubt, the most 
spectacular, was the painting by Polygnotos in the Lesche of the Cnidians at Del
phi. The same artist painted scenes from the Fall of Troy in the Stoa Poikile at A- 
thens. There was also an Iliupersis by the Corinthian, Kleanthes, in the temple 
of Artemis Alpheionia at the mouth of the Alpheios river89, but about this work 
there is little information.

Although there is an occasional isolated scene from the Fall of Troy on Geome
tric pottery, the scene on the Mykonos pithos is the earliest known representation 
of the Iliupersis. Moreover, in the period between the pithos and the complicated 
painting of Polygnotos, which included in the Iliupersis a representation of the Wood
en Horse, no work of a comparable scale with this same juxtaposition of Wooden 
Horse and Iliupersis is known. The Mykonos pithos is, thus, not only the earliest, 
but much the earliest monumental Iliupersis, being separated from the Polygnotan 
painting by over two centuries. Only later is this combination of the Wooden Horse 
and the Fall of Troy developed, in such works as the Tabula Iliaca of the Capito- 
line Museum]90 and the contemporary Trojan tablet in the Metropolitan Museum91, 
the fresco in the House of Menander at Pompeii92, the wooden scutum from Dura- 
Europos93, and the series of illustrations in Homeric and Vergilian manuscripts94.

One tradition concerning the fate of the women and children of Troy was gene
rally followed by artists and writers of tragedy alike. Details may vary, but, with 
the exception of Polyxena, Astyanax, and perhaps Crino, all the women and chil
dren were captives, awarded by lot to the Achaian leaders to be carried away into 
slavery. Astyanax alone of the children was killed; and Polyxena was sacrificed

83. For example, a hydria in Naples by the Kleophrades painter, ARV, p. 126, No. 66.
84. Deipnosophistai, XI, 782, B.
85. Ch. Picard, «De l’lliupersis de la Lesche delphique aux metopes du Parthenon», R.E.G., 

50 (1937) p. 175.
86. Diod. 82, 4.
87. Paus. II, 17, 3; Ch. Waldstein, Argive Heraion, p. 148 f.
88. X, 25 f.
89. Strabo, VIII, 343.
90. H. Stuart Jones, Catalogue of the Museo Capitolino, 1912, pp. 165 f., pi. 41.
91. Kasimierz Bulas, «New Illustrations to the Iliad», AJA, 54 (1950) pp. 112 - 118.
92. A. Maiuri, La Casa di Menandro e il suo Tesoro di Argenteria, 1939, Vol. II, pi. 5.
93. M.I. Rostovtzeff, F.E. Brown, and C.B. Welles, The Excavations at Dura-Europos, Prelimi

nary report of the seventh and eighth seasons, 1933 - 4 and 1934 - 5, 1939, pp. 332 - 349, and pi. 42.
94. For example, Codex Vat. Lat. 3225, Vergilius Vaticanus, see above, p. 37, n. 45. cf. J.A. 

Herbert, Illuminated Manuscripts, 1911, pp. 10 f.; Rostovtzeff op. cit., pi. 43, 3.
8
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on the tomb of Achilles95 96. In the painting of Polygnotos, Trojan children have al
ready been loaded onto the ship of Menelaos, where they are shown among the 
sailors. Astyanax stands near Andromache, clinging to her breast, perhaps yet una
ware of the fate which attends him. Another small boy clings in terror to an altar, 
while still another shields himself on the lap of an old woman. Of the captive wo
men, all the most important are shown, together with some whose names do not 
appear elsewhere. Hecabe will be given to Odysseus; Andromache to Neoptolemos. 
Aithra awaits her rescue by Damophon and Acamas, Cassandra sits clutching the 
statue of Athena, and Helen waits amid the destruction caused by her beauty to be 
carried off by Menelaos. The battle is over, and most of the warriors wait to board 
their ships. Neoptolemos alone, the most prominent of all the heroes, is represented 
as still killing off his enemies. The ground is strewn with the bodies of Trojan war
riors, most of them the work of the angry son of Achilles. Pausanias explains this by 
the fact that the painting was intended for the glory of Neoptolemos, over whose 
tomb it was to have been placed.

The scene on the Mykonos pithos, however, differs from all the known represen
tations of the Iliupersis. Here is no battle of heroes within the walls of the doomed 
city, such as that painted by Polygnotos, and described by Apollodoros9e, Here 
is shown, instead, the slaughter of the defenceless. Only women and children are 
being attacked by the warriors, and no Trojan is there to dispute the fate of his fa
mily. With the exception of one child, who is seized by a warrior, armed, but with
out a sword (Metope 3 (PI. 20 b )), all of the children are being killed; one is 
dashed to the ground by a warrior who bears no weapon ( Metope 17 (PI. 27 b )), 
the rest are dispatched by the sword. The blood streaming from the wounds of the 
children is carefully indicated in each case97. Most of the women also face death. 
One ( Metope 1 ( PI. 21b)) has already been pierced by a sword, although she 
stands still pleading, as if there were yet hope. With the exception of the figures on 
Metopes 7, 13, 14, and 16 ( PI. 22, 25 b, 26 a and 27 a ), the women extend their 
hands, usually to the chins of the warriors, in the gesture of supplication known 
from later vases such as the Athens Nettos vase, on which Nettos touches the chin 
of Herakles. The Nessos on the New York Amphora, dating to the second quarter 
of the seventh century, also extends his hand in supplication, but he is falling, and 
he touches the knee of the attacking Herakles. The child on Metope 15 ( PI. 26 b ) 
likewise extends a hand to the knee of the warrior. The Mykonos pithos thus gives 
the earliest example to date of the gesture of supplication in which the hand is ex
tended to the chin. In just this way, Thetis entreated Zeus to help Achilles98. As 
is usual in early Greek art, there is no attempt at a time sequence. One metope does

95. Eurip. Andromache, Hecabe, Troades.
96. Epit., V, 21.
97. The same sort of attention to detail occurs on Proto-Corinthian and Protoattic pottery. Cf. 

VS, pi. 144, and CV, Berlin I, pi. 18, A 32. See also a bronze relief showing the death of Kaineus, 
Olympiabericht I, pi. 28.

98. Iliad, I, 500 - 501.
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not lead to another, and although the children have in most cases already been 
stabbed, the women plead for them as well as for themselves.

For a few of the women a fate is in store that agrees more with other representa
tions of the Iliupersis, and rather than being killed they are being led off by the 
victors. Metope 4 ( PL 21 a ) is probably to be interpreted in this way, and on Me
topes 5, 7 and 17 ( Pis. 21 a, 22 and 27 b ) the warrior grasps the woman by the 
wrist, a gesture that denotes leading.

The Mykonos pithos thus gives a version of the Iliupersis in which a few of the 
women are led off to captivity as in the tradition usual in the literary sources and 
in art, and others, together with the children, are slaughtered. No doubt, by its 
very nature, this scene of carnage had little appeal. On the Mykonos pithos is the 
only representation of any magnitude that has been found to date. It is clear evi
dence that there was in one of the Cyclic versions of the Iliupersis an episode in 
which were killed not only Astyanax, but most of the other children with him, while 
those of the women who were not led off to captivity shared the fate of the children. 
Although the earliest, and by far the most important, the pithos is not the only 
evidence for the existence of this missing part of the epic. An echo of the tale is to 
be found in Aeschylos’ Agamemnon, in the words of the herald who announces the 
return of Agamemnon89: And in Euripides’ Hekabe99 100, the chorus laments the 
babes and fathers. Moreover, there are a few single scenes that refer to the same epi
sode. On a fragment of a relief pithos found on Tenos101 is part of a bearded man 
whose arms are outstretched in such a way as to indicate that he is attacking a child 
and woman much as on Metope 16 of the Mykonos pithos. On a terracotta relief 
fragment of the early sixth century from Praisos102, a warrior drags behind him a 
nude child. A scene from the same episode may also be represented on a bronze 
tripod-leg relief from Olympia103, which shows a warrior running his sword through 
a woman. At the right is a construction of brickwork, probably an altar. A man 
escapes toward it, and the scene, rather than the sacrifice of Polyxena, is more like
ly to represent one of the other unfortunate women of Troy. The much later Ta
bula Iliaca in the Capitoline Museum has also a few related figures. One of the 
daughters of Priam has been slain near the altar of Zeus Herkeios ( middle zone, 
to the right to the altar ), while outside the palace ( on the same level as the altar 
of Zeus), in front of the temple at the left, a Trojan woman is slain by a Greek war
rior. Neoptolemos stabs Polyxena, and around the tomb of Hektor, the captive

99. Agam. 524 - 8,
άλλ’ εύ viv άσπάσασθε, καί γάρ ούν πρέπει,
Τροίαν κατασκάψαντα του δικηφόρου 
Διός μακέλλη, τη κατείργασται πέδον. 
βωμοί δ’ αίστοι καί θεών ιδρύματα, 
καί σπέρμα πάσης έξαπόλλυται χθονός.

100. Hek. 475 f.
101. Reliefpithoi, Τ 11.
102. F. Halbherr, «Researches at Praisos», AJA, 5 ( 1901) pi. XII, 4, and p. 390.
103. Found by Yalouris in the valley north of Kronion. Cf. BCH, LXXXIV (1960) pi. XVIII, 

2, and p. 270.
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women are shown. This combination of scenes of captive women with the slaughter 
of women, is an indication that the episode of the slaughter of the women belongs 
to one of the known epics.

Since Neoptolemos, as the son of Achilles, was the most prominent in the battle 
which followed the introduction of the Wooden Horse into the citadel of Troy, it 
might be tempting to see in the Mykonos pithos, as in the painting of Polygnotos, 
a representation of the Wrath of Neptolemos. According to the sources, however, 
not many, but one child, Astyanax, met his death at the hands of the hero. More
over, the deed which formed the height and depth of the career of Neoptolemos, the 
murder of King Priam, is conspicuous by its absence. The artist clearly had more 
than one hero in mind, for some of the warriors are bearded, and some are not104.

Neoptolemos does, however, appear in at least one of the metopes, two of which, 
being connected with a known graphic tradition, can be identified. On one of these, 
Metope 17, is a child, held by the ankles and being hurled headlong by an unarm
ed warrior. One thinks immediately of Hektor’s son, who, according to the Little 
Iliad105 was hurled by Neoptolemos from the wall of Troy, and there is every rea
son to identify this scene as the death of Astyanax. Such a fate was feared by An
dromache, as she looked on the body of Hektor, ransomed by Priam106. Although 
in the Iliad, Andromache envisions Astyanax being hurled by the arm, in the Lit
tle Iliad he is hurled by the foot, and thus he is shown on the earliest known repre
sentation, a late geometric fragment from the Athenian Agora107, held upright 
to be sure, but by the leg. As to be expected in this early period, the representations 
on the Agora fragment and the later Mykonos pithos, differ. But each is an attempt 
to illustrate the tale as told by Lesches. The representation on the pithos is evident
ly of the design that caught the public imagination, for it is in the main graphic 
tradition that came to be associated with Astyanax.

Until now, no representation of the death of Astyanax from the seventh century 
was known, the next in date after the Agora sherd, falling in the second quarter 
of the sixth century B.C. The representation on the pithos is the earliest known 
example in which Astyanax is hurled headlong by the leg, and it is additional evi
dence of the existence of an artistic tradition for the death of Astyanax separated 
from that of Priam with whom he is generally shown from the second quarter of the 
sixth century B.C. on108.

Although Astyanax was the only one in literary tradition who was hurled by the 
foot or leg, the pose was later taken over for the representation of Troilos resulting 
in a certain amount of confusion between the two109. The Mykonos pithos is, howev

104. For Pausanias also, the beards were significant. Cf. X, 25, 3-4; 31, 8.
105. Schol. Lykophr. 1268; Schol. Eurip. Andr. 10 ( Lysanias, F.H.G. iii, 342 ).
106. II. XXIV, 732 f.
107. See above, p. 47 n. 82.
108. Cf. Sagenbilder, p. 82 f.
109. Cf. krater fragment, Louvre E 638 bis, Mon. Piot, XVI, pi. 14; M. Dugas, «Tradition litte- 

raire et tradition graphique», L’Antiquite Classique, VI ( 1937 ) p. 5 f.
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er, earlier than any of these representations, the first Troilos scenes showing the 
lying-in-wait or pursuit rather than the actual death no.

The woman on Metope 17 can only be Andromache. Neoptolemos, holding the 
legs of Astyanax with one hand, grabs her by the wrist with the other. He is, there
fore, leading her off, as he did in epic tradition m.

Of the other representations on the body of the pithos, the one that is most clear
ly connected with a known graphic tradition is that on Metope 7 (PI. 22 ). The 
woman here shown stands out from all the others by the richness and detail of her 
clothing. Faced by a warrior who threatens her with upraised sword and seizes 
her by the wrist, she does not supplicate, but with one hand on each end of her 
shawl she displays her face and shoulder.

The scene could, following the account of Arktinos110 111 112 113, represent the sacrifice of 
Polyxena on the tomb of Achilles. Euripides gives a version of the tale in which 
Polyxena is led by the hand of Neoptolemos to the grave mound, where she herself 
pulls back her garment to expose her throat and breast. Other representations of 
Polyxena do not, however, bear any resemblance to the one here, the earliest known 
example showing Polyxena held face down over an altar, while Neoptolemos ap
proaches with drawn swordm. The fact that the figures on the pithos accord with 
those which have with great likelihood been identified as Menelaos and Helen, 
makes this a more plausible identification114. Menelaos threatens her with upraised 
sword, but with a hand on her wrist prepares to lead her away.

A similar gesture of holding out the shawl or himation occurs frequently on pot
tery from the seventh century B.C. on115. The garment, however, is held out with 
one hand only, whereas on the Mykonos pithos, the woman holds back her shawl 
with both hands, and the artist seems rather to have attempted to show Helen dis
playing her beauty. The tradition of Helen baring her breast, and thereby soften
ing the anger of Menelaos, first appears in the fifth century116. It is, however, re
ferred to Lesches by the scholiast on Aristophanes’ Lysistrata (155), and to Ibykos 
the scholiast on Euripides’ Andromache (630) gives a tale in which Helen fled before 
Menelaos to the temple of Aphrodite, where he was so overcome by love for her 
that he dropped his sword117. In general both these versions have been considered 
later additions, more in keeping with the sentimentalizing acquittal of Helen that

110. Cf. Magda Heidenreich, «Zu den friihen Troilos-darstellungen» MDAI, IV ( 1951 ) 
p. 144 f.

111. Proclus, Chrest. ap. Arktinos; Schol. Lykophr. 1268 ap. Lesches; Eurip. Tr. 237 f.,659f.; 
Apollod., Epit., V, 24.

112. Proklos, Chrest. 4, ap. Arktinos; Eur., Troad, 263 f.; Eur. Hecabe, 518 f., 558 f.; Schol. Eur. 
Hek. 41 (Ibykos fr. 36 ). Alternate tradition in Cypria; Polyxena was mortally wounded by Odysseus 
and Diomedes, and buried by Neoptolemos, Schol. Eur. Hek. 41.

113. Tyrrhenian Amphora, JHS, 18 ( 1898 ) pi. 15.
114. For the literary references to Menelaos and Helen, cf. Hilene, p. 31 f.
115. For example, an archaic painted pinax, Berlin, Antike Denkmaler, I, pi. 7; «Melian» am

phora, Athens, Collignon-Couve, Vases du musee d’Athenes, pi. 21, no. 477.
116. Arist. Lys. 155.
117. Cf. also Schol. Arist., Vesp. 714.
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is found in the fifth century118. The representation on the Mykonos pithos is good 
evidence, however, that the tale originated in the Epic Cycle, just as reported by 
the Scholiast of Lysistrata. It is, moreover, the earliest representation of Helen and 
Menelaos so far found, the next in date being a late seventh century bronze relief 
from the Acropolis, on which Menelaos seizes Helen, while threatening her with 
a sword119.

Of the warriors who were in the Wooden Horse, other than Neoptolemos and 
Menelaos, we should expect to find at least Odysseus among those represented on 
the body of the pithos. Agamemnon also, who had sailed with Nestor to Tenedos, 
we might expect to find. Following the destruction of Troy, Hekabe was awarded 
by lot to Odysseus, Cassandra to Agamemnon. On metopes nos. 4 and 5 are war
riors who are leading off the women they have won. The top panel, the smallest 
of the three, is not, however, the position on the pithos in which we should expect 
to find two of the most important of the heroes, and they may just as well be deal
ing out destruction in the scenes below.

The identification of the women other than Andromache and Helen is likewise 
problematical. The names of the women who were killed is nowhere given, and if 
Hekabe and Cassandra are not represented on metopes 4 and 5, there remains only 
the possibility that Cassandra is the figure who stands alone, looking away from 
the slaughter, with hands crossed on her breast ( Metope no. 13 ). This identifi
cation is strengthened by the fact that on a fragment from Tenos120 121 is a similar 
figure approached by an armed warrior. She stands on a higher level than the war
rior, probably on the steps of an altar. It is likely therefore that the scene represents 
Cassandra and Aiasm. On the Mykonos pithos there is no figure that can be iden
tified as Polyxena, but her sacrifice, which was the final act of the Greeks before 
sailing, does not necessarily belong in this episode.

Although I do not here propose to embark in any detail on a discussion of the 
Epic Cycle, a few remarks are justified by the subject matter of the pithos. Of the 
ancient account of the Fall of Troy, the two most important as far as the pithos is 
concerned, are those of Arktinos and Lesches. Both of these poets lived in the se
cond half of the eight century B. C. a date which means that the world of epic was 
quite close to the Mykonos pithos. These two epics, although they have reached 
us in a much abbreviated form, originally gave the story of the Fall of Troy in con
siderably more detail. Furthermore, many of the same events were narrated by the 
two poets, whose accounts, while agreeing in general outline, frequently differed 
in particulars. One of the most obvious differences concerns the death of Astyanax. 
Although one literary tradition for the death of Astyanax has frequently been as

118. Helene, pp. 31-32.
119. JHS, 13 (1892 - 3) p. 268, fig. 32, and a fragment added by Kunze, p. 246, fig. 18; identified 

by Hampe, Sagenbilder, p. 81; listed as doubtful in Helene, p. 105, n. 5.
120. Reliefpithoi, T 14; Arch. Ephem. 1939-41, p. 28, fig. 18.
121. Reliefpithoi, p. 82 - 3, Schafer prefers Helen and Menelaos.
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sumed122, Pausanias (X, 25, 9 ) points out the existence of two different literary 
traditions, both of which are known as well from existing literary sources. Accord
ing to the Little Iliad, of Lesches, Astyanax, torn from the arms of Andromache or 
his nurse by Neoptolemos, was hurled head foremost from the walls of Troy123. 
This tradition, known by Homer124, appears to be the older of the two. In the Iliu- 
persis of Arktinos and possibly of Stesichoros also, however, it was Odysseus who 
killed the child125. Euripides126 puts the two traditions together, so that it is 
Odysseus who plans the death of the child who is led away by Tal thy bios and told 
to climb the walls from which he must fall, while at the same time Talthybios tells 
Andromache that her son is to be hurled from the battlements127.

The Astyanax of the Mykonos pithos is represented according to the version of 
Lesches, which seems to have been the one to win out in the artistic world. Although it 
has been assumed that there is only one graphic tradition for the death of Astyanax128, 
the account of Arktinos also seems occasionally to have found its way into the gra
phic repertoire. A black-figure lekythos of the second quarter of the sixth century129, 
represents the death of Astyanax together with that of Priam, a graphic combina
tion which seems to take place some time in the second quarter of the sixth century 
B.C. On this lekythos, although Astyanax is being held upside down by the legs, 
he is being threatened with a sword, the artist evidently having had both traditions 
in mind. On the Naples hydria of the Kleophrades painter130 131 Priam is seated on 
an altar, head in hands, and on his lap lies the dead child who has been stabbed 
repeatedly. Again, this is a reference to the Iliupersis of Arktinos. The same version 
appears later on the Tabula Iliaca of the Capitoline Museum. Talthybios, the he
rald, is shown standing before Andromache, who, holding Astyanax in her arms, 
awaits his destruction. Some of the representations on bronze shield straps which 
show a warrior attacking a small boy, may also refer to the version of Arktinos. As 
these are isolated scenes, it is difficult to be certain, but it is much more likely that 
Astyanax would be chosen for a single scene, than another of the Trojan children. 
A representation such as that on the panel of the shield strap from Olympia show
ing a warrior attacking with a sword a small boy whom he holds up by the arm, 
is thus likely to be the death of Astyanax according to Arktinos Iliupersism. For 
the taking of Helen by Menelaos also, there seem to have been two different tra
ditions in the Epic Cycle. The Scholiast on Aristophanes’ Lysistrata ( 155 ) refers

122. Mota, «Representations figurees de la mort de Troilos», RA, 1957, p. 26; but cf. Preller, 
Heldensage, IIs, p. 1260.

123. Schol. Lycophr. 1268; Schol. Eurip. Andr. 10 ( Lysanias, F.H.G. iii, 342 ); Paus. X, 25, 9.
124. II, XXIV, 734 - 5.
125. Proclus, Chrest. ap. Arktinos.
126. Tr., 709 - 725.
127. A still later tradition records Menelaos as responsible for the death of Astyanax - Serv. 

Ampl. Aen. II, 457.
128. Wiencke, AJA, 1954, p. 287 - 8.
129. Syracuse 21894, from Gela, Mon. Ant., XVII, p. 222; Dugas, op. cit., pi. Ill, 9.
130. ARV, p. 126, 66.
131. Schildbander, pi. 29, 9 c.
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to Lesches the tradition that Menelaos, on seeing the breast of Helen, cast away his 
sword rather than kill her as he had planned. A different version is recorded by 
Proclus as having been told by Arktinos: Menelaos finds Helen, kills Deiophobos, 
and takes Helen to the ship. This version is closer to that told in the Odyssey and 
appears to be the older of the two132. The two traditions resemble each other in 
that in each Helen ultimately was led away by Menelaos. For this reason to deter
mine which version the representations on pottery reflect is extremely difficult. 
Mrs. Ghali-Kahil divides the early pottery on the basis of Menelaos’ attitude to
wards Helen133. The representations which show Menelaos leading Helen away 
she attributes to Arktinos, while those in which Menelaos is shown simply confront
ing Helen she attributes to Lesches. The representation of Helen and Menelaos 
on the Mykonos pithos clearly reflects the tradition of Lesches, yet Menelaos has 
his hand on her wrist, and is therefore also leading her away. There is no way of 
distinguishing the version behind simple scenes in which Menelaos either facing 
Helen, or having turned, leads her away, unless some other clue is given by the 
artist. If Helen is shown revealing her beauty, as on the pithos, the attribution is 
clear. If two warriors rather than one are shown, they are likely to be Odysseus and 
Menelaos, and the reference could be to Arktinos or to the Odyssey.

It is thus clear that two of the most important episodes on the body of the pithos 
reflect the Little Iliad of Lesches. The Wooden Horse appears in both the Little 
Iliad and in the Iliupersis of Arktinos and could reflect either one. It remains to be 
seen if the tale of the slaughter of the women and children of Troy, clearly part 
of the epic tradition, can be attributed to one or the other, It is always possible 
that this episode existed in both accounts, as did the Wooden Horse. The evidence 
is slight, but there are a few indications that it was included at least in the Iliuper
sis of Arktinos. In the Hekabe134 reference is made to the plan of the Greeks to kill 
Polyxena. This we know reflects the tradition of Arktinos. The chorus later laments 
the deaths of the children and old men135. Does this mean that the scene in which 
infants are killed is also to be referred to Arktinos? On the Tabula Iliaca of the 
Capitoline Museum, there is the same sort of combination. Talthybios, the herald, 
stands before Andromache to announce the plan to kill Astyanax, again a scene 
which reflects Arktinos. Elsewhere, Trojan women are being killed. It is therefore 
possible, although not certain, that the origin of this episode was in the Iliupersis 
of Arktinos, which must then have narrated the captivity of some of the women 
and children, and the slaughter of others. That the pithos reflects more than one 
epic tradition need not argue against this. Although the Iliupersis of Polygnotos 
reflects the Little Iliad of Lesches more than any other of the epics, it too depends 
on more than one narrative.

The entire pithos may be interpreted as an illustration of the part played by Odys

132. Od. VIII, 493 f.
133. Hilene, p. 31, p. 71 f., p. 99 f.
134. Eurip. Hek. 107 f.
135. Hek. 475 f.
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seus in the Fall of Troy. His crafty planning produced the Wooden Horse, and the 
success of the expedition was the result of his leadership. So also, the extermination 
of the children of Troy, on which the artist of the pithos has concentrated, was part 
of his diabolical scheme. He it was who pointed out the folly of leaving the son un
harmed when once the father had been killed136. He recommended the sacrifice 
of Polyxena137, and according to one tradition at least, he ordered the killing of 
Astyanax.

The Weapons

Among the interesting features of this pithos is the careful representation of the 
armed warrior. The weapons present a picture quite in keeping with what we know 
of the equipment of the late Geometric and early Archaic fighter. He carries two 
spears, a relatively small round shield, wears a helmet with plume and tall plume 
holder, and has a sword with a scabbard slung on a telamon. Cuirass and greaves, 
which were at least sometimes part of the equipment, are here omitted.

The individual weapons prove to be particularly interesting. The sword, to be
gin with, is of special importance. The clearest representations to be found on the 
pithos are on Metopes 14 and 16, and in the hand of the foremost warrior in the 
belly of the horse ( Pis. 20 a, 26 a and 27 a ). This sword is frequently represented 
from the Geometric period to the sixth century, disappearing only when there is 
a greater interest in representing the spear duels of the hoplite. Hitherto, it has not 
been recognized as representing an actually existing type of weapon. Examples 
are numerous, and I give here only a few:

1. Oinochoe. Athens Agora. Inv. No. P 4885, Agora VIII, No. 44, 3rd quarter of 
the eighth century B. C.

2. Ivory. Artemis Orthia Sanctuary. Artemis Orthia, pi. Cl, and p. 210. Late eighth 
to seventh century B. C.

3. Terracotta shield. Tiryns. BSA, XLII, p. 93, pi. 18, A. ca. 700 B.C.
4. Hymettos Amphora. CV Berlin I, pis. 43, 1; 44, 1 and 2; BSA, XLII, p. 86, 

fig. 4. 700-680 B.C.
5. Bronze relief. Acropolis. Inv. No. 6963. de Ridder, Catalogue des bronzes trou- 

vees sur ΓAcropole d’Atkenes, No. 40; JHS, 1892-3, pp. 268-9, fig. 32. This is an 
especially good example, and shows the rivets clearly.

6. Bronze relief. Olympia. Olympiabericht, I, pi. 28. Late seventh to early sixth 
century.

7. Moulded pithos. Artemis Orthia Sanctuary. Dawkins, op. cit., pis. XV, XVI, 
Sixth century.

8. Nettos Amphora. Athens National Museum, Inv. No. 1002. ABV, p. 4, 1. 
Late seventh century.

9. Tyrrhenian amphora. ABV, p. 105, 2, Castellani Painter. A A 50 (1962), p. 58 
f., and figs. 5-6. Sixth century.

136. Eurip. Troad, 723; Clem. Alex. Strom. VII, 2, 19.
137. Eurip. Hek., 133 f.; Diktes, V, 13.

9
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The sword has the swelling grip and hand-guard with downward sloping shoul
ders that are characteristic of the swords classified as Naue II, and known from 
actual finds in the Aegean from ca. 1200 B. C. on138. The type of pommel and pom
mel-attachment, however, is quite unlike any of those so far found either in Greece 
or the Aegean islands. It is a lunate pommel, and the artist has taken great care in 
every case to indicate that the side-pieces and pommel were attached by means of 
rivets, three on the pommel, one on the hand-grip, and five on the hand-guard. 
Quite clearly he had a definite weapon in mind.

Although no parallel has been found amond the extant remains in Greece pro
per or the Aegean, the origin of the sword can be traced. A flanged T-shaped pom
mel is known in the Aegean from the early fourteenth century to sometime in the 
twelfth century B.C., having been adopted ultimately from the Orient139. How
ever, unlike the sword on the Mykonos pithos, on none of these weapons (Miss San- 
dars’ Classes D ii, E ii, and F) is there more than one rivet hole for the pommel at
tachment. Moreover, these Aegean bronze swords differ in grip, hand-guard and 
blade from the Iron Age Type II sword which replaced them. A T-shaped, or fre
quently lunate, pommel appears likewise on a group of small swords and daggers 
that is found in Sicily and Italy. These weapons first appear at some time during 
the Late Bronze or Early Iron Age, the earliest probably being a miniature sword 
from the Modica hoard, dating to the eleventh century B.C.140. Miss Sandars has 
pointed out the relationship of these to the Class F sword in which she sees their 
origin. These likewise have a single pommel rivet. There are, however, some swords 
and daggers with lunate pommels resembling those on the Mykonos pithos in that 
they have two or even three horizontal rivet holes for the pommel attachment. 
These, moreover, while not fitting into the Naue II group, have a grip and hand- 
guard with sloping shoulders that have nothing to do with Class F141. With the 
exception of two unique swords from Hammer, Bayern ( Bronze C ) and Dollerup, 
North Jutland ( Northern Bronze Period II)142, a flanged lunate pommel with 
two or three horizontally placed rivets appears to be unknown in Europe and the 
Balkans at this time. An iron sword, dating to the very end of the Bronze age, found 
by the Swedish at Idalion143, has a splaying lunate pommel with two horizontally 
placed rivets, but the wavy profile of the hand-grip differs from those of the other

138. The earliest sword for which there is any reliable context is that from the shaft grave at 
Tiryns, which cannot be dated closely, but falls within 1200 and 1100 B.C.

139. N.K. Sandars, «Later Aegean Bronze Swords», AJA, 67 (1963) pp. 117 f.
140. K.R. Maxwell-Hyslop, Notes on Some Distinctive Types of Bronzes from Populonia, Etru

ria», PPS, 1956, p. 135.
141. For example: O. Montelius, La Civilisation Primitive en Italic, 1895, pi. 355, No. 17, iron, 

from Rome; A. Tallochini, «Le Armi di Vetulonia e di Populonia», Studi Etruschi, XVI ( 1942 ) 
pi. IX, No. 51.

142. Ebbe Lomborg, «Donaulandische Kulturbeziehungen und die relative Chronologie der 
friihen nordischen Bronzezeit», Acta Archaeologia, Copenhagen, Vol. XXX ( 1959) pp. 136-7, 
figs. 37 and 38; N. Sandars, op. cit., p. 143.

143. S.C.E. II, No. 208, p. 537, and pi. CLXXI. Other swords, from the archaic levels, were 
thought by the excavators to be of the same type, but their fragmentary condition excludes certainty.
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swords, and the pommel is much less extreme. The sword is, for the moment at 
least, unique.

The large lunate pommel of the sword on the Mykonos pithos is far closer in 
form to those of the Italian and Sicilian weapons than to the Idalion sword. It seems 
likely that the Italians were responsible for the addition of extra rivets to the lunate 
pommel, at the same time increasing its size. The sword of the Mykonos pithos 
appeared in Greece sometime during the eighth century, as a result of trade with 
Italy and Sicily. The Greeks are known to have been trading in that area from about 
750 B.C. on, and it is at about this same time that Italian types of fibulae turn up 
in Greece144. Moreover, an Italic type of shield was found in the excavation of the 
Stadium at Olympia145. The Greeks evidently combined the new lunate type of 
pommel with the hand grip and guard of the Naue II sword to produce the type 
shown on the Mykonos pithos.

The Naue II swords were used both for slashing and for stabbing, and thus, while 
they generally retain some sort of mid-rib, it is slight in comparison with that of 
the Aegean swords of the Bronze Age. The two grooves on the blades of the swords 
on the pithos, however, are probably best interpreted as blood channels, likewise 
a common feature on many of the Naue II swords. The origin of these swords has 
been shunted back and forth between Europe and the East. It now appears that 
Europe has a better claim to them146, although the route by which they entered 
Greece remains to be studied. Catling147 has divided the Naue II swords of the 
Mediterranean into four groups on the basis of the shape of the hilt. There appear, 
however, to be some variations which are not covered by this grouping, and these 
can most likely by explained by Mrs. Vermeule’s hypothesis of different smithy 
traditions148. The shape of the blade must be taken into consideration, as it is cast 
in one piece with the hilt. The blades show considerable variety, ranging from a 
straight, narrow blade, to a leaf-shaped blade, and finally to a broad blade with 
straight or slightly convex edges, like those on the Mykonos pithos. Some swords 
straddle the groups listed by Catling149, and others fit into none of the listed cate
gories150. Although of a type hitherto unknown in Greece, it is best for the time 
being to classify the sword on the Mykonos pithos as belonging to the general ca
tegory Naue II, with the reservation that all the Iron Age swords of Greece need 
to be studied and reclassified. At the present moment, study of the swords is ham
pered by the poor state of preservation, and by the lack of adequate context in most

144. Olympia, Vol. IV, pi. 21. For this observation I am indebted to Dr. Homer Thomas, who 
generously discussed the problem of the swords with me.

145. Olympia Inv. No. B 1799, Olympiabericht, V, pp. 40 - 42, fig. 19, and Olympia, IV, pi. 20.
146. Hector Catling, «Α New Bronze Sword from Cyprus», Antiquity, XXXV ( 1961 ) p. 118.
147. Ibid., p. 115- 122.
148. Emily Townsend Vermeule, «The Mycenaeans in Achaia», AJA, 64 ( 1960 ) p. 1 f;. cf. 

Catling, op. cit., p. 116 f.
149. The sword, Olympia E 239 ( Olympische Forschungen, I, p. 164, and pi. 70, a and b ) belongs 

either to Catling’s group 2 or 3, yet has a blade closer to those of group 4.
150. For example: a sword from Phokis, Arch. Ephem., 1897, p. 110, fig. 1.
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cases. The lack of actual comparative material from Greece can be explained also 
by the fact that from archaic times on, it seems not to have been the custom to 
bury armour with the deceased. Even the big sanctuaries have yielded little in the 
way of swords, and most of these are in too poor a condition for accurate recon
struction. It is fortunate that this gap is filled by the representations on bronze reliefs 
and on pottery, without which the existence of this sword in Greece would not have 
been known. The fact that it represents a weapon that must have been in use through 
the archaic period at least, should be a warning against accepting too easily as obsolete 
«heroic» equipment, weapons which for the moment have no exact parallels among 
the finds contemporary with the representation.

As with the sword, the scabbard shown on the pithos is carefully represented, 
being each time of the same design. It is roughly rectangular in shape, and is bound 
by thongs. Remains of wood, interpreted as pieces of scabbards, have frequently 
been found with the swords of this period, and it is likely that this scabbard was 
meant to represent a wooden one. The small triangular projection at the top of 
the scabbard is no doubt a sort of blade-protector, as it appears to fit exactly the 
part of the blade exposed in the fork of the hand-guard. The same scabbard, includ
ing even the detail of the blade-protector, is known from a good many other repre
sentations151, and like the sword, is to be considered as representing the actual 
equipment of the warrior.

The helmet shown on the pithos has a tall hook-shaped crest-holder, plume-ridge 
decorated with an impressed checker-board pattern, neck-guard, and project
ing cheek-pieces. Only two examples are shown in entirety, one held by the warrior 
striding on the tail of the horse, and another being held out by the warrior in the 
topmost window of the horse (PI. 18 a-b ). The others, always without cheek-pieces 
and neck-guard, frequently without the tall crest-holder, or with the checker
board pattern reduced to one row of stamps152 are best explained as abbreviated 
versions of the same helmet. The cheek-pieces have no doubt been omitted to show 
the face, for the only two complete helmets are carried rather than worn153. Fur
thermore, the crest is reduced only when space requires it.

Excluding crest and holder, the helmet will have been constructed of two or four 
different pieces, depending on whether or not the cheek and neck-guards are to be 
considered as one piece. The method of construction no doubt resembled that of 
the Geometric helmet found at Argos154, the lower pieces being joined to the cap 
by means of rivets. The relief lines on the Argos helmet are indicated on the pithos 
helmets by means of incised lines. It is amusing to note that, as with so many other

151. For example, Athens Nettos Amphora; late Geometric amphora, Benaki Museum, BSA 
XLII ( 1947) pi. 19; fragment found by Kontoleon on Tenos, Ergon, 1958, p. 165, fig. 172.

152. Compare the warriors in Metopes 1 and 2.
153. The helmets of the early Panathenaic Athenas, such as the one on the Burgon Amphora, 

are most probably also to be explained in this way. The cheek pieces of a Corinthian helmet are 
omitted for the same reason on a terracotta group in the National Museum at Athens, Inv. No. 
4082.

154. Paul Courbin, «Une tombe geometrique d’Argos», BCH, 1957, p. 356 f.
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details, here too the artist has confused left and right. On the helmet held by the 
man in the neck of the horse, the cheek guard is longer than the neck-guard, where
as on that held by the man on the tail of the horse, the neck-guard is longer.

The helmet is of a type hitherto unknown in Greece, this form of cheek and neck- 
guard having turned up, to date, neither on pottery nor among the votive models 
and full-sized helmets. There are, however, from scattered areas in Greece, many 
examples of this type of crest-holder, and plume ridge with checkerboard pattern. 
The following list includes only a few of the more interesting ones.
1. Votive terracotta shield from Tiryns. BSA 42 (1947) pi. 18 A. Late Geometric. 

Plume ridge with checkerboard pattern.
2. Votive terracotta shield from Samos, Heraion, AM, LVIII, p. 120, fig. 66, and 

Beil 37, 1. Late Geometric.
3. Bronze figurine. Winifred Lamb, Greek and Roman Bronzes, pi. XV, c. Late Geo

metric.
4. Fragmentary votive helmet. Siphnos, seventh century votive deposit of a tem

ple on the Acropolis ( Kastro ). BSA, 1949, p. 21, No. 3, and pi. 9, No. 5.
5. Bronze votive helmets from Praisos, BSA, VIII (1901-2) pi. X. Late eighth to 

seventh century on. Five have a small square face opening, but no separate cheek 
pieces. One looks like an attempt at a Corinthian helmet, but may not be.

6. Euphorbos Pinax from Rhodes. British Museum No. A 749. A. Salzmann, 
Necropole de Camiros, 1875, pi. 53. Note helmet of Menelaos.

7. Aristonothos vase. Pal. Conservatori. Pfuhl, M. u. £, iii, fig. 65. Cf. also My- 
lonas, op. cit., p. 43. The crest holder is attached to a simple cap helmet that is 
held in place by a chin-strap.

8. «Melian» amphora. Bronzereliefs, pi. 55 a. Shows a sphinx wearing a helmet 
like those worn by the early Panathenaic Athenas.

9. Burgon Amphora. Early Panathenaic. British Museum No. B 130. Peter Cor
bett, «The Burgon and Blacas Tombs», JHS 1960, p. 52 f., and pi. I.

It can be seen that this form of crest-holder turns up on a number of different 
helmets, some of which afford more protection than others, and some of which are 
surely abbreviated helmets. Even allowing for the fact that on many of the Geome
tric vases the representations are enigmatic, there appears to have been as much 
variety in helmet styles during the eighth and seventh centuries as during the late 
Bronze Age155. The helmet shown on the Mykonos pithos fits with no difficulty 
into this group, and adds to the variety. We offer the suggestion that this helmet 
was in actual use, and that it was Greek, since it has parallels neither in Italy nor 
to the north of Greece.

Two types of shield are represented on the pithos. That on metopes 2 and 3 ( Pis. 
20 b and 21 b ) is a round, convex shield with a straight offset rim. It is not as close 
in form to the Argive shield as are those on the pithos in the Ciba collection156,

155. Cf. M.F.S. Hood and Piet de Jong, «Late Minoan Warrior Graves», BSA, XLVII 
( 1952 ) pp. 257 - 8.

156. Ernst Berger, in Ciba-Blattern, July - August, 1962.
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the rim being larger and the curve of the shield more pronounced. It belongs in the 
general category of the pre-Argive shields known from Olympia and Delphi157. 
The miniature votive shields and the remains of full-size shields indicate for the 
eighth and seventh centuries a wide variety of the round shield with offset rim, most 
with single hand-grip, some with telamon as well. The profiles of the votive shields 
from the Heraion of Samos, if indeed they are reasonably accurate copies, indicate 
the range to be expected in the degree of convexity and size of rim.

The second type, shown on the neck panel and on all but the middle panel of the 
body, while having as good a claim as any to the title of άσπίς όμφαλόεσσα, does not 
resemble exactly any of those so far classified as «omphalos» shields. Nor does it 
resemble any of those classified by Kunze as pre-Argive. It gives the impression of 
being constructed in two layers158, and one is reminded, in spite of the evident dif
ference in size, of one of the shields on the reliefs of the palace of Sennacherib at 
Kujundschik159. There are no exact comparisons, however, and it is possible that 
the artist intended a simple shield with omphalos bordered by concentric circles, 
perhaps constructed of metal laced to wood and leather. The problem of the om
phalos shield has frequently been discussed, and Kunze has rightly pointed out the 
difficulty of drawing conclusions about the material of the shield, and even the form, 
from the early representations on pottery160.

Among the shields known as omphalos shields, there is considerable variety, the 
«omphalos» ranging from a small button-like or conical umbo to a larger central 
boss, sometimes convex, sometimes a protome. The shield with a long spike project
ing from the center, known from Crete161, Cyprus162 and the Kerameikos163 
might also be added. The term «omphalos» is misleading when applied to so many 
different types of shield, and since the appearance of the Homeric άσπίς όμφαλό
εσσα, remains a puzzle, a distrinction had best be made between the relatively flat 
shield with central umbo, and those whose shape is convex.

Although exact parallels for the convex shield of the Mykonos pithos have not 
been found, it is reasonable to suppose that here too an actually existing piece of 
armour was intended. The shield with offset rim, in any case, agrees with what is 
known of the pre-Argive shield. We have, thus, another indication that weapons 
and armour used in the Geometric period rather than being discarded with the 
introduction of hoplite tactics, continued to be used. Moreover, the new equipment, 
as well as the hoplite formation, will not have taken hold everywhere at the same

157. Olympiabericht, II and V.
158. Cf. II. XII, 295, the shield of Sarpedon.
159. W. Helbig, «Ein homerischer Rundschild mit einem Biigel», Jahreshefte, 1909, p. 21, figs. 

10 and 11.
160. Bronzereliefs, p. 18. Cf. also a seventh century pyxis, Athens, National Museum, FS, pi. 

24 I, b. Πόρπαξ and άντιλαβή show clearly, yet the warrior holds the shield out in front of him 
as if it were of the small hand-grip type.

161. Silver bowl from Amathus, Jahreshefte, 1909, p. 26, fig. 16.
162. Idalion, cf. S.C.E., II, p. 578, and pi. CLXXV.
163. Ker., IV, pi. 37, and p. 27.
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time. A lead figurine from the Artemis Orthia sanctuary164 brings the single-grip 
shield with «omphalos» down to the end of the seventh century, at least in Laconia. 
An aryballos found at Corinth, and dating to the beginning of the seventh century 
B.C.165, shows hoplites without greaves, while any number of hoplites continue 
the Geometric practice of carrying two spears166. These cannot all be «archaisms»167.

Composition

The decoration of the Mykonos pithos differs from that of the other known pi- 
thoi of the Tenian-Boiotian group in that the panels on the body, rather than form
ing a continuous frieze decoration, are broken up into a series of metopes. The in
terest of the vase painters of this period ran more to frieze decoration, showing ani
mal files or continuous battle scenes. Emphasis on a single panel, however, frequent
ly occurs from the late Geometric period on, particularly on Cycladic pottery. 
Although these panels are placed more often on the neck of the pot, they are also 
used as a shoulder decoration, usually containing either a single head or figure, 
or a heraldic device of some sort. With the breaking up of the close geometric sys
tem of decoration that is a symptom of the early Orientalizing period, comes the 
decoration of pottery and metal work in metopes, evidently an Aegean develop
ment. Although the Mykonos pithos is to date the earliest known with this system 
of decoration, a comparable metope arrangement is to be found on some of the 
pithoi of the Naxos and Cretan groups168, and panels arranged vertically occur 
on some of the terracotta figurines found on Siphnos169.

Most of these are single figures or heraldic groups. Experimentation with the 
problems of a closed composition of either two or three figures, arranged in single 
panels or in a series of metopes, was a development of the seventh century, and 
seems to have interested the ivory and metal workers considerably more than it did 
the decorators of vases. It is particularly interesting, therefore, to find a series of 
three-figure compositions on a pithos of the Boiotian-Tenian class. It serves to em
phasize the connection, already remarked by scholars, of the pithos workshop with 
the metal-working establishments. The Mykonos pithos, moreover, stands near 
the very beginning of the three-figure composition, being the earliest example found 
to date. It is remarkable therefore that the reliefs include some of the most bril
liant three-figure compositions of Greek art.

Characteristic of both two- and three-figure compositions of the early period 
is the emphasis on vertical lines, a result of the fact that the earliest representation

164. Artemis Orthia, p. 263, fig. 122 a. 635 - 600 B.C.
165. AJA, 59 (1955) p. 225, pi. 68, fig. 10.
166. For example, VS, pi. XXXIII, and pi. XXVI, 5 b.
167. As Miss Lorimer, BSA, 42, p. 95 f.
168. Cf. neck fragment from Naxos, Atli, p. 267 f., pi. Ill; from Crete, neck fragment, Relief- 

pithoi, pi. VI, 2; shoulder fragment, Reliefpithoi, pi. VI, 3, both of the third quarter of the seventh 
century B.C.

169. BSA, XLIV, pi. 7, and 8, 4-5. Early second quarter of the seventh century.
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of three figures in a panel is simply a series of three upright figures. These vertical 
lines are gradually broken by one or two diagonal lines. The arms of both Hekabe 
and Neoptolemos on the neck of the pithos, Boston 99.505170 connect the side fig
ures with the central and most important figure of Priam. On a slightly later 
shield strap from Olympia171 the spears of both Achilles and Penthesileia form a 
strong diagonal line. In most of these, the line of the arms and legs acts simply to 
emphasize or to unite the vertical elements of the composition. Most of the early 
three-figure compositions actually consist simply of the addition of a third upright 
figure to a two-figure composition. Ariadne, for example, adds little to the group 
of Theseus and the Minotaur on the gold reliefs from Corinth172.

On the Mykonos pithos, however, is a type of composition for which there are 
few parallels in this early period. Two figures, framing the metopes, are placed 
vertically to be sure, but the third figure is placed between them, and the wild over
lapping of arms, legs, swords and spears, breaks up the composition into a series of 
geometrical planes, superimposed as it were, upon the vertical and diagonal lines 
formed by the three figures. One of the few examples that is in a class with this 
composition is a terracotta relief from Rhodes173 Here, in the arms and weapons 
of the two warriors, is a similar combination of linear and geometrical pattern.

On the Mykonos pithos, particularly worthy of attention are the metopes num
bers 8, 9, 14, 15 and 17. ( Pis. 23 b, 24 a, 26 a-b and 27 b ). Subtle curves leading 
through the arms from one figure to the other, and careful repetition of line and 
geometrical pattern add to the interest of the composition. On metope number 8 
is an especially complicated combination of straight and curved line, repeated tri
angular planes, and crossing diagonals running between the two side figures.

This combination of plane and linear composition is a characteristic of some of 
the finest relief work of the fifth century174. It is particularly interesting to find 
it in so sophisticated a form at such an early date.

The choice of metope decoration by the artist of the Mykonos pithos was per
haps determined by the fact that rather than a continuous scene of slaughter, he 
had in mind single scenes, involving individual heroes.

Chronology and Attributions

The chronology of the Tenian-Boiotian group has been studied by Schafer, who 
has divided them into three groups. Group I he has dated to the second half of the 
eighth century, beginning shortly before 750 B. C. His second group covers the 
first half of the seventh century, while two remaining pieces form a third group 
coming down into the second half of the seventh century. Although Kontoleon 
has not yet published his views on the chronology of all the pithoi, he has given 
an indication in the lowering of the date of fragment T 1, the earliest of Schafer’s

170. Sagenbilder, pi. 38, R 4.
171. Schildbander, pi. 20, V, c.
172. Reichel, Griechische Goldrelief, Taf. 13; F. Matz, Gnomon, 1937, p. 412.
173. Fr. Matz, Geschichte der griechischen Kunst, I, (1950), pi. 288 a.
174. See for example the metopes of the temple of Zeus at Olympia, and the Parthenon.
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Group I, to 700 B.C., finding that it is part of the same pithos as T 917S. A 
lowering of the dates of the early pieces is supported by the evidence from the 
Athenian Agora, which is in favour of a generally lower date for Attic Geometric 
than that proposed by Kubler176. It is likely moreover that further study of these 
pithoi will show that they cover a shorter span of time than proposed by Schafer, 
coming down not very far into the second half of the seventh century. It is most 
probable that several workshops and artists were producing at about the same time 
most of the pithoi of Schafer’s Group II.

The Mykonos pithos, which fits into Schafer’s Group II, is a good example of 
work that is thoroughly Cycladic in overall composition, while strongly influenced 
by Attic work in certain of its details. The Cycladic character is evident in the di
vision of the body into horizontal panels divided by parallel lines and broken up 
into metopes. The placing of a horse in a large panel on the neck is likewise a fa
vorite form of Cycladic decoration, a similar horse or animal protome occurring 
frequently on amphoras of the Heraldic and Ad groups177.

The Wooden Horse itself, however, resembles more the horses of Attic Geometric 
and Protoattic pottery, although certain similarities are to be found in the Protome 
group. He stands as an Attic Geometric horse, straight and stiff, all four feet upon 
the ground. His body is long and tubular shaped, and his head is carried on a high, 
straight neck. The head is, however, smaller in proportion than is usual on either 
Cycladic or Protoattic horses. The jaw of the horse has a strongly emphasized curve 
travelling up to the base of small upright ears. This feature, which is a characteris
tic of the horses of the Protome group178, appears occassionally on horses of the 
earlier Heraldic group and likewise on Protoattic horses179. The tail of the horse, 
set low on the rump, with a herringbone pattern of stamped lines, a characteristic 
of the horses of the Tenian-Boiotian group, also has parallels among the Protoattic 
horses180. The mane of the horse, carefully incised and falling somewhat stiffly 
over one side of the neck to end in sharply pointed strands, is a Geometric version 
of the somewhat freer manes found on Cycladic horses of the Protome, Be and «Me- 
lian» groups.

Comparisons with Protoattic, Argive and Cycladic pottery indicate a date of 
ca. 675 B. C. for the Mykonos pithos, and enable us to place chronologically some 
of the other pithoi of Schafer’s Group II. The figures of the pithos are, furthermore, 
clearly in the world of the forerunners of archaic sculpture, falling somewhere 
between such figures as the Mantiklos dedication to Apollo181, and a wooden

175. Kontoleon, Gnomon, 32 ( 1960) pp. 719- 722.
176. Agora VIII, p. 4 f.; Brann, AJA, LX ( 1956 ) p. 73.
177. See Dilos, XV, pi. 25, 9 a; ibid., XVII, pi. 2, no. 4; for Cycladic groups cf. Brock, BSA, 

44, p. 74.
178. See D61os, XVII, pi. 12, no. 19
179. CV. Berlin, 1, pi. 21, A 32.
180. See above, n. 179.
181. G.M.A. Richter, Kouroi, p. 26, and figs. 9-11.
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statuette of the third quarter of the seventh century B. C. from Samos182.
A particularly close parallel in painted pottery is the Argive fragment showing 

the blinding of Polyphemos. (PI. 29 d ). This has been dated by Courbin183 to 
the second quarter of the seventh century. The figures show the same combination 
of frontal and profile body, and the flat Daedalic heads of the figures of the Myko
nos pithos are not far removed from those of Odysseus’ men. The proportions of 
the figures, with their large heads and eyes, are similar, and there is the same in
terest in the representation of details such as the knee cap and elbow.

That the Mykonos pithos belongs near the beginning of the second quarter of 
the seventh century, is indicated also by a comparison with the Naxian «Aphrodi
te» Amphora ( PI. 29 b - c) dated by Karousos184 to the middle of the second quar
ter. The Mykonos horse is more Geometric than the horses on this amphora, and 
the figures too are less developed. Those on the Eleusis Amphora of the Polyphemos 
painter185 show likewise a decided advance over the figures of the pithos.

Close to the Mykonos pithos, but probably a bit earlier, is the fragment of a re
lief pithos found on Delos in the 1962 excavation of the Archeghesion. ( PI. 30 a )186 
The measurements of the fragment are as follows:

Maximum preserved width: 0.115 
Maximum preserved height: 0.07 
Thickness at top: 0.02

at bottom: 0.021

The clay is of a brick red colour, coarse, with mica and large pieces of grit. It is 
redder in colour than that of the Mykonos pithos. A thin slip, much less refined than 
that on the Mykonos pithos, covers the surface. The artist smoothed it with his fin
gers, marks of which can be seen to the right of the figure. The fragment belongs 
to the shoulder of a large pithos. A male head, broken off at the shoulder, is preserv
ed, and faces left. Above is part of the ridge border that is usual on these pithoi. 
The head measures 0.03 from the top to the chin, being somewhat larger than those 
on the Mykonos pithos. The relief also is considerably higher, and the pithos from 
which it came must have been a massive one. A herringbone pattern is used for the 
hair, resembling but not exactly similar to that on the heads of the Mykonos pi
thos, while the beard is indicated by a series of dots like those used to outline the 
vulture on the Prometheus fragment in the National Museum of Athens187. The 
hair is outlined, the face and neck are not. In technique it is similar to the Myko
nos pithos, being applied relief. The workmanship however is somewhat less care

182. D. Ohly, Ath. Mitt., LXVIII ( 1953 ) pp. 86 f., no. 5; Richter, op. cit., pp. 26 - 7, figs. 
17 - 19.

183. Paul Courbin, BCH LXXIX ( 1955 ), pp. 1 - 49, pi. I.
184. JdL, 1937, p. 175.
185. Mylonas, op. cit.
186. Delos Inv. No. A 62 739 bis. The French School of Archaeology has generously given me 

permission to publish the fragment. I should like to thank the excavator, M. Ducas.
187. Inv. No. 2495 Reliefpithoi, T 2.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



A RELIEF PITHOS FROM MYKONOS 75

ful, and less attention is given to detail. The ear, for example, is formed by a sim
ple line in the form of a C.

Whether it was made on Delos, or imported from elsewhere, is not now clear. 
Although related to the Mykonos pithos in style, the figure is coarser and heavier, 
the clay less refined and evidently from a different clay bed, and it is therefore ap
parently not from the same workshop, if indeed from the same island.

Besides the Delos fragment, a good many of the pithoi of Schafer’s group II can 
be placed chronologically with the Mykonos pithos. Contemporary with, or per
haps a bit earlier is a group formed by two pieces, a fragment in the Bibliotheque 
Nationale188 showing Europa on the bull, and part of a pithos, from Tenos, show
ing Ariadne and Theseus on Delos189. The figures on both pieces have dresses that 
are decorated with an identical system of patterns. I have seen these in photograph 
only, but attribute then to the same man, whom I shall call the Ariadne Master.

Shape, as well as stylistic development, connects the Mykonos pithos more close
ly with a group of three pieces, Relief pithoi B 119°, B 2191, and B 3192. The head of 
the Perseus on the fragment, B 3, is very close to those of the attendants of the 
Potnia on B 1. Details such as the hair and ear are identical. Although I have seen 
B 3 only in photograph, I attribute this fragment and B 1 to the same man, whom 
I shall call the Master of the Athens Potnia. The Perseus of B 3 is very close to the Per
seus of the Louvre pithos, B 2, and has been called a replica193. B 2 is related to 
both B 1 and B 3, and is a product of the same workshop.

The Mykonos pithos is one of the masterpieces of the Tenian-Boiotian group, 
surpassing most of the other pithoi in the beauty of its composition and subtlety 
of its modelling. It is the product of a workshop closely related to that which pro
duced the pithoi B 1, B 2 and B 3. It is a splendid addition to our knowledge of 
archaic Greek art, that we have so fine a work from the hand of one of the most 
accomplished of the seventh century artists, and it is to be hoped that future exca
vation and research will turn up other pithoi by the same hand.

MIRIAM ERVIN

188. CV. Paris, Bibliotheque Nationale, 2, pi. 94, No. 2; Reliefpithoi, B 5.
189. Atti, p. 267 f, pi. I. Kontoleon dates it close to 700 B.C.
190. Athens, National Museum Inv. No. 5898.
191. Louvre, Inv. No. Ca 795.
192. Louvre, Inv. No. Ca 937.
193. Reliefpithoi, p. 73, B 3.
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Α' ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Τά τείχη τής Ρόδου επαινούν, ώς γνωστόν, ό Στράβων ( XIV, 652), ό Αϊλιος ’Αρι
στείδης (XLIII, 3 ) καί έμμέσως ό Δίων ό Χρυσόστομος ( XXXI, 163 ), όμιλοϋντες μετά 
θαυμασμού καί περί τών λοιπών δημοσίων κατασκευών τής πόλεως. Ό Παυσανίας έπί- 
σης (IV, 31, 5) συγκαταλέγει τήν Ρόδον μεταξύ τών άριστα τετειχισμένων χωρίων τής 
εποχής του: τά μεν οϋν Βαβυλωνίων ή τά Μεμνόνεια τά έν Σούσοις τείχη τοϊς Περσι- 
κοϊς ούτε εΐδον οϋτε άλλων περί αυτών ηκουσα αύτοπτονντων τά δέ έν Άμβρόσσω τη 
Φωκικη έν τε Βυζαντίω καί Ρόδω — ταντα γάρ δη τετείχισται τά χωρία άριστα —· τού
των Μεσσηνίοις έστίν έχυρώτερον.

Ή άρχική οίκοδόμησις τών τειχών τής Ρόδου άπετέλεσεν άσφαλώς τήν πρώτην μέ
ριμναν τών ίδρυτών τής πόλεως. "Ίσως μάλιστα ήρχισεν άμέσως μετά τήν έπίτευξιν τής 
πολιτικής ένότητος τών τριών παλαιών πόλεων (411 π.Χ.)1, κατόπιν τής όποιας συνετε- 
λέσθη ό οικιστικός συνοικισμός τοΰ 408.

Ή Ρόδος, κατά τό τέλος τής 5ης καί έντός μεγάλου μέρους τής έπομένης έκατοντα- 
ετηρίδος, μετέσχε τών περισσοτέρων περιπετειών τής λοιπής Ελλάδος, είχε δέ καί έκεί- 
νη ιδιαιτέρας περιπετείας. Παρά ταϋτα ούδέν γεγονός μαρτυρεΐται, τό όποιον θά ήδύ- 
νατο νά έπηρεάση σοβαρώς τήν κατάστασιν τής όχυρώσεώς της.

Χρήσιμοι διά τήν ιστορίαν τών τειχών τής Ρόδου είναι αί πληροφορίαι τάς όποιας 
περιέχει ή διήγησις του Διοδώρου περί τοΰ κατακλυσμού τοΰ 316 (XIX, 45) καί μάλι
στα περί τής πολιορκίας τοΰ 305/304 (XX, 81 εξ.)· κυρίως διότι έκ τών λεπτομερειών, 
αί όποΐαι άναφέρονται εις αύτήν, είναι φανερόν, ότι ό συγγραφεύς είχεν ύπ’ όψιν του 
προγενέστερα κείμενα, βασισθέντα επί έπισήμων ροδιακών πηγών, συγχρόνων προς τά 
γεγονότα2.

Ό κατακλυσμός συνέβη κατά τήν άνοιξιν τοΰ 316. Ό Διόδωρος λέγει ότι καί παλαιό- 
τερον εΐχον γίνει δύο άλλοι κατακλυσμοί, έκ τών όποιων ό πρώτος ότε ή πόλις ήτο 
νεόκτιστος καί διά τοΰτο είχεν άκόμη πολλήν ευρυχωρίαν. Τό τείχος άναφέρεται κατά 
τήν αίτιολόγησιν τοΰ τρίτου κατακλυσμοΰ (XIX, 45, 3 ): τών μέν οχετών διά τό δοκείν 
παρεληλυθέναι τον χειμώνα κατη μέλη μενών, τών δ’ έν τοϊς τείχεσιν οβελίσκων συμψρα- 
χθέντων...

Οί οβελίσκοι ήσαν άνοίγματα τοΰ τείχους, παρέχοντα διέξοδον είς τά παρ’ αυτό 
συρρέοντα ϋδατα. Είς τήν σελ. 77 είκονίζονται τά σχέδια ενός τοιούτου όβελίσκου τοΰ 
κλασσικού τείχους τής Κώ, ή όποια, ώς πόλις, παρουσιάζει πολλά τά κοινά προς τήν 
Ρόδον3. Τό σχήμα τών όβελίσκων, έκ τοΰ οποίου προέρχεται καί τό όνομά των, όφείλε- 
ται εις λόγους άσφαλείας, οί όποιοι έπέβαλον περιορισμόν τοΰ μεγέθους τοΰ έξωτερι-

1. Πρβλ. AM 73 ( 1958) 156
2. Πρβλ. Hiller ν. Gaertringen, RE Suppl. V, 779.
3. Πρβλ. Kirsten-Kraiker, Griechenlandkunde (19621) 845.
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ΟΒΕΛΙΣΚΟΣ TQT ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΩ

ΤΟΜΗ ΕΙΣ ΑΞΟΝΑ

Κ ATOVIJT

Σχεδ. 1. ’Οβελίσκος τοΰ τείχους τής Κώ
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κοϋ στομίου έναντι τοϋ έσωτερικοΟ, μετ’ άναλόγου συγκλείσεως των τειχωμάτων. ’Επει
δή όμως δέν φαίνεται πιθανόν δτι ή όνομασία αυτή όφείλεται είς την άπ’ εύθείας στε
ρεοσκοπικήν αίσθησιν τοΰ έσωτερικοϋ σχήματος των όχετών, πρέπει νά δεχθώμεν μάλ
λον δτι οβελίσκοι ώνομάζοντο κυρίως οί ξυλότυποι, τούς όποιους μετεχειρίζοντο κατά 
τήν κατασκευήν των καί δτι εξ αυτών μετεβιβάσθη τό δνομα είς τούς οχετούς.

Ό Διόδωρος όμιλεΐ περί ένός κυρίως τόπου είς τόν όποιον συνεκεντρώθησαν τά υδα- 
τα: θεατροειδοϋς4 δ’ οϋσης τής Ρόδον καί τάς εγκλίσεις των υδάτων κατά τό πλείστον 
είς ha τόπον ποιούμενης, ευθύς τά ταπεινά τής πόλεως έπληροντο ...

Σήμερον γνωρίζομεν δτι ή αρχαία Ρόδος κατείχε περίπου τήν έκτασιν τής συγχρόνου 
πόλεως, μετά τινων μικρών μόνον διαφορών είς τάς παρυφάς 5. Τό βορειότερον μέρος, 
εκείνο δηλαδή τό όποιον άντιστοιχεΐ προς τόν μικρόν λιμένα, τό Μανδράκι, είναι μάλ
λον έπίπεδον. Τό θεατροειδές λοιπόν, είς τήν περίπτωσιν ταύτην, άναφέρεται κυρίως 
είς τήν ύπόλοιπον έκτασιν, τήν περιλαμβανομένην μεταξύ τοϋ υψιπέδου τής Άκροπό- 
λεως καί τής άνατολικής παραλίας. Τό κεντρικόν μέρος τής έκτάσεως ταύτης καί είδι- 
κώτερον τό ύπέρ τόν μέγαν λιμένα, είναι τό έμφανίζον τήν περισσοτέραν καί προπαντός 
άδιάσπαστον κλίσιν. "Ενεκα τούτου δέν δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία δτι ό τόπος ό άπο- 
τελέσας τό έπίκεντρον τοΰ κακοϋ ήτο ή περιοχή τής μεσαιωνικής πόλεως, παρά τόν λι
μένα τοΰτον6. ’Εκεί άσφαλώς συνεκεντρώθησαν τά περισσότερα ίίδατα, συρρεύσαντα 
άποτόμως διά τών καθέτων, διηνεκών οδών τοϋ 'Ιπποδαμείου συστήματος καί έκεϊ έρ- 
ράγη τό τείχος καί άπεσοβήθη ή μεγαλυτέρα καταστροφή: τον γάρ τείχους ραγέντος 
επί πολνν τόπον έξέπεσε ταύτη τό συνεστηκός ύδωρ είς τήν θάλατταν (XIX, 45, 6).

Μετά ένδεκα έτη ή πολιορκία τοϋ Δημητρίου άπετέλεσε τήν μεγάλην δοκιμασίαν 
τών τειχών τής Ρόδου. ’Ιδού πώς άναγράφει ό Διόδωρος τήν γενομένην προπαρασκευήν 
τοϋ στόλου καί τής λοιπής δυνάμεως (XX, 82,4): είχε δέ ναϋς μακράς μεν παντοίας 
μεγέθει διακοσίας, υπηρετικά δέ πλείω τών εκατόν έβδομήκοντα' έν δέ τοΰτοις έκομί- 
ζοντο στρατιώται βραχύ λειπόμενοι τών τετρακισμυρίων συν ίππενσι καί τοίς συμμα- 
χονσι πειραταϊς. υπήρχε δέ καί βελών παντοίων πλήθος καί πάντων τών προς πολιορ
κίαν χρησίμων μεγάλη παρασκευή, χωρίς δέ τούτων ιδιωτικά πόρια συνηκολονθει τών 
ταίς άγοραίς χρωμένων βραχύ λειπόμενα τών χιλίων.

Έν συνεχεία ό Διόδωρος (XX, 83,1) άναφέρει τήν έπίδειξιν δυνάμεως είς τήν όποιαν 
προέβη ό Δημήτριος, διατάξας τόν στόλον, μετά τήν έκκίνησιν έκ τής Μικρας ’Ασίας, 
είς τρόπον ώστε πάντα τόν άνά μέσον τόπον τής τε νήσου καί τής άντικειμένης παραλίας 
συμπεπληρωμένον φαίνεσθαι τοίς πλοίοις καί πολύν φόβον καί κατάπληξιν παρέχεσθαι τοίς 
από τής πόλεως θεωροϋσιν.

Ή έναρξις τής πολιορκίας περιγράφεται ώς έξής (XX, 83, 3-4): εΐθ’ 6 μέν Δ η μη
τριός κατέπλευσεν είς τήν νήσον, άποβιβάσας δέ τήν δύναμιν κατεστρατοπεύδευσεν πλησίον 
τής πόλεως, έκτος βέλους ποιησάμενος τήν παρεμβολήν, ευθύς δέ τών πειρατών καί τών 
άλλων τούς ενθέτους έξέπεμψε πορθήσοντας τήν νήσον καί κατά γήν καί κατά θάλατταν.

4. Περί τής σημασίας τοΰ χαρακτηρισμού θεατροειδής βλ. I. Δ. Κοντή, Συμβολή είς τήν μελέτην τής 
ρυμοτομίας τής Ρόδου, 7 έξ.

5. AM 73 ( 1958 ) 148, Πίν. III καί IV. Έκ τοϋ Πίνακος IV έλήφθη καί τό Σχεδ. 4 τοϋ παρόντος.
6. Περί τής όλως Ιδιαιτέρας φροντίδος πρός άποχέτευσιν των ύδάτων τής περιοχής ταύτης, ή όποια 

έλήφθη πρό τοϋ "κατακλυσμού” ή άμέσως μετ’ αύτόν, διά τής κατασκευής πυκνοΰ συστήματος ύπονό- 
μων βλ. Κοντή, Συμβολή είς τήν μελέτην τής ρυμοτομίας τής Ρόδου, 11 έξ.
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Σχ. 2. Σχεδιογράφημα τής πολιορκίας τής Ρόδου ύπό τοΟ Δημητρίου κατά Schramm, 
(α. Στρατόπεδον Δημητρίου, β. Τόπος έπιθέσεως, γ. Κατεύθυνσις έπιθέσεως έναντίον

τοδ μεγάλου λιμένος)
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έδενδροτόμησε δε καί τήν πλησίον χώραν καί καθεϊλε τάς έπανλεις, εξ ών ώχύρωσε την 
στρατοπεδείαν, περιβαλών τριπλω χάρακι καί σταυρώμασι πνκνοϊς καί μεγάλοις, ώστε την 
των πολεμίων βλάβην γενέσθαι των Ιδίων ασφάλειαν, μετά δε ταντα πάση τη δυνάμει 
καί τοϊς πληρώμασιν εχωσεν εν όλίγαις ήμέραις τό μεταξύ τής πόλεως διαλείπον προς την 
εκβασιν καί κατεσκενασε λιμένα ταϊς νανσίν άρκοϋντα.

Περί τής θέσεως του στρατοπέδου καί τοϋ λιμένος τοΰ Δημητρίου έξεφράσθησαν 
κατά καιρούς διάφοροι υποθέσεις, έπεκράτησε δε τελικώς ή άποψις δτι ταϋτα είχον 
έγκατασταθή βορείως τής πόλεως, παρά τήν Πανός ακραν, την σημειουμένην εις τούς 
ξενογλώσσους χάρτας ώς punta della sabbia ή cum-burnu7.

Ότε τό πρώτον διετυπώθη ή ύπόθεσις αυτή ολόκληρος ή βόρειος περιοχή τής πό
λεως, μετά τοϋ λιμένος τοϋ Μανδρακίου, έθεωρεΐτο ώς κειμένη εκτός τοΰ άρχαίου περι
βόλου. Τοϋτο έπέτρεπε τήν άνετον θεμελίωσιν τής όποθέσεως, επί τή βάσει τής διηγή- 
σεως τοϋ Διόδωρου. 'Υπήρχε δηλαδή άρκετός χώρος διά τήν τοποθέτησιν τοϋ στρατο
πέδου καί παρ’ αύτόν παραλία κατάλληλος διά τήν κατασκευήν τοϋ προχείρου λιμένος. 
Πρός τούτοις ύπήρχεν άρκετή άπόστασις μεταξύ τοΰ ύποτιθεμένου στρατοπέδου καί 
τής θέσεως τοΰ βορείου τείχους τής πόλεως, τό όποιον έπιστεύετο ότι ήκολούθει τήν 
γραμμήν περίπου τοΰ μεσαιωνικοϋ τείχους ( Σ χ ε δ. 2)8. ’Εντός τοΰ ένδιαμέσου τούτου 
διαστήματος ήδύνατο νά άναπτυχθή ή χερσαία έπίθεσις τοΰ Δημητρίου διά τής έλε- 
πόλεως, τήν όποιαν περιγράφει ό Διόδωρος κατά τήν δευτέραν φάσιν τής πολιορκίας, 
καί ή όποια δέν ήδύνατο πράγματι νά διεξαχθή μακράν τοΰ στρατοπέδου.

Σήμερον όμως έξέλιπον αί προϋποθέσεις αύται. Γνωρίζομεν ήδη ότι τό μεγαλύτερον 
τουλάχιστον μέρος τής βορείου περιοχής κατείχετο υπό τής αρχαίας πόλεως, έκ δέ 
τών γενομένων στρωματογραφικών καί έν γένει άνασκαφικών παρατηρήσεων έπεβεβαιώ- 
θη ότι δέν πρόκειται περί μεταγενεστέρας έπεκτάσεως, άλλά περί μέρους περιληφθέντος 
εις τήν πόλιν άπό τής ίδρύσεώς της.

Ή πορεία τοΰ τείχους βορειοδυτικώς τοΰ τμήματος τό όποιον έχει άποκαλυφθή με
ταξύ τοΰ «Έθνικοΰ Θεάτρου» καί τοΰ μουσουλμανικοΰ τεμένους τοΰ «Μουράτ Ρεΐς»9 
δέν έξηκριβώθη άκόμη. Ένεκα τούτου δέν γνωρίζομεν τήν θέσιν τοΰ βορείου όρίου τής 
πόλεως. Είναι όμως πολύ πιθανόν ότι τό μέγιστον τουλάχιστον μέρος τής μεταξύ τών 
δύο άρχαίων βοηθητικών λιμένων έκτάσεως, ήτοι τοΰ παρά τό «Ξενοδοχεΐον τών Ρό
δων» άπό Α καί τοΰ άποκαλυφθέντος υπό τοΰ Newton άπό Δ10, έκειτο εντός τοΰ περιβό
λου. ’Αλλά καί έάν δεχθώμεν πρός τό παρόν, τήν μάλλον άπίθανον ΰπόθεσιν, ότι τό 
βόρειον τείχος έβαινεν άπό Α πρός Δ, εις τό ύψος περίπου τοΰ βορείου λιμενοβραχίο
νας τοΰ Μανδρακίου, καί πάλιν δέν μεταβάλλονται ουσιωδώς τά πράγματα- διότι ό έν- 
απομένων χώρος μέχρι τής Πανός άκρας, καί ύπό τήν σημερινήν του άκόμη έκτασιν, τήν 
σημαντικώς αύξηθεΐσαν διά προσχώσεων άπό τής άρχαιότητος, δέν θά ήτο άρκετός διά 
νά περιλάβη άπαντα τά συναγόμενα έκ τής διηγήσεως τοΰ Διοδώρου.

’Από τής άπόψεως ταύτης άποκλείεται έπίσης όλόκληρος ή άνατολική παραλία τής

7. Πρβλ. R. Inglieri, Carta archeol. Rodi, 13, άριθμ. 1. L. Laurenzi, Memorie fert, Π ( 1938) 33 έξ. 
Πίν. XXXI.

8. Τό Σχέδιον 2 έχει ληφθή έκ τοϋ βιβλίου τών J. Kromayer - G. Weith, Heerwesen und Krieg- 
fiihrung der Griechen und Romer ( 1928) Πίν. 24, είκ. 78. Πρβλ. αύτ., καί σ. 178, 220.

9. Βλ. Inglieri, 6. ά. 13, άριθμ. 2. Laurenzi, δ.ά, 36, πίν. XXX, είκ. 1.
10. Πρβλ. AM 73 ( 1958) 174.
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πόλεως, ώς καί ή δυτική, ή Αντιστοιχούσα εις τήν κάτω πόλιν, διότι, ώς θά ίδωμεν έξε- 
τάζοντες τά κατά καιρούς άποκαλυφθέντα λείψανα τού τείχους, τούτο εβαινεν έγγύτατα 
τής άκτής. Δέν είναι ωσαύτως πιθανόν ότι τό στρατόπεδον έγκατεστάθη ύπό τήν Άκρό- 
πολιν, μεταξύ αύτής καί τής δυτικής παραλίας, έφ’ όσον, πλήν τής έν γένει άκαταλλη- 
λότητος τού τόπου, τούτο συνεπήγετο συνεχή καί σοβαρόν κίνδυνον. Σχετικώς παρα- 
τηρεϊται ότι ή όνομασία Άκρόπολίς δέν οφείλεται εις αύτοτελή ή ίδιαιτέρως ένισχυ- 
μένην όχύρωσιν τού άπό Δ υψιπέδου τής πόλεως, είς τό όποιον άπεδίδετοu. Τό ύψίπε- 
δον τούτο, προοριζόμενον διά μνημειακήν διαμόρφωσιν, δέν έχωρίζετο άπό τής λοιπής 
πόλεως διά τείχους, άπό Δ δε καθωρίζετο ύπό τού κοινού τείχους, τό όποιον ήκολούθει 
τήν γραμμήν τού φυσικού χείλους τού υψιπέδου. Ή Απότομος έν τούτοις κάθοδος τού 
εδάφους προς τήν παραλίαν προσέδιδεν είς τήν πλευράν ταύτην σημαντικήν όχυρότητα, 
Ακριβώς διότι παρείχε τήν εύχέρειαν Αποτελεσματικής προσβολής τών έπιχειρούντων 
άνοδον ή τών οπωσδήποτε ευρισκομένων έπί τής κλειτύος.

'Υπολείπεται λοιπόν ή νοτία πλευρά τού περιβόλου τής πόλεως, ή προς τό έσωτερικόν 
τής νήσου, ή όποια καί έμφανίζει μοναδικά πράγματι πλεονεκτήματα άπό τής άπόψεως 
τής ένδιαφερούσης ένταΰθα. Έν πρώτοις διά τής παρ’αυτήν έγκαταστάσεως τού στρατο
πέδου τών πολιορκητών έξησφαλίζετο ό Αποκλεισμός τής πόλεως κατά γήν καί μά
λιστα ή Αποκοπή της άπό τής λοιπής νήσου- τοιαύτη δέ Αποκοπή φαίνεται ότι συνέβη 
πράγματι, έάν κρίνωμεν έκ τού γεγονότος, ότι, μετά τήν σημειουμένην ύπό τού Διοδώ- 
ρου Αποστολήν τών πειρατών καί τών άλλων προς έκπόρθησιν τής νήσου, ούδεμία 
πλέον μνεία γίνεται αυτής μέχρι πέρατος τού πολέμου. Παρά τήν πλευράν ταύτην 
ύπήρχεν έπίσης έκτασις πολλή καί κατάλληλος διά τήν έγκατάστασιν στρατοπέδου, ώς 
έπίσης καί διά τήν έν γένει κίνησιν τών πολιορκητών, ή δέ όλη περιοχή ήτο καθαρώς 
Αγροτική. Τούτο έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι, ώς συνάγεται έκ τής διηγήσεως τού 
Διοδώρου, άλλά καί έκ τής γνωστής παραδόσεως περί τής συναντήσεως τού Δημητρίου 
μετά τού ζωγράφου Πρωτογόνους, τήν όποιαν μεταδίδει ό Πλίνιος, ύπό διαφόρους δέ 
παραλλαγάς καί άλλοι11 12, τό στρατόπεδον έκειτο παρά τοιαύτην περιοχήν. Ύπήρχον δη
λαδή είς τήν πλησίον χώραν κήποι, έπαύλεις καί δένδρα, είς πλήθος μάλιστα έπιτρέ- 
πον τήν έκ τής δενδροτομήσεως έξασφάλισιν τής πολλαπλής δχυρώσεως τού στρατο
πέδου. Τοιαύτη δυνατότης παρ' ούδεμίαν άλλην τών πλευρών τής πόλεως ύφίστατο.

’Ακριβέστερος καθορισμός τού τόπου είς τόν όποιον έγκατεστάθη τό στρατόπεδον 
παρά τήν νοτίαν πλευράν τού περιβόλου δέν είναι προς τό παρόν δυνατός. Ώς έκ τούτου 
δέν δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν μετά πλήρους βεβαιότητος έάν εύρίσκοντο είς τήν νο
τιοανατολικούς τής πόλεως κειμένην παραλίαν ή τήν νοτιοδυτικώς, ή εκβασις καί ό 
κατασκευασθείς πρόχειρος λιμήν, ό όποιος έπρεπε νά συνδέεται Αμέσως προς τό στρα
τόπεδον.

'Οπωσδήποτε σημειούνται σχετικώς τά κάτωθι- ή νοτιοανατολικούς τής πόλεως κει- 
μένη παραλία, ήτοι ή έκτεινομένη πέραν τών σημερινών νεκροταφείων, ήτο κατάλλη
λος διά τήν άπόβασιν τών πολιορκητών, τά δέ άπό Δ ύπερκείμενα ύψίπεδα ήσαν έπίσης 
κατάλληλα διά τήν στρατοπέδευσίν των. Έπιπροσθέτως, έάν έγκαθίστατο είς τήν θέ- 
σιν ταύτην τό κέντρον τών ναυτικών έπιχειρήσεων τού Δημητρίου, θά διηυκολύνοντο

11. Έν σχέσει προς τήν Άκρόπολιν βλ. ΠΑΕ 1952, 547 έξ. AM 73 ( 1958 ) 153.
12. Βλ. τά σχετικά χωρία είς A. Reinach, Recueil Milliet, I, 362 έξ. άριθμ. 491 έξ.

11
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σημαντικώς, τουλάχιστον ύπό εύνοϊκάς καιρικάς συνθήκας, αί επιθέσεις εναντίον τοΟ 
μεγάλου λιμένος τής πόλεως, ό όποιος άπετέλεσε κύριον στόχον κατά τήν πρώτην μά
λιστα φάσιν τοΰ πολέμου: πάσα γάρ ήν ή σπουδή περί τό κρατήσαι τούτον καί τής 
σιτοπομπείας άποκλεϊσαι τούς κατά τήν πάλιν ( XX, 88, 1 Πρβλ. καί 85, 4 ).

Παρά ταΰτα όμως δεν φαίνεται πιθανή ή ύπόθεσις ότι ό λιμήν τοΰ Δημητρίου είχεν 
έγκατασταθή εις τήν έν λόγφ θέσιν κυρίως διότι ολόκληρος ή παρά τήν πόλιν ανατο
λική παραλία πλήττεται ύπό σφοδροτάτων νοτίων άνεμων κατά τό μέγιστον μέρος τοΰ 
έτους. Οί άνεμοι ούτοι καθιστούν άδύνατον τήν κίνησιν καί συχνότατα επικίνδυνον τήν 
παραμονήν πλοίων, ακόμη καί εντός των κανονικώς κατεσκευασμένων λιμένων τής πό
λεως· έδυσχέρανον δε σημαντικώς καί τάς έναντίον αυτών επιχειρήσεις τοϋ Δημητρίου 
(XX 86, 1. 88,7), ό όποιος ήναγκάσθη τελικώς νά μετατόπιση τό κέντρον τοϋ βάρους 
τοΰ άγώνος από τής θαλάσσης είς τήν ξηράν ( XX, 91, 1). Τό μειονέκτημα τοϋτο τής 
άνατολικής παραλίας, τό όποιον ύπεχρέωσε προφανώς τούς Ροδίους είς τήν κατασκευήν 
τοΰ σημειωθέντος ήδη δυτικοΰ βοηθητικοΰ λιμένος, τοΰ λιμένος τοΰ Newton, δεν 
είναι πιθανόν ότι δεν τό έγνώριζεν ό Δημήτριος ότε έπεχείρησε τήν έκστρατείαν 
του.

Ώς προς τήν νοτιοδυτικώς τής πόλεως κειμένην παραλίαν, αυτή περιλαμβάνεται είς 
τόν κόλπον τής Ίαλυσίας, τον σημερινόν κόλπον τών Τριάντα, ό όποιος εύρίσκεται ά- 
κριβώς έναντι τοΰ μικρασιατικοΰ λιμένος τών Λωρύμων. Ό λιμήν ούτος, κατά τόν Διό
δωρον (XX, 82, 20), άπετέλεσε τό κέντρον τής προπαρασκευής τοΰ Δημητρίου καί τήν 
άφετηρίαν τής έναντίον τής Ρόδου έπιχειρήσεως. Ό κόλπος τών Τριάντα, προς τούτοις, 
ένεκα τής εύρύτητος καί τής όμαλότητος τής παραλίας του (Πίν. 31) προσφέρεται ύπέρ 
πάντα άλλον τόπον τής νήσου διά τήν διενέργειαν άποβάσεως τοΰ είδους καί τής έκ- 
τάσεως τής έπιχειρηθείσης ύπό τοΰ Δημητρίου. Διά τόν λόγον αυτόν εις τήν παρά τήν 
πόλιν δυτικήν παραλίαν άπεβιβάσθη καί κατά τό 1480 ή κυρία δύναμις τοΰ Μωάμεθ τοΰ 
Πορθητοΰ, ότε ούτος, έκκινήσας έκ τοΰ Μικρασιατικοΰ επίσης λιμένος τοΰ Φύσκου, 
κειμένου όχι μακράν τών Λωρύμων, έπεχείρησε τήν πρώτην Τουρκικήν πολιορκίαν τής 
Ρόδου (Πίν. 33 )13. Σημειωτέον ότι ή πολιορκία αΰτη παρουσιάζει πολλάς ομοιότη
τας προς τήν πολιορκίαν τοΰ Δημητρίου, αί δέ διαφοραί της όφείλονται κυρίως είς τήν 
μικροτέραν έκτασιν τής μεσαιωνικής πόλεως καί τήν ήδη άρξαμένην χρήσιν τής πυρί- 
τιδος.

ΔΤ έκεϊνον ό όποιος ήθελε διενεργήσει άπόβασιν είς τόν κόλπον τών Τριάντα κατά 
τήν άρχαιότητα, προσεφέροντο προς στρατοπέδευσης πλησίον τής πόλεως, τά νοτιο- 
δυτικώς τής Άκροπόλεως πεδία (Πίν. 32 α-β), παρά τά όποια διήρχετο καί ή κυριω- 
τέρα εξωτερική οδός, ή συνδέουσα τήν πόλιν πρός τήν λοιπήν νήσον. ’Από τής θέσεως 
ταύτης, κειμένης παρά τό ύψηλότερον σημεΐον τής περιοχής, ήτο δυνατή ή άμεσος έπο- 
πτεία ολοκλήρου τής γραμμής τοΰ νοτίου περιβόλου τής πόλεως. Ή κάθοδος άπό τοΰ 
στρατοπέδου πρός τήν δυτικήν παραλίαν ήτο δυνατόν νά γίνεται ασφαλώς διά τίνος τών 
κοιλάδων ή χαραδρών, τών εύρισκομένων νοτίως τής πόλεως (Πίν. 32 γ). Ή έκβασις 
όμως, παρά τήν άκάλυπτον, άπό τής πλευράς τής άκροπόλεως, παραλίαν καί μάλιστα 
ό πρόχειρος λιμήν, ό κατασκευασθείς ύπό τοΰ Δημητρίου, κατά πάσαν πιθανότητα, είς 
τό μέρος τοΰ κόλπου τό πρός τήν πόλιν, εΐχον πράγματι άνάγκην προχώματος, όμοιου

13. Πρβλ. C. Torr, Rhodes in modern times, 17 έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 83

πρός εκείνο, τοϋ οποίου τήν χώσιν, πόση τή δυνάμει και τοις πληρώμασιν, άναφέρει 
ό Διόδωρος.

Τά τείχη τής πόλεως άναφέρονται τό πρώτον ύπό τοϋ Διοδώρου κατά τήν περιγραφήν 
τής προπαρασκευής των Ροδίων πρός άμυναν (XX, 84, 5 ) : . . τινές δέ τά πεπονηκότα 
τών τειχών έπεσκεύαζον, πλεϊστοι δέ λίθους πρός τά τείχη φέροντες έσώρενον. Έφ’ 
όσον ούδεμία έπιχείρησις τοϋ Δημητρίου άναφέρεται προηγουμένως, είναι φανερόν ότι 
τήν επισκευήν τών τειχών είχε καταστήσει άναγκαίαν ή παραμέλησις τής όχυρώσεως 
κατά τήν προηγηθεϊσαν ειρηνικήν διά τήν Ρόδον περίοδον (πρβλ. XX, 81). Ώς πρός 
τούς συσσωρευθέντας λίθους, οδτοι προωρίζοντο άναμφιβόλως διά τήν άποκατάστασιν 
τών επικειμένων βλαβών τών τειχών, επίσης δέ καί διά τήν συμπλήρωσίν των, περί τής 
όποιας γίνεται λόγος κατωτέρω14.

Περιγράφων ό Διόδωρος (XX, 85, 1 ) τήν προπαρασκευήν τής έπιθέσεως εναντίον 
τοϋ μεγάλου λιμένος, λέγει ότι ό Δημήτριος, πλήν τών άλλων, κατεσκεύασε δύο πύργους 
τετραστέγονς υπερέχοντας τοις ϋψεσι τών έπ'ι τοϋ λιμένος πύργων. Έκ τών μετέπειτα 
άναφερομένων επιθέσεων καθίσταται προφανές ότι πρόκειται περί πύργων τοϋ παρά 
τον λιμένα διερχομένου τείχους καί όχι περί άλλων άνηκόντων εις σύστημα ειδικής 
όχυρώσεως τοϋ λιμένος15. "Οτι ό μέγας λιμήν άλλωστε δέν περιελαμβάνετο εις τήν όχύ- 
ρωσιν συνάγεται καί έκ τοϋ γεγονότος ότι διά τήν ύπεράσπισίν του οί Ρόδιοι δύο μεν 
οϋν έστησαν μηχανάς επί τοϋ χώματος, τρεις <5’ επί φορτηγών πλοίων πλησίον τών κλεί
θρων τοϋ μικρού λιμένος... έπέστησαν δέ τοις όρμοΰσι τών φορτηγών πλοίων έν τώ 
λιμένι βελοστάσεις οικείας τοις έπιτίθεσθαι μέλλουσι καταπέλταις ( XX, 85, 4). Τά πρό
χειρα ταϋτα μέτρα δέν ϊσχυσαν τελικώς, ο Δημήτριος... νυκτός εύδίας λαβόμένος έλαθε 
παραπλεύσας και καταλαβόμενος ακρον τό χώμα τοϋ μεγάλου λιμένος ευθύς περιεχαρά- 
κωσε τον τόπον καί διέφραξε θνρώμασι και πέτροις, έξεβίβασε δ’ εις αυτόν στρατιώτας 
τετρακοσίους καί βελών πλήθος παντοδαπών, απέχοντας από τών τειχών τοϋ τόπου τού
του πέντε πλέθρα ( XX, 86, 1 )16.

Ούδέν άντιθέτως κατώρθωσεν ό Δημήτριος έναντίον τοϋ δευτέρου τών θαλασσίων 
στόχων του, τοϋ μικρού λιμένος, ό όποιος καί άλλοθεν μαρτυρεϊται ώς κλειστός λιμήν 
(βλ. κατωτέρω). Ή άποκάλυψις τών λειψάνων τών νεωρίων παρά τόν λιμένα τοΰτον, 
ό όποιος φαίνεται ότι ήσφαλίζετο καί δΤ όχυρώσεως, έπηλήθευσε τήν παλαιότερον γε- 
νομένην ύπόθεσιν περί τοϋ πολεμικοϋ του χαρακτήρος. Τό δυσπρόσβλητον τοϋ λιμένος 
τούτου έξησφάλισε, καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής πολιορκίας, τήν άνετον κίνησιν τοϋ 
ροδιακοΰ στόλου, ό όποιος ουσιωδέστατα συνέβαλεν εις τήν άποτελεσματικήν άντι- 
μετώπισιν τοϋ Δημητρίου.

Ευθύς εξ άρχής ό Δημήτριος ήκολούθησε τήν γνωστήν τακτικήν τής προσβολής τών 
τειχών έξ ύψηλοτέρων κατασκευών, συγχρόνως δέ προσεπάθει νά ματαιώση καί τήν ύπό 
τών Ροδίων έπιχειρουμένην ύπερύψωσιν τών τειχών. Ουτω καί πρό τής έγκαταστάσεως 
επί τοϋ χώματος τοϋ λιμένος, τοϋ προγεφυρώματος του, ώς θά έλέγομεν σήμερον, τάς 
ναϋς προσαγαγών εντός βέλους κατετίτρωσκε τους κατά τήν πόλιν υψηλότερα τά παρά

14. Πρβλ. σχετικώς τήν όπόδειξιν τοϋ Φίλωνος (Μ. Diels-E. Schramm, Exzerpte aus Philons Mekanik 
VII, VIII, II, 49, 89) : <5εϊ δέ παρασκευάζεσθαι πρός τάς πολιορκίας όπλα και σίδηρον και χαλκόν και 
πλίνθους καί λίθους χρησίμους πρός τήν οίκοδομίαν. . .

15. Περί τών λιμένων τής Ρόδου βλ. ΠΑΕ 1953, 279. AM 73 ( 1958 ) 154.
16. Πρβλ. ΠΑΕ 1953, 278 έξ. 1954, 354 έξ.
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τόν λιμένα τείχη κατασκευάζοντας (XX, 85, 3). Kai μετά ταϋτα τοΐς μέν έλάττοσιν 
όξυβελέσι μακράν φερομένοις άνείργε τους εργαζομένους το παρά τον λιμένα τείχος, τοΐς 
δέ πετροβόλοις τάς τε μηχανάς των πολεμίων και τό διά τοϋ χώματος τείχος τη μέν δι- 
έσεισε, τή δέ κατέβαλεν, ασθενές νπάρχον και ταπεινόν έκείνοις τοΐς καιροϊς ( XX, 86, 2 ).

Τό διά τοϋ χώματος τείχος ήτο άναμφιβόλως τό μέρος τής όχυρώσεως τό διασχίζον 
παρά την έναρξίν της τήν τεχνητήν έπίχωσιν, ή όποία καθώριζε τόν λιμένα. ’Αξία ιδι
αιτέρας σημειώσεως είναι ή ρητή μαρτυρία τοϋ Διοδώρου περί τής άσθενείας καί καθ’ 
ύψος άνεπαρκείας τοϋ τείχους τούτου, ώς επίσης καί τό γεγονός, ότι τά μειονεκτήματα 
ταϋτα, τά όποια, ώς συνάγεται εκ τής όλης διηγήσεως, δέν περιωρίζοντο μόνον είς τό 
έν λόγφ μέρος, άναφέρονται ώς υφιστάμενα κατά τό παρελθόν: έκείνοις τοΐς καιροϊς.

'Η μορφή τής όχυρώσεως κατά τά νοτιοανατολικά τοϋ μεγάλου λιμένας δέν είναι γνω
στή, καίτοι είς τήν περιοχήν ταύτην άπεκαλύφθη, πρό δεκαετίας περίπου, τό μεγαλύτερον 
έκ των άνασκαφέντων μερών τοϋ περιβόλου17. 'Οπωσδήποτε όμως ή άπό Ν άμεσος γει- 
τνίασις τοϋ μεγάλου λιμένος πρός τόν άρχαϊον βοηθητικόν λιμένα τοϋ σημερινού κόλ
που τής Άκαντιας, ό όποιος διεχωρίζετο άπ’ αύτοΰ διά τοϋ χώματος, φαίνεται ότι 
έπέβαλε τήν κατασκευήν συνθέτου μορφής όχυρώσεως. Οδτω, κατωτέρω, ό Διόδωρος 
(XX, 87, 1) όμιλεϊ καί περί διατειχίσματος ευρισκομένου παρά τήν θέσιν ταύτην: τάς 
μέν μηχανάς τάς επί τοϋ χώματος τοΐς ταλαντιαίοις πετροβόλοις συν έτριψε ( ό Δημήτριος ), 
τοϋ δέ διατειχίσματος τό μεσοπύργιον συν αύτοϊς τοΐς πνργοις διέσεισεν. κατελάβοντο 
δέ καί των στρατιωτών τινές μέρος τοϋ παρά τόν λιμένα διατειχίσματος· έφ οϋς 
συστραφέντες οί Ρόδιοι μάχην συνήψαν καί πολλαπλάσιοι γενόμενοι τούς μέν άνεϊλον, τούς 
δ’ έπανελθεϊν εις τονπίσω συνηνάγκασαν σννήργει δέ τοΐς έκ τής πόλεως ή τον παρά 
τό τείχος τόπου τραχντης, πολλών καί μεγάλων πετρών κατά συνεχές κειμένων παρά τήν 
οικοδομήν έξω τοϋ τείχους. Ή τοιαύτη μορφή τοϋ πρό τοϋ άρχαίου τείχους τοϋ λιμένος 
χώρου, ό όποιος μερικώς περιελήφθη έντός τοϋ μεσαιωνικού περιβόλου, διεπιστώθη 
καί κατά τήν άρχαιολογικήν έξερεύνησιν τής περιοχής18.

Έσημειώθη άνωτέρω ότι έκ τών κατά καιρούς άποκαλυφθέντων λειψάνων τοϋ τείχους 
συνάγεται ότι ό περίβολος τής πόλεως ήκολούθει, κατά τό μέγιστον μέρος του, τήν γραμ
μήν τής παραλίας, διερχόμενος είς μικράν άπόστασιν άπ’ αυτής. Τοϋτο είναι φανερόν 
καί έκ τής διηγήσεως τοϋ Διοδώρου: ... οι μέν τοϋ Δη μητριού στρατιώται πανταχοϋ 
περιπλέοντες κλίμακας προσέφερον τοΐς τείχεσι καί βιαιότερον ένέκειντο ... ένθα δή πολ

17. ΠΑΕ 1953, 275 έξ. 1954, 354 έξ. AM 73 ( 1958) παρ. Πίν. 131, 2.
18. ’Από τί)ς παλαιας ήδη έκδόσεως τοϋ Διοδώρου ύπό τοϋ Ρ. Wesseling (Amsterdam 1746 ) τό χωρίον 

τοϋτο συνεσχετίσθη πρός τά λεγάμενα 6πό τοϋ ’Αθηναίου τοϋ Μηχανικού περί τοϋ ’Απολλώνιου: τηλι- 
καντα ήγαγε φορτία λίθων επί τό χώμα τό περί τόν λιμένα τόν εν Ρόδω, ώστε και άπορήσαι πολλάκις 
τούς δρώντας αυτά, πώς ποτέ είς τάς ναϋς άνελάμβανε καί τίνι τρόπο) έξείλετο αυτά (Πρβλ. C. Wescher, 
Poliorcetique des Grecs, 1867). Κύριον μέσον προστασίας τών λιμενικών κατασκευών τής Ρόδου, 
μέχρι σήμερον, άπό τών φοβερών νοτίων άνέμων, οί όποιοι πλήττουν τήν πόλιν (βλ. κατωτέρω), άποτε- 
λεϊ ή τοποθέτησις μεγάλων βράχων, ήδη δέ καί όγκων έκ σκιροκονιάματος. Πολλοί τών βράχων, οί όποιοι 
κεΐνται παρά τούς βραχίονας άμφοτέρων τών έν λειτουργία λιμένων, είναι φανερόν ότι έτέθησαν έκεΐ 
άπό τής πρώτης κατασκευής των κατά τήν άρχαιότητα, έκ δέ τοϋ βραχίονος τοϋ νοτιωτέρου τών βοη
θητικών λιμένων, τής Άκαντιας, διασώζονται κυρίως οί παρά τό άρχαϊον χώμα τεθέντες προστατευτι
κοί βράχοι. Παρά ταϋτα δέν είναι πιθανόν ότι ό Διόδωρος έννοεΐ τοιούτου είδους φορητούς βράχους. 
Μάλλον όμιλεϊ περί τής φυσικής πετρώδους συστάσεως τής πρό τοϋ τείχους παραλίας ( Πρβλ. ΠΑΕ. 
1954, 357).
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λών παραβόλως κινδυνευσάντων και συχνών άναβάντων επί τά τείχη συνίστατο κρατερά 
μάχη ( XX, 87, 2-3 ).

Κατωτέρω (XX, 88, 2) άναφέρεται και πάλιν νέα δοκιμασία των τειχών τοϋ λιμένος 
έξ έπιθέσεως τοϋ Δημητρίου : γενόμενος ό’ εντός βέλους τοις μέν πνρφόροις πολλοις 
ονσιν εις τά διωρμισμένα πλοία των Ροδίων ένέβαλε, τοϊς δέ πετροβόλοις τά τείχη 
διέσεισε.

Ή διήγησις περί των επιχειρήσεων τοϋ πρώτου έτους λήγει διά τής άποτελεσματικής 
εξόδου των Ροδίων, οί όποιοι, πύλην άνοίξαντες έπέθεντο τοϊς τό χώμα κατειληφόσι, 
κατορθώσαντες να αίχμαλωτίσουν τούς τετρακοσίους καί νά έξουδετερώσουν όριστι- 
κώς τον κίνδυνον τοϋ λιμένος (XX, 88, 7).

’Από τής άνοίξεως τοϋ 304 ό Δημήτριος, ως έσημειώθη ήδη, μετέβαλε τακτικήν: έπ'ι 
ταίς κατά θάλατταν προσβολαίς άποτυγχάνων, άπό τής γής διέγνω τάς επιθέσεις ποιεϊ- 
σθαι (XX, 91, 1).

Ένταϋθα ενδιαφέρει έν πρώτοις ή προετοιμασία τοϋ τόπου εις τόν όποιον έμελλε νά 
κινηθή ή περίφημος έλέπολις, νπεραίρουσα πολύ τώ μεγέθει τών προ αυτής γενομένων, ώς 
καί τά έξαρτήματά της (XX, 91, 2). Τοϊς δ’ έκ τών νεών πληρώμασιν άνεκάθαρε τόν 
τόπον επί σταδίους τέτταρας, δι ών έμελλεν προσάξειν τάς κατασκευασθείσας μηχανάς, 
ώστε γίνεσθαι τό έργον έπ'ι μήκος μεσοπυργίων έξ καί πύργων επτά (XX, 91, 8). Ή 
άναφερομένη έκτασις καί τό άντιστοιχοϋν εις αυτήν μήκος τών μεσοπυργίων καί πύρ
γων καθορίζουν μετά βεβαιότητος τήν πλευράν τοϋ περιβόλου ή όποια ύπέστη τήν κυ
ρίαν χερσαίαν έπίθεσιν διότι παρ’ ούδεμίαν τών άλλων πλευρών, πλήν τής νοτίας, ήτο 
δυνατόν νά παρασκευασθή τοσαύτη ισόπεδος έκτασις. Έπιχείρησις άλλωστε τοϋ εί
δους καί τοϋ μεγέθους τής άναληφθείσης υπό τοϋ Δημητρίου διά τής κατασκευής τής 
έλεπόλεως δεν ήτο δυνατόν, ώς εϊπομεν, νά γίνη εις μεγάλην άπόστασιν άπό τοϋ στρα
τοπέδου, τό όποιον εύρίσκετο εις άμεσον έπικοινωνίαν μετά τοϋ λιμένος τοϋ άποτελοϋν- 
τος τήν ναυτικήν βάσιν τής πολιορκίας. 'Ως προς τήν χρήσιν τών πληρωμάτων τών πλοί
ων προς άνακάθαρσιν τοϋ τόπου, αυτή ώφείλετο, κατά πάσαν πιθανότητα, εις τήν άπα- 
σχόλησιν σημαντικοϋ άριθμοϋ στρατιωτών εις έργα σχετιζόμενα πρός τήν κατασκευήν 
τής έλεπόλεως καί τών άλλων μηχανών, διά τάς οποίας, ώς σημειοϋται υπό τοϋ Διοδώ- 
ρου, έχρειάσθησαν σχεδόν τριάκοντα χιλιάδες τεχνιτών καί άλλων τοϊς εργοις προσιόν- 
των (XX, 91, 8).

Έν σχέσει πρός τήν νοτίαν πλευράν τοϋ περιβόλου παρατηρεΐται ότι τμήματα άξιό- 
λογα άπεκαλύφθησαν κυρίως παρ’ άμφότερα τά πέρατά της19, ήτοι άπό Δ παρά τό νότιον 
δριον τής άκροπόλεως, άπό Α δέ παρά τήν όχθην τοϋ χειμάρρου τοϋ Ροδινιοΰ, ό όποιος 
ορίζει κατά τά νοτιοδυτικά τήν πόλιν. Τό τμήμα μάλιστα, τό όποιον σφζεται εις τήν θέ- 
σιν ταότην, πλησίον τής άρχαίας γέφυρας τοϋ χειμάρρου, περιλαμβάνει καί λείψανα 
ένός πύργου. Ή μεταξύ τών τμημάτων τούτων πορεία τοϋ τείχους, άπό τής Άκροπόλεως 
πρός τήν άνατολικήν παραλίαν, δεν είναι άκόμη γνωστή εις τάς λεπτομέρειας της. Συν
άγεται όμως μετά πολλής πιθανότητος έξ άλλων τμημάτων σημειωθέντων είς παλαιο- 
τέρους χάρτας τής περιοχής, έκ τής φυσικής διαμορφώσεως τοϋ εδάφους, ώς έπίσης 
καί έκ τών σημείων μέχρι τών όποιων έχουν άποκαλυφθή λείψανα οικοδομών κειμένων 
εντός τής πόλεως ή ταφικά ευρήματα άνήκοντα είς τήν εκτός τής πόλεως νεκρόπολιν.

19. Inglieri, 6. ά. άριθμ. 22.
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’Ακριβέστερος καθορισμός τοϋ μέρους τοΰ νοτίου περιβόλου, τό όποιον προσεβλήθη 
διά τής έλεπόλεως, θά καταστή δυνατός μόνον όταν άποκαλυφθοϋν λείψανα τοϋ θεάτρου 
τής πόλεως20, διότι ώς προκύπτει μετά βεβαιότητος έκ τής διηγήσεως τοϋ Διοδώρου, 
τό θέατρον εύρίσκέτο πλησίον εις τό μέρος τοϋτο. Ουτω πρό τής ένάρξεως τής προσβο
λής, ότε παρεσκευάζετο ό τόπος διά τήν έλέπολιν, οί Ρόδιοι, λέγει ό Διόδωρος (XX, 93, 
1 ), θεωροϋντες τήν προκοπήν των παρά τοϊς πολέμιο ις έργων κατεσκεύασαν εντός έτε
ρον τείχος παράλληλον τω μέλλοντι πονεϊν κατά τάς προσβολάς. έχρώντο δέ λίθοις κα- 
Οαιρονντες τοϋ θεάτρου τον περίβολον καί τάς πλησίον οικίας, έτι δέ των ιερών ένια, τοϊς 
θεοϊς ενξάμενοι καλλίονα κατασκευάσειν σωθείσης τής πόλεως. Κατωτέρω θά ’ίδωμεν ότι 
στρατιώται τοϋ Δημητρίου, είσδύσαντες όλίγον εις τήν πόλιν διά ρήγματος έπενεχθέντος 
εις τό τείχος υπό των μηχανών, κατώρθωσαν νά καταλάβουν μέρος τοϋ περί τό θέατρον 
τόπου ( XX, 98, 6 ).

Τό θέατρον άναφέρεται ύπό τοϋ Διοδώρου καί κατά τήν μνημονευθεΐσαν ήδη περι
γραφήν τοϋ κατακλυσμοϋ τοΰ 316. Οδτος όμιλεΐ περί τής έπικινδύνου άνυψώσεως τοϋ 
συγκεντρωθέντος υδατος, καθορίζων αύτήν έν σχέσει πρός τά δημόσια κτίσματα τής 
περιοχής, ή οποία άπετέλεσε τό έπίκεντρον τοΰ κακοΰ, ήτοι έν σχέσει πρός τό Δείγμα, 
τό Διονύσιον καί τό Άσκληπιεΐον, κείμενον, κατά πάσαν πιθανότητα, εις τό ύψος περί
που τής δυτικής πλευράς τής μεσαιωνικής όχυρώσεως20 21. Έν συνεχεία, λέγει, οί κάτοι
κοι διά νά σωθοΰν, οί μεν εις τ άπλοια συν έφυγ ον, οί δ’ επί τό θέατρον άνέδραμον (XIX, 
45, 5). Οόδεμία, ώς έκ τούτου, δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία ότι τό θέατρον εύρίσκετο 
ύψηλότερον, ήτοι δυτικώτερον τής περιοχής τής μετέπειτα μεσαιωνικής πόλεως, ή όποια, 
ώς εϊδομεν, κατεκλύσθη κυρίως καί συγκεκριμένως, έφ’ όσον έγειτνίαζε πρός τόν νό
τιον περίβολον τής πόλεως, ότι έκειτο νοτιοδυτικώς τής περιοχής ταύτης22.

Ό Δημήτριος, άφοΰ προηγουμένως προσεπάθησεν άνεπιτυχώς νά είσδύση εις τήν πό
λιν δΤ υπονόμου όρυχθείσης ύπό τό τείχος (XX, 94, 1-2), συνεδύασε τήν διά τής έλε
πόλεως γενομένην πρώτην προσβολήν πρός γενικωτέραν έπίθεσιν (XX, 95, 3): επί δέ 
τούς λιμένας καί τούς πλησίον τόπους άπέστειλε τήν ναυτικήν δνναμιν, πρός δέ τό λοιπόν 
τείχος τό δυνάμενον προσβολάς δέξασθαι τό πεζόν στρατόπεδον έπιδιεϊλεν. έπειτα δέ πρός 
έν παρακέλευσμα καί σημεϊον πάντων συναλαλαξάντων πανταχόθεν τη πόλει προσβολάς 
έποιεϊτο' διασείοντος δ’ αυτού τοϊς κριοϊς καί τοϊς πετροβόλοις τά τείχη... Έκτος 
τοϋ νοτίου τείχους, τοΰ οποίου, κατά τά άνωτέρω, μέρος προσεβλήθη ύπό τής 
έλεπόλεως καί των άλλων μηχανών, μόνον ή δυτική πλευρά τής Άκροπόλεως ήτο δυ
νατόν νά προσβληθή άνευ τής άμέσου συνέργειας τοϋ στόλου. 'Ως πρός τούς λιμένας, 
ίσως διά τοΰ όνόματος ό Διόδωρος έννοεϊ ένταϋθα, πλήν τών δύο κυρίων, τοΰ μικρού καί 
τοϋ μεγάλου, καί τούς τρεις βοηθητικούς, περί τών όποιων έγινεν ήδη λόγος· διότι οϋτω 
μόνον ή φράσις: τούς λιμένας καί τούς πλησίον τόπους θά καθώριζεν έν συνόλω τήν εκ- 
τασιν τήν δυναμένην νά προσβληθή διά τοΰ στόλου καί ούτω θά ήτο νοητόν τό λεγόμε

20. Τό θέατρον τοΰτο είναι άσχετον πρός τό μικρόν, ειδικής λατρευτικής χρήσεως, Ελληνιστικόν θέα
τρον, τό όποιον άπεκαλύφθη καί άνεστηλώθη είς τήν Ανατολικήν ύπώρειαν τοΰ λόφου τής Άκροπόλεως, 
μεταξύ τοΰ σταδίου καί τοΰ ίεροΰ τοΰ Πυθίου Απόλλωνος, είς τό όποιον καί φαίνεται ότι ήτο προσηρ- 
τημένον (πρβλ. Inglieri, έ. ά. 17, άριθμ. 20. Laurenzi, Memorie fert, II (1938 ) 26 έξ. ).

21. Πρβλ. AM 73 ( 1958) 154.
22. Πρβλ. αΰτόθι.
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νον, δτι έν συνδυασμό πρός τήν χερσαίαν έπίθεσιν, ό Δημήτριος, πανταχόθεν τή πόλει 
τάς προσβολάζ έποίει.

Έκ των πύργων, οί όποιοι έπλήγησαν άποτελεσματικώς διά τής έλεπόλεως καί των άλ
λων μηχανών, ό Διόδωρος διακρίνει ένα, τον στερεώτατον, ώς λέγει, ένεκα τοϋ τρόπου 
τής κατασκευής του (XX, 95, 5 ): και Δημήτριος μεν κατέβαλε τον στερεώτατον των 
πύργων, ώκοδομημένον έκ λίθων τετραπέδων, καί μεσοπύργιον δλον διέσεισεν, ώστε μή 
δύνασθαι τους έν τή πόλει πάροδον έχειν έπί τάς έπάλξεις κατά τούτον τον τόπον. Τό 
ένδιαφέρον ενταύθα είναι ότι ή ώς έξαίρεσις έμφανιζομένη τειχοποιία τοϋ πύργου έκ 
τετραπέδων Ραθων είναι ή κανονική τειχοποιία τών μέχρι σήμερον άποκαλυφθέντων με
ρών τής όχυρώσεως. Μόνον τό σημειωθέν ήδη τμήμα κατά τό νότιον δριον τής Άκροπό- 
λεως είναι κατεσκευασμένον δι5 έμπλέκτον συστήματος23. Άντιθέτως, τό έπί τής αύτής 
νοτίας πλευράς τοϋ περιβόλου άποκαλυφθέν άνατολικώτερον τμήμα μετά τών λειψάνων 
πύργου είναι επίσης συμπαγές. Έπί τοϋ τιθεμένου δμως έκ τοϋ χωρίου τούτου έρωτήμα- 
τος, περί τοϋ είδους τής τειχοποιίας, τό όποιον έδέσποζεν εις τήν όχύρωσιν τής εποχής 
τής πολιορκίας, δέν είναι δυνατόν νά δοθή πρός τό παρόν άπάντησις κατηγορηματική- 
κυρίως διότι δ,τι έχει λεχθή μέχρι τοΰδε έν σχέσει πρός τήν χρονολόγησιν τών παλαιό- 
τερον άποκαλυφθέντων μερών τοϋ τείχους έβασίσθη έπί άπλών έντυπώσεων ή υποθέ
σεων. Θά χρειασθή, ώς έκ τούτου, νά έπανεξετασθή τό δλον θέμα καί μάλιστα μετά 
συστηματικωτέραν έξερεύνησιν τών τμημάτων, τά όποια άσφαλώς θά άποκαλυφθοΰν 
εις τό μέλλον.

Έκ τής έν συνεχεία διηγήσεως τοϋ Διοδώρου ένδιαφέρει ένταΰθα, πλήν τής άναφερο- 
μένης άποτελεσματικής νυκτερινής έπιθέσεως τών Ροδίων άπό τοϋ τείχους έναντίον τών 
μηχανών (XX, 96, 4), καί ή σημειουμένη λήψις προχείρων μέτρων πρός έξασφάλισιν 
τοϋ μέρους τής όχυρώσεως, τοϋ ύποστάντος σοβαράν βλάβην (XX, 97, 4): καθ’ δν δή 
χρόνον οί κατά τήν πόλιν άνεσιν λαβόντες τής άπό τών μηχανών βίας φκοδόμησαν τρί
τον τείχος μηνοειδές, περιλαμβάνοντες τή μέν περιφερεία πάντα τον κινδννεύοντα τόπον 
τον τείχους· ονδέν ό’ ήττον καί τάφρο) βαθεία περιέλαβον τό πεπτωκός τοϋ τείχους, όπως μή 
δύνηται ραδίως ό βασιλεύς έξ εφόδου μετά βάθους είσπεσείν εις τήν πόλιν. Έν σχέσει 
πρός τό μηνοειδές τείχος, τό σημειούμενον ώς τρίτον, θά έπρεπε νά ύπομνησθή ή 
προηγουμένη κατασκευή καί ετέρου τείχους, παραλλήλου τω μέλλοντι πονείν, παρά 
τήν θέσιν τήν οποίαν ό Δημήτριος παρεσκεύαζε διά τήν έλέπολιν (XX, 93, 1 ).

Ένδιαφέρουσαι επίσης είναι αί υπό τοϋ Διοδώρου άναφερόμεναι τελευταίοι δραμα
τικοί έπιθέσεις τοϋ Δημητρίου (XX, 93, Ί )\ ό δε Δημήτριος έπισκευάσας τά πεπονη- 
κότα τών έργων προσέβαλλε τω τείχει τάς μηχανάς καί πασι τοϊς βέλεσιν αφειδώς χρώ- 
μενος τούς μέν έπί ταίς έπάλξεσιν έφεστώτας άνεϊρξε, τοϊς δέ κριοϊς τύπτων τό 
συνεχές τοϋ τόπου δύο μέν μεσοπύργια κατέβαλε, περί δέ τον πύργον τον άνά μέσον 
τούτων φιλότιμουμένοις τοϊς έκ τοϊς πόλεως...

Καί κατωτέρω (XX, 98, 4-9) : Δημήτριος δέ διανοηθείς νυκτός έπιθέσθαι τή
πόλει κατά τό πεπτωκός τοϋ τείχους έπέλεξε τών μαχίμων τούς κρατίστους καί 
τών άλλων τούς ευθέτους εις χιλίους καί πεντακοσίους. τούτους μέν οϋν προσέταξεν 
ήσυχη προσελθεϊν τω τείχει περί δευτέραν φυλακήν, αυτός δέ διασκευάσας παρήγγειλε

23. Περί τοϋ χρονολογικού προβλήματος τοϋ τμήματος τούτου τής όχυρώσεως θά γίντ) λόγος κατά τήν 
έξέτασιν τών άποκαλυφθέντων λειψάνων τών τειχών εις τό δεύτερον μέρος τοϋ παρόντος.
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τοϊς νφ έκάστω μέρει τεταγμένοις, δταν σημήνη, σνναλαλάξαι και προσβολάς ποιεΐσθαι 
και κατά γην και κατά θάλατταν. πάντων δε τό παραγγελθέν ποιοΰντων οι μεν επί τά 
πεπτωκότα των τειχών όρμήσαντες τους προφνλάττοντας επί τής τάφρου κατασφάξαντες 
παρεισέπεσον εις την πάλιν και τους περί τό θέατρον τόπους κατελαμβάνοντο · οι δέ των 
Ροδίων πρυτάνεις πειθόμενοι τό συμβεβηκός... τοϊς μεν επί τον λ.ιμένος καί των τειχών 
παρήγγειλαν μένειν επί τής ιδίας τάξεως καί τούς εξωβεν, αν προσβάλωσιν άμννασθαι, 
αυτοί δέ.... ώρμησαν επί τούς εντός τοΰ τείχους παρεισπεπτωκότας. περικαταλαβούσης 
δ” ημέρας καί τοΰ Δημητρίου τό σνσσημον άραντος οί μέν τώ λιμένι προσβαλόντες καί τό 
τείχος πάντοθεν περιεστρατοπεδευκότες συνηλάλαξαν, ευθαρσείς ποιονντες τούς κατει- 
ληφότας μέρος τοΰ περί τό θέατρον τόπου... ον μην αλλά τοϊς παρεισπεσοϋσιν εντός τοΰ 
τείχους γενομένης μάχης προς τούς Ροδίους καί πολλών παρ'’ άμφοτέροις πεσόντων τό 
μέν πρώτον ουδέτεροι τής ιδίας τάξεως έξεχώρουν, μετά δέ ταϋτα τών Ροδίων αεί πλειό- 
νων γινομένων καί τον κίνδυνον έτοίμως νπομενόντων...

Έκ του λαϊκοί) θρύλου, ό όποιος έδημιουργήθη περί τήν περίφημον ταύτην πολιορ
κίαν, θά ’έπρεπε νά άναφερθή, πλήν τής μνημονευθείσης ήδη συναντήσεως τοΰ Δημη
τρίου μετά τοΰ ζωγράφου Πρωτογόνους, καί ή διήγησις περί τοΰ τρόπου διά τοΰ όποιου 
ό Ρόδιος άρχιτέκτων Διόγνητος εξουδετέρωσε τήν έλέπολιν.

Ό λαϊκός πράγματι χαρακτήρ τής παραδόσεως, τήν όποιαν μεταδίδει ό Βιτρούβιος 
(X, 16,7 ), προδίδεται έκ τοϋ ύφους τής όλης διηγήσεως, ώς έπίσης καί έκ τών περιλαμ- 
βανομένων εις αυτήν λεπτομερειών, ώς είναι ό προηγηθείς άνταγωνισμός τοΰ έξ Άρά- 
δου άρχιτέκτονος Καλλίου προς τον Διόγνητον, ό παραγκωνισμός τοΰ Διογνήτου υπό 
τών Ροδίων, ή προς αυτόν άποστολή τών παρθένων, τών έφήβων καί τών ιερέων διά νά 
τον ικετεύσουν όπως άναλάβη τήν έξουδετέρωσιν τοΰ κινδύνου τής έλεπόλεως καί τέ
λος αύτός οδτος ό άπλοϊκός τρόπος τής έξουδετερώσεως, περί τοΰ όποιου άλλωστε ού- 
δέν άναφέρει ό Διόδωρος. ’Ιδού τί λέγει σχετικώς ό Βιτρούβιος: Is ita constitutis, qua 
machina accessura erat, ea regione murum pertudit et iussit omnis publice et privatim 
quod quisque habuisset aquae, stercoris, luti per earn fenestram per canales progrediens 
effundere ante murum. Cum ibi magna vis aquae, luti, stercoris nocte profusa fuisset, 
postero die helepolis accentes, antequam adpropinquaret ad murum, in umido voragine 
facta consedit nee progredi nec egredi postea potuit. Itaque Demetrius, cum vidisset 
sapientia Diogneti se deceptum esse, cum classe sua discessit.

Έκ τής διηγήσεως τοΰ Διοδώρου, τής όποιας τά μέρη τά άμέσως σχετιζόμενα προς τά 
τείχη τής πόλεως παρεθέσαμεν άνωτέρω, ή πολιορκία τοΰ Δημητρίου παρουσιάζεται 
ώς εν τών τυπικωτέρων δειγμάτων εφαρμογής τών νεωτεριστικών διά τήν έποχήν μεθό
δων τής πολιορκητικής τέχνης24. Ουτω, συμφώνως προς τήν τακτικήν τήν άκολουθου- 
μένην Ιδία άπό τών μέσων τής έκατονταετηρίδος, ό Δημήτριος δέν άρκεΐται εις τόν άπο- 
κλεισμόν τής πόλεως καί τάς άπλας άψιμαχίας ή έπιθέσεις διά συνήθων μέσων. Ευθύς 
έξ άρχής έφαρμόζει τακτικήν συνεχών έπιθέσεων καί έπιδιώκει βιαίαν έπίτευξιν τών 
άντικειμενικών του σκοπών. Είδικώς ώς πρός τά τείχη ήκολούθει, ώς εϊδομεν, τήν μέθο
δον τής έξ ύψηλοτέρων κατασκευών έπιθέσεως καί τής προσβολής των δι’ ισχυρών 
πετροβόλων καί κριών, χρησιμοποιούν συγχρόνως υπερμεγέθεις μηχανάς, τάς όποιας 
συνεχώς έτελειοποίει διά τής χαρακτηριζούσης αυτόν έφευρετικότητος.

24. Βλ. σχετικώς Ε. Schramm παρά Kromayer-Weith, ε.ά. 209 έξ.
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Παραλλήλως ή όχύρωσις τής Ρόδου παρουσιάζεται ώς τυπικόν έπίσης δείγμα άμυν- 
ακής κατασκευής τοϋ είδους, ή όποια προωρίζετο νά ύποστή πολιορκίας διεξαγομένας 
κατά τήν παλαιάν τακτικήν, ώς έκ τούτου δέ φυσικόν ήτο νά έμφανίζη βασικάς άδυνα- 
μίας. Ή ύπερύψωσις των τειχών, αί συνεχείς ενισχύσεις καί συμπληρώσεις των, αί έπι- 
σκευαί καί ή έπηυξημένη φύλαξις των βλαπτομένων μερών, άπετέλεσαν κύριον καί άγω- 
νιώδες μέλημα τών Ροδίων καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών έπιχειρήσεων. Είναι δέ φανε
ρόν έκ τής όλης διηγήσεως τοϋ Διοδώρου ότι ή αισία έκβασις τής άντιστάσεως τών Ρο
δίων έλάχιστα ώφείλετο εις τήν άντοχήν τής όχυρώσεώς των. Πολύ περισσότερον συνέ- 
βαλον εις αυτήν τό σθένος διά τοϋ όποιου έπολέμησαν ούτοι, ή θαυμασία προπαρασκευή 
των, ακόμη δέ καί ή ένεργητική δρασις τοϋ στόλου, ό όποιος, πλήν τών άλλων, κατώρ- 
θωσε νά διατηρήση τήν έπικοινωνίαν τής πόλεως μετά τών μακράν εύρισκομένων συμ
μάχων της.

Δέν φαίνεται, ώς έκ τούτου, πιθανόν ότι ή όχύρωσις τής έποχής ταύτης, χωρίς νά έχη 
άνακατασκευασθή έντώ μεταξύ ή τουλάχιστον χωρίς νά έχη υποστή βασικήν μετασκευήν, 
είναι έκείνη διά τήν όποιαν όμιλοϋν μετά θαυμασμοΰ οί μεταγενέστεροι συγγραφείς. 
Σχετικώς θά έπρεπε νά παρατηρηθή ότι τά μέχρι τοϋδε άποκαλυφθέντα μέρη τοϋ τεί
χους, τά όποια, ώς εΐπομεν, είναι κατεσκευασμένα διά στερεωτάτης συμπαγοϋς τοιχο
ποιίας έκ τετραπόδων λίθων, δικαιολογοΰν πράγματι τον θαυμασμόν τοϋτον.

Ό Διόδωρος λέγει περί τών Ροδίων ( XX, 100, 4), ότι μετά τήν πολιορκίαν άνωκοδό- 
μησαν δέ καί τό θέατρον καί τά πεπτωκότα τών τειχών καί τών άλλων τόπων τούς καθη- 
ρημένους, πολλώ κάλλιον ή προνπήρχον. 'Οπωσδήποτε όμως εύρυτέρα μεταβολή τής 
όχυρώσεώς φαίνεται ότι συνετελέσθη μετά τον καταστρεπτικόν σεισμόν τοϋ 227 /226, 
ό όποιος έδωκεν αφορμήν εις γενικήν άνανέωσιν τής πόλεως, διαπιστουμένην καί έκ 
τών άνασκαφικών δεδομένων.

Ή μεγάλη έκτασις τής καταστροφής τήν όποιαν ύπέστησαν τότε τά τείχη, ώς έπίσης 
καί ή έπακολουθήσασα βελτίωσίς των, μαρτυροΰνται ρητώς ύπό τοϋ Πολυβίου (V, 88, 
1 ): 'Ρόδιοι δέ κατά τούς προειρημένους καιρούς έπειλημμένοι τής αφορμής τής κατά τον 
σεισμόν τον γενόμενον παρ’ αύτοϊς βραχεί χρόνο) πρότερον, εν φ συνέβη τόν τε κολοσσόν 
τον μέγαν πεσεϊν καί τά πλειστα τών τειχών καί τών νεωρίων, όντως έχείριζον νουνεχώς 
καί πραγματικώς τό γεγονός ώς μή βλάβης, διορθώσεως δέ μάλλον, αύτοις αίτιον γενέ- 
σθαι τό σύμπτωμα. Κατωτέρω ό Πολύβιος έπεξηγεΐ τό λεγόμενον, ότι ή έκ τοϋ σει- 
σμοΰ καταστροφή έδωκεν άφορμήν εις τήν βελτίωσιν τής πόλεως, περιγράφων τάς 
ένεργείας τών Ροδίων, κατόπιν τών όποιων διάφοροι ήγεμόνες τής έποχής ένίσχυσαν 
πλουσιοπαρόχως τήν προσπάθειαν άποκαταστάσεως καί άνανεώσεως τών δημοσίων 
κατασκευών τής πόλεως.

Ούδεμία άλλη μαρτυρεϊται έκτεταμένη έπισκευή τών τειχών τής Ρόδου μέχρι τής τε
λικής καταστροφής των. Ένεκα τούτου πρέπει νά δεχθώμεν ότι ή μορφή τήν όποιαν 
έλαβεν ή όχύρωσις κατά τήν άνανέωσίν της ταύτην, μετά τινων έπί μέρους μεταβολών, 
είναι έκείνη τήν όποιαν έπήνεσαν οί μεταγενέστεροι συγγραφείς.

Εις τήν νέαν ταύτην περίοδον τών ροδιακών τειχών άναφέρονται καί αί λεπτομέρειαι 
περί τών μεταπυργίων των, τάς όποιας άναγράφει ό Φίλων ό Μηχανικός, ζήσας περί τήν 
καμπήν τοϋ 3ου προς τόν 2ον αιώνα καί μάλιστα έντός τοϋ 2ου : τινά δέ καθ’ απερ 
έν Ρόδω εις ψαλίδας σνγκλειομένας (...) πλάτη δέ έχονσι αί πάροδοι έπταπήχη καί 
κάτωθεν φυλακτήρια έπτάκλινα, ών οί τοίχοι οί μέν ορθοί έσονται δεκαπήχεις τώ τε μή-

12
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κει καί τφ πάχεί' οί δέ πλάγιοι μήκος έχονσιν ίσον τοϊς όρθοϊς, πλάτος δέ τρίπηχυ. Οντω 
δε και οίκοδομηθέντων τό τε άνάλωμα έλαττον έσται, και οί μέν δέκαπήχεις υπό των λι- 
θοβόλων ονδέν πείθονται, οί δέ τριπήχεις τό πάγιος δντες, εάν τι πάσχωσιν υπό των πλη
γών ταχύ άποστερεώσομεν τό φνλακτήριον τούτο 25.

Των ροδιακών τούτων μεταπυργίων, τά όποια περιελάμβανον, ύπό τάς επάλξεις καί 
τάς παρόδους, καμαροσκεπεΐς χώρους με θυρίδας πρός τά έξω διά βλητικάς μηχανάς, κά
τωθεν δέ αυτών φυλακτήρια, έπεχειρήθη ύπό του Schramm σχεδιαστική άναπαρά- 
στασις εις τήν σημειωθεΐσαν έκδοσιν του Φίλωνος ( αύτ. Σχεδ. 6 ). Έπί τη βάσει ταύτης 
παρεσχέθη ύπό τοϋ ίδιου λεπτομερεστέρα άναπαράστασις εις τό βιβλίον των Kromayer- 
Weith, ή όποια παρατίθεται εις τό Σ χ έ δ ι ο ν 3 τοϋ παρόντος. Έπί τοϋ προκειμένου ση- 
μειοϋται ότι ή έξερεύνησις των μέχρι τοϋδε άποκαλυφθέντων μερών τής όχυρώσεως τής 
Ρόδου δέν άπέδωκε, βέβαια τουλάχιστον, στοιχεία σχετιζόμενα πρός τήν είρημένην 
διαμόρφωσιν τών μεταπυργίων. Ώς πρός τον τρόπον στεγάσεως τών έν λόγω χώρων 
διά ψαλίδων, οδτος άπαντα συχνότατα έπί τής νήσου είς κατασκευάς τής Ελληνιστικής 
εποχής καί μάλιστα τοϋ 2ου π. X. αίώνος, ταφικάς καί άλλας, υπογείους ή περιλαμβα- 
νομένας εντός τής μάζης, τείχους, βράχου κ.λ.π.26.

Χρήσιμος διά τήν ιστορίαν τών τειχών τής Ρόδου είναι ώσαύτως ή διήγησις τοϋ Άπ- 
πιανοΰ περί τής πολιορκίας τοϋ Μιθριδάτου κατά τό 88 π.Χ. Οί Ρόδιοι, λέγει ό Άππια- 
νός ( Μιθρ. 24 ), άναμένοντες τον Μιθριδάτην, τά τε τείχη αψών και τούς λιμένας έκρα- 
τνναντο και μηχανάς άπασιν έφίστανον... επιπλέοντος δέ τον Μιθριδάτου τά προάστεια 
καθήρουν, ϊνα μηδέν ειη\χρήσιμα τοϊς πολεμίοις καί έπί ναυμαχίαν άνήγοντο... Εν
διαφέρει ιδιαιτέρως ώς πρός τό χωρίον τοϋτο ότι, ώς διεπιστώθη στρωματογραφικώς, 
μέρος τοϋ παρά τον μέγαν λιμένα άποκαλυφθέντος τείχους, περί τοϋ όποιου έγινε λόγος 
άνωτέρω, έχει άνακατασκευασθή κατά τήν εποχήν περίπου τής πολιορκίας ταύτης27.

Έκ τής περαιτέρω διηγήσεως ενδιαφέρει ή μνεία τοϋ κλεισμένου λιμένος, ό όποιος, 
ώς εΐδομεν είς τον Διόδωρον, ήτο ό μικρός λιμήν, τοϋ Μανδρακίου. Είς τοΰτον κατέφυ- 
γον τά πλοία τών Ροδίων μετά τήν ναυμαχίαν, ώς ήτο άλλωστε φυσικόν, έφ= όσον έπρό- 
κειτο περί τοϋ πολεμικού λιμένος: είτ" έπιστρέψαντες είς τον λιμένα κατέφυγον καί κλεί- 
θροις αυτόν διαλαβόντες από τών τειχών τον Μιθριδάτην άπεμάχοντο. ό δέ τη πόλει πα- 
ραστρατοπεδεύων καί συνεχώς τών λιμένων πειρώμενος καί άποτυγχάνων, άνέμενε τό πεζόν 
έκ τής "Ασίας οί παραγενέσθαι (Μιθρ. 24). Ή ευθύς μετά τό κλείσιμον τοϋ λιμένος 
άναγραφή τής άπδ τών τειχών άποκρούσεως τοϋ Μιθριδάτου, καθ’ όν χρόνον οδτος άνέ- 
μενεν άκόμη τήν άφιξιν τοϋ πεζοϋ του, δέν είναι άπίθανον ότι σημαίνει άντίστασιν 
τών Ροδίων κυρίως από τής όχυρώσεως τοϋ μικρού λιμένος· διότι ό λιμήν οδτος, έν άν- 
τιθέσει πρός τόν μέγαν λιμένα, ό όποιος, ώς εΐδομεν, ευρίσκετο έκτος τοϋ τείχους, 
πρέπει νά περιελαμβάνετο είς τήν όχύρωσιν. Τοϋτο συμπεραίνεται όχι μόνον έκ τοϋ 
πολεμικοΰ χαρακτήρος του καί μάλιστα καί έκ τής παρ’ αυτόν έγκαταστάσεως τών

25. Βλ. Diels-Schramm, ε. ά. I, 17-19. Μνεία τών ροδιακών μεσοπυργίων ύπό τοϋ Φίλωνος γίνεται καί 
κατωτέρω (1, 59, 84): τά δέ μεσοπνργια οίκοδομεϊν καΟάπερ εν Ρόδφ.

26. Σημείωσιν χαρακτηριστικών διά τήν Ελληνιστικήν οίκοδομίαν τής Ρόδου δειγμάτων καμαρο
ειδών κατασκευών (τάφων, υπονόμων, γεφύρας, άνδήρων κ.λ.π.) βλ. εις Inglieri, έ. ά. 18 άριθ. 23, 19 
άριθμ. 27, 20 άριθμ. 33, 21 άριθμ. 34. AM 73 ( 1958 ) 153, είκ. 1, πίν. 132. Ε. Dyggve, Lindos, III ( 1960) 
241 έξ., 254 έξ.

27. Πρβλ. ΠΑΕ 1953, 278.
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νεωρίων, άλλά καί έκ τμήματος άρχαίας ίδιομόρφου κατασκευής, σωζομένου έπΐ τοϋ 
αρχαίου έπίσης λιμενοβραχίονος, τό όποιον έρμηνεύεται ώς άνήκον εις συνδυασμόν 
άποβάθρας καί όχυρώσεως28.

Ό Μιθριδάτης, τή πόλει παραστρατοπεδεύων, εΐχεν άσφαλώς έγκαταστήσει, εύθύς 
έξ αρχής, τήν βάσιν των άπό ξηράς έπιχειρήσεών του, ώς καί ό Δημήτριος, παρά τήν 
νοτίαν πλευράν τής όχυρώσεως. Προς τόν πλήρη άποκλεισμόν τής εσωτερικής ταύτης 
πλευράς, ό όποιος ένετάθη άναμφιβόλως μετά τήν άφιξιν τοϋ άναμενομένου πεζοϋ, συν- 
εσχετίσθη εν άσύνηθες τελευταϊον εύρημα τών άνασκαφών τής Ρόδου. Πρόκειται περί 
τής άποκαλύψεως μεγάλου άριθμοϋ προχείρων τάφων ή καλύτερον βία προφανώς 
καταχωσθέντων έντός τής άμμου νεκρών, προ τής γραμμής τής θαλασσίας όχυρώσεως, 
παρά τήν άνατολικήν παραλίαν τής πόλεως29. Έκ ροδιακοϋ νομίσματος τοϋ β' ήμίσεος 
τής 2ας έκατονταετηρίδος, άνευρεθέντος μεταξύ τών όδόντων ένός σκελετοϋ, συνήχθη 
τό συμπέρασμα ότι αί ταφαί εις τήν θέσιν ταύτην έγιναν κατά τήν διάρκειαν τής πολιορ
κίας τοϋ Μιθριδάτου, έπειδή άκριβώς, ένεκα τοϋ άποκλεισμοϋ, αί παρά τήν νοτίαν πλευ
ράν τής πόλεως κείμεναι κανονικαί νεκροπόλεις ήσαν άπρόσιτοι εις τούς Ροδίους.

Καίτοι ό Μιθριδάτης ύπελείπετο προφανώς τοϋ Δημητρίου κατά τήν έν γένει προ- 
παρασκευήν, ό έξ αύτοΰ κίνδυνος ήτο έπίσης σοβαρός. Οί Ρόδιοι έν τούτοις άντεμετώπι- 
σαν άκλόνητοι τήν δευτέραν ταύτην πολιορκίαν, Ιδιαιτέρως δέ άξιοπρόσεκτον είναι ότι, 
έκ τής συντόμου έστω περιγραφής τοϋ Άππιανοϋ, ούδεμία άπολύτως άνησυχία τών πο- 
λιορκουμένων διαφαίνεται ώς πρός τήν άντοχήν τής άνανεωθείσης ήδη όχυρώσεώς των.

Μετά τήν κατασκευήν τής σαμβύκης, ή όποια, κατά τόν συγγραφέα (Μιθρ. 26 ), 
ήτο μηχάνημα μέγιστόν επί δύο νεών φερόμενον, ό Μιθριδάτης έπεχείρησε γενι
κήν αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν, βασίσας τάς έλπίδας του κυρίως έπί τής ύποδείξεως ένός 
μικροΰ μέρους τής όχυρώσεως, τό όποιον, κατά τύχην προφανώς, είχε παραμείνει άσθε- 
νές: αύτο μόλων ό’ αύτώ λόφον νποδειξάντων έπιβατόν, f Άταβυρίου Δ ιός ιερόν ήν και 
κολοβόν τειχίον έπ αυτόν, τήν στρατιάν ές τάς νανς νυκτός έπέβησε και έτέροις άναδούς 
κλίμακας έκέλευσε χωρεϊν έκατέρους μετά σιωπής, μέχρι τινές αύτοίς πυρσεύσειαν έκ 
τοϋ Άταβυρίου, και τότε άθρόως, μετά βοής... τούς μέν τοις λιμέσιν έπιπίπτειν, τούς δέ 
τα τείχη βιάζεσθαι ( Μιθρ. 26). Μετά τήν άποτυχίαν τοϋ αιφνιδιασμού, 'Ρόδιοι ό’ αν- 
τοίς άκαταπλήκτως άντ αν ακραγόντων και άθρόως άναδραμόντων ές τά τείχη, οί βασιλικοί 
νυκτός ούδέν έπεχείρουν, ημέρας δ’ άπεκρούσΟησαν. ή σαμβύκη δ’ έπαχθεϊσα τοϋ τείχους 
ή τό τής ’Ίσιδος ιερόν έστιν, έφόβει μάλιστα βέλη τε πολλά όμον και κριούς καί ακόντια 
άφιεϊσα. στρατιώται τε σκάφεσι πολλοις αυτή μετά κλιμάκων παρέθεον ώς άναβηαόμενοι 
δι αυτής έπί τά τείχη, οί δέ Ρόδιοι καί τάδε εύσταθώς ύπέμενον... ( Μιθρ. 26 /27).

Ώς συνάγεται έκ τής διηγήσεως ταύτης τοϋ Άππιανοϋ τό Άταβύριον τής πόλεως έκει- 
το έπί έμφανοΰς λόφου πλησίον τοϋ τείχους καί κατά πάσαν πιθανότητα παρά τήν νο
τίαν πλευράν τής όχυρώσεως, παρά τήν όποιαν ύπήρχον διακυμάνσεις τοϋ έδάφους30. 
Περισσότερον άόριστος είναι ή ένδειξις περί τοϋ ίεροϋ τής ’Ίσιδος, περί τοϋ όποιου 
συνάγεται άπλώς ότι έκειτο είς θέσιν κειμένην πλησίον τοϋ παραλιακού τείχους, τοϋ 
άποτελοΰντος τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ περιβόλου τής πόλεως31.

28. Πρβλ. AM 73 ( 1958) 154, παρ. πίν. 131,1.
29. Πρβλ. Ήργον Άρχ. Έτ. 1961, 220, είκ. 232.
20. Πρβλ. A. Maiuri, Rodi ( 1921 ), 23. Hiller, ε.ά. 765.
31. C. Torr, Rhodes in ancient times, 2. H. Van Gelder, Gesch. alt. Rhodier, 8.
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Έκ τής συντόμου έπίσης περιγραφής ύπό τοϋ Άππιανοϋ (Έμφ. IV, 305 έξ. ) τής πο
λιορκίας τοϋ Κασσίου (42 π.Χ.) ούδέν ουσιώδες προστίθεται είς τήν γνώσιν τής Ρο- 
διακής όχυρώσεως. Κατά τήν πολιορκίαν ταύτην οί Ρόδιοι έμφανίζονται μειονεκτοΰν- 
τες έξ άρχής ώς πρός τον έκφυλισθέντα ήδη στόλον των έναντι τοϋ Κασσίου, ό όποιος 
ήτο έφωδιασμένος διά πολλών καί βαρέων πλοίων. Έτι σοβαρώτερον μειονέκτημα άπε- 
τέλεσε διά τούς πολιορκουμένους ή ϋπαρξις ίσχυρας προφανώς μερίδος πολιτών προσκει
μένων πρός τον Κάσσιον, οί όποιοι καί είσήγαγον αυτόν τελικώς είς τήν πόλιν (αύτ. 
73): εϊκαζον δέ οί πολλοί, καί έδόκει γενέσθαι, τους χαρίεντας αντώ τών πολιτών 
νπανοίξαι πνλίδας έλέω της πόλεως καί προμήθεια τροφών.

Ή πόλις είχε καί πάλιν άποκλεισθή καί άπό γής καί άπό θαλάσσης. Οί Ρόδιοι, άνα- 
δραμόντες επί τά τείχη πάντα τε οπλών έπλήρουν, καί άπεμάχοντο όμον τούς περί τον 
Φάννιον από τής γής ένοχλούντας καί τον Κάσσιον τοίς πρός θαλάσση τείχεσι τό ναυ
τικόν ούκ άνέτοιμον ές τειχομαχίαν έπαγαγόντα (αύτ. 72).

Ή πηγή άπό τής όποιας άρύεται ό Άππιανός ήτο ευμενής πρός έκείνους οί όποιοι 
είσήγαγον είς τήν πόλιν τον Κάσσιον32: οί συνετότεροι, λέγει ό συγγραφεύς. "Ενεκα 
τούτου δέν θά έπρεπε νά δοθή άπόλυτος πίστις είς τήν έμφάνισιν τής άμυντικής προσπά
θειας τών Ροδίων ώς καταδεδικασμένης: Ρόδος μεν δή δύο πείραις καμοϋσα έκ τε γής 
καί θαλάσσης έπολιορκεϊτο' καί ούδέν, ώς εν έ'ργω ταχεϊ καί άδοκήτφ, παρεσκεύαστο αυ
τό ϊς ές πολιορκίαν, δθεν ήν εϋδηλον άλώσεσθαι τάχιστα τήν πόλιν ή χερσίν ή λιμό- καί τάδε 
Ροδίων οί συνετότεροι καθεόρων.. .Εγγύτερος πρός τό πράγματι γενόμενον ό Δίων ό 
Κάσσιος (XLVII, 33 4 ), οϋτε γάρ άντέστησαν, λέγει.

'Οπωσδήποτε, άπό τής άπόψεως τής ένδιαφερούσης κυρίως ένταΰθα, αξιον προσοχής 
είναι, ότι, καίτοι ύπό τοϋ Άππιανοϋ άναγράφονται λεπτομερώς αί κατά θάλασσαν έπι- 
τυχίαι τοϋ Κασσίου, ούδεμία άπολύτως έπιτυχία άναφέρεται, όπως άλλωστε καί κατά 
τήν έξιστόρησιν τής πολιορκίας τοϋ Μιθριδάτου, έναντίον τής όχυρώσεως ή τών έπ’ 
αυτής άμυνομένων. Ή διάθεσις όμως τοϋ συγγραφέως νά δικαιολογήση τούς παραδοΰν- 
τας τήν πόλιν εις τόν Κάσσιον είναι τοσαύτη, ώστε δέν φαίνεται πιθανόν ότι οδτος θά 
παρέλειπε νά υπογράμμιση οίανδήποτε διαπιστωθεΐσαν άδυναμίαν τής όχυρώσεως, διά 
νά δικαιολογήση τήν άποψιν περί τοϋ ματαίου τής περαιτέρω άντιστάσεως τών Ροδίων.

Οί σημειωθέντες έπαινοι τών τειχών τής Ρόδου ύπό τών συγγραφέων τής έποχής τής 
Ρωμαιοκρατίας μαρτυρούν περί τής είς καλήν κατάστασιν διατηρήσεώς των μέχρι του
λάχιστον τών μέσων περίπου τής 2ας μ.Χ. έκατονταετηρίδος.

Έκ τών συγγραφέων τούτων ό Αϊλιος Αριστείδης (XL III, 3), ό όποιος έγνώριζε 
καλώς τήν Ρόδον, παρά τό άκρως ρητορικόν ύφος τοϋ λόγου του, καθορίζει σαφώς τόν 
χαρακτήρα καί τάς γενικάς γραμμάς τής συνθέσεώς της, έπιβεβαιουμένας ήδη κατά τήν 
βαθμηδόν προϊοΰσαν έπαύξησιν τής γνώσεως τής πόλεως.

Είς τά τείχη άποδίδεται ύπό τοϋ Άριστείδου ό μεγαλύτερος έπαινος: τδ δέ πασι 
καί προ πάντων θαύμα καί όφθαλμοίς κόρον ονκ εχον, τόν τών τειχών κύκλον καί τών 
έγκαταμεμειγμενών πύργων τό ύψος καί τό κάλλος αντί λαμπτήρων τοΐς προσπλέονσιν 
δν, ώστ είναι μόνον τοΐς εις Ρόδον καταίρουσι καί προσορώσι μείζοσιν ευθύς τήν γνώ
μην γίγνεσθαι, τό δέ πάντων κάλλιστον ούκ άπηρτημένον τόν κύκλον τούτον τής άλλης 
πόλεως ουδέ κενόν ούδέν έν μέσω ποιοϋντα, άλλα προσεχή τή πόλει, ώσπερ στέφανον κε

32. Πρβλ. αύτ. 170.
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φαλή περιΟέοντα. μόνην δε ήν είπείν την Ρόδον καί κατ’ οικίαν καί κοινή τετειχίσθαι 
έώκει γάρ αυλής ερκει τα τείχη καί τοσοΰτον ήδύνατο παρά την εϊσω πάλαν, δσον δρίζειν 
αυτήν, επί τήγε άξια πάντα ήν Ισα.

Τό λεγόμενον ύπό τοϋ Άριστείδου, δτι μεταξύ τοϋ τείχους καί της άλλης, τής φ- 
κοδομημένης πόλεως, δέν ύπήρχον κενά, έπιβεβαιοΰται καί κατά τήν συνεχιζομένην 
έξερεύνησιν τής Ρόδου, ισχύει δέ κυρίως διά τήν κάτω πόλιν διότι ή Άκρόπολις, ως 
λέγει προηγουμένως ό ρήτωρ, ήτο πεδίων καί άλσών μεστή33.

’Ενδιαφέρει πρός τούτοις ότι ό ’Αριστείδης, όμιλών περί των τειχών, μεταχειρίζεται 
παρφχημένον χρόνον: μόνην δέ ήν είπείν τήν ’Ρόδον. . . έώκει γάρ αυλής ερκει τά τείχη ... 
Τούτο θά έδικαιολόγει τήν ύπόθεσιν ότι ό σεισμός τού 142 μ.Χ.34, ό καταστρέψας τήν Ρό
δον, είχε φέρει καί τήν όχύρωσίν της έπίσης είς τοιαύτην κατάστασιν, ώστε άπασαι αί 
άναφερόμεναι άρεταί της νά άνάγωνται εις τό παρελθόν. 'Ως γνωστόν υπέρ τής άποκατα- 
στάσεως τών ζημιών τοϋ σεισμού τούτου συνηγορεί διά τού λόγου του ό ’Αριστείδης. 
Υπάρχει έν τούτοις τό χωρίον τών Μεσσηνιακών τού Παυσανίου, τό μνημονευθέν εις 
τήν άρχήν τού παρόντος, είς τό όποιον, ως εΐδομεν, τά τείχη τής Ρόδου συγκαταλέγονται 
μεταξύ τών άριστων, τά δέ Μεσσηνιακά έγράφησαν μετά τόν έν λόγω σεισμόν, ό όποιος 
άναφέρεται ύπό τού Παυσανίου είς τά ’Αρκαδικά (VIII, 43,4)35. Πρέπει λοιπόν νά δε- 
χθώμεν ότι έν τώ μεταξύ ή ροδιακή όχύρωσις είχεν άποκατασταθή, ίσως διά τής βοή
θειας τού Άντωνίνου, τήν όποιαν άναφέρει ό περιηγητής36, ή ότι οδτος έγνώριζε, άμέ- 
σως ή έμμέσως, τήν πρό τού σεισμού κατάστασιν τής Ρόδου. Πιθανώτερον είναι όμως 
ότι ή σημειωθεΐσα χρήσις παριρχημένου χρόνου ύπό τού Άριστείδου ώφείλετο είς ρη
τορικήν υπερβολήν, άποσκοποΰσαν είς τήν έμφάνισιν τής έν γένει καταστάσεως τής 
πόλεως ύπό μελαινοτέραν χροιάν χωρίς νά άποκλείεται βεβαίως ότι αύτη άναφέρεται 
έπίσης είς τήν έκτασιν τής καταστροφής τών λοιπών οικοδομών τής πόλεως, αί όποΐαι, 
κατά τόν ρήτορα, συνεσχετίζοντο στενώς πρός τό τείχος. Ώς διαπιστοΰται έκ τών άνα- 
σκαφών ή έκ τού σεισμού καταστροφή τών οικοδομών τούτων ήτο πράγματι μεγάλη37.

I. Δ. ΚΟΝΤΗΣ

33. Πρβλ. Κοντήν, Συμβολή, 4 έξ. ΠΑΕ 1952, 547 έξ. 1954, 351 έξ.
34. Περί τής χρονολογήσεως τοϋ σεισμού κατά τό 142 μ.Χ. αντί τοϋ 155, ώς έπιστεύετο μέχρι πρό τί

νος βλ. L. Morricone, Boll. d’Arte 1950, 74, 17.
35. Πρβλ. W. von Christ-W. Schmid-O. Stahlin, Gesch. Griech. Litteratur, 756. Περί τής συγγραφής 

τοϋ λόγου τοϋ Άριστείδου κατά τούς χρόνους τοϋ Άντωνίνου τοϋ Εύσεβοϋς βλ. αύτ. 701.
36. Πρβλ. Torr, Rhodes in ancient times, 55.
37. Βλ. AM 73 ( 1958) 157.
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Κατά τό 1948 αί άνασκαφαΐ τοΰ κ. Πορφυρίου Δικαίου είς τήν Έγκωμην τής Κύπρου 
άπεκάλυψαν σπουδαΐον χαλκοϋν άγαλμάτιον είκονίζον κερασφόρον άνδρικήν μορφήν. 
Τό άξιόλογον τοϋτο εργον έκτοτε έμνημονεύθη και άπεικονίσθη πολλάκις. Προ όλίγου 
ό άνασκαφεύς έδωκε τήν πρώτην λεπτομερή δημοσίευσιν1. Τό άγαλμάτιον εύρέθη έντός 
οικήματος έκ πελεκητών λίθων, δπερ κατά τον Δίκαιον έκτίσθη προ τοΰ τέλους τοΰ 13ου 
π.Χ. αϊώνος2. Έκειτο έντός άβαθοΰς λάκκου σκαφέντος εις τό άνώτατον δάπεδον τοΰ 
δωματίου X, χρονολογούμενου εις τον ενδέκατον αιώνα. Προέκυψαν όμως ενδείξεις, 
ότι «τό άγαλμα ήτο κέντρον λατρείας έντός τοΰ αυτοϋ χώρου είς πολύ άρχαιοτέραν πε
ρίοδον» 3. Έν τούτοις ό Δίκαιος περιορίζει τήν λατρείαν ταύτην καί τήν χρονολογίαν 
της «λίαν ενωρίς είς τόν 12ον αιώνα», διότι τά βαθύτερα δάπεδα παρέσχον κεραμεικήν 
ΙΙΙΒ. Τούτο είναι βεβαίως τό άνασκαφικόν συμπέρασμα. Έν τούτοις τό γεγονός, ότι τό 
άγαλμάτιον εύρέθη υπό όρους δεικνύοντας προσπάθειαν όπως τηρηθώσιν οί όροι μιας 
παλαιοτέρας παραδόσεως, συνδυαζόμενον και προς τόν ρυθμόν τού άγαλματίου, επιτρέ
πει πιθανώς νά άνέλθωμεν και είς ύψηλοτέραν χρονολογίαν. Τό άγαλμάτιον ίσως άπε- 
τέλει ιδιαίτερον θρησκευτικόν κειμήλιον, ίσως άλλαχόθεν μεταφερθέν καί έχον παλαιο- 
τέραν ιστορίαν. Ό έξαίρετος ρυθμός καί αί σεβασταί διαστάσεις τού έργου τούτου προ
δίδουν άκόμη παλαιοτέραν παράδοσιν άποπνέουσαν τό άρωμα τής περιόδου ΙΗΑ. Δυ- 
νάμεθα ίσως νά άποβλέψωμεν μέχρι τών μέσων τοΰ Μου αϊώνος.

Τό άγαλμάτιον (Π ί ν. 34, α - δ, κατά Δίκαιον έ. ά.) έχει ύψος 0,55 μ. καί παριστα νεα
ρόν θεόν έν μετωπική στάσει, μέ τόν άριστερόν πόδα ελαφρότατα έξέχοντα. Φορεϊ περί
ζωμα συγκρατούμενον διά στερεάς ζώνης. Έπί τής κεφαλής φέρει δερμάτινον κράνος δει- 
κνύον ούλον τρίχωμα καί κοσμούμενον ύπό δύο δυσαναλόγως μεγάλων κεράτων βοείων. 
Ή στερέωσις τών κεράτων τούτων προϋποθέτει τούλάχιστον εσωτερικήν στεφάνην με- 
ταλλίνην ή ξυλίνην είς τό κάτω μέρος τοΰ κράνους, ήτις ένταΰθα είναι αόρατος, ώς κα- 
λυπτομένη ύπό τοΰ δέρματος. Δύναται έτι πιθανώτερον νά ύποτεθή, ότι ολόκληρον τό 
κράνος συνέκειτο έσωτερικώς έκ στερεωτέρου, άκάμπτου ύλικοΰ. Άκόμη καί πλεκτόν 
έκ λεπτών, στερεών κλαδιών ήδύνατο νά είναι. Πράγματι, ή έπένδυσις, ήτις λόγφ τών 
ούλων έρίων δέον νά νοηθή ώς δέρμα προβάτου, ούτε άσφάλειαν θά παρεϊχεν, ούτε θά 
ήτο δυνατόν τά βαρέα κέρατα νά στερεωθούν έπ’ αυτής καί μόνης, άνευ τής ύπάρξεως 
έσωτερικοϋ σκελετού.

Έκ τών χειρών τοΰ άγαλματίου ή μέν άριστερά φέρεται προς τό στήθος μετά συνεσφι- 
γμένης πυγμής, ή δέ δεξιά κάμπτεται όριζοντίως άπό τοΰ άγκώνος, μέ τήν παλάμην άνοι- 
κτήν καί έστραμμένην προς τά κάτω. Πρόκειται περί ασυνήθους χειρονομίας, ήτις δεν

1. The Bronze Statue of a horned God from Enkomi, Arch. Anz. 1962, 1-40.
2. Έ. ά. σελ. 1.
3. Έ. ά. 37.
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έμεινεν άπαρατήρητος ύπό τοϋ Δικαίου, έρμηνεύσαντος ταύτην ώς έχουσαν τήν έννοιαν 
τής προστασίας 4.

Ό ρυθμός τοϋ άγαλματίου είναι εξαίρετος καί όρθώς τονίζεται ύπό τοϋ Δικαίου ή στε
ρεά καί άνατομικώς έπιτυχής διάπλασις τοϋ σώματος, τό στρογγύλον πρόσωπον μέ στι- 
βαρά χαρακτηριστικά, εύθεΐαν ρίνα, άμυγδαλοειδεΐς όφθαλμούς καί φωτεινόν μειδίαμα. 
Υπάρχει αναλογία τις όγκων πρός τήν γρυποφόνον μορφήν έπΐ έλεφαντίνης λαβής κα
τόπτρου έκ τής αυτής Έγκωμης 5. Ή ιδία όμως άναλογία μυϊκής διαπλάσεως υπάρχει 
καί ώς πρός τον πολεμιστήν επί ελεφάντινου πλακιδίου έκ τοϋ ’Αρτεμισίου τής Δήλου, 
δπερ είναι έργον άνήκον εις άλλην άσφαλώς σχολήν6. Δέον νά σημειωθή επί πλέον, 
ότι τά όλόγλυφα έργα καί μάλιστα τά μετάλλινα ύπακούουν εις άλλους ρυθμούς έξελί- 
ξεως. Έπΐ των ελεφάντινων τουναντίον παρατηροϋμεν μεγαλυτέραν συντηρητικότητα 
των έργαστηρίων, δι’ δ ή παρακμή εις τον ρυθμόν τών έλεφαντίνων γλυπτών είναι βρα- 
δυτέρα ή εις άλλα έργα.

Τήν μεγαλυτέραν αναλογίαν πρός τό άγαλμάτιον τής Έγκωμης παρουσιάζει μολύ- 
βδινον είδώλιον έκ Κάμπου τής Λακωνικής ( Π ί ν. 35 α-δ ) εύρεθέν καί δημοσιευθέν άλ
λοτε ύπό τοϋ Τσούντα7. Τό έργον τοϋτο ϊσταται άκόμη ύπό τήν πλήρη έπίδρασιν τής 
Μινωικής παραδόσεως, διά τοϋτο τό σώμα είναι ραδινόν καί φέρει τό Μινωικόν περί
ζωμα μετά ζώνης καί θυλάκου. Είναι όμως καί ένταϋθα ή διάπλασις τών μυώνων έντονος. 
Εκείνα όμως, τά όποια παρέχουν μεγάλην αναλογίαν πρός τό άγαλμάτιον τής ’Έγκω
μης, είναι τό πρόσωπον καί ή χειρονομία. "Αν καί προφανώς άρχαιότερον, τό άγαλμά
τιον τοϋ Κάμπου παρουσιάζει (εις τόν ρυθμόν πάντοτε τής οικείας εποχής ) τό αύτό 
στρογγύλον καί ροδαλόν πρόσωπον, τήν αύτήν κατατομήν, τό αύτό ιλαρόν μειδίαμα.

Ή σπουδαιοτέρα όμως άναλογία μεταξύ τών δύο έργων είναι ή άσυνήθης στροφή τής 
άνοικτής παλάμης πρός τά κάτω. Τό άγαλμάτιον τοϋ Κάμπου στρέφει πρός τήν Γήν άμ- 
φοτέρας τάς παλάμας. Ό Δίκαιος, ώς εϊδομεν, έδωκε τήν έρμηνείαν «προστασία». Έγώ 
άνεζήτησα εις τό άσύνηθες χαρακτηριστικόν άλλην έρμηνείαν, μετατοπίζουσαν τό θέμα 
εις τήν περιοχήν τοϋ genre8. Τήν έρμηνείαν ταύτην άντέκρουσεν ό Biesantz εις τήν περί 
τοϋ βιβλίου μου κριτικήν του9.

Είναι πιθανόν, μίαν ήμέραν ή άσυνήθης αύτη χειρονομία νά έρμηνευθή όριστικώς, 
όπότε ένδεχομένως καί θά διαφανή σαφεστέρα ή συγγένεια μεταξύ τών δύο άγαλματίων. 
"Οτι ή Κύπρος ύπέστη, ήδη μεσούσης τής Β' χιλιετηρίδος, ίσχυράν τήν έπίδρασιν τής

4. Έ. ά. 36: Extended right arm suggesting protection.
5. Έ. ά. 28. ΕΙκόνα δρα παρά Bossert, Altkreta 491. Evans, Palace κλπ. IV 804 είκ. 782.
6. H. Gallet de Santerre, Delos Primitive ( 1958) πίν. xxiii. Τήν όμοιότητα σημειοΐ καί ό Δίκαιος, 

άλλ’ ό χαρακτηρισμός «strikingly similar» είναι ύπερβολικός. Τό έλεφάντινον τής Δήλου είναι κατωτέ- 
ρας καί ήδη ψυχομένης τέχνης.

7. ΑΕ 1891 σ. 199. Tsountas-Manatt, The Myc. Age 160 καί πίν. 7 (έναντι σ. 158). Μαρινατος-Χίρμερ, 
Κρήτη καί Μυκ. Ελλάς 224-5, όπόθεν καί αί ήμέτ. εικόνες 5-8 ένταϋθα.

8. Μαρινατος-Χίρμερ έ.ά. 224-225. "Ορα κυρίως τήν Έλλ. καί Άγγλ. έκδοσιν, ένθα τά κείμενα είναι 
πως πληρέστερα τών τής Γερμ. καί Ίταλ. έκδόσεως.

9. Gymnasium 69 (1962) Heft 5, σ. 465-70: «Genreszene bei Metallplastik unwahrscheinlich».
’Επί τή εύκαιρία παρατηρώ ένταϋθα, δτι ή κριτική αϋτη, έμβριθής καί έποικοδομητική άναμφιβόλως, 

περιέχει έν τούτοις μερικάς άνακριβεΐς παρατηρήσεις καί δυσαναλόγως πολλάς αίτιάσεις περί ζητημά
των, τά όποια είτε δέν άνήκον είς τήν δικαιοδοσίαν μου, είτε άπεκλείετο νά έκτεθοϋν εύρύτερον λόγφ 
τής φύσεως τοϋ βιβλίου καί τής περιωρισμένης έκτάσεως τοϋ κειμένου.
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Κρήτης καί ευθύς αμέσως τής Μυκηναϊκής Ελλάδος, είναι ήδη πολύ γνωστόν. Ό Δί
καιος, φυσικά, όμιλεΐ καί ούτος περί Μυκηναϊκών έπιδράσεων έπί τοϋ άγαλματίου τής 
Έγκωμης. Τό δέ άγαλμάτιον τοϋ Κάμπου εύρίσκεται εις τό δριον τής περιοχής έκείνης, 
τής ’Αρκαδικής -Μεσσηνιακής, όπόθεν κατά τήν παράδοσιν καί κατά τά πορίσματα τής 
σημερινής επιστήμης άπφκίσθη ή Κύπρος. Όντως ό Κάμπος Άβίας κεϊται εις τήν Δυτ. 
πλευράν τής Λακωνικής, τήν ανοικτήν προς τόν Μεσσηνιακόν κόλπον καί δεχομένην 
έκεΐθεν έκπαλαι καί μέχρι σήμερον καί πολιτιστικήν καί πολιτειακήν έξάρτησιν, διότι 
οί φυσικοί δροι (εύκολίαι συγκοινωνίας, έξοδος πρός πυκνότερον κατφκημένους χώ
ρους κλπ.) έπιβάλλουν τοΰτο. Έπεδίωξα νά τονίσω10, δτι, μετά τά αποτελέσματα των 
μέχρι τοϋδε άνά τήν Μεσσηνίαν καί τήν Τριφυλίαν άνασκαφών, σαφές άποβαίνει δτι:

1. Ύπό τό δνομα «’Αρκαδική διάλεκτος» κρύπτεται ή « Παλαιοαχαϊκή», ώς τήν όνο- 
μάζουν οί ειδικοί γλωσσολόγοι. Είναι δ’ αυτή ή γλώσσα τών Μυκηναϊκών πινακίδων, 
ήτις ώμιλεΐτο καί εις τήν Μεσσηνίαν καί τάς Μυκήνας καί τήν Κνωσόν.

2. Οί «’Αρκάδες» οΐτινες άπφκισαν τήν Κύπρον, περί τό 1400 ήδη, πρέπει νά είχον 
φθάσει εις τήν νήσον, ώς καί γλωσσολόγοι καί παλαιότεροι λόγιοι είχον ήδη συμπεράνει.

3. Οί « ’Αρκάδες » ούτοι δέν ήσαν οί χερσαίοι κάτοικοι τής ’Αρκαδίας τών ιστορικών 
χρόνων, ώς θά ήδύνατό τις νά νομίση παρασυρόμενος από τό δνομα. Ήσαν μία ’Αχαϊκή 
φυλή, κατοικοϋσα καί τήν ’Ηλείαν (τούλάχιστον τήνΝοτίαν) καί τήν Τριφυλίαν καί τήν 
Μεσσηνίαν καί κατέχοντες ολόκληρον τήν σχετικήν παραλίαν. Έκεΐθεν ώργάνωσαν 
τάς θαλασσίας αύτών δραστηριότητας, έξικνουμένας ού μόνον μέχρι Κύπρου, άλλά καί 
μέχρι Κρήτης, Ίονίων νήσων, Σικελίας καί Λιπάρας11.

Ύπό τοιούτους δρους είναι νοητόν, δτι ό τύπος τοϋ άγαλματίου τής «Γερηνίας» 
( διότι παρά τόν Κάμπον γενικώς έτοποθετεΐτο ) έπανευρίσκεται εις Κύπρον, μέ τάς πα- 
λάμας πρός τά κάτω, έχούσας ώρισμένην σημασίαν. Διά τούς αύτούς λόγους δικαιολο
γείται καί ή προσπάθεια τοϋ Δικαίου, δπως δώση εις τό άγαλμάτιον τής Έγκωμης δνο
μα καταγόμενον έκ τής Άρκαδομεσσηνιακής περιοχής. ’Αντί τοϋ ’Απόλλωνος Άλα- 
σιώτα, προταθέντος ύπό τοϋ Schaeffer, προτιμά νά αναγνώριση εις τό άγαλμάτιον τόν 
’Απόλλωνα Κεραιάτην, συμφώνως πρός τήν μαρτυρίαν Ελληνιστικής έπιγραφής, τήν 
οποίαν έξέδωκεν ό ίδιος12. Ή πρότασις φαίνεται έλκυστική. ’Απόλλων δέ Κερεάτης εί
ναι γνωστός καί έκ τής Άρκαδομεσσηνιακής περιοχής, ήτοι έκ τών τόπων, όπόθεν οί 
πρώτοι ’Αχαιοί άποικοι έξεκίνησαν διά τήν Κύπρον. Ό ’Απόλλων Κεραιάτης ή Κερεά
της έρμηνεύεται ώς προστάτης τών κερασφόρων, «ίσως καί δ ίδιος φέρων κέρατα»13.

’Εξ άλλου πρέπει νά μή παροραθή καί τό γεγονός, δτι, τούλάχιστον εις δ σημεΐον εύ- 
ρίσκεται σήμερον ή επιστήμη, τό νά άναγνωρίσωμεν θεόν εις τό άγαλμάτιον τής Έγκω
μης μόνον ώς ’Ανατολική έπίδρασις δύναται νά έρμηνευθή. Εξηγείται δέ καλώς αϋτη,

10. ’Αλασία-’Αλασυής καί ό Ελληνικός άποικισμός τής Κύπρου, Πρακτικά τής Άκαδημ. ’Αθηνών 
36 (1961) 5 έξ.

11. Όρα τήν άνωτέρω μνημονευθεΐσαν έργασίαν Άλασία-’Αλασυής καί έπί πλέον τάς μονογραφίας 
μου: Περί τόν πρώτον ’Αχαϊκόν έποικισμόν τής Κρήτης, Πρακτ. τοϋ Α' Κρητολογικοϋ Διεθνούς Συνε
δρίου ( Κρητ. Χρονικά ΙΕ-ΙΣΤ (1961-2) τεϋχος 3, 177 έξ., ιδία 185 έξ.)· καί Die Wanderung des Zeus, 
118. Winckelmannsfeier am 9. Dezember 1961, Arch. Anz. 1962 Sp. 903-916.

12. ”E. ά. 35 καί σημ. 35.
13. Ό Παυσανίας (8, 34, 5 ) είδε ναόν τοϋ ’Απόλλωνος Κερεάτου, περί τής πιθανής τοϋ οποίου θέ- 

σεως πλησίον τοϋ σημερινού χωρίου Καμάρες όρα Frazer, Paus. IV. σ. 358. Πρβλ. καί Δίκαιον έ.ά. 35.
13
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δεδομένου δτι ή Κύπρος, λόγφ τής γεωγραφικής θέσεώς της, υπήρξε πάντοτε τό πεδίον 
διασταυρουμένων έπιδράσεων, αϊτινες εις ώρισμένας περιόδους έδημιούργησαν μει
κτόν πολιτισμόν άνάλογον πρός τόν τών Φοινίκων. Ή Μυκηναϊκή περιοχή δέν παρι- 
στςί θεούς διά τής όλογλύφου πλαστικής, αν δέ τό άγαλμάτιον ήθελεν εύρεθή είς τήν 
Μυκηναϊκήν Ελλάδα, θά ήρμηνεύετο ως νεαρός πολεμιστής. Κράνη κοσμούμενα διά 
κεράτων καί άλλων καί βοείων, άναλόγων πρός τά τοϋ άγαλματίου, είναι γνωστά άνά τόν 
Κρητομυκηναϊκόν κόσμον. Παρίστανται καί καθ’ έαυτά καί φερόμενα ύπό πολεμιστών14 
Ούδεμία όμως έκ τών μορφών τούτων δύναται νά έρμηνευθή μετά τίνος πιθανότητος ως 
θεός. Τό άγαλμάτιον τής Έγκωμης, άκόμη καί λόγφ τών περιστατικών τής εύρέσεώς 
του, ώς έκθέτει ταϋτα ό άνασκαφεύς, φαίνεται νά παριστα θεόν. Έν τοιαύτη δέ περιπτώ- 
σει καί ό γρυποφόνος τής έλεφαντίνης λαβής κατόπτρου πρέπει ωσαύτως νά έρμηνευθή 
ώς θεός ή τουλάχιστον ώς ήρως άπολεσθέντος μύθου.

Άθήναι, 5 Απρίλιος 1963 ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

14. Έπί παραδείγματι έπί τοϋ άγγείου φαγεντιανές έκ Μυκηνών. Evans, Pal. IV 690 είκ. 674.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



ΠΡΟΣ ΤΟΙΣ ΕΡΜΑΙΣ

INVESTIGATIONS AT Nos. 7-9 THESEION STREET, ATHENS

Early in 1962 two small adjoining houses at Nos. 7 and 9 Theseion Street, about 
140 meters northeast of the Temple of Hephaistos, were demolished for the purpose 
of erecting a new building. The northeastern half of the joint plot, No. 7, was ex
cavated to a depth of three meters below the street without finding anything of in
terest. The southeastern half, No. 9, was carried down a meter deeper, and here a 
substantial ancient foundation was encountered. Building operations were sus
pended so that an archaeological investigation could be conducted, and this lasted 
for about two weeks during the month of March 1962. The foundations were found 
to belong to a large building of early Roman times; at a lower level walls of houses 
of Hellenistic and Classical times appeared. Built into the walls of the Roman 
building were two inscribed stelai with decrees in praise of cavalry officers which, 
according to their texts, were to be set up, the one «in the Stoa of the Herms», 
the other «near the Herms». The importance of these discoveries will be immedia
tely apparent to anyone acquainted with the problems of the topography of the 
Agora area, and a fuller account of them is given below.

THE EXCAVATION

The plan (Fig. 1), which was drawn by Mr. John Travlos, shows the position 
of the plot under consideration in relation to the Agora and the roads leading out 
from its northwest corner and also to two other nearby plots which were investi
gated recently at No. 7 Hadrian Street and No. 11 Hastings Street1. The detail 
plan (F ig. 2) and the section (F ig. 3) which we also owe to Mr. Travlos, and the 
photographs on P1 at e s 36 and 37 show the ancient remains that appeared in the

NOTE. A complete draft of this article was ready in the summer of 1962, a month or so before 
the untimely death of John Threpsiades. Only minor changes have been made in preparing it for 
the press. Meanwhile, Christian Habicht has published a stele found at the Kerameikos containing 
two decrees, one of the boule the other of the hippeis, in honor of one of the hipparchs of 188/7 B.C. 
(A.M., 76 (1961) pp. 127 - 143). Habicht also deals with the Agora inscription published by 
Woodhead, Hesperia 29 (1960) p. 78 which we have discussed below. He recognizes it as a decree 
of the hippeis and suggests a fuller restoration than that offered by Woodhead. He keeps to Wood- 
head’s general formula, however, and therefore his restoration too seems invalid for the reasons 
given below, pp. 106-107.

1. Hesperia, XXVIII (1959) pp. 289 -297.
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Fig. 1. General plan of the Agora
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Fig. 2. Plan of the Excavation at 7 - 9 Theseion Street
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Theseion Street plot2. The main feature is two heavy foundations which meet at 
right angles to one another. The longer of the two, which cuts diagonally across 
the plot is 1.75 m. wide and carried steps and a stylobate facing south. It is built 
in its upper part of large squared blocks, re-used, mostly of poros but one of Hy- 
mettian marble. The two inscribed stelai (Nos. 1 and 2) were also built into this 
foundation. The blocks are bedded in mortar. A maximum of five courses is pre
served in situ. Beneath these blocks there is a sub-foundation of concrete and small 
stones which went down 2.10 meters to bedrock at the only point we checked it.

The shorter foundation runs at right angles to the longer and bonds with it. 
Its width is 1.10 meters and it probably carried a wall. It is constructed of re-used 
blocks throughout. It falls at the edge of the lot, and alongside it, in the very corner 
of the lot, part of an apsidal structure which probably belonged to it was exposed. 
It will be recalled that there was an apse connected with the building found at 
No. 11 Hastings Street.

2. Any Byzantine remains that there may have been were removed in the digging done by the 
builders. All that remained was half of a large pithos which was visible in the scarp at the back 
of the lot. In the last months of 1962 a sewer was dug under Hastings Street at a depth of about 
four meters. It cut through many walls, apparently of Byzantine times, which had ancient blocks 
built into them. A large drum of an unfluted column of Hymettian marble was noted standing 
beside one of the walls. It was shifted a little out of the line of the sewer but left in the ground and 
re-buried.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



“ ΠΡΟΣ ΤΟΙΣ ΕΡΜΑΙΣ ” 103

A clue to the date of this large building is given by the style of construction, parti
cularly the use of mortar in the joints and the deep sub-foundation of concrete and 
small stones, which suggests the second century after Christ. The small amount 
of pottery found in what seemed to be contemporary filling within the angle form
ed by the two walls of the building is at least as late as the first century after Christ. 
Some characteristic fragments are described below (Nos. 12 - 14).

A handsome marble step block of classical times (No. 6) lay in this fill in the 
position shown on the plan, Fig. 2. It rested on a working floor level with the top 
of one of the courses of the main Roman foundation and had evidently been brought 
to the site for use as building material but had been abandoned and buried where 
it lay. The floor on which it rested had traces of mortar on it showing that mortar 
for the wall had been mixed at this level.

No actual ground level was found to go with the early Roman building. That 
indicated at 52.55 in the section Figure 3 is suggested by the wall construction. 
A covered drain built of bricks and stone (at 53.00 in Fig. 2) appeared to be of 
late Roman times as did two terracotta pipes shown just above it on the same 
plan.

Exploring the deeper levels in the angle formed by the two walls of the early 
Roman building we came on a rubble foundation probably of late Hellenistic times. 
A marble perirrhanterion (No. 7) was built into one corner of this foundation, 
but elsewhere only small stones were used.

Lower still was a corner of wall, also of rubble, with a good firm earth floor in 
the angle (at 51.55 in Figure 3). It appeared to be the sockle of a house wall 
of classical times.

In a trial trench south of the main early Roman foundation bedrock was reached 
at a depth of 2.80 meters below the preserved top of the foundation (50.25 in 
Figs. 2 and 3). Pottery from the lower part of this trench was predominantly 
of the sixth century B.C., and there may have been a well of this period close to and 
partly under the Roman foundation. Some characteristic sherds from the fill over 
bedrock are described below (Nos. 15 - 18).

CATALOGUE OF MOVABLE FINDS

The movable finds were taken to the store rooms of the Ephor of Athens, locat
ed in the Library of Hadrian, and were inventoried there. Their inventory num
bers are noted in the catalogue below.

An exception was made in the case of three large marbles, Nos. 6 and 7 of our 
catalogue, and a small Ionic column base which were deposited in the Agora Ex
cavations just inside the north gate. These have received Agora inventory num
bers.

1. (Plate 38a). An inscribed stele of Hymettian marble with pedimental top. 
The corner akroteria are broken off and the stele is chipped along the edges, but 
there is very little damage to the text. Found in a foundation of early Roman times 
in which it had been re-used as building material.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



104 J. THREPSIADES - E. VANDERPOOL

Height, 1.08 m.; width of stele above, 0.375 m.; width below, 0.41.; thickness,
0.09 m. Height of letters, 0.006 m.

Inv. No. 767.

a. 282/1

HIPPARGHS AND PHYLARCHS HONORED

[Δρ]ομοκλής Άρκέσαντος ’Ώαθεν εΐπεν έπει 
[δή] οί ίππαρχοι καί οι φύλαρχοι οι επί Νικ[ί] 
ον άρχοντος διατετελέκασιν άρχοντες την 
αρχήν κατά τούς νόμους καί έπιμελόμενοι 

5 τοϋ ιππικόν όπως άν χρήσιμον ήι τώι δήμιοι, 
έπιμεμέληνται δε καί τής καταλογής των 
ιππέων καί προσκατέστησαν ίπ(π)εϊς εκατόν 
[δ]πως άν άναπληρωθέντες οί Ιππείς εις το 
[δν]νατόν επί τον παρόντος καί γενόμενοι 

10 [τ]ριακόσιοι τάς χρείας παρέχονται τήι χώ 
[ρ]αι, έπεμελήθησαν δε καί όπως άν φύλαρχοι 
Iώ]σιν πάσαις ταίς φνλαϊς καί λυθεί ό νόμος 
[δ κ]ωλύων εκ πάντων των ιππέων φυλαρχείν 
[τό]ν βονλόμενον, έπιμεμέληνται δέ καί των 

15 [τι]μήσεων καί των δοκιμασιών, έποίησαν δέ 
καί τήν των σωμάτων δοκιμασίαν κατά τον 
νόμον μετά τής βουλής καλώς καί συμφερό[ν/ 
τως τώι τε δήμωι καί τοϊς ίππενσιν, έπιμε 
μέληνται δέ καί τής τών σίτων δόσεως ώστ έ 

20 χειν τους ιππείς εύτάκτως κατά πρυτανεί 
[α]ν έκάστην, διατελοϋσι δέ καί τά άλλα πάν 
τ[α] καί ίδίαι καί κοινεϊ φιλοτιμούμενοι 
περί τε τούς ιππείς καί τον δήμον άγαθεί 
τύχει δεδόχθαι τοϊς ίππενσιν έπαινέσαι 

25 μεν τούς ίππάρχουςν ’Α(λ)κίμαχον Κλεοβον 
λου Μνρρινούσιον καί υυ Νικογέ{ν)ην Άρκέ 
σαντος Εύωννμέα, έπαινέσαι δέ καί τούς φν 
λάρχονςν Διονύσιον Γαργήττιον, Μένωνα 
Ίπποτομάδην, Καλλίδημον Εύωννμέα, ννυν 

30 Καλλιάδην Στειριέα, Λύσιππον Κήττιον, ν 
Χαρίαν Κεφαλήθεν, ’Αντίμαχον Άχαρνέα, νυ 
Πρόξενον Φλυέα, Θρασυκλήν Δεκελεέα, υνν 
’Αριστοφώντα Οίναίον, Πύθωνα Άλωπεκήθεν, 
καί στεφανώσαι έκαστον αυτών χρυαώι στε 

35 φάνωι κατά(τ)ν τον νόμον αρετής ένεκα καί 
φιλοτιμίας τής εις τούς ιππείς καί τον δή 
μον δπως άν καί οί άλλοι οί αεί καθιστάμε
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νοι φιλοτιμώνται έπιμελείσθαι τών ίππε 
ων είδότες ητι χάριτας άπολήψονται άξί 

40 ας τών ευεργετημάτων άναγράψαι δε τάδε 
[τ]ό ψήφισμα τους γραμματείς τών Ιππάρχων 
[εν] στήλαις λιθίναις δνεϊν καί στήσαι τήμ 
[μεν] προς τώι Ποσειδωνίωι, την δ’ έτέραν εν 
[τήι σ]τοάι τών 'Ερμών vacat

Line 7, ΙΠΕΙΣ. Line 25, ΑΑΚΙΜΑΧΟΝ. Line 26, ΝΙΚΟΓΕΜΗΝ.
Although the inscription is not strictly stoichedon, a stoichedon order is gene

rally followed. Such variations as there are usually occur towards the right margin 
and are evidently intended to give better word division. For the same reason one 
or more letter spaces are sometimes left blank between words in the middle of a 
line or at the end of a line. This is most apparent among the names in lines 29 - 32.

Our stele contains a decree of the cavalrymen or knights in honor of their officers, 
the hipparchs and phylarchs, who had discharged their duties ably during their 
term of office in the archonship of Nikias. The decree was presumably passed some 
time in the following year.

Lines 2 and 3: the archon Nikias. There are three archons named Nikias in the 
first half of the third century B.C., the period to which our stele evidently belongs. 
According to the latest tables3 they are to be dated as follows: Nikias, I, 296/5 
B.C.; Nikias II, 282/1 B.C.; and Nikias III, of Otryne, 266/5 B.C. Which of 
the three is named in our inscription? Nikias III, of Otryne, can be eliminated, 
as he is regularly referred to with his demotic, no doubt to distinguish him from 
his predecessors. Furthermore, Alkimachos, who appears as hipparch on our stele, 
served as paredros in the year of Nikias of Otryne (I.G., II2, 668, lines 17 - 19) 
and no man could hold two offices in the same year. The year of Nikias I can pro
bably be eliminated also. It was a troubled year in which the tyrant Lachares 
was overthrown and the archonship was divided into two periods, before and 
after the overthrow, of which the second was qualified as the later4. Our text con
tains no suggestion of any disturbance; on the contrary the officers are praised 
(lines 19-21) for having secured regular distributions of grain prytany by prytany.

Nikias II remains, and it is virtually certain that he is the archon referred to in 
our inscription. His year was one of democratic government, and the date, 282/1 
B.C., suits what we know from other sources of the careers of the hipparch Alki
machos and the phylarch Thrasykles (see below). There is a peculiarity in the script 
which also weighs in favor of this year. The letter phi is written with only the upper 
half of the round part indicated. This peculiarity occurs sporadically in the early 
third and even in the late fourth century B.C., but the only inscription besides

3. W.B. Dinsmoor, Hesperia, XXIII (1954) pp. 313-314. B.D. Meritt, The Athenian Year (Ber
keley and Los Angeles 1961) pp. 232 - 233.

4. I.G., II2, 644. Meritt, The Athenian Year, pp. 178 - 179.

14
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ours where it occurs virtually throughout is I.G., II2, 6575, from the year of the 
archon Euthios who preceeded Nikias II.

Lines 6-10 deal with recruiting, and we are told that the commanders built 
up the strength of the cavalry corps as far as was possible at the time by adding 
one hundred men and so bringing the total up to three hundred. The theoretical 
strength of the cavalry corps in the fifth and fourth centuries B.C. was one thou
sand men though even then it was not always possible to maintain the full strength. 
With the abolition of compulsory military service at the end of the fourth century, 
enrollement dropped sharply. The fact that in the archonship of Nikias Piraeus 
was still occupied by a Macedonian garrison6 no doubt added to the difficulties, 
and this is perhaps referred to indirectly by the phrase «as far as possible at present».

Lines 11-14 deal with phylarchs. We are told that a phylarch was provided 
for each of the tribes, and the implication is that these posts had not all been filled 
in the immediately preceeding years. We are further told that the law which pre
vented phylarchs being chosen at large from among the cavalrymen was repealed. 
Nothing else is known about this law.

Line 24. «Resolved by the cavalrymen.» One other decree of the cavalrymen is 
known. It is published as I.G., II2, 1264, and praises the treasurers of Athena in 
the archonship of Hegemachos, 300/299 B.C. (See note at beginning of article).

The inscription Agora I 5143, published by A.G. Woodhead in Hesperia, XXIX, 
1960, pp. 78 - 80, No. 155 (= S.E.G., XVIII, No. 31), which honors the hipparchs 
might also be a decree of the cavalrymen. Woodhead’s text is as follows:

ca. a. 160 a. NON-ΣΤΟΙΧ. ca. 65

Νικογένης Νί[κω]νος Φιλ/αίδης καί ca 25 χειροτονηθέν]

τες Ίππαρχο]ι] εις τον έν[ιαυτόν τον επί-------------άρχοντας. vacat ?]

[ . . ]μιάδης Γαργήττιο[ς είπεν επειδή Νικογένης και......... ................ έθυσαν τα ιερά τά]

είσιτητήρια καλώς κ[α'ι εύσεβώς, τάς δέ θυσίας έποίησαν τώι τε 5Απόλλωνι τώι Πατρώ] 

ιωι καί τώι Ποσειδώνι [τώι 'Ιππίωι καί τοις άλλοις θεοϊς οίς πάτριον ήν, καί άρχό] 

μενοι από τών θεών διε[τέλεσαν πράττοντες δσα προσήκεν αυτοίς ακολούθως τοΐς]

[τ]ε νόμοις καί τ[ο]ις ιρηφ[ ίσμασιν τοϋ δήμου, καί παρείχαν εαυτούς σπονδής καί φίλο] 

τίμιας ονθέν [έλλείποντας)------------------------------------------------------------------------------------ ]

We should like to propose a somewhat different restoration from that of the 
original editor. His first sentence is not satisfactory, having no finite verb, but

5. J. Kirchner and G. Klaffenbach, Imagines inscriptionum atticarum2 (1948), no. 78 (no. 77 of 
the first edition).

6. Hesperia VII (1938) pp. 100 - 103, lines 30 - 31.
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only a participle, and while such a construction might be acceptable in a dedi
cation, with άνέθηκε understood, it is unparalleled in a decree. Furthermore, his 
restoration leaves an awkward gap at the end of line two.

We would propose reversing the roles of the two persons whose names are pre
served on the stone, making Nikogenes the orator of the decree and the man from 
Gargettos one of the two hipparchs. We thus obtain a simple preamble of a kind 
often found in decrees, especially those of private or semi-official bodies. The re
sulting text has a shorter line with about 48 letters and the other restorations have 
been adapted to suit this requirement. New readings have been made from the 
stone at the beginning of lines 3 and 5.

ca. a. 160 a. NON-ΣΤΟΙΧ ca. 48

Νικογένης Νί[κω]νος Φιλ[αίδης είπεν επειδή οι χειροτονηΟέν]

τες Ιππαρχο] ι] εις τον έ[νιαντον τον έπί .........ca· .9.......... άρχοντας]
ca. 14

Τιμιάδης Γαργήττιο[ς και nomen demoticum έθυσαν τα ιερά τά] 

είσιτητήρια καλώς κ[αι εύσεβώς τώι τε Δήμωι και ταις Χάρι] 

σιν κα'ι τώι Ποσειδώνι [τώι 'Ιππίωι κατά τά πάτρια και άρχό] 

μενοι άπό τών θεών διε[τέλεσαν πράττοντες ακολούθως τοις]

[τ]ε νόμοις και τοις ψηψ[ίσμασιν τον δήμον σπονδής καί φίλο] 

τίμιας ούθέν [έλλείποντες-----------------------------------------------------]

Line 3. Σιμιάδης is also possible and some longer name carried over from the 
previous line perhaps cannot be excluded.

Lines 4-5. The restoration τώι τε Δήμωι καί ταις Χάρισιν is by no means certain, 
but may be supported by a general appeal to the ephebic decrees I.G., II2, 1006, 
lines 6-7; 1008, lines 5-7; and 1011, lines 5-7.

Line 25. The hipparch Alkimachos Kleoboulou Myrrhinousios is known from 
inscriptions, and certain facts about his career and his family can be ascertained. 
He himself served as paredros to the archon Nikias (III) of Otryne in 266/5 B.C.7 
His son Thoukritos was general in four separate years around the middle of the 
third century8 9 and was orator of a decree passed in 226/5 B.C.9 Our decree tells 
us that Alkimachos was hipparch in the archonship of Nikias, probably Nikias II 
of 282/1 B.C., a date which fits nicely with the facts outlined above.

7. I.G., II2, 668, line 19.
8. I.G., II2, 2856 and 1286. Meritt’s dates for the archons in question range from 262/1 to 250/ 

249 B.C.: The Athenian Year, pp. 233 -234. J. Pouilloux, La Forteresse de Rhamnonte, ρρ. 124- 127, 
would lower these dates by five or ten years.

9. Hesperia IV (1935) pp. 525 - 529.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



108 J. THREPS1ADES - E. VANDERPOOL

Line 26. The other hipparch, Nikogenes Arkesantos Euonymeus, is not other
wise known; I.G., II2, 6160 may, however, be the tombstone of his father.

Line 28. The name Dionysios has been reported twice from the deme Gargettos:
I.G., II2, 478, line 39 of 305/4 B.C. and Hesperia, XVII (1948) p. 47, no. 43 (III 
or II century B.C.).

Line 29. There is a conspicuous gap of four letter spaces at the end of this line. 
The name of the phylarch of Aigeis (IV) should have come at this point but it 
does not appear. Since we are specifically told that there were phylarchs for all 
the tribes (lines 11 - 12), the omission must be due to an oversight on the part 
of the scribe. Perhaps the problem of whether to use the vacant space or leave it 
blank distracted him momentarily and caused him to omit one name.

Line 30. Kalliades Steirieus. A Kalliades, son of Hermagoras of Steiria who was 
secretary of the ephebes in 107/6 B.C. might be a descendant (LG., II2, 1011, 
column V, lines 121 - 123).

Lysippos Kettios. This name appears as that of a trierarch shortly before the 
middle of the fourth century B.C.10 and also in a list of about the same period (I.G. 
II2, 2382). He is undoubtedly an ancestor of our phylarch.

Line 32. The Proxenos of Phlya whose name appears on a tombstone of the 
fourth century B.C. is perhaps an ancestor (I.G., II2, 7704).

Thrasykles of Dekeleia. This man is well known. He was agonothetes in 271/ 
270 B.C. and set up his tripods on the great choregic monument that had been 
erected by his father Thrasyllos at the top of the cavea of the theater of Dionysosu. 
From the present decree we learn that he was phylarch in the archonship of Ni- 
kias, probably Nikias II which falls just eleven years earlier, a reasonable interval.

Line 41. Secretaries to the hipparchs are mentioned here for the first time.

Line 43. The Poseidonion where one of the two stelai was to be set up was the 
sanctuary of Poseidon at Kolonos Hippios, the Kolonos of the Knights. See Har- 
pokration and Suidas s.v. Κολωνέτας. For these and additional references, see R.E. 
Wycherley, The Athenian Agora III, Literary and Epigraphical Testimonia, pp. 99 and 
100.

Line 44. The other copy of the decree was to be set up in the Stoa of the Herms. 
This is the copy that has been discovered, and it is interesting to note that it was 10 11

10. I.G., IP, 1609, line 67 and 1611, line 343.
11. I.G., IP, 3083; cf. 3056.
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found only about 50 meters west of the hypothetical position of the stoa as shown 
on current plans of the Agora (e.g. Fig. 1)12.

This is not the place to review all the evidence concerning the Stoa of the Herms, 
but a brief statement of our views may be opportune. Very little is known about 
the Stoa, and what little there is has been variously interpreted. The building has 
come in for more than its share of comment in modern times and has attracted the 
attention not only of topographers but also of historians because of the interest 
aroused by the Eion epigrams carved on herms set up in the building13.

The Stoa of the Herms was the earliest of the great stoas that bordered the Ago
ra, and we hear of it for the first time in connection with the herms that w'ere set 
up in it with epigrams inscribed on them commemorating the victory at Eion on 
the Strymon in 476/5 B.C. It is a reasonable inference, although it cannot be 
proved, that the Stoa itself was erected at this same time. It appears to have shared 
the north side of the Agora with the Stoa Poikile which was probably built about 
460 B.C. In front of it, stretching from the Poikile and from the Royal Stoa (that 
is, on either side of the Panathenaic Way at the northwest corner of the Agora) 
were «The Herms» as they were called, a numerous group of monuments set up 
both by private individuals and by magistrates. This area was frequented by the 
cavalrymen and so was an ideal place to set up decrees and monuments in their 
honor, a custom illustrated by the present stele and by the next item, No. 2, and 
also by the Bryaxis base (I.G., II2, 3130) which was found in situ just north of the 
Stoa of Zeus (= Royal Stoa).

It is interesting to note that like the Eion herms, our stele was to set up in the 
Stoa, rather than in front of it or beside it or near it. The recent excavations at 
Brauron under the direction of John Papadimitriou have given us a vivid impress
ion of a stoa with monuments set up in it: see the perspective drawing and plan in 
Ergon 1961, pp. 22 and 23.

2. (Plate 38). The lower part of an inscribed stele of Pentelic marble. It is broken 
above, and there is a large chip missing from the left side. Found built into the 
same wall as the last item.

Height, 0.56 m.; width, 0.33 m.; thickness, 0.10 m. Height of letters 0.005 m. 
Inv. No. 766.

HIPPARCHS AND PHYLARCHS HONORED 

inter annos 286 et 261 a. NON - ΣΤΟΙΧ. ca. 43.

12. First shown thus by John Travlos in his article «The West Side of the Athenian Agora Re
stored» in Hesperia, Supplement VIII, p. 388 and the plan p. 386.

13. W. Judeich’s straightforward account, Topographie von Athen2, pp. 369 -370, seems to us the 
best. The most recent account is by R. E. Wycherley, The Athenian Agora III, Literary and Epigra- 
phical Testimonia, pp. 102 - 108, esp. p. 104, who gathers the ancient testimony, analyses some re
cent discussions and makes a novel proposal of his own. The direct reference to the Stoa of the 
Herms in our text sweeps away any doubt as to the building’s existence such as has been enter
tained by some previous commentators.
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5

10

15

20

και

την β]ονλήν και τον δ[ήμον και άνειπεϊν τον στ] 

έφανον τούτον Διονυσίων των [μεγάλων τώι άγώνι■ τής] 

δέ ποιήσεως τού στεφάνου και τ[ής άναγορεύσεως έπιμε] 

ληθήναι τούς επί τεϊ διοίκησε]r είναι αύτοΐς καί προεδ] 

ρίαν έμ πάσι τοις άγώσιν οϊς ή πόλ[ις τίθησιν άναγράψαι] 

δέ τάδε τό ψήφισμα καί τα όνόματ[α των ιππάρχων καί τ] 

ών φυλάρχων εν στήληι λιθίνει τον [γραμματέα τον κ] 

ατά πρυτανείαν καί ατήσαι προς τοίς Έρ[μαϊς· εις δέ τή] 

ν αναγραφήν τής στήλης μερίσαι τούς έπ[ί τεί διοικήσε]

ι: Δ : δραχμάς.

Ιππαρχος

Διοκλής Τειθράσιος

φύλαρχοι

[. .?“■ 4 [ικύδης Άφιδναΐος 

[ ca- *..]λης Κηφισιενς 

[ —a· 6 ]ν Αίθαλίδης 

I ca· 6 ]ος Έρχιεύς 

[ ca- 6 ]ος ΌήΟεν 

[ ca. 6 ]νης Άθμονεύς

Ιππαρχος

Φιλιών Φρεάρριο[ς] 

φύλαρχοι

Σωσίστρατος Σουνιε[ύς] 

25 Θεομήδης ΈλευσήΊος 

Άγαθαϊος Προσπάλτιος 

Άγνίας εξ Οϊου 

Λέων Παλληνεύς 

Σωσιγένης Μυρρινούσιος

30 ό δήμος

We have the closing lines of a decree of the Demos in honor of the hipparchs and 
phylarchs whose names are listed below. The date cannot be fixed exactly but it 
must fall between the years 286 and 261 B.C. because of the mention of the plu
ral board of administration, ot επί τή διοικήσει, in lines 5 and 1014. It will be pro
bably later rather than earlier in this period because of what we know of the ca
reer of the phylarch Agathaios of Prospalta who was still active in 239 B.C. (see 
below).

The stele was to be set up «near the Herms» (line 9), an appropriate location 
since that part of the Agora, the northwest corner, is known to have been frequent
ed by the cavalrymen as we have already observed in the commentary on No. 1.

Of the hipparchs and phylarchs whose names are well enough preserved to be

14. See W. B. Dinsmoor, The Archons of Athens in the Hellenistic Age, pp. 65 - 66. We have adjusted 
Dismoor’s dates slightly to correspond with the archon list of B.D. Meritt, The Athenian Tear, pp·
221 -226 and 233.
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read only one can be identified with certaintly, but several others come from well 
known families.

Agathaios of Prospalta (line 26) was agonothetes in the archonship of Kallime- 
des, 252/1 B.C.15, and he helped in the Panathenaia in the archonship of Atheno- 
doros 240/39 B.C.16.

The hipparch Philion Phrearrios (line 22) is probably a descendant of the man 
of the same name whose two sons served as councillors in the first half of the fourth 
century (I.G., II2, 1742, lines 44-48).

Sosistratos of Sounion (line 24) is probably a descendant of Nikesion, son of 
Sosistratos, of Sounion who lived in the mid-fourth century. (I.G., II2, 2825, line 4).

Theomedes of Eleusis (line 25) is probably the son of Theogenes, son of Theo- 
medes of Eleusis who was hipparch about 320 B.C. (I.G., II2, 1955).

Hagnias of Oion (line 27) is no doubt a descendant of the well known fourth 
century family whose stemma is given by J. Kirchner, Prosopographia Attica, I, inset 
chart at p. 192.

Sosigenes Myrrinousios (line 29) is probably the son of Sosigenes, son of Sosi
genes Myrrinousios who was a councillor at the end of the fourth century (I.G., 
II2, 1753, lines 44-45; cf. B.S.A., L, 1955, p. 31).

3. (Plate 39). Fragment of an inscribed stele of Hymettian marble. Part of 
the left edge is preserved, but on the other sides it is broken. Found in a late Ro
man context.

Height, 0.07 m.; width, 0.115 m.; thickness, 0.065 m. Height of letters 0.005 m.
Inventory No. 798.

sate. IV/III a. ΣΤΟIX.

στρα[---------------------------------------- ]

t μετά τώ]ν----------------------------Ά]

νδρόνι[ κ-------------------------------------- /

[ .]η Χρεμ[---------------------------------]

[...]-[------------------------------]

4. (Plate 39). The pedimental top of an inscribed stele of Hymettian marble, 
made up of three joining fragments. There are traces of a painted egg and dart 
pattern on the moulding below the pediment and also on the raking cornice. Found 
in the building fill of the early Roman building.

Preserved height, 0.155; preserved width, 0.35 m.; thickness, 0.11 m. Height of 
letters, 0.008 m. Inventory No. 799.

15. I.G., II2, 780. The date is that given by Meritt, Athenian Tear, p. 234.
16. I.G., IIa, 784; cf. Meritt, toe. cit.
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saec. IV/III a. ΝΟΝ-ΣΤΟΙΧ.

f------------------- ]vm f--------------- y

l------------------------- ]of------------------ 1

5. (Plate 39). Fragment of the pedimental top of a small stele of Hymettian 
marble. Broken or chipped on all sides. Found in the building fill of the early Ro
man building.

Height, 0.12 m.; width, 0.125 m.; thickness, 0.045 m. Height of letter, 0.005 m. 
Inventory No. 797.

saec. IV/III a. (?)
[θ]ε[οί]

The inscription is on the moulding below the pediment.

6. (Fig. 4). Step block; Pentelic marble.
Measurements as given on drawing. The clamps are 0.142 m. long, their cross 

piece 0.095 m. Agora Inv. No. A 3369.

Complete except for a fragment from the left back corner and some minor chips. 
Anathyrosis at left, right and back, the last especially broad. Surface covered by 
next step dressed with claw chisel. Surface within anathyrosis dressed with point. 
The tread is heavily worn; the dotted line in the drawing indicates the original 
edge and shows how far the front has been worn down (about 0.04 m.).

This large, handsome block belongs to the finest period of Greek architecture and 
must have come from an important building. It was found lying on a working 
floor in the angle formed by the two walls of the early Roman building in the 
position shown on the plan Fig. 2.
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7. (F i g. 4). Perirrhanterion. Pentelic Marble.
Height 1.05 m. The capital measures 0.38 m. x 0.41 m. The upper part of the 

shaft measures 0.29 m. x 0.31 m. Agora Inv. No. A 3370.
Damaged, but essentially complete. A slightly tapering rectangular shaft with 

bevelled corners, crowned by a cavetto capital. The top is cut out to form a basin
0.30 m. in diameter and 0.085 m. deep. Found built into a rubble wall of Helle
nistic times in the position shown in Figs. 2 and 3.

Perirrhanteria were basins containing purificatory water. They are known to have 
stood at the entrances to the Agora. The positions of two have been located along 
the road entering the southwest corner of the Agora. A perirrhanterion very similar 
to ours was found near the southeast corner of the Agora (Agora Inv. A 2115). 
Ours no doubt stood at the northwest entrance.

For references to the above see R. E. Wycherley, The Athenian Agora III, Lite
rary and Epigraphical Testimonia, p. 218.

8, 9, 10, 11. Marble benches. Three benches of Hymettian marble were noted 
built into the early Roman foundation at the points shown in Figs. 2 and 3; see 
also the photograph, Plate 37c. A fourth was found in loose fill and was taken to 
the Library of Hadrian store room; it is a small fragment from the upper part 
of a bench, about 0.20 m. long, cut at one end at an angle of 45 degrees, showing 
that these benches come from a rectangular exedra.

12. (Plate 39). Lamp.
Inv. 817. Height 0.035 m.; width 0.065 m.
End of nozzle missing, otherwise intact. Moulded decoration on top consisting 

of large ribbed, pointed tongues with dots in background. Thin dull reddish glaze.
R.H. Howland, The Athenian Agora IV, Greek Lamps and their Survivals, pp. 204 - 

205, type 56 A. This type is dated in the last years of the first century B.C. and the 
first quarter of the first century after Christ.

13. (Plate 39). Pergamene Hemispherical cup.
Inv. 818. Height 0.046 m.; diameter 0.095 m.
About half preserved. A small open bowl with plain rim and ring foot. Buff 

clay. Dull, rather flaky red glaze.
Cf. H.S. Robinson, The Athenian Agora V, Pottery of the Roman Period, Chronology, 

p. 11, Nos. F6 - Fll. In note 7 the manufacture of Pergamene ware is said to have 
begun in the second century B.C. and to have lasted well into the first century 
after Christ.

14. (Plate 39). Fragment of plate with vertical rim.
Inv. 819. Height of rim 0.04 m. estimated diameter, 0.135 m.
Part of rim and floor preserved. Vertical rim, concave towards exterior. Flat 

floor. No trace of foot. Orange-red glaze.
15

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



114 J. THREPSIADES - E. VANDERPOOL

15. (Plate 39). Fragment of black-figured lekanis lid.
Inv. 820. Max. dim. 0.067 m.
A siren to right, head and part of wing and body preserved. Red for hair and 

stripe on wing. Black glaze with a pair of red lines on the reverse.

16. (Plate 29). Fragment of black figured krater.
Inv. 821. Preserved height 0.075 m.
Hind quarters of an animal to right. Black glaze on interior.

17. (Plate 39). Fragment of band-cup.
Inv. 822. Max. dim. 0.043 m.
Fragment from the lower part of the handle zone preserving the legs of a danc

ing satyr between two maenads.

18. (Plate 39). Fragment of eye-cup.
Inv. 823. Max. dim. 0.04 m.
Fragment from the rim with part of a large eye.

J. THREPSIADES - E. VANDERPOOL
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Ή ύπαρξις ταφικών κτισμάτων καί πλουσίων είς κτερίσματα τάφων έν τη περιοχή 
τής Βάρης ήτο ήδη γνωστή άπό τού παρελθόντος αίώνος. Οί τάφοι άπεκαλύπτοντο τυ- 
χαίως ύπό των γεωργούντων χωρικών ή άνεσκάπτοντο λαθραίως πρός έμπορίαν των ευ
ρημάτων. Ή μεγάλη έκτασις των άρχαίων νεκροπόλεων τής Βάρης1 ύπεδείκνυεν δτι 
ταΰτα άνήκον εις άττικόν δήμον έκ των σπουδαιοτέρων είς πληθυσμόν καί πλούτον. Ενω
ρίς ήδη, έξ έπιγραφικών τεκμηρίων2, ένετοπίσθη έκεΐ ό δήμος ΆναγυροΟντος τής Έ- 
ρεχθηΐδος φυλής, γνωστός καί έκ τής φιλολογικής παραδόσεως3.

Ή κατά τό έτος 1935 διάσωσις πολυτίμων εόρημάτων ύπό τής Εταιρείας των φίλων 
τοΰ’Εθνικού’Αρχαιολογικού Μουσείου’Αθηνών καί αί έπακολουθήσασαι άπό τού 1936 
άνασκαφαί τού Γ. Π. Οικονόμου, βοηθουμένου ύπό τού ’Εφόρου Φ. Σταυροπούλλου4, 
ή άρξαμένη εσχάτως θαυμαστή δημοσίευσις τών παλαιών εύρημάτων ύπό τής Σέμνης 
Παπασπυρίδη - Καρούζου5, άποτελοΰν πολυτιμότατα κέρδη διά τήν έπιστήμην.

Ό άγρός τού Χρ. ’Αναστασίου, όπου διεξήχθη ή ήμετέρα άνασκαφή, κεΐται είς άπό- 
στασιν 800 μ. περίπου πρός τά ΝΑ τού χώρου τών άνασκαφών Οίκονόμου-Σταυροπούλλου. 
Τώ 1961, τυχαία εύρήματα έδωσαν άφορμήν πρός διενέργειαν δοκιμαστικής έρεύνης, καθ’ 
ήν άπεκαλύφθησαν τάφοι, χρονολογούμενοι άπό τού 6ου μέχρι τού 4ου π.Χ. αίώνος 
(ΑΔ 17 (1961 /62) Χρονικά, σ. 203 - 206). Έν συνεχείμ άπεφώσίσθη ή έξαγορά τού άγροΰ 
καί ή βαθμιαία συστηματική άνασκαφή του. Ή παρούσα δημοσίευσις άφορμ είς τήν δι- 
εξαχθεΐσαν κατά τό θέρος τού 1962 έργασίαν6. Έκ τών έρευνηθέντων κατά τό 1961 το
μέων, ό Β περιελάμβανε τάφους τού 6ου π.Χ. αίώνος. Πρός τά ανατολικά αύτού έπελέ- 
γη χώρος έμβαδοΰ 11x7 μ., δστις καί άνεσκάφη συστηματικώς. Διεπιστώθη καί πάλιν 
ότι ή βορεία πλευρά τού χώρου τούτου εΐχεν ήδη διαταραχθή κατά τό παρελθόν. Η 
βαθεΐα δροσις διά μηχανικού σκαφέως έπέτεινε τήν καταστροφήν. Παρά ταΰτα κατέστη 
δυνατόν νά διακριθώσι τά δρια τών λακκοειδών τάφων μέ τά ύπολείμματα τής πυράς

1. A. Milchhoefer (κείμενον «Kartell von Attika»). Ε. Curtius und J. A. Kaupert, Heft ΠΙ-VI, Berlin 
1889, σ. 15.

2. A. Milchhoefer, Antikenbericht aus Attika, AM 13 (1888) σσ. 360-362. W. Wrede, Attische Mauern, 
(1933) σ. 36, άριθ. 98, σ. 37, άριθ. 9. Πρβλ. καί ύποσημ. 4.

3. Στράβων IX, 390. ’Αθηναίος 7, 138. Παυσ. I, 31, 1. Γ. Κ. Γαρδίκα, Οί δήμοι τής ’Αττικής, ΠΑΕ 
1920, σ. 38 έξ.

4. Σύντομοι έκθέσεις: ΑΑ 1936, 124 έξ., ΑΑ 1937, 121 έξ., BCH 61 (1937) 451, είκ. 12-13, ΑΑ. 1940, 
175 έξ. είκ. 34.

5. ’Αγγεία τοϋ Άναγυροϋντος, Βιβλιοθήκη τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, άριθ. 48, Άθήναι 1963.
6. Τά εύρήματα έχουν κατατεθή προσωρινής εις τήν άρχαιολογικήν άποθήκην τής ’Εφορείας ’Αρ

χαιοτήτων ’Αττικής. ’Ενεργόν μέρος είς τήν άνασκαφήν έλαβον ή ’Επιμελήτρια Ά. ’Ανδρειωμένου, είς 
τήν όποιαν όφείλονται αί φωτογραφίαι τών Π ι ν. 40-47 καί ό πτυχιοϋχος άρχαιολογίας Ν. Φαράκλας, 
ό όποιος έξεπόνησε τά Σχεδιογραφήματα 1-3. Τό Σχέδιον τοϋ Π ί ν. 51 όφείλεται είς τόν καλλιτέχνην 
τοϋ ’Εθνικού Μουσείου κ. Α. Κοντόπουλον.
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Σχεδ. 1. Βάρη. Κάτοψις άνασκαφής τάφων
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έπί τοϋ δαπέδου αυτών καί νά εύρεθώσιν άδιατάρακτοι άμφορεΐς περιέχοντες κτερίσμα- 
τα. Οδτοι, ώς καί οί εύρεθέντες εις άλλα σημεία τοϋ χώρου (άριθ. 9, 10, 19, 20,21 ) δέν 
περιεΐχον όστα νηπίων, ώστε άβεβαία είναι ή χρήσις των πρός ταφήν νηπίων, παρά τήν 
παρουσίαν μικρογραφικών άγγείων έν αύτοΐς. Μόνον έντός τοΟ άμφορέως άριθ. 26 εύ- 
ρέθησαν όστα νηπίου άκαυστα.

Διεπιστώθη ή κατασκευή άεραγωγών είς τάφους, έντός των όποιων έγένετο ή καΰσις 
τοϋ νεκρού καί εύρέθησαν θραύσματα κεκαυμένων άγγείων. Έκ τούτων συνεπληρώθη- 
σαν σημαντικώτατα άγγεϊα, βάσει τών όποιων χρονολογοϋνται αί άντίστοιχοι πυραί.

Είς τό Σχεδιογράφημα τής κατόψεως (Σ χ ε δ. 1), κατά τό έπίπεδον τής σωζομένης 
έπιφανείας τών ταφικών κτισμάτων, άπετυπώθησαν τρία τοιαϋτα, A, Β, καί Γ, έκ τών ό

ποιων τά δύο πρώτα σφζουν μόνον τήν ΝΑ γωνίαν μετά μέρους τών συνεχομένων πλευ
ρών τής βάσεώς των. Διά τό κτίσμα Β έχρησιμοποιήθησαν κανονικοί λιθόπλινθοι, τά 
άλλα άποτελοϋνται έξ άκανονίστως τεθραυσμένων λίθων. Είς τό Σχεδιογράφημα έδη- 
λώθησαν διά διακεκομμένων γραμμών τά δρια τών λακκοειδών τάφων, κειμένων είς βα- 
θύτερον έπίπεδον τής έπιφανείας τών ταφικών κτισμάτων. Ή διατάραξις τής έπιχώσεως 
δέν έπέτρεψε νά διαπιστωθή ή μορφή τής ύπέρ τήν βάσιν κατασκευής τών κτισμάτων, 
άν δηλ. ή άνωδομία συνέκειτο έκ πηλοϋ ή λίθων καί άν οί τάφοι έκαλύπτοντο ύπό 
ίδιου, έκαστος, τύμβου.

Σχεδ. 3. Τομή άπό Β πρός Ν τών πυρών 13, 14 καί τών τάφων 24 καί 25

Τό κτίσμα Α, καταστραφέν κατά μέγα μέρος, περιελάμβανε τούς έπαλλήλους τάφους 
μέπυράς 4-9 (Πίν. 41 καί Σχεδ. 2).

Τό κτίσμα Β περιελάμβανε τούς τάφους μέ πυράς 11-16 ( Π ί ν. 43 ). Τοϋτο εΐχεν έν μέ- 
ρει άφαιρεθή κατά τήν ΝΔ πλευράν ύπό μεταγενεστέρων ταφών. Ή έπιμέλεια τής κα
τασκευής του είναι άξιοσημείωτος. Ή βάσις του άποτελεΐται έκ δύο βαθμιδών7 μέ όμα-

7. Πρβλ. Κ. Kiibler, Der attische Grabbau, DM 2 (1949) 7 έξ.
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λώς συναρμοζομένους λίθους, είς κανονικήν γωνίαν ( Π ί ν, 40 β ). Κτερίσματά τινα καί 
άγγεΐα κεκαυμένα δύνανται νά άποδοθώσι μετά βεβαιότητος είς τούς τάφους 11-16, έκ 
τούτων δέ συμπεραίνεται ή χρονολόγησις τού κτίσματος είς τά τέλη τού 7ου π. X. αί.

Είς τό κτίσμα Γ άνήκουν οί τάφοι 22-25 καί ό κατά τήν άνατολικήν παρυφήν άμφο- 
ρεύς 26. Οί ύπ’ άριθ. 24 καί 25 είναι τάφοι σκελετών, προσανατολισμού Α-Δ, μέ τό κρα- 
νίον πρός Α. Άμφότεροι οί τάφοι έκαλύπτοντο μέ σαμαρωτήν στέγην έκ κεράμων κα- 
λυπτήρων, ό πρώτος λακωνικού, ό δεύτερος κορινθιακού τύπου. Είς τόν μεταξύ τών κτι- 
σμάτων Β καί Γ στενόν χώρον εύρέθη ή πυρά 27, έξ ής προέρχονται δύο μελανόμορφοι 
λήκυθοι τών μέσων τού 5ου π.Χ. αί. Τό κτίσμα Γ είναι μεταγενέστερον τής πυράς 27, 
χρονολογούμενον καί έκ τών κτερισμάτων τού τάφου 25 είς τά τέλη τού 5ου π.Χ. αί.

Παρά τήν άνατολικήν παρυφήν τού κτίσματος Β εύρέθησαν τρεις άμφορεϊς, άριθ. 
19-21, έκ τών όποιων ό 19 περιείχε μικρά άγγεΐα τών άρχών τού 6ου π.Χ. αίώνος. Ό ύπ’ 
άριθ. 21 είναι μελανόμορφος άμφορεύς τού δευτέρου τετάρτου τού 6ου π.Χ. αίώνος. Αί 
ταφαί 19-21 είναι μέν μεταγενέστεροι τού κτίσματος Β, άλλά σχετίζονται πρός αύτό.

’Αρχαιότεροι είναι αί πυραί τών τάφων 1, 2 καί 3, άφοΰ είς δύο τουλάχιστον έξ αυτών 
(2 καί 3 ) έκαύθησαν άγγεΐα τής μέσης πρωτοαττικής περιόδου καί ή σύγχρονος πρός 
αυτά τράπεζα παιγνίου μετά τών συμφυών είδωλίων θρηνουσών ( 675-650 π.Χ.).

’Ακολουθεί ή περιγραφή τών τάφων καί τών συνανηκόντων άγγείων, τά όποια έχρη- 
σίμευσαν ώς κτερίσματα ή έκαύθησαν έπί τών πυρών, άφοΰ προηγουμένως εϊχον θραυ- 
σθή. Τούτο συνάγεται έκ τής γενικής παρατηρήσεως ότι, συχνά, τά άποτμήματα τού αύ- 
τοΰ άγγείου δέν είναι όλα κεκαυμένα.

Τ. 1. Λάκκος διαστ. 1.65x0.80, βάθους 0.35, ύπό τό έπίπεδον τής βάσεως τού κτίσμα
τος Α, 0.80. Ό τάφος είχε διαταραχθή, άλλ’ έντός αύλακος έσκαμμένης κατά μήκος τού 
δαπέδου του καί διευρυνομένης πρός τήν Δ πλευράν (Ια) εύρέθη στρώμα άνθράκων. 
’Εντός αύτού, κεκαυμένος άμφορίσκος (Σ χ ε δ. 4), ύψ. 0.077, μεγ. διαμ. 0.066. ’’Εχει σχή
μα άμφορέων οικιακής χρήσεως μέ όξεΐαν βάσιν8. Έξηρημένη ή έπιφάνεια λαιμού καί 
ποδός, ώς καί δύο ταινίαι έπί τού εύρυτέρου σημείου τής κοιλίας. Ή λοιπή έπιφάνεια 
βεβαμμένη διά μέλανος βερνικιού. Διά τήν χρονολόγησιν πρβλ. Hesperia 30(1961) πίν. 
80, Η 45, τελευταϊον τέταρτον τού 7ου π.Χ. αίώνος.

’Εντός τού Τ. 1 εύρέθησαν άποτμήματα έκ τού χείλους καί τής κοιλίας άγανώτου άμ- 
φορέως, πηλού έρυθροΰ (διαμ. χείλους 0,31). Ταΰτα εϊχον προφανώς άπορριφθή ύπό 
τών άρχαιοκαπήλων καί είναι άσχετα πρός τήν πυράν. Τούναντίον, διά τήν χρονολο
γικήν σχέσιν πρός τόν άμφορίσκον, είς αύτήν άνήκουν τά περισυλλεγέντα έντός τής 
έπιχώσεως άποτμήματα τών έξής άγγείων:

’Όλπης μικρας, κεκαυμένης, εύρεθείσης παρά τό χείλος τού τάφου ύψ. 0.075. Ή 
ύπερυψουμένη τού χείλους λαβή φέρει διακόσμησιν τεθλασμένης καθέτου γραμμής. 
Έπί τής κοιλίας δύο ζώναι μέ παράστασιν κύκνων πρός άριστερά καί παραπληρωμα
τικά κοσμήματα: ρόδακες έκ στιγμών, όμάδες κηλίδων, άνευ έγχαράξεως. Πρβλ. όλπην 
τάφου άριθ. 18 Α, 3 τού Φαλήρου (R. Young, Graves from the Phaleron Cemetry, AJA

8. Πρβλ. διά τόν τύπον καί τό σχήμα Beazley καί Magi, La Raccolta B.Gugliemi, σσ. 50-51. E.H.Do- 
han, Italic Tomb-Groups in the University Museum (Philadelphia) σ. 101. E. Brann, The Athenian Ago
ra VIII, σ. 32 (Storage Jars, πίν. 2, 42).
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1942, σ. 41, είκ. 27, τοϋ τέλους τοΰ 7ου π.Χ. αί. Διά τούς κύκνους τής άνω ζώνης 
πρβλ. πυξίδα τής ’Αγοράς: Hesperia Suppl. Π, σ. 23 είκ. 9, τής «όμάδος των κύκνων», 
περί τό 600 π.Χ.

Όμοιας τεχνικής καί σύγχρονα πρός τήν δλπην είναι άποτμήματα δύο μικρών φια
λών καί άβαθοϋς άώτου κυπέλλου μέ διακόσμησιν κύκνων καί κυματοειδών καθέτων 
γραμμών.

Σχεδ. 4. Τομή άμφορίσκου 
έκ τής πυράς άριθ. 1

Σχεδ. 5. Τομή πυξίδος 
έκ τής πυράς άριθ. 1

Κοτύλη τής πρωίμου κορινθιακής περιόδου, δψ. 0.08, διάμ. 0.116. Διακόσμησις: έπί 
τοϋ χείλους, κάθετοι θλασταί γραμμαί, χωριζόμεναι μέ ρόδακας έκ στιγμών, μεταξύ 
δύο όριζοντίων γραμμών. Έπί τής κοιλίας, ζώνη μέ παραστάσεις ζφων, πρός άριστερά: 
πτηνόν, λέων, τράγος, λέων, ταύρος. Τό σχέδιον είναι άμελές. Έπί τής βάσεως, μακραΐ 
άκτΐνες, άραιαί. Κάθετος έπκράνεια ποδός, μελανή, ή υπό τον πόδα, μέ δύο έξηρημέ
νους κύκλους. Ή κοτύλη άνήκει εις τήν ομάδα τής Μυκόνου (Η. Payne NC. σ. 292, άριθ. 
659. 662, πυξίδες καί Τ. J. Dunbabin, Perachora II, σσ. 158 καί 177).

Άπότμημα κορινθιακής πυξίδος, σχήματος καταγομένου έκ τής πρωτοκορινθιακής 
περιόδου (Σχεδ. 5). Ή κοιλότης τοϋ τοιχώματος είναι έντονωτέρα ή εις τά πρωτοκο- 
ρινθιακά παραδείγματα: Η. Payne NC. άριθ. 667. Ύψ. 0.04, διάμ. 0.06. Διακόσμησις 
γλωσσοειδών κοσμημάτων μεταξύ περιφερικών ταινιών.

Εις τήν πυράν τοΰ Τ. 1 πρέπει νά άποδοθώσι καί τά άποτμήματα τοΰ δίνου μέ διακό- 
σμησιν πλαστικών κεφαλών ( Π ί ν. 48 ), τά όποια εύρέθησαν έντός τής διαταραχθείσης 
έπιχώσεως, κεκαυμένα. Αί πλαστικαί δαιδαλικαί, έπί τοϋ χείλους, κεφαλαί ήσαν πιθανόν 
τρεις, τών όποιων μία σφζεται άκεραία, πλήν μικράς βλάβης άνω τοΰ δεξιοϋ όφθαλμοϋ 
καί τής έπιφανείας τοϋ άκρου τής ρινός, έτέρα μόνον κατά τό κάτω άκρον τοϋ προσώ
που. Τό κέντρον τοϋ πυθμένος τοΰ άγγείου έλλείπει, άλλ’ ήτο άσφαλώς κοΐλον, άνευ 
συμφυοΰς ποδός. Διάμ. χείλους 0.17. σωζ. ΰψ. 0.081, ΰψ. κεφαλής 0.045. Ή έπκράνεια
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τοϋ χείλους κοσμείται μέ διακοπτόμενον μαίανδρον, έκκινοϋντα έκ τής εξωτερικής ά- 
κμής, όπου περιφερής γραμμή. Έπί τοϋ ώμου, δριζόντιοι θλασταΐ γραμμαί άπολήγουσαι 
εϊς σπείραν. Μεταξύ τών σπειρών, κόσμημα έκ δύο συνεχομένων σταυρών μέ λοξάς 
κεραίας. Κάτω, τέσσαρες περιφερείς γραμμαί, μέλαν γάνωμα έπί τής βάσεως μέ δύο γραμ- 
μάς έξηρημένας.

Τό πρόσωπον τής πλαστικής κεφαλής είναι πεπλασμένον διά μήτρας, άλλ’ ό λαιμός 
καί ή κόμη, διά χειρός. Μέλαν είναι τό περίγραμμα τών όφθαλμών, αί όφρύες, αί σπεΐ- 
ραι διά τήν δήλωσιν τών πλοκάμων τής κόμης καί τρεις γραμμαί έπί τοϋ ώμου. Ή κόρη 
τών όφθαλμών άπεδίδετο ίσως δι’ έρυθροΰ χρώματος. Ό δΐνος είχε χωριστήν βάσιν συμ- 
φώνως πρός χαλκοΰν πρότυπον 9· έκ τούτου προφανώς κατάγονται καί τά γραπτά κοσμή
ματα, αν καί θλασταΐ γραμμαί ή έξηρτημέναι σπεΐραι άπαντοΰν εις τά άγγεΐα τής μέσης 
πρωτοαττικής περιόδου. Άλλ’ ό διακοπτόμενος μαίανδρος τοϋ χείλους έμφανίζεται 
πρώτον εις τά όψιμα πρωτοαττικά, όπως είς τόν άμφορέα τοϋ Νέσσου10.

Διά τήν τεχνοτροπίαν τής πλαστικής κεφαλής πρβλ. άρύβαλλον τοϋ ζωγράφου τοϋ 
Macmillan, Μουσείου Τάραντος, Κ. Friis Johansen V. S. πίν. 35, 2, Τ. J. Dunbabin καί 
Μ. Robertson, Some Protocorinthian Vase-Painters, BSA 48 (1953) σ. 179, άριθ. 8, 
τών μέσων τοϋ 7ου π.Χ. αί. Ίσως ή μήτρα, έξ ής έπλάσθη τό πρόσωπον, εϊχεν εί- 
σαχθή έκ Κορίνθου. Χαρακτηριστική είναι ή έπιπεδικότης τοϋ κρανίου. Πρβλ. Κερα- 
μεικοϋ, ΑΑ 1934, 220, είκ. 16, Ρ. Knoblauch, Studien zur arch.-griech. Tonbildnerei, 
173 (Ταφ. κτίσμα Κεραμεικοΰ C, περί τό 600 π.Χ., Κ. Kiibler, Kerameikos III, 1, σ. 90 ).

Τ. 2. Λάκκος διαστ. 1.35x0.50, βάθους 0.45. Τό έπίπεδόν του χαμηλότερον τοϋ Τ. 1 
κατά 0.10. Εύρέθη διατεταραγμένος, άλλ’ υπολείμματα τής πυράς, άνθρακες καί τι να 
κεκαυμένα όστρακα έκειντο έπί τοϋ δαπέδου.

Τ. 3. Κατά τήν προέκτασιν τοϋ προηγουμένου, λάκκος μέ υπολείμματα πυράς. Εν
τός αύτοϋ εύρέθησαν δύο λίθιναι πλάκες, προερχόμενοι ίσως έκ καλύμματος.

Τά περιγραφόμενα κατωτέρω ευρήματα άνήκουν είς τάς πυράς τών τάφων 2 καί 3. 
Ή διατάραξις τής έπιχώσεως δέν έπέτρεψε τήν μετά βεβαιότητος άπόδοσιν έκάστου είς 
τήν μίαν ή τήν έτέραν πυράν.

α) ΟΙνοχόη, ΰψ. 0.210 (Πίν. 49 α-γ). Ό λαιμός, σχήματος κολούρου κώνου, χεί
λος τρίλοβον, λαβή διφυής, ώμος έπικλινής μή χωριζόμενος από τήν κοιλίαν, βάσις 
έπίπεδος. Διακόσμησις: έπί τοϋ λαιμοΰ, δύο όπλϊται πρός δεξιά, κρατούντες άνά δύο δό- 
ρατα καί ασπίδα. Μεταξύ αύτών υδροχαρές πτηνόν, ρόδαξ καί έξηρτημένον κόσμημα. 
Παραπληρωματικά: άγκυλωτός σταυρός καί κηλϊδες. Εκατέρωθεν, άλυσις Ζ, άντιθετι- 
κά τρίγωνα μεταξύ τριπλών γραμμών. Άνω, θλαστή γραμμή μεταξύ διπλών οριζοντίων. 
Είς τάς κοιλότητας τών λοβών τοϋ χείλους, όφθαλμοί καί μέλαινα γραμμή. 'Υπό τήν 
λαβήν, κάθετος μελανή ζώνη. Έπί τής λαβής, σειραί κηλίδων. Έπί τοϋ ώμου, φυτι
κόν κόσμημα έκ τριών συμπλεγμάτων μεταξύ εξ τριγώνων φολιδωτών, καί άγκυλωτοί 
σταυροί. Έπί τής κοιλίας, πτερωτοί ίπποι πρός δεξιά, μεταξύ καθέτων σπειρών, φυτι

9. Διά τό ζήτημα τοΟτο βλ. S. Benton, The Evolution of the Tripod-Lebes, BSA 35 (1934-1935) σ. 74 έξ.
10. Σ. Παπασπυρίδη-Καρούζου, ’Αγγεία τοΟ ’Αναγυροϋντος, πίν. 88-90.
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κόν κόσμημα έξηρτημένον, άγκυλωτοΐ σταυροί. Ή παράστασις πλαισιοϋται άνω καί 
κάτω ύπό θλαστής γραμμής μεταξύ τριπλών ευθειών καί ταινίας. Έπί τού ποδός, βρα- 
χεΐαι άκτΐνες, περιγεγραμμέναι (τό κέντρον μέλαν), μεταξύ άγκυλωτών σταυρών.

Ή οίνοχόη διαφέρει των φαλη ρικών ώς πρός τάς διαστάσεις καί τάς ραδινάς άναλο- 
γίας. Δύναται νά παραβληθή πρός οίνοχόην τού Μονάχου, CVA. 3, πίν. 134, 1-3 τού τέ
λους τής πρωίμου πρωτοαττικής περιόδου11 καί πρός οίνοχόην έν Wurzburg, Ε. Lang- 
lotz, Griechische Vasen, πίν. 4, 56, τής μέσης πρωτοαττικής περιόδου12, τέλος, διά τό 
σχήμα καί τήν διακόσμησιν, πρός οίνοχόην τοϋ Μουσείου τοϋ Κεραμεικοϋ άριθ. 1368, 
φέρουσαν επίσης, έπί τοϋ τρίλοβου χείλους, όφθαλμούς. Άλλ5 έν γένει ή διακόσμησις 
έχει κοινά στοιχεία μέ παραδείγματα έκ τής ’Αγοράς: R. Young, Hesp. Suppl. II, σ. 131, 
είκ. 94 καί σ. 176, εΐκ. 125 καί άλλα μικρών διαστάσεων: Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου 
άριθ. 305-307, Jdl 2 ( 1887) σσ. 44-47, άτινα είναι αρχαιότερα.

Ώς πρός τήν παράστασιν δύο πτερών των ίππων, πρβλ. έπί άγγείου Wiirzburg, Ε. Lan- 
glotz, έ. ά. πίν. 7 καί έπί άμφορέως τής Glyptotek Κοπεγχάγης, άριθ. 2761, τής πρωίμου 
πρωτοαττικής έποχής (J. Μ. Cook, BSA 35 ( 1934-1935) σσ. 179-180).'Η ήμετέρα οί
νοχόη είναι νεωτέρα των άνωτέρω παραδειγμάτων, ώς συνάγεται έκ τής τεχνοτροπίας 
τών έξηρτημένων φυτικών κοσμημάτων, τά όποια εμφανίζονται μόνον από τοϋ τέλους 
τής πρωίμου πρωτοαττικής περιόδου. Τό σχήμα τοϋ άγγείου καί τά γραμμικά κοσμή-

Σχεδ. 6. Διακόσμησις καί τομή κυπέλλου έκ τής πυράς 2/3

ματα είναι ένδεικτικά χρονολογήσεως είς τάς άρχάς τής μέσης πρωτοαττικής περιόδου, 
παρά τήν προκαλουμένην γενικήν έντύπωσιν διακοσμήσεως ύπογεωμετρικοΰ χαρακτή
ρας.

β) Άποτμήματα κυπέλλου, μέ ταινιώδη λαβήν, έξωτερικώς κοίλην καί ύψουμένην 
υπέρ τό χείλος. Ό λαιμός φέρει σπειροειδή κοσμήματα, άπολήγοντα είς άκίδας μελα
νός (Σ χ ε δ. 6). Παρά τό χείλος, διπλή περιφερής γραμμή, έπί τής λαβής σειρά Ζ, παρα
πληρωματικά: ρόδακες έκ στιγμών, σπεϊραι καί γραμμωτά τρίγωνα έξηρτημένα, είς τό 
μέσον τής μιας δψεως, αγκύλη μαιάνδρου κάθετος. Εις τήν βάσιν τοϋ λαιμοΰ, ζώνη μέ 
άγκύλας.

11. J. Μ. Cook, Protoattic Pottery, BSA 35 σ. 181 καί 186.
12. J. Μ.Cook, έ. ά. σ. 217 (miniature jug), 680-630 π.Χ.
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Παραδείγματα τοΰ διακοσμητικοΰ θέματος των άκιδωτών σπειρών άπαντοΟν ήδη είς 
τήν πρώιμον πρωτοαττικήν περίοδον: W. Kraiker, Aigina, Πίν. 41, 545, άλλά συνηθέ- 
στερα είναι κατά τήν μέσην πρωτοαττικήν, π.χ. CVA, Cambridge 1, πίν. 2, 7 καί ’Αγοράς: 
Ε. Brann, Late Geometric und Protoattic Pottery. The Athenian Agora, VIII, Πίν. 33, 
541 α. Ή μάλλον έξειλιγμένη μορφή τοΰ κοσμήματος έπιβάλλει τήν χρονολόγησιν τοΰ 
ευρήματος τής Βάρης είς τήν άρχήν Ισως τής μέσης πρωτοαττικής περιόδου.

γ) Άποτμήματα όμοιου τύπου κυπέλλου, σωζ. υψ. 0,05, διαμ. 0,076, μέ γραμμικά 
κοσμήματα: ρόμβοι μέ στιγμάς, τριπλή γραμμή, πρβλ. CVA, Mainz 1, πίν. 7,5-7, AJA 
40(1936) σ. 149, είκ. 9.

δ) Άποτμήματα μικρας ύψίποδος κΰλικος (ήμικανθάρου) ϋψ. 0,102, διάμ. χείλους 
0,086 (Πίν. 52 α). Διά τό σχήμα τοΰ άγγείου πρβλ. Kerameikos V, 1, πίν. 133, άριθ. εύρ. 
1237, 1363/4 καί ΑΑ 1934, στ. 219, είκ. 14, άγγεϊον μέ λοξόν χείλος, τήν μίαν τών λα
βών κάθετον, τήν άλλην όριζόντιον. Διακόσμησις: Θλαστή ταινία γραμμωτή, είς τάς 
σχηματιζομένας ύπ’ αυτής γωνίας, άνω, φυτικόν κόσμημα καί σταυρός, κάτω δέ τρί
γωνα πεπληρωμένα (μαύρα). Είς τήν ζώνην τών λαβών, μετόπαι μέ ύδροχαρές πτηνόν, 
χωριζόμεναι δι’ όμάδων μικρών καθέτων γραμμών. ’Επί τοϋ ποδός, μετόπαι μέ υδροχα
ρές πτηνόν ή σπείραν γραμμωτήν, είς τό άκρον, ζώνη μέ καθέτους θλαστάς γραμμάς, 
πλαισιουμένη ύπό τριπλών περιφερικών γραμμών. Τό έσωτερικόν τοϋ άγγείου, μέλαν, 
πλήν τριών έξηρημένων γραμμών καί όμάδων καθέτων μικρών γραμμών παρά τό χείλος.

Τό άγγεϊον όμοιάζει τεχνοτροπικώς πρός τό ύπ’ άριθ. 483 τής ’Αγοράς, Ε. Brann, 
έ. ά. Πίν. 29, 483 (πούς τρίποδος ). Παρά τόν έν γένει ύπογεωμετρικόν χαρακτήρα τής 
διακοσμήσεως, στοιχεία τινά, όπως τό φυτικόν σύμπλεγμα καί ή μορφή τής καθέτου 
σπείρας, καταβιβάζουν χρονολογικώς τό άγγεϊον είς τήν μέσην πρωτοαττικήν περίο
δον.

ε) Ύδρία-λοντροφόρος, συμπληρωθεϊσα έκ πολλών θραυσμάτων, ύψ. 0.465 (Πίν. 
49 δ, 50, 51, 52 β). Τό άπότμημα τοϋ ποδός δέν προσαρμόζεται άμέσως πρός τήν βάσιν. 
Τό άγγεϊον έθραύσθη καί έκαύθη έπί τής πυράς. Πηλός πορτοκαλλόχρους, βερνίκιον 
έρυθρωπόν έκ τής όπτήσεως. Λαιμός υψηλός. Έπί τοΰ χείλους, άποκολληθέν πλαστι
κόν κόσμημα δφεως, άφησε μόνον τό ίχνος, όπως καί έπί τής καθέτου λαβής. Έπί τοΰ 
λαιμοϋ παράστασις πομπής τριών θρηνουσών πρός δεξιά, ένδεδυμένων πέπλον μέ χα
μηλήν ζώσιν. Φέρουν τόν άριστερόν βραχίονα πρός τήν κεφαλήν καί κρατοΰν είς τήν 
δεξιάν στέφανον (Π ί ν. 51). Παραπληρωματικά κοσμήματα: άνθος έσχηματοποιημένον, 
ρόμβος, άγκυλωτός σταυρός, γωνίαι καθέτου διατάξεως, όριζόντιοι θλασταί γραμμαί. 
'Υπέρ τήν παράστασιν, ζώνη μετοπών έξηρημένων καί «τριγλύφων». Είς τό έσωτερικόν 
τοΰ χείλους, δύο περιφερικοί γραμμαί. Έπί τής κοιλίας, σφίγξ πρός δεξιά (κατά τό 
πλεϊστον έξίτηλος). Πρό αυτής, φυτικόν σύμπλεγμα : στέλεχος άπολήγον είς δύο 
σπείρας. Ή ζώνη όρίζεται κατά τά πλάγια διά δύο καθέτων γραμμών. Παραπληρωμα
τικά: όμάδες θλαστών γραμμών όριζοντίως διατεταγμένων. Ύπό τήν παράστασιν, ται
νία τριπλών γραμμών πλαισιουσών βραχείας καθέτους, ύπ’ αύτήν σπειροειδής μαίαν
δρος. Έπί τής βάσεως, άκτΐνες είς διπλήν ζώνην, έπί τοΰ ποδός, σειρά ροπάλων. Έπί 
τών όριζοντίων λαβών, βραχεΐαι γραμμαί.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΑΦΩΝ ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΓΟΣ 123

Τό σχήμα τοΟ άγγείου κατάγεται έκ τοϋ σχήματος τής ύδρίας-λουτροφόρου ώς π.χ. 
τοϋ ζωγράφου τής Μεσογαίας13, άλλ’αί άναλογίαι είναι ραδινώτεραι, αί οριζόντιοι λα- 
βαί είναι τοποθετημένοι ύψηλότερον. Ό κωνικός καϊ υψηλός πούς παρατηρεΐται καί 
εις τάς μελανόμορφους λουτροφόρους, εύρεθείσας κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς είς 
τό 'Ιερόν τής Νύμφης τής Ν κλιτύος τής Άκροπόλεως ( ΝΑ 57, Αα 8, Αα 2, Αα 50 ).

Ή κυρία παράστασις, όπως είς τάς πρωίμους πρωτοαττικάς όδρίας, καταλαμβάνει τόν 
λαιμόν, είναι δέ πλέον έξειλιγμένης τεχνοτροπίας ή ή λοιπή διακόσμησις. Τεχνική άνευ 
έγχαράξεως, τά πρόσωπα δηλοΰνται διά περιγράμματος. Τά εύκαμπτα σώματα των γυ
ναικών μέ τόν μακρόν πέπλον, δέν έχουν τι τό άνάλογον έπί πρωτοαττικών άγγείων. Αί 
μορφαί παρουσιάζουν έμφανεϊς δυσαναλογίας, οί βραχίονες είναι λίαν βραχείς καί λε
πτοί. Σπάνιον είναι τό θέμα θρηνουσών μέ στέφανον είς τήν χεΐρα. Διά τό φυτικόν κό
σμημα πρβλ. Βερολίνου CVA. 1, πίν. 25, άριθ. Α35. Ή έπί τής κοιλίας τοϋ άγγείου σφίγξ 
είναι άσυνήθης. Έχει λεπτόν καί έπίμηκες σώμα, παχέα άκρα σκελών, ώς ή σφίγξ τοϋ 
ζωγράφου τής Μεσογαίας (J. Μ. Cook, BSA 35 (1934-1935) πίν. 51 c, τοϋ ίδιου Gnomon 
1962, σ. 822), άλλ’ ένταϋθα ή πτέρυξ περατοϋται είς σπείραν, όπως είς κυκλαδικά πα
ραδείγματα: Ch. Dugas, Delos XVII, πίν. 12-13, F. Salviat, BCH 84 (1961) σ. 383-384. Ό 
τύπος τής πτέρυγος είναι σπάνιος καί έπί τών άγγείων τής μέσης πρωτοκορινθιακής 
περιόδου, εντούτοις πρβλ. Κ. Friis Johansen,V. S. πίν. 21,3, άρύβαλλον έκ Συρακουσών.

Τά παραπληρωματικά κοσμήματα τής παραστάσεως είναι άπλούστερα καί συμφωνούν 
πλέον πρός τήν παράδοσιν τών πρωτοαττικών ή τά κοσμήματα τοϋ λαιμοϋ. Αύτά καί ή 
διακόσμησις τής βάσεως χρονολογούν τήν υδρίαν είς τό τέλος τής μέσης πρωτοαττι
κής περιόδου. Αί άκτΐνες έμφανίζονται ήδη έπί κρατήρων τοϋ τέλους τής πρωτοαττι
κής περιόδου, άλλ’ είς άπλήν ζώνην, π.χ. κρατήρ έκ Θηβών, Έθν. Μουσείου ’Αθηνών 
άριθ. 238 (J. Μ. Cook, έ.ά. πίν. 42 β). Ό σπειροειδής μαίανδρος παρατηρεΐται έπί τών άγ
γείων τής όμάδος τής οίνοχόης τοϋ κριοϋ, π.χ. Ε. Brann, The Athenian Agora VIII, πίν. 
33, άριθ. 538 καί Βερολίνου, CVA. I, πίν. 23 τοϋ ζωγράφου τοϋ Βερολίνου Α34 ( Beazley, 
ABV. σ. 1, 1). Τά πλέον όψιμα στοιχεία, ή παράστασις έπί τοϋ λαιμοϋ, παραπληρωμα
τικά κοσμήματα, διακόσμησις βάσεως, είναι ενδεικτικά χρονολογήσεως είς τά μέσα ή 
τό τέλος τής μέσης πρωτοαττικής περιόδου. Ό μή συγχρονισμός τών διακοσμητικών 
στοιχείων καί αί άναφομοίωτοι έπιδράσεις οφείλονται ίσως είς τεχνίτην έπαρχιακόν, 
τοϋ δήμου Άναγυροϋντος. Επίθετα χρώματα δέν παρατηρούνται, έχουν ίσως έξαφα- 
νισθή έκ τής καύσεως.

ζ) Τράπεζα παιγνίου, στηριζομένη έπί δύο, κατά τάς στενάς πλευράς, καθέτων τοι
χωμάτων καί φέρουσα είς τάς τέσσαρας γωνίας συμπαγή ειδώλια θρηνουσών. Συνεπλη- 
ρώθη έκ θραυσμάτων, ϋψ. 0.18, πλ. 0.183, μήκος 0.248, ΰψ. ειδωλίων 0.10 (Πίν. 53, 54, 
55 α).

Έπί τής έπιφανείας, πέντε ευθεΐαι αύλακες κατά πλάτος, άπολήγουσαι είς μικράς κοι
λότητας. Έπί τών καθέτων τοιχωμάτων, άνθος λωτοΰ έκ τριών πετάλων, τών όποιων τό 
κεντρικόν είναι καμπύλον, τά δύο έκατέρωθεν τριγωνικά, καί έκ δύο άνεπτυγμένων σε- 
πάλων. Τό άνθος πλαισιοϋται ύπό γεωμετρικών κοσμημάτων. Τό θέμα άνήκει είς τήν 
μέσην πρωτοαττικήν περίοδον, πρβλ. κρατήρα Burgon τοϋ Βρετ. Μουσείου (Pfuhl,

13. J. Μ. Cook, 6. ά. πίν. 44 καί σ. 177, της πρωίμου πρωτοαττικης περιόδου.
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MuZ. III είκ. 82). Άλλ’ ένταΰθα τό κόσμημα έξετελέσθη δνά τεχνικής περιγράμματος.
’Αττικά παραδείγματα τραπεζών παιγνίου: Κ. Kiibler, Kerameikos VI, 2, πίν. 102 ( = 

Kerameikos VI, 1, σ. 87), των αρχών τοΰ 6ου αί. (580-570 π.Χ.), μέ είδώλια θρηνου- 
σών είς τάς γωνίας. Μουσείου Κοπεγχάγης: Ν. Breitenstein, Catalogue of Terracottas, 
πίν. 18, 17, των άρχών τοΰ 6ου π.Χ. αί., Βρετ. Μουσείου άριθ. 1947. 5. 161, άπότμη- 
μα καθέτου τοιχώματος. Αί τράπεζαι τής Περαχώρας, Τ. J. Dunbabin, Perachora II, πίν. 
132-133, είναι διαφορετικοΰ τύπου14. Ή τράπεζα τής Βάρης είναι τό άρχαιότερον πα
ράδειγμα καί άποτελεΐ σημαντικόν εύρημα διά τήν μελέτην τοΰ θέματος.

ζ) Κύβος πήλινος, κεκαυμένος, διαστ. 0.025x0.025x0,025. (Πίν. 55 β-ε). ΈπΙ των 
εδρών, αΐτινες πλαισιοΰνται ένίοτε υπό γραμμωτού τετραγώνου, είκονίζονται:

1) ίππος πρός δεξιά.
2) Ζώνη διαιρουμένη είς δύο τετράγωνα μέ γραμμικήν διακόσμησιν, πλαισιουμένη 

υπό θλαστών γραμμών,
3) Σύμβολα σταυροειδώς διατεθειμένα έντός τετραγώνου πλαισίου.
4) Σταυρός έγγεγραμμένος έν τετραγώνω καί μικρά καμπύλα κοσμήματα πέριξ τών 

τρημάτων.
5) Γυνή μέ ύψωμένας τάς χεΐρας, φέρουσα πόλον.
6) Παράστασις ίσως ’Αθήνας μέ κράνος, κρατούσης τήν γλαϋκα15.
Ό κύβος είναι τό άρχαιότερον εύρημα τοΰ είδους. Έκ τών παραστάσεων τινές άπαν- 

τοϋν ίσως καί έπί νεωτέρων παραδειγμάτων: ό ίππος έπί κύβου τοΰ Κεραμεικοΰ (Kera
meikos VI, 2, πίν. 102 ( Opferplatz Ψ) LXXV) τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 6ου αί. Γυναι
κεία μορφή, επί κορινθιακού κύβου τής Άκροπόλεως (Graef-Langlotz, σ. 259).

Τεχνοτροπικώς ό ίππος (1) μέ τά δυσαναλόγως μακρά σκέλη, τό λεπτόμακρον, ευθύ 
σώμα, βραχύν λαιμόν, έχει παράλληλον έπί άγγείου: The Athenian Agora VIII, πίν. 23, 
405 τής πρωίμου πρωτοαττικής περιόδου. Ή τεχνική διά περιγράμματος τών γυναικείων 
μορφών είναι ενδεικτική τής μέσης πρωτοαττικής περιόδου. Πιθανώτατα ό κύβος είναι 
σχετικός πρός τήν τράπεζαν καί έκαύθη έπί τής αυτής πυράς.

Κτίσμα Α/Τ. 4-8. ’Επάλληλοι πυραϊ έντός λάκκων, τών όποιων κατέστη δυνατόν νά 
καθορισθώσι τά όρια ώς καί τό έπίπεδον τοΰ δαπέδου, άλλ’ ή έπίχωσις εύρέθη έντελώς 
διατεταραγμένη (Πίν. 41 α, Σχεδ. 1 καί 2).

Ό Τ. 8 είναι ό άρχαιότερος. Τό δάπεδόν του κεΐται είς βάθος 1.30 ΰπό τήν βάσιν τοΰ 
κτίσματος, δηλ. υπό τό χείλος τοΰ Τ. 4. Διαστ. 1.90x0.45, βάθος 0.50. ’Επί του τοιχώμα
τος, είς τήν ΝΑ γωνίαν καί είς ύψος 0.35 άνω τοΰ δαπέδου, σχηματίζεται μικρά κόγχη, 
διαμ. 0.25, έσκαμμένη έντός τοΰ στερεού έδάφους. Ό προορισμός της δέν είναι σαφής.

Ό Τ. 7, κατά τήν ΒΔ προέκτασιν τοΰ Τ. 8 καί είς έπίπεδον υψηλότερον 0.25 αύτοϋ.

14. Ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία έπί τοΟ θέματος άναφέρεται (mdChr. Blinkenberg, Epidaurische Weih- 
geschenken, AM 23 (1898) 1 έξ. RE XIII (1927) s. v. lusoria tabula, στ. 1900 έξ. NOv Perachora II, σσ. 
131-132, άριθ. 125-1328.

15. Προφορική έρμηνεία τοϋ Sir John Beazley.
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Διαστ. 1.00x0.40, βάθος 0.35. Είς τάς γωνίας τής ΝΔ πλευράς σχηματίζονται δύο άε- 
ραγωγοί κυκλικής διατομής (κατόψεως), έσκαμμένοι έντός τού στερεού έδάφους.

Οί Τ. 6 καί 5, τέμνουν καθέτως τόν Τ. 7, είς έπίπεδον ύψηλότερον αυτού κατά 0.35.

Ό Τ. 4, διαστ. 1.85x0.25, βάθος 0.35, είς έπίπεδον ύψηλότερον τού δαπέδου τού Τ. 7 
κατά 1 μ. (Π ί ν. 41, α, Σ χ ε δ. 2 ). Διά τήν διατάραξιν τής έπιχώσεως κατά τήν προηγη- 
θεϊσαν λαθραίαν άνασκαφήν, καθίσταται αβέβαια ή άπόδοσις των εύρεθέντων έντός των 
χωμάτων κεκαυμένων θραυσμάτων άγγείων είς έκάστην των πυρών. Έκ τής γενικής 
χρονολογικής σχέσεως αυτών προκύπτει ότι άνήκουν είς τάς πυράς τού κτίσματος Α:

α) Όξυπύθμενον ληκύθων μέ φολιδωτόν κόσμημα τής όψιμου πρωτοκορινθιακής ή 
τής μεταβατικής περιόδου, ΰψ. 0.087 ( Π ί ν. 56, α 1 ). Ό λαιμός έλλείπει, τό βερνίκιον 
έξίτηλον.Έπί τού ώμου, γλώσσαι. Αί φολίδες έπί μέλανος βάθους, έρυθραϊ κηλΐδες έναλ- 
λάξ, μελανή ταινία, γλώσσαι έπί τής βάσεως (Πρβλ. Η. Payne NC. σ. 22, είκ. 8α). Διά τό 
φολιδωτόν κόσμημα έ. ά. σ. 19, ύποσ. 2, έπίσης τού ίδιου CVA. Oxford 2, πίν. 1, άριθ. 
34, 39. Ό τύπος τού ληκυθίου θεωρείται ώς άνήκων είς τήν μεταβατικήν έποχήν, άλλ’ 
εύρέθη είς τάφους όμοϋ μετ’ άγγείων όψιμων πρωτοκορινθιακών, π.χ. Ν. Sc. 1940, σ. 493, 
είκ. 6. (Τάραντος). Πρβλ. έπίσης Τ. J. Dunbabin, Perachora II, πίν. 2, άριθ. 47.

β) "Ομοιον ληκύθων, έλλιπές άπό τού ώμου καί κατά τήν βάσιν. Σωζ. ΰψ. 0.07 (Πίν. 
56, α 2). Τά ληκύθια α καί β άνήκον πιθανώτατα είς τήν πυράν τού Τ. 4 καί χρονολο
γούνται είς τό δεύτερον ήμισυ τού 7ου π.Χ. αίώνος.

γ) Ληκύθων πρωτοκορινθιακόν, κοσμούμενου μέ περιφερικός στενάς ταινίας, έλλι
πές κατά τήν λαβήν, ΰψ. 0.078, διάμ. χείλους 0.033, μεγ. διαμ. 0.035. Διά τό σχήμα πρβλ. 
άρυβαλλοειδεΐς ληκύθους τού ζωγράφου «Head in air», K.F. Johansen VS. πίν. 37, άριθ. 
3 καί 4, BSA 48 ( 1953) σ. 178, τής όψιμου πρωτοκορινθιακής περιόδου. Άλλ’ έν Pe
rachora II, πίν. 2, άριθ. 45, μέ όμοίαν διακόσμησιν, τής πρωτοκορινθιακής ή τής με
ταβατικής περιόδου. Ό χρονολογικός διαχωρισμός δέν είναι άπολύτως σαφής. Τό λη- 
κύθιον άνήκε είς τήν πυράν τού Τ. 4 ή τού Τ. 5 ( Π ί ν. 56, α 3 ).

δ) Κορινθιακός άρχ'φαλλός, έλλιπής τόν λαιμόν καί τμήματα τής κοιλίας. Κεκαυμέ- 
νος, πιθανόν ΰψος 0.07. Διακοσμείται υπό πτηνού έν πτήσει προς δεξιά. Ρόδακες μέ έγ- 
χαράξεις, ώς παραπληρωματικά κοσμήματα. 'Υπό τόν πυθμένα καί έπί τού ώμου, ρόδαξ. 
Κατά τό σχήμα, ό άρύβαλλος άνήκει είς τήν τάξιν Β, τύπον Ε, Η. Payne, NC. σ. 290. 
Κατά τήν παρατήρησιν τού Payne, οί άρύβαλλοι τού τύπου αυτού ευρίσκονται είς τούς 
τάφους τής πρωίμου κορινθιακής περιόδου, άλλ’ έπιβιοΰν καί είς τάς άρχάς τού 6ου αί
ώνος. Τό άγγεΐον τής Βάρης δυνατόν νά τεθή είς τό τέλος τής όμάδος, διότι έλλείπουν 
αί έρυθραϊ γλώσσαι έπί τής βάσεως16. Πιθανή χρονολογία, περί τό 600 π.Χ. (Π ί ν. 56, β 1).

ε) Μικρά οίνοχόη, έλλιπής τό χείλος καί τήν λαβήν, συγκολληθεΐσα έκ κεκαυμένων

16. R. J. Hopper, Addenda to Necrocorinthia, BSA 44 (1949) σσ. 199-200.
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όστράκων, τά όποια εύρέθησαν παρά τό χείλος τοϋ Τ. 6. Ύψ. 0.08 (Π ί ν. 56, β 2). Φέρει 
παραστάσεις, εις δύο ζώνας, κύκνων καί ζώων, άνευ έγχαράξεως. Τό άγγεΐον είναι άτ- 
τικόν, τού τέλους τοϋ 7ου π.Χ. αίώνος. Διά τό σχήμα πρβλ. The Athenian Agora VIII, 
πίν. 5, άριθ. 86.

ζ) Κυάθιον, μόνωτον, ύψ. 0.04, διάμ. χείλους 0.07 ( Π ί ν. 56 β 3 ). Έπΐ τοϋ έξέχοντος 
χείλους, ρόδακες έκ στιγμών. Έπΐ τής κοιλίας, κύκνοι. Άνευ έγχαράξεως. Κεκαυμένον. 
Διά τό σχήμα πρβλ. The Athenian Agora VIII, πίν. 10, 186, καί R. Young, Hesp. Suppl. 
Π, σ. 23, είκ. 9, χρονολογούμενον τώ 600 π.Χ. Πρβλ. έπίσης είς τάφον τοϋ Φαλήρου, άριθ. 
τ. 50, AJA 1942, σ. 41, είκ. 25 (χρονολ. 625 π.Χ.).

Τ. 9. Ύπό τήν ΝΑ γωνίαν τοϋ ταφικοΰ κτίσματος Α, έν κόγχη (Πίν.41, β),άμφορεύς 
άγάνωτος, πηλοϋ χονδροκόκκου, περιείχε τά άγγεΐα Πίν. 56, γ:

α) κοτύλην άττικήν, κατά μίμησιν κορινθιακοϋ τύπου ύψ. 0.064, διάμ. 0.078. Έπΐ 
τοϋ χείλους κάθετοι θλασταί γραμμαί. Έπΐ τής κοιλίας, παράστασις κυνός τρέχοντος, 
μεταξύ κύκνων. Άνευ έγχαράξεως, έπίθετον έρυθρόν χρώμα. Έπΐ τής βάσεως, άκτΐνες. 
'Υπό τόν πόδα, δύο όμόκεντροι κύκλοι. Τό έσωτερικόν μελαμβαφές, μέ έξηρημένην 
γραμμήν παρά τό χείλος.

β) ’Όλπην άττικήν, μικρογραφικήν. Ύψ. 0,062, μεγ. διάμ. 0,046, παρά τήν βάσιν. 
Πούς δακτυλιοειδής. Διακόσμησις όμοιας τεχνικής πρός τό προηγούμενον άγγεΐον, 
άνευ έγχαράξεως: είκονίζεται λέων πρός δεξιά, στιγμαί καί κηλΐδες. Έπίθετον έρυθρόν 
χρώμα.

Ό άμφορεύς άριθ. 9 φέρει έγχάρακτα κοσμήματα έπί τοϋ λαιμοΰ, μεταξύ διπλών πε
ριφερικών, κυματοειδών γραμμών, διατεταγμένα είς μετόπας: ίχθυάκανθαν, διπλήν κυ
ματοειδή, κάθετον, γραμμήν κλπ. Έπί τοϋ ώμου, περιφερικώς, διπλή θλαστή γραμμή 
μεταξύ κυματοειδών γραμμών καί πλαστική κόσμησις μαστοειδών άποφύσεων.

Παρά τόν άμφορέα, ευρέθη τμήμα χείλους λεκανίδος μετά λαβής τύπου μεταλλικού 
σκεύους. Διάμ. χείλους καθ’ ύπολογισμόν 0.28. Πηλός πρασινωπός. Γλωσσοειδή κο
σμήματα ( « ρόπαλα ») κάτωθι καστανομελαίνης ταινίας. Τό άγγεΐον είναι ίσως τοπι
κόν, κατά μίμησιν άγγείων τής πρωίμου κορινθιακής περιόδου.

Τ. 10. Άμφορεύς ύψ. 0.30, διάμ. χείλους 0.19 (Πίν. 42, 57 α). Εύρέθη κείμενος, μέ 
τό χείλος πρός Β, στηριζόμενος έπί τριών λίθων (Πίν. 42 α). Περιείχε όστάρια έκ 
θυσίας πτηνοϋ καί μικρογραφικά άγγεΐα:

α) Κοτύλη κορινθιακή, ύψ. 0.038, διάμ. χείλους 0.057. ( Πίν. 57 β 1). Πηλός κίτρινος, 
βερνίκιον καστανόν. Παράστασις τεσσάρων ζφων, πρός δεξιά, άνευ έγχαράξεως. Έπί 
τής βάσεως, άκτΐνες, ύπό τόν πόδα, κύκλος μέ στιγμήν είς τό κέντρον. Πρβλ. Corinth 
VII, 1, πίν. 23, 160, άγγεΐον, εύρεθέν έντός φρέατος μετ’ άλλων χρονολογουμένων κυ
ρίως είς τό τρίτον τέταρτον τοϋ 7ου π.Χ. αί. Άλλ’ ή κοτύλη τής Βάρης είναι ίσως 
κατά τι νεωτέρα.
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β) Σκνφος άτ-πκός, υψ. 0,049, διάμ. χείλους 0.097 ( Π ί ν. 57 β2). Λαβαί κυκλικής δια- 
τομής, βερνίκιον μέλαν. Βάσις έπίπεδος.

Όμοιον πρβλ. έκ τάφου τοϋ Φαλήρου, ΑΔ 2 (1916) σ. 43, είκ. 45, 3 καί R. Young, 
Graves from the Phaleron Cemetry, AJA 1942, σ. 42, είκ. 28, τοΰ τελευταίου τετάρτου 
τοΰ 7ου π. X. αί.

γ) ’Όλπη αττική, υψ. 0.086. Βερνίκιον καστανόν καί έρυθρωπόν κατά τήν έτέραν 
δψιν ( Π ί ν. 57 β 4).

Ώς κάλυμμα τοϋ άμφορέως 10 έχρησίμευσεν ή βάσις άττικής λεκανίδος (Π ί ν. 57 β 2) 
διακοσμουμένη με άκτΐνας, ώς π.χ. αί βάσεις είς τάς λεκανίδας: Σ. Παπασπυρίδη-Κα- 
ρούζου, πίν. 35, 41, 45 κλπ.

Κτίσμα Β/Τ. 11-13. Οί τάφοι είχον διαταραχθή (Πίν. 43 α καί Σχεδ. 1). Έπί τοϋ 
δαπέδου αυτών εύρέθησαν υπολείμματα άνθράκων έκ τών πυρών. Άποτμήματα έκ τοϋ 
χείλους καί έκ τής ζώνης τών λαβών λεκανίδος άνήκουν προφανώς είς μίαν τών πυρών. 
Διακόσμησις δι’όμάδος «ροπάλων», πλαισιουμένων κάτω υπό δύο περιφερικών έξηρη- 
μένων γραμμών έπί μαύρης ταινίας, άνω υπό τριών γραμμών. Ή έπιφάνεια τοϋ χείλους 
είναι μέλαινα. Είς τό έσωτερικόν αύτοΰ, περιφερικοί ταινίαι κατ’ άραιά διαστήματα. 
Πρβλ. λεκανίδα Τ. 9, τοϋ τέλους τοϋ 7ου π.Χ. αί. ( Π ί ν. 58 α). Άλλα όστρακα μελα
νόμορφων άγγείων τοΰ 6ου π.Χ. αί., εύρεθέντα έντός τών διαταραχθέντων χωμάτων τής 
έπιχώσεως, δέν άνήκον είς τάς πυράς τών τάφων.

Ό Τ. 12 σχηματίζει, είς τό μέσον τής στενής ΒΔ πλευράς, άεραγωγόν διά τήν πυράν, 
έσκαμμένον έντός τοϋ στερεοϋ έδάφους. Βάθος 0.80 ( Πίν. 43 α, Σχεδ. 1, άριθ. 12).

Τ. 13. Κεΐται ΒΔ τοϋ Τ. 12, έχει βάθος 0.60. Ό τάφος τέμνει έγκαρσίως τόν έπόμενον 
καί κεΐται ύψηλότερον αύτοϋ, είναι δηλ. μεταγενέστερος.

Τ. 14. Ό προσανατολισμός του είναι διάφορος τών προηγουμένων, άπό τά ΝΔ πρός 
τά BA. To ΒΑ πέρας έχει άποκοπή ύπό τοΰ Τ. 13. Ή διαφορά τής στάθμης τοϋ δαπέδου 
τών δύο τάφων είναι 0.78.

Τ. 15. Λάκκος διαστ. 1.20x0.80 (Π ί ν. 43 β). Τό δάπεδόν του κεΐται είς βάθος 1.15 ύπό 
τήν βάσιν τοΰ κτίσματος Β, δηλ. έπί τής αύτής στάθμης τών δαπέδων τών τάφων 11-13, 
είναι έπομένως σύγχρονος αυτών. Εύρέθη ώσαύτως σεσυλημένος, άλλ’ ένδιαφέροντα 
ευρήματα μεταξύ τών άνθράκων καί έντός στρώματος τέφρας έπί τοϋ δαπέδου, παρέχουν 
άσφαλεΐς ένδείξεις χρονολογήσεως. Οί άνθρακες εύρέθησαν συσσωρευμένοι κυρίως 
πρός τήν Ν πλευράν.

α) Μικρά οίνοχόη, έλλιπής κατά τό χείλος, τήν λαβήν καί μέρος τής κοιλίας. Σωζ. 
ϋψ. 0.11. Διάμ. δακτυλιοειδούς ποδός 0.05. Έπί τής έξηρημένης ζώνης τοϋ ώμου, κυμα
τοειδής παχεΐα γραμμή, πλαισιουμένη κάτω ύπό έρυθράς ταινίας, άνω ύπό μελαίνης. Ό 
λαιμός καί ή βάσις καλύπτονται ύπό μέλανος βερνικιού (Πίν. 58 β ).
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β) Κρατήρ ώοειδοΰς σχήματος, σφζ. ΰψ. 0.195, διάμ. χείλους 0.11. (Πίν. 59 α-β). 
Συνεπληρώθη έν μέρει, έλλιπής τόν πόδα, τό σχήμα τοϋ όποιου δυνάμεθα νά ύποθέσω- 
μεν όμοιον κράτη ρος άδιακοσμήτου τής ’Αγοράς (Ε. Brann, ε. ά. πίν. 5, 95, πρβλ. καί 
πίν. 34, άριθμ. 549).

Έπί τής κυρίας δψεως είκονίζονται δύο σφίγγες άντωπαί. ’Ερυθρόν χρώμα έπίθετον 
εις τά πρόσωπα, τό στήθος, τήν κοιλίαν καί τάς πτέρυγας. Ή παράστασις πλαισιοΟται 
διά διπλής γραμμής. Παραπληρωματικά κοσμήματα: ρόδακες στιγμών, σπεϊραι έξηρ- 
τημέναι. Ύπό τήν παράστασιν, δύο ταινίαι έρυθραΐ μεταξύ τριπλών γραμμών, χωριζό- 
μεναι διά ζώνης μέ καθέτους θλαστάς γραμμάς. Έπί τής βάσεως, άκτϊνες.

Έπί τής οπίσθιας όψεως, τέσσαρα μεγάλα κοσμήματα σχήματος S, άπολήγοντα είς 
σπείραν. Κάτω, μεταξύ τών έρυθρών ταινιών, ζώνη μέ φύλλα κατά λοξήν διάταξιν. Έπί 
τής βάσεως, γλωσσοειδεΐς άκτϊνες. Έπί τών λαβών, κυκλικής διατομής, γραμμαί. Ύπό 
τάς λαβάς, πέταλον καμπυλόγραμμον πλαισιούμενον ύπό δύο τριγωνικών πετάλων, τά 
όποια συνενοϋνται υπέρ τό κεντρικόν. ’Επί τοΰ χείλους, ταινία μέλαινα.

Τό άγγεΐον άνάγεται είς τούς χρόνους τοΰ ζωγράφου τοΰ Νέσσου, σημαντική δέ εί
ναι ή σύμπτωσις τής μορφής τών παραπληρωματικών ροδάκων μέ στιγμήν είς τό κέν- 
τρον, ώς καί τών έξηρτημένων σπειροειδών κοσμημάτων, πρβλ. Σ. Παπασπυρίδη-Κα- 
ρούζου, ’Αγγεία τοΰ Άναγυροϋντος, πίν. 83. Επίσης πρβλ. λαιμόν άμφορέως τής ’Αγο
ράς: Hesperia Suppl. II, σ. 119, είκ. 85. Διά τήν χρήσιν διαφορετικού διακοσμητικοϋ θέ
ματος έπί τής βάσεως τοΰ άγγείου, είς έκατέραν τών πλευρών, πρβλ. άμφορέα ΝέαςΎ- 
όρκης, Pfuhl, MuZ. Ill είκ. 87. Διά τό κόσμημα τής όπισθίας δψεως, πρβλ. Γ. Μυλωνά, 
Ό Πρωτοαττικός άμφορεύς τής Έλευσΐνος, σ. 20, είκ. 14α.

Τ. 16. Λάκκος διαστ. 1.00x0.70, κατά τήν ΒΑ προέκτασιν τοΰ προηγουμένου, άπό 
τοΰ όποιου χωρίζεται διά τοιχαρίου έξ άργών λίθων (Πίν. 43 β ). Είχε διαταραχθή, ώς 
καί οί προηγούμενοι, άλλ’ έπί τοΰ δαπέδου εύρέθησαν άνθρακες έκ τής πυράς καί άπο- 
τμήματα κεκαυμένων άγγείων, έκ τών όποιων συνεκολλήθη, έλλιπής κατά μέγα μέρος 
τής κοιλίας καί κατά τήν βάσιν άμφορεύς (Πίν. 59 α-β, 60 α). Σφζ. ΰψ. 0.202, διάμ. χεί
λους 0.143. Πηλός πορτοκαλλόχρους, βερνίκιον καστανόν, έπίθετα χρώματα, έρυθρόν 
καί λευκόν.

Ό βραχύς άλλ’ εύρύς λαιμός άπολήγει είς χείλος έξέχον, κατάλληλον προς ύποδοχήν 
πώματος. Λαβή τομής κυκλοτερούς. Τό σχήμα τοΰ άμφορέως φαίνεται δτι κατάγεται 
έκ προτύπου πρωτοκορινθιακοΰ, ώς Κ. Friis Johansen, σ. 33, είκ. 13, παράδειγμα μι- 
κρογραφικόν, άλλά σημαντικόν.

Έπί τοΰ λαιμού, φυτικόν άσύμμετρον κόσμημα έκ τεσσάρων σπειρών καί έξ άνθεμίων. 
Έπί τής όπισθίας δψεως, παχεΐα θλαστή γραμμή. 'Η παράστασις συνίστατο έκ δύο λε
όντων είς σχήμα έραλδικόν, μέ άνυψούμενον τό έν τών προσθίων σκελών καί τήν κε
φαλήν έστραμμένην άντιθέτως. Έκ τής παραστάσεως ύπολείπεται μόνον ή κεφαλή καί 
τό άκρον τής ουράς τοΰ πρός τά άριστερά λέοντος. Έρυθρόν χρώμα έπί τοΰ ρύγχους, 
τής χαίτης, λευκόν διά τούς όδόντας. Παραπληρωματικά κοσμήματα : θλαστή γραμμή 
μετά τριγώνων, έξηρτημέναι σπεϊραι, ρόδακες στιγμών. Ή παράστασις πλαισιοΰται 
ύπό διπλής γραμμής.

Έπί τής όπισθίας δψεως, τέσσαρα μεγάλα S (Π ί ν. 60 α). Έπί τής λαβής, όμάς εύθειών 
καί θλαστή γραμμή. Ύπό τήν λαβήν, κόσμημα δμοιον πρός τό τοΰ κρατήρος τοΰ Τ. 15,
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εις τήν άντίστοιχον θέσιν. Είναι προφανές δτι ό άμφορεύς είναι έργον τοϋ ζωγράφου 
τοϋ κρατηρος τοϋ Τ. 15 καί προέρχεται έκ τοϋ αύτοΰ έργαστηρίου, τοΟ τέλους τοϋ 7ου 
π.Χ. αί.

Άπότμημα ίσως άμφορέως, προέρχεται έκ τής πυράς τοϋ Τ. 16 (Πίν. 60γ). ’Ανήκει 
εϊς τό δεξιόν μέρος τής κυρίας δψεως καί σφζει τμήμα παραστάσεως λέοντος, διαστ. 
0.145x0.07. Ή παράστασις είχε τό έραλδικόν σχήμα των δύο λεόντων, κατά τό προηγού- 
μενον παράδειγμα. Πηλός πορτοκαλλόχρους, έπκράνεια αλαμπής, επίθετα χρώματα, έ- 
ρυθρόν, έξίτηλον κατά τό πλεΐστον καί λευκόν παχύ. Δεξιά, όπό τό σημεϊον έκφύσεως 
τής λαβής, δμοιον προς τά προηγούμενα κόσμημα. 'Ο άμφορεύς θά ήτο έργον τοϋ αύ- 
τοϋ έργαστηρίου, ως δεικνύουν τά παραπληρωματικά κοσμήματα, κοινά καί εις τά τρία 
άγγεΐα. Ό άγγειογράφος δμως τοϋ προκειμένου είναι άλλος. Τό σχέδιον είναι έπιμελέ- 
στερον ή εις τά προηγούμενα παραδείγματα. "Ας σημειωθή ή μορφή τοϋ άκρου τής ού- 
ράς τοϋ θηρίου, έν εϊδει αιχμής δόρατος. Ή όδοντοστοιχία άποδίδεται προοπτικώς, μέ 
λευκόν έπίθετον χρώμα- έπί τής σιαγόνος, τοϋ λαιμοϋ, τής κοιλίας καί των πλευρών, έρυ- 
θρόν έπίθετον χρώμα.

Τ. 17. Λάκκος διαστ. 1.00x0.60, βάθ. 1.00, παραλλήλως κείμενος προς τόν Τ. 16, εύρέ- 
θη έντελώς διατεταραγμένος. Πλήν υπολειμμάτων πυράς, ούδέν έκ τών άσημάντων ό- 
στράκων τοϋ 6ου καί τοϋ 5ου π.Χ. αί., εύρεθέντων έντός τών χωμάτων, άνήκει εις τήν 
πυράν αύτοΰ. Άβέβαιον είναι άν μαρμάρινη πλάξ άκατέργαστος, κειμένη έντός τοϋ τά
φου, προέρχεται έκ τοϋ καλύμματος αύτοϋ.

Τ. 18. Πρός Β τοϋ Τ. 16 καί καθέτως προς αυτόν, λάκκος διαστ. 1.30x0.65, βάθ. 1.00. 
Εύρέθη σεσυλημένος. Έπί τοϋ δαπέδου ύπολείμματά τινα πυράς. Πλήν μικροϋ άποτμή- 
ματος σκύφου μέ παράστασιν κύκνου καί κυνός, τεχνικής άνευ χαράξεως, ούδέν έτερον 
δύναται νά άποδοθή εις τήν πυράν τοϋ τάφου. Τό δστρακον έχει λίαν λεπτόν τοίχωμα 
(1.5 - 2 χιλιοστών), ή διακόσμησις είναι καστανέρυθρος έπί έπιφανείας κιτρινωπής. 
Κηλϊδες έπέχουν θέσιν παραπληρωματικών κοσμημάτων. Ή τεχνική καί τεχνοτροπία 
είναι ή τών άγγείων τής πυράς τοϋ Τ. 1, τής μικράς δλπης, δύο φιαλών καί άώτου κυπέλ
λου. Χρονολογία: περί τό 600 π.Χ.

Τ. 19. Άμφορεύς έντός λάκκου (Πίν. 44α), εις άπόστασιν 0.60 άπό τής ΒΑ πλευ
ράς τοϋ κτίσματος Β. Έντός τοϋ άμφορέως εύρέθησαν:

α) Σκνφος άττικός μέ έπίπεδον βάσιν, ϋψ. 0.054, διάμ. χείλους 0.093 (Π ί ν. 44 β 1). 
Πηλός κιτρινωπός, βερνίκιον καστανόν, λαβόν ένιαχοϋ έρυθράν άπόχρωσιν. Έξηρη- 
μένη ή έπκράνεια τής βάσεως, ταινία κατά τό ύψος τών λαβών καί ή έπκράνεια τοϋ χεί
λους, ή οποία διακοσμείται διά στιγμών.

Όμοιος σκύφος έκ τάφου τοϋ Φαλήρου, άριθ. 16 ( R. Young, ΑΙΑ 1942, σ. 41, είκ. 28), 
τοϋ τελευταίου τετάρτου τοϋ 7ου π.Χ. αί.

β) Μικρά κορινθιακή κοτύλη, ΰψ. 0.034, διάμ. χείλους 0.06. (Πίν. 44, β 2). Έσωτε- 
ρικώς βερνίκιον έξίτηλον, έξωτερικώς παρά τό χείλος, κάθετοι γραμμαί. Αί λαβαί άβα
φοι. Έπί τής κοιλίας, μελαναί περιφερικαί γραμμαί, χωριζόμεναι διά σειράς στιγμών.

17
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Ύπό τόν πόδα, μέλας κύκλος. Πρβλ. σκύφον έξ Άναβύσσου, ΠΑΕ 1911, σ. 120, άριθ. 
17. Διά τό σχήμα του αγγείου, Perachora II, πίν. 19, άριθ. 2421, τής μεταβατικής περιό
δου. Εις τό παράδειγμα τής Βάρης σημειωτέα ή έλλειψις άκτίνων έπΐ τής βάσεως. Χρο- 
νολόγησις: τρίτον τέταρτον τοΰ 7ου π.Χ. αί.

Τ. 20. ’Αμφορεύς άγάνωτος, παρά τό ΒΑ τοίχωμα τοΰ κτίσματος Β, κενός κτερισμάτων.

Τ. 21. Άμφορεύς, έλλιπής τόν πόδα. Εύρέθη εις άπόστασιν 0.50 άπό του ΒΑ τοιχώ
ματος τοΰ κτίσματος Β, υψ. 0.37 (Πίν. 61, α-β καί 44, β). Πηλός κιτρινωπός, βερνίκιον 
καστανόν, έρυθρόν έπίθετον χρώμα, ενίοτε άμέσως επί τής έπιφανείας τοΰ πηλοΰ. Ό 
άμφορεύς έχει ευρύ λαιμόν, διαγράφοντα ελαφρώς κοίλην καμπύλην έν κατατομή, με 
ϊσχυρώς άνάγλυφον χείλος, όπως π.χ. εις τόν άμφορέα τοΰ ζωγράφου τής Γοργοΰς, Μου
σείου Λούβρου Ε817 (CVA. Ill Hd, πίν. 1, 4 καί 10, Beazley ABV. σ. 9, άριθ. 7) καί εις 
άλλον του Έθνικοΰ Μουσείου τής Κοπεγχάγης 13795 (Jdl. 1961, σ. 23, είκ. 22-23, Beazley 
ABV. σ. 714, άριθ. 9 b). Πρβλ. επίσης τούς άμφορεΐς μέ παράστασιν προτομής ίππων, όπως 
τοΰ Μουσείου τοΰ Μονάχου 1362, (CVA. 1, πίν. 3, 3, Beazley, ABV. σ. 17, άριθ. 34).

Έπί τής μιας όψεως, παράστασις λέοντος βαδίζοντος προς δεξιά. Έπίθετον έρυθρόν 
χρώμα εις τόν λαιμόν καί τό στήθος, μεταξύ τών πλευρών καί έπί τών σκελών. Τό έρυ
θρόν χρώμα τήςγλώσσης καί τό κάτω τής κοιλίας τοΰ θηρίου έχει τεθή άμέσως έπί τής 
έπιφανείας τοΰ πηλοΰ.

Έπί τής έτέρας όψεως, πάνθηρ προς δεξιά. Έπίθετον έρυθρόν είς τό μέτωπον, τά <δτα, 
τό ρύγχος, τόν λαιμόν, τό στήθος, τήν κοιλίαν. Πλαισιοΰν άνω καί κάτω τούς πίνακας 
έρυθραί γραμμαί περιφερικαί, ώς καί τό χείλος. Διπλή γραμμή υπέρ τήν ζώνην τών άκτί
νων τής βάσεως. Αί γραμμαί έλλείπουν άπό τούς άμφορεΐς τής όμάδος τοΰ ζωγράφου 
τής Γοργοΰς καί άποτελοΰν τεκμήριον μεταγενεστέρας χρονολογήσεως. 'Ο τύπος τοΰ 
λέοντος δεν σχετίζεται τεχνοτροπικώς πρός τά έργα τοΰ ζωγράφου τής Γοργοΰς, άλλά 
κατάγεται έκ τοΰ τύπου τοΰ « ζωγράφου τοΰ λέοντος» τής όψιμου πρωτοαττικής περιό
δου17. Τό σχέδιον είναι μάλλον άμελές, αί έγχαράξεις πενιχραί διά τήν δήλωσιν άνατο- 
μικών λεπτομερειών, ιδίως είς τούς όνυχας. Πιθανώτατα ό άμφορεύς είναι έργον έπαρ- 
χιακοΰ έργαστηρίου ύπό άττικήν έπίδρασιν, ίσως τής Εύβοιας. Ή έντόπισις τοΰ έργα- 
στηρίου είναι άβεβαία, άλλ’ ή χρονολόγησις τοΰ άγγείου είς τό δεύτερον τέταρτον τοΰ 
6ου π.Χ. αί., δέν τίθεται έν άμφιβολία.

Κτίσμα Γ /Τ. 22, λακκοειδής, προσανατολισμοΰ Β-Ν, διαστ. 1.50x0.65, βάθους ύπό τό 
έπίπεδον τής έπιφανείας του κτίσματος 1.20. Έπί τοΰ έδάφους τοΰ λάκκου εύρέθησαν 
υπολείμματα πυράς. Ό τάφος φαίνεται ότι είχε διαταραχθή κατά τήν κατασκευήν τοΰ 
κτίσματος Γ καί τήν άνόρυξιν τοΰ λακκοειδοΰς τάφου 23. Είναι επομένως ό Τ. 22 άρχαιό- 
τερος αύτοΰ καί τοΰ κτίσματος Γ.

Τ. 23, διαστ. 1.40x0.80, βάθους 0.50, προσανατολισμοΰ Α-Δ, περιβάλλεται κατά τό 
χείλος του ύπό λίθων άργών, ή άνατολική πλευρά στηρίζεται έπί τοΰ τοίχου τοΰ περιβό
λου, σώζοντος δύο δόμους λίθων. Έκ τής άνασκαφής δέν προέκυψεν ένδειξις προηγου-

17. J. Μ. Cook, BSA 35 (1934-1935) πίν. 59α. Beazley, ABV. σ. 2.
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μένης διαταράξεως τοΰ τάφου τούτου ώς καί των έπομένων. Έπί τοΰ δαπέδου εύρέθησαν 
άνθρακες έκ της πυράς, άλλ’ ούχί κεκαυμένα άποτμήματα άγγείων.

Τ. 24 (Π ί ν. 45 α-γ). Λάκκος, προσανατολισμού Α-Δ, τοϋ οποίου τό χείλος διαμορφοΰ- 
ται διά σειράς λίθων κατά τάς μακράς πλευράς, των στενών δέ πλευρών τά τοιχώματα 
αποτελούνται έκ τών δόμων τοϋ περιβόλου Β. Έσωτερικαί διαστάσεις τοϋ τάφου: 2.10 
X 1.10, βάθος 0.50. Κατά μήκος καί είς τό μέσον τοϋ δαπέδου, εντός άβαθοϋς κοιλότητος 
πλ. 0.50, βάθους 0,80, ό σκελετός μέ κρανίον προς Α, ύπτιος, έχων τήν άριστεράν έπί 
τής λεκάνης. Κέραμοι λακωνικοϋ τύπου εϊχον τοποθετηθή όπισθεν τοϋ κρανίου καί προ 
τών ποδών καί έχρησιμοποιήθησαν διά τό σαμαρωτόν κάλυμμα ( Πί ν. 45 γ). Χαλκοϋν 
έλασμα μήκ. 0.26, πλ. 0.035, είχε τοποθετηθή παρά τό δεξιόν γόνυ. Διαστάσεις τοϋ σκε- 
λετοΰ: δλον μήκος 1.75, κρανίον 0.22, άπό τοΰ λαιμοΰ μέχρι τοϋ άκρου τής λεκάνης 
0.62, όστοϋν μηροϋ 0.43, όστοϋν κνήμης 0.40 ( Π ί ν. 46 α).

Τ. 25. Λάκκος παράλληλος πρός τον προηγούμενον (Π ί ν. 45 β). Καί αύτοϋ τά τοιχώ
ματα τών στενών πλευρών στηρίζονται έπί τοΰ τοίχου τοΰ κοινοϋ περιβόλου. Έπί τοΰ 
χείλους τής Ν πλευράς, σειρά άργών λίθων. Έσωτερικαί διαστάσεις: 2.00x1.10, βάθος 
0.52. Κατά μήκος καί είς τό μέσον τοΰ δαπέδου, έντός άβαθοϋς κοιλότητος, έπί δύο κε
ράμων λακωνικοϋ τύπου, τοποθετημένων έπί τής κυρτής έπιφανείας, ύπτιος ό σκελετός 
γυναικός, μέ τήν κεφαλήν πρός Α. Κέραμοι λακωνικοϋ τύπου έχρησιμοποιήθησαν ώς 
στεναί πλευραί τοΰ σαμαρωτοΰ καλύμματος, δπερ έσχηματίζετο διά τριών ζευγών κε
ράμων στρωτήρων κορινθιακού τύπου18. Τό πρός Δ ζεΰγος κεράμων άφινε μικρόν κε
νόν άνω, καλυπτόμενον υπό δύο λίθινων πλακών. Ό άξων τοϋ σκελετού παρεξέκλινεν 
όλίγον τοϋ άξονος τοΰ λάκκου. Διαστάσεις σκελετού: μήκος 1.52, κρανίον 0.20, άπό τοΰ 
λαιμοϋ μέχρι τοϋ άκρου τής λεκάνης 0.50, όστοϋν μηροϋ 0.40, όστοϋν κνήμης 0.34. Κτε- 
ρίσματα: παρά τό άριστερόν γόνυ, άρυβαλλοειδής λήκυθος, παρά τον άκρον πόδα, πή- 
λινον άλάβαστρον, άμφότερα τοποθετημένα μέ τό στόμιον πρός Α.

α) Ή λήκυθος, ύψ. 0.078 ( Π ί ν. 62 α 2) πηλοϋ πορτοκαλλόχρου, βεβαμμένη μέ βερ- 
νίκιον κυανής άποχρώσεως άνισομερώς έπιτεθειμένον. Ή κάθετος πλευρά τοϋ ποδός 
έξηρημένη. Τό άγγεΐον κοσμείται δΤ έρυθρομόρφου άνθεμίου.

Συνήθης τύπος άρυβαλλοειδοϋς ληκύθου, ευρισκόμενος είς τάφους άπό τοϋ τέλους 
τοϋ 5ου π.Χ. αί. μέχρι τών μέσων τοϋ 4ου. Τό σχήμα τοϋ άγγείου τής Βάρης παρου
σιάζει άναλογίας πρός δύο ληκύθους τάφων ’Αθηνών, άνασκαφέντων παρά τήν πλατείαν 
τοϋ Συντάγματος καί χρονολογηθέντων έπί τή βάσει άλλων τεκμηρίων άντιστοίχως είς 
τό 440 καί 400 π.Χ., (Σ. Χαριτωνίδης, ΑΕ 1958, Πίν. 20α, τάφ. XCIII καί LXXXVI).

β) Πήλινο ν άλάβαστρον, ΰψ. 0.163 (Πίν. 62 α 1 ). Πηλός πορτοκαλλόχρους λίαν 
λεπτόκοκκος. Λευκόν έπίχρισμα, άφανισθέν είς πολλά σημεία, έφ’ δλης τής έπιφανείας 
καί είς τό έσωτερικόν τοϋ λαιμοΰ. Πρβλ. D. Μ. Robinson, Excavations at Olynthus, XIII, 
πίν. 255, άρ. 1067, τάφ. 393, τοϋ τέλους τοϋ 5ου π.Χ. αί.

18. Διαστάσεις κεράμου λακωνικής: μήκος 1.00, πλάτος κατά τό εν άκρον 0.50, κατά τό ετερον 0.46. 
Στρωτήρ κορινθιακού τύπου: 0.59 X 0.69, πάχ. 0.045.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



132 Β. Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ

Τ. 26. Άμφορενς ΰψ. 0.22, τοποθετημένος όριζοντίως, μέ τό χείλος έστραμμένον 
πρός Β. Περιείχε οστά νηπίου. Ό άμφορεύς έκειτο εις βάθος 0.80 υπό τήν βάσιν τοϋ 
περιβόλου Γ, έξωθι τής άνατολικής πλευράς καί παρά τό Ν άκρον της, έντός λάκκου 
διαστ. 0.70 x0.70, βάθους 0.60. Παρά τό Β τοίχωμα τοϋ λάκκου υψώνεται ύπέρ τήν έπι- 
φάνειαν των λίθων τοϋ περιβόλου, άκατέργαστος λίθος ΰψ. 0.90, πλ. 0.65, πάχ. 0.23, έν 
εΐδει σήματος τοϋ τάφου (Πίν. 47 α).

Τ. 27. Λάκκος διαστ. 1.80x0.90, βάθ. 0.70, μεταξύ τής Β πλευράς τοϋ Τ. 23 καί τής Ν 
πλευράς τοϋ κτίσματος Β ( Π ί ν. 47 β). ’Επί τοϋ δαπέδου, στρώμα ανθράκων καί μελα
νών έκ τής πυράς χωμάτων, άναμείκτων μέ ήμικεκαυμένα όστα. Παρά τήν Δ πλευράν, 
άκατέργαστος λίθος, έσφηνωμένος μεταξύ τριών άλλων, έπεϊχεν ίσως θέσιν σήματος. 
Έντός τοϋ στρώματος τών άνθράκων καί τής έπιχώσεως, εύρέθησαν άποτμήματα ληκύ
θων, άλλα κεκαυμένα, άλλα άκαυστα, έκ τών όποιων συνεκολλήθησαν δύο:

α) Λήκυθος, υψ. 0.20. Μικρόν τμήμα τοϋ χείλους ελλείπει. Πούς βαθμιδωτός. Έπί 
τοϋ ώμου, διπλή σειρά λεπτών άκτίνων. Έπί τής κοιλίας, λευκόν έπίχρισμα καί γιρλάν- 
δα άνθεμίων, έναλλάξ ορθών καί άνεστραμμένων (Πίν. 62 β 2).

β) Λήκυθος, έλλιπής τήν λαβήν, υψ. 0.224. Έπί τοϋ λευκοϋ επιχρίσματος τής κοιλίας, 
κλάδος καί φύλλα κισσοϋ μέ μίσχους κόκκων. Κάτω, ή λευκή ζώνη πλαισιοϋται μέ έξη- 
ρημένας περιφερικός γραμμάς (Πίν. 62 β 2).

Αί λήκυθοι άνήκουν είς τό έργαστήριον τοϋ ζωγράφου « τής μεγαίρας » ( Beldam 
Painter), (C.H.E. Haspels, Attic Black-Figured Lekythoi, σσ. 180-182 καί 187). Χρονο- 
λόγησις: 470-450 π.Χ. Όθεν ή πυρά τοϋ Τ. 27 συνάπτεται χρονολογικώς πρός τόν περί
βολον Γ.

Έντός τών διαταραχθέντων χωμάτων τής έπιχώσεως περισυνελέγησαν ευάριθμα ό
στρακα άγγείων τής ύστερογεωμετρικής περιόδου καί τινα πρώιμα πρωτοαττικά. Ταϋτα 
θά άποτελέσουν τό θέμα ιδιαιτέρας δημοσιεύσεως μετά τήν όλοκλήρωσιν τής έρεύνης 
τοϋ τομέως τούτου τής νεκροπόλεως.

Είς δοκιμαστικήν τάφρον ΝΑ τοϋ περιβόλου Γ, διεπιστώθη ή δπαρξις κατεστραμμέ
νων τάφων. Είς μικρόν βάθος υπό τήν έπιφάνειαν τοϋ έδάφους άπεκαλύφθη μέρος τοι- 
χαρίου ταφικοϋ κτίσματος καί παρ’ αύτό μαρμάρινη λήκυθος φέρουσα τρεις άναγλύφους 
μορφάς (Πίν. 62 γ) καί έπιγραφήν:

ΝΙΚΟΚΡΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΥ
ΛΑΜΠΤΡΕΕΥΣ

Παρά τήν λήκυθον άπεκαλύφθη άσβεστολιθικόν όρθογώνιον βάθρον, φέρον έπί τής 
άνω έπιφανείας κοίλωμα πρός υποδοχήν στήλης ( Π ί ν. 62 γ), ώς καί άπότμημα άνθε- 
μίου μαρμάρινου έκ τής έπιστέψεως στήλης. Ή περαιτέρω διερεύνησις καί άνασκαφή 
τοϋ χώρου θέλει συντελεσθή άργότερον.

Β. Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
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ΜΥΚΗΝΑ Ϊ ΚΑ ΕΚ ΡΟΔΟΥ

I. ΜΥΚΗΝΑΤΚΑ ΠΑΡΑ ΤΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ

Όμάς εξ μικρών αγγείων ( Π ί ν. 63 α) προερχομένων προφανώς εκ τοϋ αύτοϋ τάφου 
( βλ. έν τέλει)1.

1 (741)2. (Π ί ν. 63α αριστερά). Τρίωτον άπιόσχημον άποκεκρουμένον μικρόν τής βά- 
σεως καί τοϋ χείλους, τό πλεϊστον τής μιας τών λαβών καί μεγάλα τμήματα τής έπκρα- 
νείας. Πηλός τεφροπράσινος έσωτερικώς, ροδόφαιος ή καστανόφαιος πρός τάς έπι- 
φανείας. Επιφάνεια στιλπνή έλαιότεφρος. Διακόσμησις διά στιλπνοϋ καστανερύθρου 
πυκνοΰ δικτυωτοΰ έπί τών ώμων.

Ύψος 0.208, διάμ. βάσ. 0.07, κοιλ. 0.182, χείλ. 0.09-0.11.
Συγγενή κατά τε τό σχήμα καί τήν διακόσμησιν (mot.3 57,2—ΥΕ ΙΙΙΑ) τά έπίσης έκ 

Ρόδου CV. Danemark (I) πίν. 43, 6 καί 63, 6. 'Ως πρός τό σχήμα είδικώς συγγενέστε
ρου τό έξ Ίαλυσοΰ, British Museum, Catalogue of the Vases (I), 1 4 A 825 πίν. 10. Πρβλ. 
καί A 823 (YE 1IIA 1 /2). Όμοιον κατά τήν διάταξιν τών γραμμών καί ταινιών τό έν 
C. Blegen, Prosymna (II), Cambridge 1937, είκ. 473 άρ. 925.

2 (739) (Π ί ν. 63 β δεξιά, 64α). Ψευδόστομος άμφορίσκος ελλιπής δύο μέρη τών τοιχω
μάτων. Πηλός καστανόφαιος, έπιφάνεια όμοιόχρωμος έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά 
βαθυκαστάνου. Έπί τοϋ δίσκου τών λαβών σπείρα. Κατά τούς ώμους τρίγωνα πεπλη- 
ρωμένα άτάκτου δικτυωτοΰ, ών δύο έκατέρωθι τοϋ στομίου καί τρίτον έναντι τούτου μέ 
αλυσιν μηνοειδών καμπύλών εις διπλήν έναλλασσομένην σειράν έκατέρωθι.

Ύψος 0.114, διάμ. βάσ. 0.043, κοιλ. 0.105, δίσκου λαβής 0.029, στομίου (έσωτ.) 0.017.
'Ομοιόσχημου (F 1734, YE ΙΙΙΒ) τό έπίσης έκ Ρόδου CV. έ. ά. 61, 9.10. Πρβλ. ΒΜ 

Α912 πίν. 13.
Ή άλυσις τών μηνοειδών (mot. 48,8 ΥΕ ΙΙΙΑ 2π) άπαντα πάλιν έπί ψευδοστόμου έκ 

Ρόδου, CV έ. ά. 61, 15, ως καί έπί κυπέλλων έξ ’Αττικής, βλ. BSA 62, (1947), 36 είκ. 15,5 
πίν. 9,9.

3 (738) (Πίν.63β άριστερά, 64β). Ψευδόστομος άμφορίσκος έλλιπήςτήνέτέραν τών

1. Ευχαριστώ θερμώς τόν τότε Έφορον Δωδεκανήσου κ. Ί. Δ. Κοντήν διά τήν προσφοράν τής δημο- 
σιεύσεως.

2. Οί έν παρενθέσει τριψήφιοι άριθμοΐ είναι οί τοϋ βιβλίου εισερχομένων άρχαίων τοϋ Μουσείου τής 
Ρόδου.

3. Κατά τόν καθορισμόν τών κοσμητικών στοιχείων καί τών σχημάτων τών άγγείων ήκολουθήθη ή 
κατάταξις τοϋ A. Furumark, The Mycenaean Pottery, Analysis and Classification, Stockholm, 1941, εις 
τήν σχετικήν άρίθμησιν τοϋ όποιου καί παραπέμπουν, άντιστοίχως, οί μέ τά διακριτικά mot. καί F συνο- 
δευόμενοι άριθμοΐ.

4. ’Εφεξής ΒΜ.
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λαβών άποσπασθεΐσαν προ τής όπτήσεως (τά σημεία προσφύσεως έχουν καλυφθή διά 
χρώματος ). Πηλός άνοικτοκάστανος, έπιφάνεια μελόχρους μέ πολλάς ρυτιδώσεις (πι
θανώς έκ ψήκτρας ). Διακόσμησις διά καστανού, άραιοΟ κάτω. Έπί τοϋ δίσκου των λα
βών τριάς δμοκέντρων κύκλων. Έπϊ τών ώμων συστάδες ήμικυκλικών καμπύλών. Κατά 
τήν άμέσως ύπ’ αότοΰς ζώνην εξ συστάδες άτάκτως τεθειμένων στιγμών.

Ύψος 0.105, διάμ. βάσ. 0.056 κοιλ. 0.118 δίσκου λαβών 0.032 στομίου 0.028.
Τό σχήμα πλησιάζει εις τον τύπον F178 (ΥΕΙΙΙΑ 2ύ-Β ). Αί συστάδες τών ήμικυκλίων 

προσεγγίζουν προς τό mot. 43, 13 (YE ΙΙΙΒ ).

4 (742 ) ( Π ί ν. 63 α δεξιά). Προχοΐσκη άποκεκρουμένη τό πλεΐστον τής λαβής μετά 
τού στομίου, συγκολληθεΐσα έκ δύο τεμαχίων έλλιπής μέρος τών τοιχωμάτων καί τής 
βάσεως. Πηλός τεφρός, πρός τάς έπιφανείας ροδόφαιος. Επιφάνεια έστιλβωμένη ώχρό- 
φαιος, έν μέρει ροδίζουσα. Διακόσμησις διά καστανομέλανος, τό πλεΐστον έξιτήλου 
καταλιπόντος άνοικτοκάστανα ίχνη, ήμικυκλικών καμπύλών εις συνεχή σειράν, έν εΐδει 
άπλοϋ φολιδωτού, έπί τών ώμων καί συστάδων άραιών καθέτων γραμμιδίων κατά τήν 
άμέσως ύπ’ αυτούς ζώνην.

Μέγιστον ύψος 0.054, διάμ. βάσ. 0.032 κοιλ. 0.064.
Κατά τό σχήμα προσεγγίζει πρός τόν τύπον F 179 (γνωστόν έκ ψευδοστόμων άμ- 

φορέων ).
Τό « ήμιφολιδωτόν » τών ώμων ταυτίζεται πρός τό mot. 42,4 ( ΥΕ ΙΙΙβ-Cl).

5 (740) (Π ί ν. 63 δ). Πυξίς κυλινδρική5 συγκολληθεΐσα έξ 6 τεμαχίων έλλιπής 
πολλά μέρη, έν οίς τό πλεΐστον τού λαιμού καί τό ήμισυ τής μιας τών λαβών. Πηλός τε- 
φροπράσινος, έπιφάνεια ώχροπρασίνη. Διακόσμησις διά καστανού έν μέρει έξιτήλου 
καταλιπόντος τεφροπράσινα ίχνη συστάδων έγκαρσίων γραμμών έπί τών ώμων.

Ύψος 0.083, διάμ. βάσ. 0.122.
Παρεμφερής ή έξ Έγκώμης ΒΜ 1,11 C487. Πρβλ. καί τάς έκ Συρίας, F. Η. Stubbings, 

Mycenaean Pottery from the Levant, Cambridge 1951, 74 πίν. 16, 8. 9.

6 (743) (Πίν. 63γ). Φιάλη συγκολληθεΐσα έκ 3 τεμαχίων έλλιπής ίκανά μέρη 
άνω. Πηλός καστανόφαιος.

Διακόσμησις διά καστανού περιθεουσών ταινιών μόνον.
Ύψος 0.043, διάμ. βάσ. 0.043 χείλ. 0.152.
Πρβλ. τά έπίσης έκ Ρόδου CV Danemark II, 56 ( 55 ) 4.5. ( άβεβαίου χρονολογίας).
Έκ τών έξ άνωτέρω άγγείων τά τέσσερα ( άριθ. 1, 2, 3 καί 5 ) χρονολογούνται μεθ’ ικα

νής πιθανότητος εις τό τέλος τής ΥΕ ΙΠΑ περιόδου (ΥΕ III Α 2ό). Έκ τών λοιπών δύο 
άκαθόριστος παραμένει ή χρονολόγησις τής φιάλης άριθ. 6, ένω ή προχοΐσκη άριθ. 4 
παρέχει τήν έντύπωσιν προκεχωρημένου ΥΕ ΙΙΙΒ ρυθμού.

"Ωστε, έξαιρέσει τού τελευταίου τούτου άγγείου, τό εύρημα δύναται νά χαρακτηρισθή 
ώς ένιαΐον προερχόμενον έκ τού αυτού τάφου, ίσως μάλιστα καί τής αυτής ταφής τών 
περί τό 1300 π.Χ. χρόνων.

Πρέπει σαφώς νά υπογραμμισθή ό σαφώς άνατολικός χαρακτήρ τών μυκηναϊκών 
τούτων άγγείων τής βορειοανατολικής Ρόδου.

5. Περί τοΟ όρθοτέρου τής όνομασίας πυξίδος άντί άλαβάστρου βλ. ΑΕ 1952, Χρονικά 26 καί σημ. 1.
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II. ΕΚ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪ ΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Ή νεκρόπολις αυτή κειται εις τήν θέσιν Μαλά ή Πετροκοπιό κατά τά ΝΔ τοΰ χωρίου, 
εκεί δπου σβήνει ή κλίσις τοϋ προς Ν τοϋ ’Αρχαγγέλου βουνοϋ. Ή δπαρξίς της έγένετο 
γνωστή έξ άφορμής τής προσκομίσεως αγγείων (καί μιας μαχαίρας) υπό των κυρίων 
των αγρών, έν οΐς οί τάφοι, Δ. Ψαρά καί Σταυρούλας Κολλιοΰ. Κατόπιν τούτου ό τότε 
Έφορος Δωδεκανήσου κ. Ί. Δ. Κοντής1 έπεσκέφθη τήν θέσιν τήν 29ην Ίανουαρίου 
1949 καί ήρεύνησε τον ετερον των εντός των γειτνιαζόντων άγρών των μνημονευθέντων

r»r

ΘΑΛΑΜΟΕΙΔΗΣ ΤΑΦΟΣ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ

•9 4-9

Τορ-η Γ-Δ

Σχεδ. 1. Κάτοψις καί τομή θαλαμοειδούς τάφου ’Αρχαγγέλου Ρόδου

χωρικών, τάφων2 (Σχεδ. 1) έξ οδ περισυνελέγησαν καί τά ύπ’ άριθ. 11-21 τεμάχια. 
Εντός τού τάφου παρετηρήθησαν τεταραγμένα οστά άνήκοντα εις πλείονας μάλλον 
νεκρούς.

Τάφος A

1(244). 'Υψίπους κύλιξ άκεραία. Πηλός ροδόφαιος, επιφάνεια σαρκόχρους έστιλ- 
βωμένη. Διακόσμησις διά καστανερύθρου κατά μέγα μέρος, μάλιστα ανω, έξιτήλου, 
άνά δύο, έφ’ έκατέρας των όψεων, παπυροειδών δεξιά κεκλιμένων μέ ρόδακα μεταξύ 
αυτών.

Ύψος 0.16, κατά τάς λαβάς 0.162, διάμ. βάσ. 0.08, χείλ. 0.14.

1. Εύχαριστώ καί έντεϋθεν τόν κ. Κοντήν, εις δν όφείλονται τά έκ τοϋ ΰπ’ αύτοϋ τηρουμένου ήμερο- 
λογίου ειλημμένα στοιχεία τοϋ Σχεδίου 1 καθώς καί ή προσφορά τής δημοσιεύσεως.

2. Σύντομος σχετική εΐδησις έν BCH 73 (1949) 535.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



136 Σ. I. ΧΑΡ1ΤΩΝΪΔΗ

Κατά μέν τό σχήμα πλησιέστερα τά έκ Ρόδου CV Danemark 53,5 καί 52,4, τό δεύ
τερον μέ παρεμφερή διακόσμησιν. Άμφότερα ΥΕ ΠΙΑ 2ί>.

Κατά δέ τήν διακόσμησιν (mot.3 18,13, ΥΕ ΙΙΙΑ 20, άσυνήθης παραλλαγή παπύρων) 
μικρόν διαφέρει τού έκ Μυκηνών τεμαχίου κύλικος έπίσης A. J. Β. Wace, Chamber Tombs 
at Mycenae ( Archaeologia 82 ( 1932) 17 είκ. 8g. ένταΰθα (Σχεδ. 2). Πρβλ. καί τό έπί
σης έκ Ρόδου CV έ. ά. πίν. 51, 4.

2 (243 ). Ύψίπους κύλιξ πλήρης, τής όποιας συνεκολλήθησαν δύο τεμάχια κατά τήν 
βάσιν. Πηλός άνοικτοκάστανος, έπιφάνεια μελόχρους. Διακόσμησις δι’ έρυθρωποϋ, 
έξιτήλου τό πλεΐστον κατά τό άνω μέρος τής έτέρας των πλευράς, τριών « μυκηναϊκών» 
άνθέων έφ’ έκατέρας τών όψεων.

"Υψος 0.177-0.183 (διαφορά λόγφ κλίσεως κατά τόν άξονα τών λαβών ) εις τάς λαβάς 
0.184-0.189 άντιστοίχως, διάμ. βάσ. 0.092 χείλ. 0.154-0.156.

Κατά τό σχήμα ( F 257) δμοιον τό έπίσης έκ Ρόδου CV έ. ά. 53,10 (ΥΕ ΙΙΙΑ 2ύ) μέ 
παρεμφερή διάταξιν περιθεουσών ταινιών.

Όμοιον άνθος (προσεγγίζον πρός τό mot. 18, 69, III, A: 2y) έπί άγγείων έκ Ρόδου, 
ώς Ann. 6/6 ( 1923/24) 250 είκ. 154.

3 (245 ) (Π ί ν. 65 β). Ψευδόστομος άμφορίσκος άπιόσχημος, άποκεκρουμένος μέρος 
τοϋ χείλους τοϋ στομίου καί μικρόν τών τοιχωμάτων, ένθα καί συνεκολλήθησαν τρία 
τεμάχια. Πηλός ροδόφαιος, έπιφάνεια ώχροκιτρίνη έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά κα
στανού ή καστανερύθρου κατά μέγα μέρος έξιτήλου, έν τισιν, κάτω ιδίως, άπεξεσμέ- 
νου. Έπί τοϋ δίσκου τής λαβής παχύγραμμος κύκλος μετά κεντρικής στιγμής. Μεταξύ 
λαβών καί στομίου γραμμαί.

"Υψος 0.13, διάμ: βάσ. 0.048 κοιλ. 0.125 δίσκου λαβών 0.03.
Τόσον κατά τό σχήμα όσον καί κατά τήν διάταξιν τών ζωνών όμοιοτάτη πρός τάς 

έξ Ταλυσοϋ τριώτους πρόχους Ann. έ.ά. 132 άρ. 9 είκ. 52 καί British Museum, Catalogue 
of the Vases I, I A890 (=CV Great Britain 7, 287, British Museum 5, πίν. 3, 5 καί A. 
Furtwaengler - Loeschke, Mykenische Vasen, Berlin 1886, 12 πίν. 8, 44), άμφοτέρας YE 
ΙΙΙΑ 2π κατά τόν Furumark.

Είδικώς κατά τό σχήμα πλησιάζει πρός τόν όλιγώτερον ραδινόν ψευδόστομον έξ

Σχεδ. 2. Τεμάχιον κύλικος 
έκ Μυκηνών

Σχεδ. 3. Σχηματικόν άνθος έπί 
τών ώμων τού άμφορίσκου άρ. 5
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Ίαλυσοΰ ΒΜ Α901 (CV [Great Britain 7, 290], British Museum 5, πίν. 6, 34, F. Stubbings, 
Mycenaean Pottery from the Levant πίν. 4, 15).

Τά άνωτέρω τρία άγγεϊα, όμοΰ προσκομισθέντα, προέρχονται προφανώς έκ τοΰ αύ- 
τοϋ τάφου, άναγόμενα καί τά τρία είς τήν ΥΕ ΙΙΙΑ 2ΰ περίοδον. Τά δύο δέ τουλάχιστον 
τούτων (άρ. 2 καί 3) άποτελοΰν συγχρόνως καί τυπικά παραδείγματα ροδομυκηναϊκής 
κεραμεικής.

Τάφος Β (Κτήμα Στεριονλας Κολλιον)

4 (253α) (Π ί ν. 65α αριστερά, 65γ άριστερά). Ψευδόστομος άμφορίσκος άποκεκρουμέ- 
νος μόνον μέρος τοΰ χείλους τοϋ στομίου. Πηλός ροδόφαιος, έπιφάνεια σαρκόχρους. 
Διακόσμησις διά καστανερύθρου σχηματικών άνθέων μέ δικάμπυλον ύπερον άπολήγοντα 
έν εΐδει βέλους καί διπλήν σειράν στημόνων (υπό μορφήν άκτινωτώς διατεταγμένων γραμ- 
μιδίων) έπί τών ώμων, πυκνής δέ σειράς γωνιών άριστερά ανοικτών έπί τής κοιλίας. Έπί 
τοϋ δίσκου τών λαβών πλήρης κύκλος έν τώ κέντρφ περιβαλλόμενος υπό ζεύγους κύκλων.

Ύψος 0.09, διάμ.: βάσ. 0.037, κοιλ. 0.09, δίσκου λαβών 0.02, στομίου 0.018.
Κατά τό σχήμα (F 171, YE IIIA2/B/C1) προσεγγίζει προς τό έκ Συρίας ΒΜ Α986 

(μέ διακόσμησιν ζωνών καί γραμμών μόνον).
Τό άνθος ταυτίζεται πρός τό mot. 18, 97 (ΙΙΙΒ).

5 (253β) (Πίν. 65 α δεξιά, 65 γ δεξιά, Σ χ ε δ. 3). Ψευδόστομος άμφορίσκος συγκολ
ληθείς πλήρης έκ δύο τεμαχίων. Πηλός ώχροκάστανος, πρός τάς έπιφανείας ροδόφαιος. 
Διακόσμησις δι’ έρυθρωποΰ, κατά τόπους μελανωπού, άπελεπισμένου μικρόν άνω, «μυ
κηναϊκών» άνθέων μέ διπλοϋν κάλυκα έπί τών ώμων (Σ χ ε δ. 3) καί πυκνής λεπτογράμ- 
μου σπείρας έπί τοΰ άσυνήθως εύρέος δίσκου τών λαβών.

Ύψος 0.12, διάμ.: βάσ. 0.043 κοιλ. 0.109 δίσκου λαβών 0.0 στομίου 0.02.
Κατά τό σχήμα πλησιέστερος ό έξ Ίαλυσοϋ ΒΜ Α912 (CV [Great Britain 7, 290] 

Br. Mus. 5, πίν. 6,20) μέ όμοίαν διάταξιν ζωνών καί γραμμών καί έσχηματοποιημένα 
άνθη έπί τών ώμων. Πρβλ. καί τόν έπίσης έκ Ρόδου CV Danemark II, 61,10 (ΥΕ ΙΙΙΒ).

Τό έπί τών ώμων σχηματικόν άνθος (Σχεδ. 3) ταυτίζεται πρός τό mot. 18,129 (ΥΕ III3).

6 (253γ) (Π ί ν. 65 ζ ). Ψευδόστομος άμφορίσκος συγκολληθείς έκ 3 τεμαχίων, άποκε- 
κρουμένος μέρος τοϋ χείλους. Πηλός καστανόφαιος. Διακόσμησις διά καστανοΰ πρός 
τό καστανομέλαν, τό πλεΐστον έξιτήλου, καταλιπόντος άμαυρά άνοικτοκάστανα ίχνη, 
διπλών ρομβοειδών μετά στιγμής έν τώ μέσω έπί τών ώμων, έπί δέ τοΰ δίσκου τών λα
βών σπείρας.

Ύψος 0.082, διάμ.: βάσ. 0.033 κοιλ. 0.073.
Ή διακόσμησις ταυτίζεται πρός τό mot. 73h (ΥΕ ΙΙΙΒ).

7 (253δ) (Πίν. 65 δ). Άμφορίσκος συγκολληθείς έκ δύο τεμαχίων έλλιπής τό πλεΐ
στον τής έτέρας τών λαβών, ώς καί μέρη τών τοιχωμάτων κατά τήν κοιλίαν. Πηλός ροδό- 
φαιος, έπιφάνεια μελόχρους λίαν έφθαρμένη άνω. Διακόσμησις διά καστανοΰ πρός τό 
μελόχρουν, βεβλαμμένη μετά τής έπιφανείας, ζεύγους ταινιών έπί τής κοιλίας, έγκαρ- 
σίων γραμμών έπί τών λαβών καί ταινίας καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν έξιτήλου έπί τής 
βάσεως τοΰ λαιμοΰ.

18
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Ύψος 0.056, διάμ.: βάσ. 0.031 - 0.032 κοιλ. 0.059 χείλ. 0.04.
Πλησιάζει προς τό Wace έ.ά. 61 (τάφος 515, 54) πίν. 31 (YE IIIC I).

8 (253ε) (Πίν. 65ε). Προχοΐσκη με ρωγμάς έλλιπής μέρος των τοιχωμάτων τής 
κοιλίας κάτω καί τό πλεΐστον τής λαβής. Πηλός καστανόφαιος, έπιφάνεια ώχρόφαιος 
λελεασμένη άλλ’ ουχί έστιλβωμένη, βεβλαμμένη έν μέρει. Άβαφης καί άκόσμητος.

Ύψος 0.091, διάμ.: βάσ. 0.027 κοιλ. 0.075 χείλ. 0.031.
Κατά τό σχήμα πλησιάζει προς τό F137 (ΙΙΙΒ), γνωστόν μόνον εις μείζονας διαστάσεις.

9 (253 στ) (II ί ν. 65 ς). Σταμνίσκος τρίωτος έλλιπής ικανόν τοϋ λαιμοΰ μέρος καί 
μίαν των λαβών. Πηλός ώχρόφαιος. Διακόσμησις διά καστανού, έξ όλοκλήρου σχεδόν 
έξιτήλου καταλιπόντος αβέβαια τό πλεΐστον ίχνη.

Ύψος 0.094, διάμ.: βάσ. 0.044, κοιλ. 0.09, χείλ. 0.06.
Κατά τό σχήμα πλησιάζει προς τόν εκ Μυκηνών Wace έ.ά. 48 (τάφ. 513, I) πίν. 

32, μέ καθέτους λαβάς καί ύψηλότερον λαιμόν, χρονολογούμενον αργά εντός τής ΥΕ 
ΙΙΙΒ περιόδου.

10 (253ζ). Μάχαιρα όρειχαλκίνη πλήρης (κατά τό μεταλλικόν αυτής μέρος). Έπί 
τής λαβής τρεις ήλοι στερεώσεως έξέχοντες αμφοτέρωθεν.

Μήκος 0.166, πλάτος (μέγιστον) 0.035, πλάτος λαβής 0.014 - 0.017, μέγ. πάχος 0.0035 
προεξοχή ήλων 0.003 - 0.005, διάμ. ήλων 0.003 - 0.004.

'Όμοια μείζων έξ Αίγίνης Η.Β. Walters, Catalogue of the Bronzes in the British Mu
seum, London 1899, άρ. 47 είκ. 3.

Έκ τής δευτέρας ταύτης όμάδος των έξ Αρχαγγέλου αγγείων τά μέν τρία πρώτα είναι 
καθαρώς ΥΕ ΙΙΙΒ, τά δέ τρία άλλα χρονολογούνται προς τό τέλος τής αυτής περιόδου, 
ίσως καί είς τήν αρχήν τής έπομένης (ΥΕ IIIC 1). Τοϋτο δεν αποκλείει νά προέρχωνται 
καί τά εξ έκ μιας ταφής γενομένης προς τό τέλος τής ΥΕ ΠΙΒ περιόδου.

Έκτος τών περιγραφέντων αγγείων, τών παραδοθέντων ύπό τών κατόχων τών κτημά
των, ένθα οί τάφοι, συνελέγησαν καί τά ακόλουθα τεμάχια κατά τήν υπό τοϋ κ. Κοντή 
γενομένην έρευναν:

11 (438). Τριποδικός ήθμός σφζόμενος κατά τό ήμισυ περίπου. Οί πόδες, τρι
πλοί, στενοϋνται προς τά κάτω, ένθα άπολήγουσι συσπειρούμενοι έξωτερικώς. Πηλός 
κεραμόχρους, όχι πολύ καθαρός καί άτελώς ώπτημένος. Επιφάνεια άβαφής, στοι
χειωδώς λελεασμένη. Αί όπαί, κατά τό άνω μέρος τοϋ σώματος, έχουν άνοιγή έκ τών

Σχεδ. 4. Μάχαιρα όρειχαλκίνη 
άρ. 10

Σχεδ. 5. Κόσμημα 
τεμαχίου άρ. 13
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έξω πρός τά έσω, σχηματίζουσαι κάτω ρομβοειδές πλέγμα. Κατά τούς μεταξύ των 
άπομένοντας χώρους έξογκώματα διά προσθέτου πηλού.

Μέγ. ύψος 0.13, διάμ.: βάσ. 0.048 χείλους (καθ’ υπολογισμόν, έξωτερική) 0.105 όπών 
(έξω) 0.0045.

12 (439) (Πίν. 64δ). Τριποδικός ηθμός μικρότερος, σωζόμενος κατά τό τρίτον πε
ρίπου τού άνω αυτού μέρους μετά τής έκφύσεως ένός των ποδών, ο'ίτινες ήσαν άπλοι. Τά 
έξογκώματα έπλάσθησαν έπί τών τοιχωμάτων πρό τής όπτήσεως, κατόπιν δέ ήνοίγησαν 
εις τούς έναπομείναντας χώρους αί όπαί, αΐτινες καί διά τούτο δέν σχηματίζουν κανονι
κόν πλέγμα (ώς έπί τού προηγουμένου). Πηλός καστανόφαιος, έπιφάνεια όλίγον λελεα- 
σμένη.

Μέγ. ύψος 0.07, μέγ. πλάτος 0.095, διάμ. χείλ. (καθ’ υπολογισμόν) 0.08.

13 (440Β). Πρόχου ή τριώτου ή έξέχουσα βάσις, ώς καί τμήμα έκ τού άνω αυτής μέ
ρους. Πηλός τεφρός, πρός τάς έπιφανείας ροδόφαιος. Διακόσμησις διά καστανού ή 
έρυθρωποΰ, ής σφζεται τμήμα ζώνης έπί τών ώμων κοσμουμένης διά συστάδων τεταρ- 
τοκυκλίων συμπληρουμένων άνω μέ ζεύγη τεθλασμένων (Σχεδ. 5).

Διάμ. βάσ. 0.09, πάχος τοιχωμάτων 0.005-0.006.
Συνδυασμόν τών δύο τούτων κοσμητικών στοιχείων δέν γνωρίζω άλλαχόθεν.

Σχεδ. 6. Κόσμημα 
σκύφου άρ. 15

Σχεδ. 7. Άνθος παπύρου 
έπί τοϋ σκύφου άρ. 16

14 ( 440Ζ ) (Πίν. 64 ε δεξιά ). Πυξίδος κυλινδρικής («αλαβάστρου» ) τεμάχιον. 
Πηλός μελοκάστανος, έπιφάνεια όμοιόχρωμος βεβλαμμένη μάλιστα κάτω. Διακόσμη- 
σις διά καστανού, έν μέρει έξιτήλου, τριγώνων πεπληρωμένων δικτυωτοΰ έπί τών ώμων. 

Μέγ. ύψος 0.062, μέγ. πλάτος 0.05.
Ή κυρτότης τής βάσεως μαρτυρεί πρωίμους, σχετικώς, χρόνους (ΥΕ ΙΙΙΑ πιθανώς).

15 (440Γ) (Πίν. 64ε μέσον). Σκύφου τό άνω μέρος. Πηλός πρασινότεφρος, έπι- 
φάνεια όμοιόχρωμος μέ τόπον ροδίζοντα υπό τό περίγραμμα τού χείλους. Διακόσμησις 
διά καστανού άμαυροΰ δικελύφων όστρέων ( ριπιδιοσχήμων, Σχεδ. 6 ). Ύπό τό ταπει
νόν λοξώς έξέχον χείλος οπή άνοιγεΐσα μετά τήν δπτησιν.

Διαστάσεις 0.092x0.031, πάχος τοιχωμάτων 0.003, διάμ. οπής 0.03 (έσω )-0.035 (έξω ).
Τά δστρεα ταυτίζονται πρός τό mot. 25,6 χρονολογούμενον ώς ΥΕ ΠΙΑ 2 /III Β. 16

16 (440Δ) (Π ί ν. 64 ε ). Σκύφου μείζονος άνω τμήμα περιλαμβάνον τό λοξώς έξω καί
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ήμικυλινδρικώς έσω έξέχον χείλος. Πηλός ροδόφαιος, έπιφάνεια ώχρόλευκος έστιλβω- 
μένη. Διακόσμησις δΤ έρυθρωποϋ, τό πλεΐστον έξιτήλου καταλιπόντος σαφές ροδό- 
χρουν ίχνος, άνθους παπύρου (Σ χ ε δ. 7 ).

Μέγ. ύψος 0.052, πλάτος 0.045, πάχος τοιχωμάτων 0.004-0.005.
Ή διακόσμησις άσυνήθως ένδιαφέρουσα, διότι ή παραλλαγή αυτή τοϋ άνθους παπύ

ρου τυγχάνει γνωστή μέχρι τοϋδε σχεδόν μόνον έκ τοιχογραφιών. Βλ. A. Evans, Palace 
of Minos III είκ. 194, πρβλ. καί mot. llb.d.

17 (440A) (Π ί v. 64 ε άριστερά). Φιαλίδιον(;) χειροποίητον συγκολληθέν έκ 3 τεμα
χίων ελλιπές μέρος άνω. Επιφάνεια έφθαρμένη καί διακόσμησις, λίαν άμαυρά, ταινιών.

"Υψος 0.03, διάμ. 0.065.

18 (440Ε) (Πί ν. 64ε τό προτελευταΐον δεξιά). Βαθέος ποτηριού μέ πλαστικήν ζώ
νην τεμάχιον. Πηλός μελανότεφρος, διακόσμησις σπείρας μέ πολλάς έλίξεις.

Πάχος τοιχωμάτων 0.008.

19-21 (Π ί ν. 64 γ). Τεμάχια τριών ψευδοστόμων άμφορέων (δύο μικρών, ών ό έτερος 
σφαιρικός). Έπί τών τεμαχίων τών δύο μικροτέρων ένάλληλοι γωνίαι καί συστάδες καμ
πύλών, έπί δέ τού μείζονος συστάδες τεταρτοκυκλίων έπί τών ώμων καί ζώνη τεθλα
σμένων έπί τοϋ άνω μέρους τοϋ σώματος.

Σ. I. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
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’Ιωάννη Θρεψιάδη μνήμης χάοιν

Εις τήν δευτέραν ταύτην σειράν των κρητικών επιγραφών1 θά παρουσιάσωμεν την 
συνέχειαν μιας συνθήκης μεταξύ Γορτυνίων καί Καυδίων, τής Inscr. Creticae IV, 184, 
μίαν έπιτύμβιον στήλην έξ Άποδούλου Ρεθύμνης, ένα ένεπίγραφον υδραγωγόν σωλήνα 
έξ Άσιτών Μαλεβιζίου, τέλος δε τό σύνολον των άδημοσιεύτων επιγραφών τοϋ νεο- 
ϊδρυθέντος Μουσείου 'Αγίου Νικολάου2 πλήν δύο, αί όποϊαι μελετώνται υπό έτέρων 
έρευνητών.

I. Εις ICIV, 184 (Πίν. 66). Άπότμημα στήλης έκ πώρου, σωζ. ύψους 0.63 μ., σφζ. 
πλάτους 0.35 καί σφζ. πάχους 0.205 μ., άποκεκρουμένον πανταχόθεν πλήν τής άριστε- 
ρας πλευράς, σωζούσης καί τό περιθώριον τής επιγραφής. Εόρέθη τω 1960 έντετειχι- 
σμένον εις τήν οικίαν χωρικού τίνος, κειμένην μεταξύ τών χωρίων "Αγιοι Δέκα καί 
Άμπελοΰζος Μεσαρας Ηρακλείου, ήγοράσθη δέ καί άπετειχίσθη ύπό τοϋ μηχανικού 
κ. Ν. Μεταξα3, άποτεθέν εις τήν νεοϊδρυθεΐσαν αρχαιολογικήν συλλογήν του εις Ηρά
κλειον.

25 στίχοι.
Ύψος γραμμ. 0.01 μ. (τό 0 )-0.02 μ. (τό I).

[----------------------------------------

1. 7 .... ιαιδε ________________

δ οι Ροικίοντες [τα_____________

χρήια ή (ε)μπλεόν [τ]ων [οιε _

[ο]1 Γορτννιοι, τραφόντων ΔΕ[

5. [.[ιθέντων. Αι τι κα δέΗΙΟ [____

τες. Δίκας δέ δίδομεν [_________

ca. 46

ca. 30

ca. 31

ca. 27

ca. 24

ca. 21

ca. 29

------------- ]
ol έν Καν- ]

------------- ]
------------- ]
----------------y

--------- r- 7
------------- 7

1. Ή πρώτη: Έπιγραφαί έκ Κρήτης I, Κρητικά Χρονικά ΙΔ’ (1960), 457-465. Ή ύπ’ άριθ. 1 φωτογρα
φία τής παρούσης δημοσιεύσεως έλήφθη ύπό τοΰ κ. Έμμ. Άνδρουλάκη, ή ύπ’ άριθ. 2 ύφ’ ήμών, ή ύπ’ 
άριθ. 5 ύπό τού συναδέλφου κ. Μύρ. Μιχαηλίδη, αί δέ λοιπαί έξ έκτυπων ύπό τοϋ κ. Γ. Ξυλούρη.

2. Έπ’ εύκαιρίμ άναφέρομεν ότι μετεφέρθησαν έκ τής υπαίθρου εις τό Μουσεΐον τοΰτο διάφοροι δη
μοσιευμένοι έπιγραφαί: ή IG I, XXII, 42 (εύρετ. 1652), περισυλλεγεΐσα ύπό τοΰ τ. ’Εφόρου ’Αρχαιοτή
των Κρήτης κ. Ν. Πλάτωνος, αί IG I, XVI, 46 (εύρετ. 1649)/ΧΧΙΙ, 26 (εύρετ. 1652) καί 48 (εύρετ. 1632), 
περισυλλεγεΐσαι ύπό τοΰ δημάρχου Άγ. Νικολάου κ. Ρ. Καπετανάκη, αί IG I, XVI, 40 (εύρετ. 210) καί 
XXII, 55 (εύρετ. 1642), τέλος δέ ή έν BCH LXII (1938) 389 έξ. (εύρετ. 1638).

3. Πρός τόν όποιον άπευθύνομεν καί έντεΰθεν θερμοτάτας εύχαριστίας διά τήν άδειαν δημοσιεύσεως.
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ca. 21 /

ίδί/κνν δέ μη έξέστω ΚΑ [ ca. 24 Γορτν- /

vlcor αί δέ τις άδιχιοι τ[ά>]ν [ ca. 25 7
10. τ[ω] ό άδιχιόμενος τοϊς χό[$μοις ca. 21 - 7

(Jojvti οι τιλιές. Ταϋτ[a ca. 29 . 7
μεν πάντα, τον δρ(κ)ον καί [ ca. 27 7

15.

Γορτύνιος τον έν Καυδοϊ [Fowiovxa _ 

Γορτννιον μαίτνρι χ[ρησθαι 

Εοικιόντων, ό δ’ έν Καυδο[ 1] Εο[ικίων 

χ()Υ)(Τΐόμεθ(ΐ τζ[Qjodixwi a[y

ca. 17 

ca. 13 

ca. 19 

ca. 26

7
τών έν Καυδοϊ ]

J

7
η άλλος ηοό τ[ώ] άδικιομέν[(ο ca. 25 ... - 7
κανς τοΐς πρ[ο]δικαξαμέ[νοις ca. 23 7

20.

ω μηνάς, vac. Τιμ[αϊ]ς δέ χρησι[όμεθα

Αλλα χρηαι.όμ.ε[β]α rriii νήμ[nu

ca. 21 

ca. 24

7
/

νος επί τών ώρων μη έμπλιέ[τω 

δοΐ Εοικίονταt μηδέ ΤΑΜ[ rm

ca. 17 

ca. 23

τον έν Καν- ] 

1

τα περί φνλακα[ς]. vac. Αί δέ [τις ca. 25 1

ο πρείγιστος η ό έν Καυδο 1 Fomico[v 

[ . . . λλ]οντι άπο [τ . χεν

ca. 18 

ca. 29

7
1

ί ca. 46 1

Στ. 3. (ε)μπλεόν[τ]ιον ΑΜΠΛΕΟΝΤΩΝ ό λίθος 

Στ. 12. δρ(κ}ον ΟΡΙΟΝ ό λίθος

Τόσον τό κείμενον αύτό, δσον καί αί επιγραφικοί ένδείξεις, λίθος, σχήμα καί μέγε
θος γραμμάτων, περιθώριον τής επιγραφής κτλ., ουδεμίαν αφήνουν αμφιβολίαν δτι τό 
παρόν ευμέγεθες άπότμημα άποτελεϊ μέρος τής IC IV, 184, τοποθετούμενον μεταξύ των 
τμημάτων της a καί b, δπου «complurae versus desunt». Ό πωλήσας τήν επιγραφήν χω
ρικός, ό όποιος προετίμησε νά τηρήση ανωνυμίαν, ώμολόγησεν δτι αυτή είχε μεταφερ- 
θή προ πολλών ετών υπό τοϋ πατρός του έκ Γόρτυνος—σχοΰσα οΰτω τήν τύχην τών 
«wandernde Steine» — ασφαλώς έκ τοΰ ναού τοϋ Πυθίου ’Απόλλωνος, πρό τοϋ όποιου 
ήτο άρχικώς τοποθετημένη 4.

4. Πρβλ. IC IV, σ. 249 καί 263.
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Τό νέον κείμενον διαψεύδει τάς προσδοκίας τής Guarducci, ή όποία ύπέθετεν5 δτι τό 
ένδιάμεσον έλλεϊπον τμήμα περιείχε τόν διδόμενον ύπ’ άμφοτέρων των μερών δρκον. 
Ίσως θά πρέπει νά άναμένωμεν τόν δρκον τοΰτον εις τό πέραν του εις τό Corpus τεμα
χίου b (ήδη δέ c) έλλεϊπον μέρος.

Ή έπιγραφή νΰν κατά τό σύνολον των εύρεθέντων τμημάτων άποκτα άξιόλογον μέ
γεθος, άποτελουμένη έκ 53 τουλάχιστον στίχων. Τό νέον άπότμημα είναι κατά 0.20 μ. 
σχεδόν ύψηλότερον παρ’δ,τι ύπελόγιζεν ή Guarducci6· άν καί δεν σώζεται όλόκληρον 
τό πλάτος του, έκαστος στίχος υπολογίζεται ώς περιέχων κατά μέσον δρον 46 γράμμα
τα, μέ περιθώριον αυξομειώσεως + 5, κατ’ άναλογίαν τοΰ εις τό άκέραιον σωζομένου πλά
τους τής είς τό Corpus άρχής τής επιγραφής. Ίσως δμως θά έπρεπε νά ύπολογισθοϋν 
γράμματα περισσότερα τοΰ άριθμοΰ τούτου, δοθέντος δτι τό νέον κείμενον κεϊται είς 
χαμηλότερον μέρος τής στήλης7 καί δτι ήδη είς τό δημοσιευμένον άρχικόν κείμενον πα- 
ρατηρεΐται ποιά τις αυξησις τοΰ άριθμοΰ των γραμμάτων έκάστου στίχου έκ των άνω 
προς τά κάτω 8. Έν πάση περιπτώσει, τό νέον άπότμημα σφζει τά 40 % περίπου τοΰ δλου 
πλάτους.

Ή συνθήκη μεταξύ Γορτυνίων καί Καυδίων, IC IV, 184, θεωρείται9 ώς μία έκ των ση- 
μαντικωτέρων γορτυνιακών έπιγραφών, ώς διαφωτίζουσα σημεϊά τινα τής ιστορίας τής 
Γόρτυνος άλλά καί τής άλλοθεν σχεδόν άγνώστου ιστορίας τής Γαύδου ή Καύδου, τής 
νοτιωτάτης των έλληνικών νήσων10.

Έξ άλλων έπιγραφικών μαρτυριών είναι γνωστόν δτι ή Γόρτυς κατά τόν Γ' αί. π.Χ., 
προφανώς δέ καί κατά τόν Β' αϊ., είχεν έπεκτείνει τήν έπιρροήν της καί έπΐ τών Έλυρίων11 
καί Όρείων12, κατοικούντων είς τήν έναντι τής Καύδου περιοχήν τής Δυτικής Κρήτης. 
Ή IC IV, 184 έδειξεν δτι ή Καΰδος, νήσος μικρά καί κειμένη είς τό περιθώριον τοΰ κρη- 
τικοΰ κόσμου, εύρίσκεται κατά τόν Γ' καί Β' αί. π.Χ. είς σχέσεις στενής έξαρτήσεως 
μετά τής πανισχύρου Γόρτυνος· οί Γορτύνιοι έπιτρέπουν μέν είς τούς Καυδίους νά είναι 
ελεύθεροι και αυτόνομοι και αύτόδικοι, έπιβάλλουν δμως είς αυτούς νά τούς άκολουθοΰν 
κήμ πολέμωι χίρψ[αι] καί νά καταβάλουν έτησίως δεκάτην έφ’ δλων τών προϊόντων 
τής γής καί τής θαλάσσης13, πλήν τών ποιμνίων καί τών λαχανικών καί καρποΰνται μέν 
οί Καύδιοι τάς προσόδους τών λιμένων, ύποχρεοΰνται δμως νά δίδουν έτησίως είς τήν 
ίσχυράν των σύμμαχον μίαν ώρισμένην ποσότητα άλατος καί άρκεύθων (κοινώς κε- 
δροκούκουτσα), τών κυριωτέρων προϊόντων τής νήσου, τά όποια παραλαμβάνουν γορ- 
τύνιοι άξιωματοΰχοι, ο πρείγιστος και οί ώροι, σταθμεύοντες μονίμως έν Καύδφ.

Κατά μίαν βραχεΐαν περίοδον τοΰ Β' αί. π.Χ. ή Καΰδος φαίνεται υπαχθεΐσα ύπό τήν

5. Riv. Fil. Ν. S. VIII (1930), 481 έξ.
6. Αότόθι, 481.
7. Βλ. σχέδιον είς IC IV, σ. 249.
8. Σημειωτέον έπ’ εύκαιρίςι δτι κακώς χωρίζεται έν τώ κειμένφ τής IC IV, 184 ή είς στ. 15/16 λέξις δι- 

δόν/των τό όρθόν: [δι/δόντων],
9. Guarducci, αυτόθι, 474.
10. Βλ. IC IV, 184, 265 έξ. καί IC II, VII, Caudos, ιδίως «Historica».
11. ICIV, 185.
12. IC II, XVII, 1, 11.
13. Σημειωθήτω δτι ό Latte, Gott. Nachr. 1946-7, 64-75, άκολουθούμενος ύπό τοΰ L. Robert, REG 

152, Bull, fipigr. 134, όποστηρίζει δτι δέν πρόκειται περί τών προϊόντων τής αλιείας, άλλά περί τών λα
φύρων έκ τών ναυαγούντων πλοίων.
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διοίκησιν τής Σπάρτης, ώς μαρτυρεί μία έπιγραφή δημοσιευθεΐσα υπό τοϋ Woodward14 
καί έρμηνευθεΐσα όρθόός υπό τοϋ L. Robert15. Ή νήσος είναι τέλος γνωστή καί έκ τής 
προσεγγίσεως εις αύτήν τοϋ "Αποστόλου Παύλου16.

Τό νέον άπότμημα τής IC IV, 184 είναι δυστυχώς λίαν κολοβόν ώστε νά καθίσταται 
δυνατή ή άσφαλής συμπλήρωσις καί ή άπόκτησις βεβαίων συμπερασμάτων, παρ’ όλα 
ταϋτα όμως έμφανίζει νέα τινά δεδομένα, χρήσιμα διά τήν ίστορίαν τής νήσου.

Κατά τον έπιγραφικόν νόμον τον όποιον έθέσπισεν ό L. Robert17, δίδομεν άνωτέρω τό 
κείμενον τής έπιγραφής, όπως τοϋτο σφζεται έπί τοϋ λίθου, συμπληροΰντες μόνον 
όπου υπάρχει βεβαιότης, παρουσιάζοντες δέ τάς προτεινομένας συμπληρώσεις εϊς τό 
κριτικόν ύπόμνημα.

Στ. 1-5.
Ό Ισχυρός άκρωτηριασμός τής έπιγραφής δέν έπιτρέπει ένταΰθα τήν κατανόησιν τοϋ 

κειμένου. Έκ τής λέξεως χρήια18, χρήματα, περιουσία, καί έκ τών ρημάτων (έ)μπλεόν- 
[τ]ων, τραφόντων19, ιθέντων (ίσως όμως κρ]ιθέντωνΊ), φαίνεται ότι εύρισκόμεθα είς

τήν συνέχειαν τοϋ τέλους τοϋ τεμαχίου α τής IC IV, 184, τοϋ περιλαμβάνοντος τήν έκ- 
θεσιν τών οικονομικών όρων τών έπιβληθέντων εϊς τούς Καυδίους υπό τών Γορτυνίων. 
Τουλάχιστον τό τραφόντων φαίνεται αντίστοιχον τών προστακτικών διδόντων τοϋ προη
γουμένου τεμαχίου a καί δεν είναι ίσως τόσον άθώον όσον ό άπλοϋς τύπος φιλοξενίας ό 
έπιβάλλων τήν σίτισιν τών πρειγευτών20 21, έάν όντως πρόκειται περί έπιβολής διατροφής 
τοϋ πρειγίστον21 καί τών ώρων, [τών σταθμευόντων έν Καύδφ, υπό τών Καυδίων ( Βλ. 
κατωτέρω στ. 21), έάν μάλιστα οί ώροι ήσαν τόσον πολυάριθμοι όσον πιστεύει ό Van 
Effenterre22.

Ή έν στ. 2 καί περαιτέρω έν στ., 323,13, 14 έξ., 21 έξ., 24 έκφρασις οί έν ΚανδοίFoixiov- 
τες είναι ώς έν IC IV, 18424· παρατηρεϊται ότι, ώς έκ συστήματος, οί Γορτύνιοι άρνοϋν-

14. BSA XXVI (1923-25), άρ. Β9, σ. 166 έξ., 186 έξ. καί XXIX (1929), 9.
15. Hellenica I (1940), 109-112.
16. Πράξεις Άποστ. 27, 16 έξ.
17. Αύτόθι, 149 έξ.
18. Πρβλ. όρκον Δρηρίων, IC I, IX, 1, Β, 81-84: έξάλλυσθαι αυτός τε και χρήια τάμά. Χρήια {χρήεα: 

μετατροπή ε)ι πρό φωνήεντος: κανών είς τήν Κρητικήν διάλεκτον πρβλ. C. D. Buck, The Greek Dia
lects, Chicago 1955, § 9, 7 καί § 113, 2. A. Thumb, Handbuch der griech. Dialekte, Heidelberg 1909, 125 
έξ. Brause, Lautlehre der kret. Dialekte, Halle 1909, 75 έξ. Παρόμοιοι περιπτώσεις έν τή παρούση έπι
γραφή: άδικιόμενος, στ. 10, 17. άδικιοϊ, στ. 9. Ροικίων, Ροικίοντες, στ. 2, 22, 24. χρησιόμεθα, στ. 16, 19, 
20. ίμπλιέ[τω], στ. 20. πλίες, στ. 11. [άφικ.νιόμε>]νος, στ. 20/21.

19. Τράφω=τρέφω· πρβλ. Η. ν. Herwerden, Lexicon Graec. supplet. et dialecticum, 824, Buck, αύτόθι, 
§ 49, 2.

20. IC I, V, 1: έξενοτροφήθεν δέ και oi πρειγεντα'ι καθώς καθέσταται.
21. ICIV, 184, 13.
22. Rev. Arch. 1948, 1034, σημ. 1, όπου διερωταται έάν δέν πρόκειται περί άρχόντων άλλά περί δυνά

μεων κατοχής τής νήσου.
23. Ίσως καί έν στ. 3, κατόπιν τού {ε)μπλεόν[τ]ων.
24. Στ. 4 έξ., 9, 14, 22 (ένίοτε οί τάν Κανδον Ροικίοντες). Διά τό F σημειωτέον ότι τούτο είναι 

συνηθέστατον είς τήν άρχήν τών λέξεων καί πρό φωνήεντος, διατηρείται δέ είς Γόρτυνα καί είς τήν 
Κεντρικήν Κρήτην γενικώτερον μέχρις έντός τοϋ Β' αί. π.Χ. Πρβλ. Thumb, αύτόθι, 127. Buck, αυτόθι, 
§ 52, Brause, αύτόθι, 44 καί 46, 8.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ II 145

ται τήν παραχώρησιν εις τούς κατοίκους τής Καύδου τού έθνικοϋ όνόματος Κανδιοι. 
Ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, ό βαθμός τής άνεξαρτησίας τής νήσου είναι θέμα τυχόν εύρείας 
συζητήσεως καί τό όποιον, έν τελευταία άναλύσει, δύναται νά διευκρινισθή έκ τής ου
σίας τοϋ κειμένου περισσότερον παρά έκ των τυπικών έκφράσεών του, ας σημειώσωμεν 
όμως ότι ή έκφρασις οί έν Καυδοϊ Ροικίοντες άντΐ τοϋ άγνοουμένου έθνικοϋ Κανδιοι δεν 
δύναται νά σημαίνη ή τήν άνυπαρξίαν εθνικής ύποστάσεως, είτε ούσιαστικής, έάν ή Καΰ- 
δος είναι οικισμός παροίκων, ώς θέλει ό Larsen2δ, είτε τυπικής, ή μάλλον όνομαστι- 
κής, έάν είς τήν νήσον εΐχον έγκατασταθή γορτύνιοι κληρούχοι, ώς υποστηρίζει ό Kir
sten 2β.

Στ. 6-9. κτλ. Δίκας δέ δίδομεν [προς άλλήλους κατά τά σύμβολα τα δσα]

[κ[ατά τά αντά δέ καί λαμ[βάνομεν _________ca- 21__________ ]

[δί[κην δέ μη έξέστιο ΚΑ [--------- δούναι vel λαμβάνειν vel είσάγειν Γορτυ-]

νίωΐ' κτλ.

Ό στ. 6 συνεπληρώθη κατά τήν IC II2 778/779—Ditt. Syll.3 464/465: «καί περί των 
ένκλημάτων α αγ γίγνηται προς άλλήλος διδόναι καί δέχεσθαι τάς δίκας κατά τάς συμ- 
βολάς τάς δ σας».

Στ. 6. δίδομεν (καί στ. 7 λαμ[βάνομεν) άντί τοϋ διαλεκτικού δίδομες, άπαντώντος κατά 

κανόνα είς τήν δωρικήν κοινήν τής έποχής τής παρούσης έπιγραφής25 26 27.

Στ. 9-11. κτλ. ·α« δέ τις άδικιοί τ[ώ]ν [έν Καυδοϊ Ροικιόντων, πενθέ-J 

τ[ω] ό άδικιόμενος τοϊς κό[ρμοις, νίκην δ’ δτερά κ όμό-[ 

σωντι οί πλίες. κτλ.

'Η συμπλήρωσις έγένετο κατ’ άναλογίαν τής IC IV, 81,15 έξ.: νικέν δ’ δτερά κ οί π[λίες 
ό[μόσοντι καί τής IC IV, 162, 7 έξ. καί 10 έξ.: πενθεν δέ πορτί τάν νεότα κτλ. νίκην δ’ 
δτερά κ οί πλίες όμόσοντι. Είς τήν ήμετέραν έπιγραφήν, άντί τοϋ νεότας τίθεται έτέρα 
άρχή, οί κόσμοι (κόρμοι), προς τούς όποιους προσφεύγει ό άδικούμενος υπό των Καυδίων, 
θά κερδίση δέ τήν δίκην έκεϊνος υπέρ τοϋ όποιου θά όρκισθή ή πλειονότης (οί πλίες,)28, 
ήτοι ή άπόφασις θά ληφθή κατά πλειονοψηφίαν29.

Τό πενθεν, ή ώς ένταϋθα πευθέτω, τοϋ ρήματος πεύθομαι ή πννθάνομαι, με τήν έννοιαν 
τοϋ «προσφεύγω»30.

Δέν υπάρχει γραμματική δυσχέρεια είς τό ότι ό έχων συνήθως βραχύ εγκλιτικόν 
φωνήεν ένσιγμος άόριστος τής υποτακτικής όμόσοντι, ώς κατά κανόνα είς τήν κρη

25. Class. Phil. XXXI (1936), 15 έξ. καί RE 19. 1, στήλ. 828 έξ.
26. Das Dorische Kreta, Die Insel Kreta im 5. und 4. Jh., Wurzburg 1942, 133.
27. Πρβλ. Buck, αυτόθι, § 278.
28. πλίες=πλέες=πλέονες·. βλ. σ. 144, σημ. 18.
29. Πρβλ. Halbherr, AJA 1897, 192.
30. Halbherr, αύτόθι, 196.

19
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τικήν διάλεκτον31, λαμβάνει ένταϋθα τήν κανονικήν κατάληξιν32 (όμό]σωντι).
Κατά τήν συμπλήρωσιν, συμφώνως προς τόν άριθμόν των έλλειπόντων γραμμάτων, 

έχομεν ένταϋθα μόνον τήν περίπτωσιν αδικίας διαπραττομένης υπό Καυδίου τινός- τήν 
άντίστοιχον περίπτωσιν, έστω καί έάν τυχόν δεν ύπάρχη πλήρης Ισοτιμία, θά έπρεπε νά 
τήν άναζητήσωμεν όχι είς στ. 11 έξ. άλλ’ ίσως εις στ. 7 έξ. ή 8 έξ.

Στ. 11-12. κτλ. Ταϋτ[α ________23___________ φυλάξω-Ί ]

μεν πάντα, τόν δρ(κ)ον καί [τάς σννΟήκας ? κτλ.]

Στ. 12. δρ(κ)ον ΟΡΙΟΝ ό λίθος.
Τό πάντα άσφαλώς συνάπτεται πρός τό ταντ[α. Αί συμπληρώσεις ύποθετικαί.

Στ. 12-15. κτλ. [κτλ. Έξέστω δέ, αί τι κα δ μεν]

Γορτννιος τόν έν Καυδοϊ [Ροικίοντα άδικιοι, οντος δέ τόν]

Γορτννιον, μαίτνρι χ[ρησθαι, ό μέν Γορτννιος εκ των έν Καυδοϊ]

Ροικιόντων, ό δ’ έν Καυδο[ι] Ρο[ικίων έκ των Γορτυνίων. κτλ.]

Ή συμπλήρωσις των στίχων φαίνεται άσφαλής, διότι τά σωζόμενα έθνικά προϋποθέ
τουν τήν ΰπαρξιν των είς σχέσεις άμοιβαιότητος ευρισκομένων άντιστοίχων τοιούτων.

Ό τύπος μαϊτυς άντί τοϋ μάρτυς είναι ό κανονικός τύπος ό άπαντών είς τήν νομοθεσίαν 
τής Γόρτυνος33.

Ενδιαφέρουσα είναι ή πληροφορία, έφ’ όσον βεβαίως ή ερμηνεία είναι όρθή, περί τής 
άμοιβαίας δυνατότητος έγκλήσεως μάρτυρος έκ των πολιτών τοϋ έτέρου των συμβαλλο- 
μένων. Φαίνεται δτι διά τήν προκειμένην περίπτωσιν θά ήρκει ή έγκλησις ένός μόνον 
μάρτυρος34.

Στ. 16. χρησιόμεθαπ[ρ]οδίκωι ά[γ κα τό διάγραμμα έχει' κτλ.]

Ιδιαιτέρας σπουδαιότητος είναι ή ένταϋθα έμφανιζομένη χρησιμοποίησις προδίκου 
είς τάς άντιδικίας μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. Κατ’ αρχήν πρέπει ν’ άντιδιασταλή ό 
έν προκειμένφ όρος έκ τής προδικίας, τοϋ τιμητικοϋ προνομίου τοϋ παρεχομένου υπό 
τής πόλεως εις τινα ξένον, όπως καί έκ τοϋ προδίκου ώς π.χ. έπιτρόπου τοϋ ανηλίκου 
βασιλέως έν Σπάρτη, ή δικηγόρου, ή άρχοντος άσαφοΰς έξουσίας35.

Είς τάς κρητικάς έπιγραφάς έμφανίζεται άπαξ είσέτι ό όρος πρόδικος καί δή είς φρά-

31. Halbherr, αυτόθι.
32. Πρβλ. Σκιάς, Περί της Κρητικής διαλέκτου, Άθήναι 1891, 137, ένθα πολλά παραδείγματα.
33. Διά τόν γλωσσικόν τύπον βλ. Σκιάς, αυτόθι, 77.
34. Είς τήν νομοθεσίαν τής Γόρτυνος είς μόνον μάρτυς ήρκει διά τήν περίπτωσιν άποπείρας βιασμού, 

άλλά προφανώς καί διά πάσαν άλλην περίπτωσιν όπου ό νόμος δέν άπήτει ρητώς μαρτυρίας περισσοτέ- 
ρας τής μιας · πρβλ. Dareste, Haussoullier, Reinach, Recueil des inscr. jur. gr., 432.

35. Πρβλ. M. Muttelsee, zur Verfassungsgeschichte Kretas im Zeitalter des Hellenismus, Gliick- 
stadt καί Hamburg 1925, 69-72, όπου όλόκληρον Exkurs περί τής λ. πρόδικος, μεθ’ όλων των πη
γών καί έπιγραφικών μαρτυριών, ώς καί άφθονου σχετικής βιβλιογραφίας. Κατατοπιστικόν είναι 
έπίσης τό άρθρον «Πρόδικος» έν RE 23, I, στηλ. 1283-4 όπό Η. Schaefer, δστις όμως παραδόξως 
άγνοεΐ τό τότε πρό τριακονταετίας έκδοθέν βασικόν έργον τού Muttelsee.
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σιν άνάλογον προς τήν παροϋσαν, εις μίαν συνθήκην36 μεταξύ Ίεραπύτνης καί Πριάν- 
σου: «νπέρ δε τών ύστερον έγγινομένων αδικημάτων προδίκωι μεν χρήσθων καθώς τό 
διάγραμμα ίχεί' περ'ι δέ τώ δικαστήρια)» κλπ.

Οί περισσότεροι έρευνηταί, ώς οί Caillemer37, Bockh38, Demargne39, Voretzsch40, 
Lolling41, Ciccotti42, Muttelsee43, Guarducci44, καί Van Effenterre 45, θεωρούν τόν πρόδι- 
κον ώς διαιτητήν εις άντιδικίαν τινά μεταξύ δύο πόλεων, άκολουθούντες ούτω τόν Σουΐ- 
δαν46, ό όποιος έρμηνεύει τήν λέξιν ώς «δικαστής επί φίλων καί διαιτητής». "Ετεροι ό
μως δίδουν έρμηνείας άπεχούσας περισσότερον ή όλιγώτερον τής πρώτης: οί Hoeck47, 
Egger48 καί Phillipson49 τόν θεωρούν συνήγορον oHitzig50 εκπρόσωπον τού δημοσίου· 
ό Majuri51 συνήγορον ή καί διαιτητήν ό Haussoullier52 βλέπει τήν λέξιν ώς έπίθετον 
είς εν συμπληρωτέον ούσιαστικόν δικαστηρίωι,δ δέ Szanto 53 ώς ποινικήν προανάκρισιν. 
Ό Μ. van der Mijnsbrugge54 55 56, έκκινών έκ τού γεγονότος ότι ή λέξις προδίκωι τίθεται 
ανευ άρθρου, διά σειράς συλλογισμών τάς οποίας άνασκευάζει ό Van Effenterre85, έρμη
νεύει τήν λέξιν ώς «διαιτησίαν», συμπληρών: προδίκωι δίκηι. Τούτον ακολουθεί ό 
Schaefer5β.

Πιστεύομεν ότι τόσον είς τήν IC III, III, 4, όσον καί είς τήν παρούσαν επιγραφήν, πρό
κειται όντως περί διαιτητοΰ, άναλαμβάνοντος φιλικήν διαιτησίαν μεταξύ των δύο άντι- 
δίκων. Ή χρησιμοποίησις τής λέξεως προδίκωι είς άμφοτέρας τάς έπιγραφάς άνευ άρ
θρου, άορίστως, δεικνύει απλώς ότι ό πρόδικος δέν είναι εν πρόσωπον καθωρισμένον 
έκ τών προτέρων, έχον τό μόνιμον όργανικόν άξίωμα τού διαιτητοΰ, άλλ’ εν οίονδήποτε 
πρόσωπον κοινής έμπιστοσύνης, έκλεγόμενον ύπό τών άντιδίκων διά νά άσκήση φιλι
κήν διαιτησίαν επί τής έκάστοτε συγκεκριμένης περιπτώσεως άντιδικίας, πριν ή ή αν
τιδικία αΰτη έλθη ένώπιον ένός πραγματικού δικαστηρίου, είς περίπτωσιν άποτυχίας 
τής διαιτησίας. Τό δικαστήριον τούτο είς τήν παρούσαν έπιγραφήν δέον ίσως νά άνα- 
ζητηθή κατωτέρω είς στ. 17-19.

36. IC III, III, 4, 64-66.
37. Cretensium res publica, Diet. Daremberg-Saglio I, 2. 1566.
38. CIG 2556, σχόλ.
39. BCH XXVII (1903), 223.
40. Ueber kret. Staatsvertrage, Gymnasialprogr., Posen 1870, 14.
41. AM IV (1879), 214.
42. Le istituzioni pubbliche Cretesi III, 96.
43. Αυτόθι, 60, ιδίως 72.
44. IC III, III, 4, σ. 49.
45. La Crete et le monde grec de Platon a Polybe, Paris 1948, 145.
46. Βλ. λέξιν «Πρόδικος».
47. Kreta, Gottingen, 1823-9, III, 90.
48. Traites publics, 83.
49. Tne International Law and Custom of ancient Greece and Rome, London 1911, II, 64.
50. Altgriech. Staatsvertrage iiber Rechtshilfe, Ziirich 1907, 52.
51. Rendiconti S.V. XIX (1910), 41 (patrocinatore.. .o anche I'arbitro stesso).
52. Traite entre Delphes et Pellana, Paris 1917, 85.
53. Das griech. Burgerrecht, Freiburg i. B. 1892, 90.
54. The Cretan Koinon, New York 1931, 41 καί ιδίως 43 έξ.
55. Αύτόθι, 144, έξ.
56. Αύτόθι, στήλ. 1284.
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Ή χρησιμοποίησις προδίκου είς τάς ύφισταμένας διαφοράς προβλέπεται, ώς μαρτυρεί 
ή IC III, III, 4, ύπό τοΰ διαγράμματος των Κρηταιέων, τοϋ θεμελιώδους νόμου τοϋ ρυθμί- 
ζοντος τάς σχέσεις τών κρητικών πόλεων τών συνησπισμένων είς τό Κοινόν των Κρη- 
ταιέων67, εν έκτών δύο βασικών στηριγμάτων τοϋ όποιου ήτο ή Γόρτυς. Πιστεύομεν έπο- 
μένως ότι δέν είναι άτοπος ή ώς άνω συμπλήρωσις τοϋ στ. 16, έφ’ όσον δέν είναι γνωστός 
έτερος νόμος καθιερών τόν θεσμόν τοϋ προδίκου, πλήν τοϋ έχοντος παγκρήτιον ίσχύν 
διαγράμματος. Ή χρονολόγησις τής IC IV, 184, έπομένως δε καί τοϋ νέου άποτμήματος57 58 
είς τό πρώτον ήμισυ τοϋ Β' αί. π.Χ.59 δέν άντιβαίνει είς μίαν τοιαύτην συμπλήρωσιν.

Στ. 16-19. κτλ. [κτλ. ο δ’ άδικιόμένος]

ή άλλος προ τ[ώ] άδικιομέν[ω πενθέτω τοίς κόρμοις?, αυτών δέ δί-J

κανς τοίς πρ[ο]δικαξαμέ[νοις είσαγόντων-------------- ca- 13_________  /

ω μηνάς, vac. κτλ.
Ένταΰθα πάλιν τό κολοβόν κείμενον καθίσταται δυσνόητον. Έάν τό Η είς τήν άρχήν 

τοϋ στ. 17 είναι όντως η, καθίσταται πιθανή ή συμπλήρωσις πρό αύτοϋ ο δ’ άδικιό μένος.
Τό είς στ. 18 πρ[ο]δικαξαμέ[νοις, τοΰ προδικάξασΟαι: ζ)ξ είς τόν μέλλοντα καί άόρι-

στον τών ρημάτων είς -ζω60.
Ή έννοια είναι ίσως ότι ό άδικούμενος (ό διώκων), αυτοπροσώπως ή καί δΤ έκπροσώ- 

που (τό πρό ένταϋθα θά είχε τήν έννοιαν τοϋ άντ'ι μάλλον ή χρονικήν) δύναται νά ζητή- 
ση έκ τοΰ δεινός άρχοντος (exempli gratia κόρμοι), μετά τήν άποτυχίαν τής διαιτησίας 
τοϋ προδίκου, όπως ή ύπόθεσις ( οί άνευ άποτελέσματος προδικαξάμενοι) είσαχθή ενώ
πιον κανό νικοϋ δικαστηρίου (αυτών άέ δί]κανς τοίς πρ[ο]δικαξαμέ[νοις εισαγόντων), τήν

έπέμβασιν τοΰ όποιου, ώς εΐπομεν άνωτέρω, προϋποθέτει ή ϋπαρξις προδίκου, καί δή 
έντός τακτής προθεσμίας: —ω μηνάς· μία δυνατή συμπλήρωσις: ες τώ ίδί]ω μηνάς, θεω- 
ρουμένης ένταΰθα τής έκφράσεως ώς άντιστοίχου προς τήν στερεότυπον εν άμέραις 
τριάκοντα, διότι άλλως ή προθεσμία θά ήτο 1-30 ήμέραι.

Όσον άφορά είς τόν πρόδικον τής IC III, III, 4 υπάρχει διάστασις γνωμών μεταξύ τών 
διαφόρων έρευνητών, κατά πόσον ούτος άναλαμβάνει διαιτησίαν έπί άντιδικιών ίδιω-

57. Πρβλ. van der Mijnsbrugge, αυτόθι, 43 έξ., 53 έξ. Muttelsee, αυτόθι, 54 έξ. Van Effenterre, αύτόθι 
143 έξ.

58. Σημειωτέον ότι ό Larsen, Class. Phil. XXXI (1936), 15 καί RE 19,1, «Περίοικοι», στήλ. 828 έξ., θεω
ρεί ότι τό άπότμημα b της IC IV, 184 είναι άρχαιότερον τοϋ άποτμήματος α, μέ τήν έννοιαν ότι τό b αν
τιγράφει μίαν παλαιοτέραν καί μή διασωθεΐσαν έπιγραφήν, περιέχουσαν ώρισμένα «amendements» προ- 
βλεπόμενα διά τό μέλλον, τά όποια τίθενται έν ίσχύι είς τό άπότμημα α, είς τό όποιον προσετέθη—άν- 
τιγράφον τήν παλαιοτέραν έπιγραφήν—τό έπιγραφικώς σύγχρονον πρός αύτό άπότμημα b. Ή άποψις 
αΰτη ουδόλως είναι πειστική καί όρθιος άνασκευάζεται ύπό τής Guarducci, Riv. Fil. Ν. S. XIV (1936), 362, 
ιδίως σημ. 2. Ή εύρεσις πάντως τοϋ νέου άποτμήματος δέν φαίνεται ένισχύουσα τήν άποψιν τοϋ Larsen.

59. Ή Guarducci, ή όποια άρχικώς έχρονολόγει τήν έπιγραφήν είς τήν άρχήν τοϋ Γ' αί. π.Χ. (Riv. 
Fil. Ν. S. VIII (1930), 476), είς τό πρώτον ήμισυ τοϋ Ιδιου αίώνος (αυτόθι, Ν. S. XI (1933), 488) ή είς τόν 
Γ' αί. γενικώς (αύτόθι, Ν. S. XIV (1936), 362), έν IC IV, σ. 265 έδέχθη ότι αΰτη δέν είναι παλαιοτέρα 
τοϋ πρώτου ήμίσεος τοΰ Β' αί. π.Χ.

60. Πρβλ. Buck, αύτόθι, § 142.
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των61 62 ή πόλεωνβ2, όρθώς δέ παρατηροΟν οί Muttelsee63 64 καί Van Effenterre Μ, ό μέν πρώ
τος ότι τοϋτο έξαρταται έκ τής έκάστοτε περιπτώσεως, ό δέ δεύτερος ότι οί Κρήτες δέν 
ένδιεφέροντο διά την άκριβή διάκρισιν μεταξύ ιδιωτικού διεθνούς καί δημοσίου διε
θνούς δικαίου. Είς την παρούσαν επιγραφήν ό άδικιόμενος είναι προφανώς Ιδιώτης- 
ή περίπτωσις αύτη άνασκευάζει τάς απόψεις τών έρευνητών65 τών θεωρούντων τόν πρό- 
δικον ώς άσκοΰντα διαιτησίαν άποκλειστικώς μεταξύ άντιδικουσών πόλεων.

Στ. 19-20. κτλ. Τιμ[αϊ]ς δέ χρησι[όμεθα ον ταΐς ές τώ διαγράμματος] 

άλλα χρησιόμε]θ]α τώι νόμ[ωι τώι------------------------------κτλ./

Τό είς στ. 20 αλλά προϋποθέτει την έν στ. 19 ϋπαρξιν τού συμπληρωθέντος ον ταϊς, 
άκολουθουμένου ύπό τού μή χρησιμοποιηθησομένου νόμου- έφ’ όσον δέ έδέχθημεν έν 
στ. 16 τήν συμπλήρωσιν το διάγραμμα, φαίνεται εύλογον ότι καί έν προκειμένω πρόκει
ται πάλιν περί τού διαγράμματος, τάς διατάξεις τού όποιου περί χρήσεως προδίκου διά 
τάς όφισταμένας διαφοράς δέχονται μέν οί συμβαλλόμενοι Γορτύνιοι καί Καύδιοι, τάς 
άπορρίπτουν όμως προκειμένου περί τής χρήσεως τιμών, δηλ. περί τής έφαρμογής τών 
κεκανονισμένων κυρώσεων δΤ έκαστον προβλεπόμενον άδίκημα66, προτιμούντες νά 
έφαρμόσουν τάς κυρώσεις—τά συγκεκριμένα πρόστιμα—έτέρου τινός νόμου, κατονο- 
μαζομένου είς τήν άπωλεσθεΐσαν συνέχειαν τού στ. 20. Τούτο συμβαίνει διότι ίσως αί 
κυρώσεις τού διαγράμματος, τεθεϊσαι επί βάσεων ίσότητος μεταξύ συμβαλλομένων έλευ- 
θέρων κρατών, δέν ήσαν συμφέρουσαι είς τούς Γορτυνίους διά τάς σχέσεις των μετά τών 
έχόντων ήλαττωμένην άνεξαρτησίαν Καυδίων.

Ή άντίθετος έκφρασις, δηλ. ή παραδοχή τών κυρώσεων τού διαγράμματος, σφζεται 
είς τήν IC I, XVI, 1, 36/37, συνθήκην μεταξύ Γορτυνίων καί Λατίων: Τιμαϊς δέ χρη- 
σιόμεθα ταϊς ές τό διαγράμματος τό τών Κρηταιέων αι έκάστων έγραπται.

Στ. 20-23. κτλ. [κτλ...................... ό άφικνιόμε- ?]
νος έπ'ι τών ώρων μή έμπλιέ[τω______ ca· 17_______τόν ένΚαυ-]

δοι Ροικίοντα, μηδέ ΤΑΜ [. .τω____________ ca-.23____________ ]

τα περί φύλακα]ς] vac. κτλ.

Οί ώροι, μαρτυρούμενοι έν μόνη τή IC IV, 184, 13 έκ τών Κρητικών έπιγραφών καί τών 
έλληνικών καθόλου, είναι εγκατεστημένοι μετά τού πρειγίστον έν Καύδφ καί άναμφι-

61. Οΰτως οί Bockh, αύτόθι- Caillemer, αύτόθι- Deiters, DeCretensium titulis publicis quaestiones epi- 
graphicae, Bonn 1904, 45, σημ. T Hitzig, αύτόθι- Majuri, αύτόθι, 42 καί σημ. 1.

62. Ούτως οί van der Mijnsbrugge, αύτόθι, 43- Voretzsch, αύτόθι, 13- Ciccotti, αύτόθι- Partsch, Griech. 
Burgschaftsrecht I, Leipzig-Berlin 1909, 421 · Haussoullier, αύτόθι, 84- μετ’ έπιφυλάξεων δέ οί Szantoj 
αύτόθι- Tod, Intemat. Arbitration amongst the Greeks, Oxford 1913, 36, 68.

63. Αύτόθι, 72.
64. Αύτόθι, 144, σημ. 2.
65. Βλ. ύποσημ. 62.
66. «Diagramma, code qui devait offrir, corame les lois archalques cretoises, tout un systemc de com

positions pecuniaires de nature a favoriser les solutions transactionnelles»: Van Effentere, αύτόθι, 145. 
Πρβ. Muttelsee, αύτόθι, 61 έξ.
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βόλως τής ιδίας μετ’αύτοϋ ύπηκοότητος67. Ή λέξις συνάπτεται πρός τά ομηρικά οϋρος 
καί έπίονρος, σημαίνοντα φρουρούς, τά ονρεϊα καί ούρεύων(τ)ι της IC I, IX, 1, Β 52 καί 
C 127 καί τά ώρεϊα τής IC I, XVI, 5,79, έρμηνευόμενα ώς «φρούρια» καί «φρουρεύωντι»68 69, 
ή ώς «μικρά φρούρια» (fortins)6β. Οί ώροι όμοϋ μετά τού πρειγίστου καί προφανώς υπό 
τάς διαταγάς του, είναι έπιφορτισμένοι μέ τήν περισυλλογήν τοϋ φόρου τοΰ άλατος καί 
των άρκεύθων. Έν άντιθέσει πρός τούς λοιπούς έρευνητάς, οί όποιοι βλέπουν εις τούς 
ώρονς άρχοντας70, ό Van Effenterre, ώς έλέχθη άνωτέρω είς στ. 1-5, άναρωτάται μήπως 
πρόκειται περί δυνάμεων κατοχής τής νήσου.

Οί στ. 20-23 είναι καί πάλιν σκοτεινοί' έάν ή συμπλήρωσις ό άφικνιόμε]νος είναι όρ- 
θή, τότε δέν πρόκειται ίσως ένταϋθα περί ωρων = αρχόντων (ή φρουρών) άλλά περί ώ- 
ρων = δρων, ορίων71 οπότε όμως οί ώροι ούτοι θά είναι όροι τοΰ λιμένος ( ή μάλλον των 
λιμένων), έάν ή φράσις συνδεθή πρός τό άπαγορευτικόν μη έμπλιέ[τω. Ύφίσταται ίσως

σχέσις τις πρός τάς προσόδους των λιμένων τής Καύδου, τάς όποιας ώς γνωστόν έκαρ- 
ποϋντο οί Καύδιοι; Δέν θά ήτο άπίθανον, τό έν στ. 22 μηδέ ΤΑΜ. ,τω, άντίστοιχον πρός 
τό έν στ. 21 μη έμπλιέ[τω, νά είναι μηδέ ταμ[ιε(νέ)τω, οπότε όμως τίθεται ίσως ένταϋθα

μία άπαγόρευσις (είς ποιον); διαχειρίσεως των έλλιμενίων τελών.
Είς στ. 23 πρόκειται προφανώς περί τοΰ έργου τής φρουρήσεως τής νήσου, τό όποιον 

όμως δέν θά ήτο άσυμβίβαστον πρός τό έργον τών ωρων ώς φρουρών.

Στ. 23-25. κτλ. Αϊ δέ [τις____ __________________ _____________°*· 25-------- ]

ο πρείγιστος ή ό έν Κανδοϊ Ροικίω[ν κόρμος?--------------------------]

[...λλ]οντι ΑΠΟ[τ'χεν ___________________________ ”· 29______]

Είς τόν στ. 24 έμφανίζεται πάλιν ό πρείγιστος72, άρχων γνωστός έκ τοΰ στ. 13 τής 1C 
IV, 184, ό έπιφορτισμένος όμοΰ μετά τών ωρων μέ τήν παραλαβήν τοΰ φόρου τοΰ άλατος 
καί τών άρκεύθων, ώς έλέχθη άνωτέρω.

Πλήν τής άνωτέρω, ό πρείγιστος—ή παρεμφερείς τίτλοι—έμφανίζεται συχνάκις είς 
τάς κρητικάς έπιγραφάς: 1) Πρείγιστοι είς IC IV, 80, 11. 2) Πρείγιστος είς IC III, III, 52, 
1, 2. 3) Βουλής πρήγιστος είς IC III, III, 7, 23. 4) Πρεγγευταί είς IC II, III, 2, 4 έξ. 5) 
Πρειγευταί είς IC II, V, 17, 5, 14. 6) Πρεισγευταί είς IC I, XXVII, 1, 11. 7) Πρείγων είς 
IC IV, 145, 9, καί 8) Πρειγήια είς IC I, XVI, 5, 34. Έκ τούτων αί ύπ’ άριθ. 2 καί 7 είναι 
λίαν ήκρωτηριασμέναι ώστε νά γίνη κατανοητή ή άρμοδιότης τοΰ άρχοντος. Είς τήν 
ύπ’ άριθ. 1 οί πρείγιστοι είναι άρχοντες έπιτόπιοι τής Ριττηνίας, άναλαμβάνοντες τάς 
άρμοδιοτήτας τών κόσμων, όταν ούτοι δέν πράττουν τό καθήκον των. Ό βουλής πρήγι-

67. Βλ. κατωτέρω είς στ. 23-25 σχόλια περί τοϋ πρειγίστον.
68. Πρβλ. Guarducci, IC IV, 184, σ. 267.
69. Van Effenterre, Rev. Arch. 1948, 1033.
70. Ή Guarducci έν RF N. S. VIII (1930), 480 πιθανολογεί δτι οί ώροι θά ήσαν δύο ή τρεις, σχηματί- 

ζοντες μετά τοϋ πρειγίστου τό μικρόν presidio mandato di Gortina nell’isola sottomessa.
71. ~ΟρΡος[ώρος=αττ. δρος. Πρβλ. Buck, αυτόθι, § 54: τύπος μαρτυρούμενος είς IC IV, 174, 20.
72. Διά τήν γραμματικήν άνάλυσιν τής λέξεως βλ. Brause, αύτόθι, 175 έξ. καί Buck, αύτόθι, § 68, I, 

§ 86, 3 καί 3α.
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στος τής ύπ’ άριθ. 3 είναι πάλιν ασφαλώς έπιτόπιος αρχών τής Ίεραπύτνης. Εις τάς λοι
πός έπιγραφάς, έκ των οποίων αί ύπ’ άριθ. 4, 5 καί 6 είναι ψηφίσματα κρητικών πόλεων 
έν Τέω, ό τίτλος τοΰ πρειγίστου είναι ανάλογος πρός τον τού πρέσβεως. Δέν θά ήτο λοιπόν 
άτοπον νά συμπεράνωμεν διά τήν IC IV, 184 ότι ό ένταΰθα εμφανιζόμενος πρείγιστός 
είναι είτε έπιτόπιος αρχών καύδιος, είτε αρχών γορτύνιος, άντίστοιχος πρός πρέσβυν 
μεν κατ’ όνομα, ούσιαστικώς δέ έν είδος προτέκτορος ή τοποτηρητοΰ τής Γόρτυνος. 
'Ως διδάσκει ή έκφρασις, ό πρείγ ιστός θά ήτο άτομον ώριμου ήλικίας73.

Οι διάφοροι έρευνηταί δέχονται όμοφώνως74 ότι πρόκειται περί γορτυνίου άξιωματού- 
χου σταθμεύοντος έν Καύδφ. 'Ο στ. 24 τής παρούσης έπιγραφής, διά τής άντιδιαστολής 
rj τήν όποιαν κάμνει μεταξύ του πρειγίστου καί τοΰ έν Κανδοϊ Ροικίοντος δεινός αρχον- 
τος καί δοθέντος ότι ή έκφρασις ο έν Κανδοϊ Ροικίων είναι ταυτόσημος πρός τό έθνικόν 
Καύδιος, άποδεικνύει πέρα πάσης άμφισβητήσεως ότι ό πρείγιστος, αν καί βεβαίως κα
τοίκων έν Καύδφ, δέν ήτο Καύδιος, έπομένως δέ Γορτύνιος.

Καί οί στ. 23-25 είναι λίαν ήκρωτηριασμένοι καί ασαφείς: εις περίπτωσιν καθ’ ήν 
τις πράξη τι, ίσως παράβασιν των διατάξεων των στ. 20-23, ό γορτύνιος πρείγιστος ή ό 
καύδιος δείνα αρχών (κόρμοςΐ) αναλαμβάνουν τήν ρύθμισιν τοΰ θέματος, προφανώς 
συμφώνως πρός τά έν στ. 25 διαλαμβανόμενα.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τό θέμα τοΰ βαθμού τής έναντι τής Γόρτυνος άνεξαρτησίας τής Καύδου, έχον ως μό
νην μέχρι σήμερον πηγήν τήν ήκρωτηριασμένην IC IV, 184, άντιμετωπίσθη διαφορο- 
τρόπως ύπό τών έρευνητών. Αί δύο άκραΐαι άπόψεις ύπεστηρίχθησαν ύπό τών Larsen 
καί Kirsten: ό πρώτος θεωρεί75 τούς Καυδίους ως άπλοϋς περίοικους τής Γόρτυνος άνα- 
λόγους πρός τούς περίοικους τής Σπάρτης, έχοντας έπομένως τόν έλάχιστον δυνατόν 
βαθμόν άνεξαρτησίας καί απολαμβάνοντας, τό πολύ, μορφής τίνος τοπικής αυτονομίας· 
ό δεύτερος φρονεί76 ότι πρόκειται περί κοινότητος κληρούχων τής Γόρτυνος, ισοτίμων 
πρός τούς Γορτυνίους. Ή άποψις τοΰ Larsen κατεπολεμήθη ύπό τής Guarducci, αλλά 
καί ή θεωρία τοΰ Kirsten δέν έγένετο δεκτή77.

Τό νέον άπότμημα τής έπιγραφής τό όποιον παρουσιάζομεν ένταΰθα, διά τών σωζο- 
μένων 40 % τοΰ κειμένου καί τών έν πολλοϊς άβεβαίων συμπληρώσεων, δέν δύναται ί
σως νά συμβάλη άποφασιστικώς εις τήν παλαιάν συζήτησιν, άσφαλώς όμως τονίζει τόν 
χαρακτήρα συνθήκης μεταξύ έλευθέρων πόλεων, τόν όποιον παρουσιάζει, κατά τήν μορ
φήν τουλάχιστον, ή IC IV, 184. Διά τής χρησιμοποιήσεως προδίκου, άσκοΰντος διαιτη
σίαν εις διαφοράς μεταξύ έλευθέρων πόλεων, ή έν προκειμένφ μεταξύ πολιτών αύτών, 
καί διά τής είς δεκαπέντε ολοκλήρους στίχους λεπτομερούς άναπτύξεως τής έστω έν 
πολλοϊς άσαφοΰς νομολογίας τής ρυθμιζούσης τάς σχέσεις τών δύο πόλεων, άνατρέπε- 
ται προφανώς ή άποψις τοΰ Larsen περί περίοικων. Ή Καΰδος θά πρέπει νά θεωρηθή ώς

73. Πρβλ. Muttelsee, αύτόθι, 34.
74. Guarducci, IC IV, σ. 267, 13/ Riv. Fil. Ν. S. VIII (1930), 479 καί XIV (1936), 362, σημ. 2, 363. 

Larsen, Class. Phil. XXXI (1936), 14 καί RE, «Περίοικοι», στήλ. 829. L. Robert, Hellenica I (1940), 112.
75. Αυτόθι, 94 έξ. καί αυτόθι.
76. Αύτόθι, 133.
77. Riv. Fil. Ν. S. XIV (1936), 362 έξ. καί σχόλια είς IC IV, 184.
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νήσος τυπικώς μέν έλευθέρα, ούσιαστικώς δέ έξηρτημένη πολιτικώς καί οίκονομικώς, 
χαίρουσα δμως έκ παραλλήλου καί ένός σημαντικού βαθμού αύτονομίας.

Έάν πρός τά άνωτέρω συνδυασθή ή εύστοχος καθ’ ήμας γνώμη τοΰ Kirsten περί κλη
ρουχίας78, θά ήτο δυνατόν νά ύποστηριχθή ή άκόλουθος Ιστορική έξέλιξις: είς τήν Καΰ- 
δον έγκαθίσταται είς παλαιοτέρους χρόνους γορτυνιακή κληρουχία, ή όποια, άκολου- 
θοϋσα τήν συνήθη πορείαν έξελίξεως τών άποικιών, καθίσταται σύν τφ χρόνφ άνεξάρ- 
τητος ούσιαστικώς έναντι τής μητροπόλεως Γόρτυνος, χωρίς όμως νά ύπαχθή ποτέ πλή
ρως είς τάς έλευθέρας κρητικάς πόλεις- ουτω παραμένουν πάντοτε οί Καύδιοι τυπικως 
μόνον ot έν Καυδοϊ Ροικίοντες. Βραδύτερον ή Γόρτυς καθίσταται μία τών ϊσχυροτέρων 
πόλεων τής Κρήτης καί επεκτείνει τήν έπιρροήν της έπί τής Καύδου, ή οποία εύρίσκε- 
ται ουτω, νομικώς μέν είς τό προηγούμενον ίδιότυπον καθεστώς, ούσιαστικώς δέ είς τήν 
κατάστασιν τών έν μέρει έλευθέρων καί έν μέρει υποτελών «μικρών συμμάχων».

2. (Π ί ν. 67 α). Στήλη έπιτύμβιος έκ πώρου, ύψους 0.53 μ., πλάτους 0.32 μ. καί πάχους 
0.20 μ., φέρουσα κατά τήν βάσιν άνάγλυφον ταινίαν πλάτους 0.09 μ., τό πλεΐστον άπο- 
κεκρουμένην. Ή όπισθία έπιφάνεια έμφανίζει τραχεΐαν λάξευσιν.

Εύρέθη ύπό τού κ. Ήλία Βολανάκη κατά θέσιν Ξερόκαμπος τοΰ χωρίου Άποδούλου 
Άμαρίου Ρεθύμνης καί άπετέθη ύπό τοΰ γράφοντος τώ 1962 είς τό Μουσεΐον Ρεθύμνου.

1 στίχος
"Υψ. γραμμ. 0.04 μ. (τό Ω)-0.05 μ. (τό Τ).
"Ισως Α' αί. π.Χ.

Κωτύλωι

Είς τό όνομα τοΰτο ύπάρχει έν όρθογραφικόν λάθος, θά έδίσταζεν όμως τις έάν τοΰτο 
είναι είς τήν πρώτην ή τήν δευτέραν συλλαβήν, δηλ. περί ποιου τών παραδεδομένων79 
όνομάτων πρόκειται, Κότνλος ή Κώτιλος· άμφότερα τυγχάνουν άμάρτυρα έν Κρήτη80.

3. Σωλήν ύδραγωγός έκ πηλοΰ, μήκους 0.445-0.48 μ., διαμέτρου έξωτερικής 0.18 μ. 
καί έσωτερικής 0.105 μ. Είς τό άνω μέρος καί καθέτωςπρός τον άξονα φέρει σφράγισμα 
άναγράφον τό όνομα τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ έργαστηρίου κατασκευής.

Εύρέθη81 τώ 1957 είς Άσίτες Μαλεβιζίου Ηρακλείου καί άπετέθη είς τήν ’Επιγρα
φικήν Συλλογήν τοΰ Μουσείου Ηρακλείου ( εύρετ. 305 ).

1 στίχος έπί τά λαιά.
"Υψ. γραμμ. 0.006 μ. (τό 0 )-0.015 μ. (τό Α).
Β'-Γ' αί. μ.Χ.

Ονάγοντος

Ό κατασκευαστής ούτος σωλήνων είναι γνωστός καί έξ ετέρου σφραγίσματος έπί τε-

78. Βλ. άνωτέρω σχόλια είς στ. 1-5.
79. Βλ. Pape-Benseler, Worterbuch der griech. Eigennamen, Braunschweig 1884, μή άποθησαυρισμένα 

δέ παρά Bechtel, Histrosche Personennamen, 1917, όπου μόνον τό όνομα Κωτίλα.
80. Πρβλ. Κόστυλος είς έπιγραφήν έκ Λατοϋς, έν BCH LXII (1938), 389 έξ., στ. 8 καί 11.
81. Πρώτη μνεία υπό Ν. Πλάτωνος, Κρητ. Χρον. ΙΑ’ (1957), 339- πρβλ. BCH LXXXII (1958), 791.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ II 153

μαχίου παρομοίου σωλήνος82 έκ τοΰ γειτονικοΰ πρός Άσίτες 'Αγίου Μύρωνος· τά δύο 
σφραγίσματα είναι σχεδόν όμοια.

Τό όνομα Ονάγων κατά Blass83 84 παράγεται έκ τοϋ Εύάγων.

4. (Π ί ν. 67γ). Στήλη έπιτύμβιος ναϊδιόσχημος έκ λευκού μαρμάρου, όλ. ΰψους 1.07 μ., 
άποκεκρουμένη τήν κάτω δεξιάν γωνίαν μετά μέρους τής έπιγραφής. Μεταξύ δύο κοριν
θιακών κιόνων είκονίζεται έν άναγλύφω δεξίωσις· άριστερά άνήρ καί δεξιά γυνή άπο
κεκρουμένη τήν κεφαλήν. Τό άνάγλυφον έπιστέφεται ύπό άετώματος μετά γεισιπόδων 
καί τριών άνθεμίων, διακοπτομένου ύπό μεταλλίου πεταλοειδούς φέροντος άποκεκρου- 
μένον γοργόνειον.

Εύρέθη ύπό τοΰ φιλάρχαιου δημάρχου κ. Ρούσσου Καπετανάκη έντετειχισμένη εις 
τήν έν 'Αγίω Νικολάφ οικίαν τοΰ πάππου του καί άπετέθη παρ’ αυτού είς τό αυτόθι Μου- 
σεϊον ( εύρετ. 363 ).

2 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. 0.015 μ. (τό 0 )-0.025 μ. (τό A).
Α' αί. π.Χ.

Πάγων Πάγωνος ό Πά[γωνος] 

καί Άριστονώι Πάγω[νος.]

Τό όνομα Πάγων84 κατά πρώτον έμφανίζεται ενταύθα είς τάς έπιγραφάς τής Λατοΰς 
πρός Καμάρα, άπαντα όμως είς δύο γειτονικός πρός αυτήν πόλεις, είς Όλοΰντα85 καί 
Ίστρώνα86. Προφανώς ό έν λόγφ Πάγων είναι υίός τοΰ Πάγωνος Πάγωνος τοΰ Θιοφεί- 
διος τοΰ άναφερομένου είς τήν ώς άνω έπιγραφήν έξ Τστρώνος87.

Τό όνομα Άριστονώι τυγχάνει άμάρτυρον είς τάς κρητικάς έπιγραφάς ώς καί παρά 
Bechtel HP καί Pape-Benseler. Ή διά τοΰ προσγεγραμμένου ι γραφή τής όνομαστικής 
τών είς -ώ ληγόντων δωρικών γυναικείων όνομάτων είναι συνήθης, κυρίως δέ είς έπιγρα
φάς έξ Όλοΰντος88.

82. IC I, XXVII, 4.
83. Die kretischen Inschriften, 5144. Περί μετατροπές της διφθόγγου ΕΥ είς ΟΥ βλ. Thumb, αυτόθι, 

126. Brause, αυτόθι, 15 έξ. Buck, αυτόθι, § 33a. Kiekers, Die lokalen Verschiedenheiten im Dialekte 
Kretas, 1908, 14 έξ.

84. Άποθησαυρισμένον παρά Bechtel HP (έκ τοΰ πάγος, στερεότης).
85. IC I, XXII, 48, 1.
86. IC I, XIV, 2,10 καί 11. ’Ενταύθα έμφανίζεται τρις τό όνομα τοΰτο.
87. Οΰτω φαίνεται δικαιούμενος ό Van Effenterre, REA 1943, 33 έξ., πιστεύων ότι ή έπιγραφή αΰτη 

μετεφέρθη είς Ίστρώνα έκ τοΰ λιμένος τοΰ Αγίου Νικολάου, της άρχαίας Λατοΰς πρός Καμάρα, τόπου 
εύρέσεως τής ήμετέρας έπιγραφής.

88. IC I, XXI, 21 έξ. Πρβλ. Kiihner-Blass, Ausfiihrl. Grammatik der griech. Sprache, I, 1,454. Τά παρό
μοια όνόματα τών τριών πρώτων τόμων τών Inscr. Cret. καθώς καί νεωτέρων αύτών έπιγραφών δίδονται 
ύπό L. Robert είς REG 1952, Bull. Epigr. 65. 135 καί κυρίως είς REG 1950, Bull, Epigr. 63. 170. Είς τό 
IC IV μόνον μία Μ/αστώι?, 235, 2. Είς ταΰτα ας προσθέσωμεν τήν διόρθωσιν τής IC II, X, 19, 1 καί 6: 
Πείσων είς Πεισαη καί τής Iscr. Brit. Mus. 380: Πάρμων είς Παρμώι, ύπό A. Wilhelm, Symbolae Oslo- 
enses, Suppl. XIII, Griech. Epigramme aus Kreta, 10-12· αύτόθι πολλά παραδείγματα είς -άη έκ τών έκ
τος τής Κρήτης έπιγραφών.
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5. (Π ί ν. 67 β). Στήλη έπιτύμβιος έκ λευκοϋ μαρμάρου, σωζ. ύψους 0.425 μ., σφζ. πλά
τους 0.34 μ. καί πάχους 0.13 μ., άποκεκρουμένη πανταχόθεν. Ή επιγραφή πλαισιοϋται 
ύπό αυλακώσεων τομής τριγωνικής, άνω μιας, κάτω δέ και είς άπόστασιν δύο.

Εύρέθη τφ 1961 εϊς "Αγιον Νικόλαον ύπό τοϋ κ. Ρούσσου Καπετανάκη καί άπετέθη 
ύπ’ αύτοΰ είς τό αύτόθι Μουσεΐον (εύρετ. 1646).

3 στίχοι.
"Υψ. γραμμ. 0.018 μ. ( τό C )-0.02 μ. ( τό A ).
Β'-Γ at. μ.Χ.

[----------Jo ας Σωτείρα [τη]

[ίδί]α σνμβίω μν[η-]
··

μης χάριν.

Πάμπολλα είναι τά είς -ρας λήγοντα άνδρικά ονόματα.
Συχνότατα άπαντά έν Κρήτη τό όνομα Σώτειρα, κατά πρώτον όμως ένταϋθα εις τάς 

έπιγραφάς τής Λατοϋς προς Καμάρα.

6. (Πίν. 71 α). Στήλης έπιτυμβίου τό άνω δεξιόν τμήμα, έκ κυανοφαίου μαρμάρου, 
σωζ. ύψους 0.27 μ., σωζ. πλάτους 0.20 μ. και μεγ. πάχους 0.09 μ. "Ανω, μόλις προεξέ- 
χουσα πλατεία ζώνη, στεφομένη ύπό κυματίου έκ ταινίας καί ήμικυλίνδρου. Παραλ- 
λήλως προς τον άξονα τής στήλης έχαράχθη είς δευτέραν προφανώς χρήσιν έπιγραφή 
έπιτύμβιος, έχουσα ώς άνω δψιν τήν αρχικήν δεξιάν.

Εύρέθη άγνωστον πότε καί είς ποιαν ακριβώς θέσιν παρά τόν "Αγιον Νικόλαον καί 
άπετέθη υπό χωρικού τίνος είς τό αύτόθι Μουσεΐον ( εύρετ. 209).

2 στίχοι.
"Υψ. γραμμ. 0.008 (τό 0)-0.022 (τό Ε).

Καλλιόπη
'Ερμέρωτι.

"Απαξ άπαντά έν Κρήτη τό όνομα Καλλιώπα, είς προσφάτως έν Σητεία άνακαλυφθεΐ- 
σαν89 90 έπιγραφήν, μή άποθησαυρισθεΐσαν είς τάς Inscr. Cret.

Τό όνομα rEp μέριας80 τυγχάνει άμάρτυρον είς τάς κρητικάς έπιγραφάς, άποθησαυρι- 
σμένον όμως παρά Pape-Benseler.

7. (Π ί ν. 68 α). Στήλη έπιτύμβιος έκ κυανοφαίου άσβεστολίθου (κοιν. σιδερόπετρα, 
ό calcarius subcaeruleus τών Inscr. Cret. ), σωζ. ύψους 0.44, μ., πλάτους 0.40 μ. καί πά
χους 0.32 μ., άποκεκρουμένη τό κάτω μέρος ώς καί τό πλεϊστον τής δεξιάς πλευράς.

Εύρέθη91 τώ 1940 είς Όλοϋντα κατά τάς άλυκάς καί μετεφέρθη ύπό τοϋ κ. Ρούσσου 
Καπετανάκη είς τό Μουσεΐον 'Αγίου Νικολάου (εύρετ. 1635).

89. Paul Faure, BCH LXXXIII (1959), 732.
90. Ίσως οδτω πρέπει νά συμπληρωθή ό στ. 2 τής έπιγραφής έπί άγγείου έξ Άμνισοΰ------ ΜΕΡΩΣ,

Μαρινάτος, ΠΑΕ 1934, 132, τήν όποιαν ό ίδιος συμπληροϊ έν ΠΑΕ 1938, 136 είς Παι]δέρωςΊ
91. Πρώτη μνεία είς Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών Δ' (1941), 274.
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3 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. 0.015 μ. ( τό 0 )-0.035 μ. (τό Ρ ). 
Β' αί. π.Χ.

( Ευ )φρανίω/ ν ]

Φίλοστράτου

χαίρε.

Τό όνομα Ενφρανίων τυγχάνει άμάρτυρον εις τάς κρητικάς έπιγραφάς καί μή άποθη- 
σαυρισμένον παρά Bechtel HP καί Pape-Benseler.

Συχνάκις άπαντα έν Κρήτη τό όνομα Φιλόστρατος.

8. ( Π ί ν. 68 β ). Στήλη έπιτύμβιος εκ κυανοφαίου ασβεστόλιθου, ύψους 0.39, μ. πλά
τους 0.31 μ. καί πάχους 0.25 μ., άποκεκρουμένη τάς άνω γωνίας.

Στοιχεία εύρέσεως ώς τά τής ανωτέρω έπιγραφής· Μουσεϊον 'Αγίου Νικολάου (εύ- 
ρετ. 1634).

Τό όνομα 'Ιλερίων εμφανίζεται κατά πρώτον ένταϋθα εις τάς κρητικάς έπιγραφάς, 
δέν είναι δέ άποθησαυρισμένον παρά Bechtel HP ( μόνον τό Ίλαρίων) καί Pape-Benseler.

9. (Π ί ν. 68 γ ). Βωμίσκος έπιτύμβιος εκ κυανοφαίου άσβεστολίθου, ύψους 0.46 μ., 
πλάτους 0,445 μ. καί πάχους 0.375 μ., άποκεκρουμένος δλην σχεδόν τήν φέρουσαν ίχνη 
όρθογωνίου τόρμου άνω πλευράν μετά τοΰ πλείστου τής έπιγραφής.

Στοιχεία εύρέσεως ώς τά τής άνωτέρω έπιγραφής- Μουσεϊον 'Αγίου Νικολάου (εύ- 
ρετ. 1653 ).

2 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. 0.018 μ. ( τό Ο )-0.03 μ. ( τό I). 
Β' αί. π.Χ.

['Ιλ] ερίων 
’Ιλερίωνος

2 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. 0.022 μ. (τό 0)-0.025 (τό Ν). 
Ίσως Α' αί. π.Χ.

ΉΨ[ - 
Όν[ασ

]
]

Ένταϋθα υπάρχει εύρεΐα δυνατότης συμπληρώσεως δΤ ένός των έν Κρήτη άπαντώντων 
ονομάτων, όπως Ώφελίων, Ήφαλίων ή ’Ωφέλιμος διά τό πρώτον και:Ονάσανδρος 92, Όνα- 
σάδας93. Όνασίφορος, Όνασίχαρμος ή Όνασίων διά τό δεύτερον.

92. Εις Όλούντιος τοΟ Α' ίσως αί. μ.Χ. IC I, XXII, 63.
93. Είς Όλούντιος τ&ν χρόνων τού Τιβερίου. IC I, XXII, 12, 9.
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10. ( Π ί ν. 71 β ). ’Ογκόλιθος έκ κυανοφαίου ασβεστόλιθου, ΰψους 0.155 μ., πλάτους 
0.60 μ. καί πάχους 0.29 μ. Άναθυρώσεις έπΐ τής άνω, τής κάτω καί των πλαγίων όψεων.

Περισυνελέγη άγνωστον πότε είς Όλοΰντα κατά τάς άλυκάς υπό τοΰ κ. Ν. Παστάκη 
καί άπετέθη εϊς τό Μουσείο ν 'Αγίου Νικολάου (εύρετ. 1640).

5 στίχοι.
"Υψ. γραμμ. 0.016 μ. ( τό 0 )-0.023 μ. (τό A ).
Β’ αϊ. π.Χ.

ΈπΙ Ίατροκλεϋς, Γναΐον Τν[δί~] 

κιον Μακούιον "Ορατία Άκνλα 

καί Μέγων Διονυσίου την γυ

ναίκα αυτόν Όλοντίων πρόξεν

οι καί πολεΐται, αυτοί καί έγ(γ)ονοι

Στ. 5. Πολεΐται άντί πολϊται: είς έπιγραφάς των υστέρων χρόνων δέν είναι σπανία 
ή γραφή τοΰ ι διά ει, ήδη όμοιου φωνολογικές94.

Στ. 5. ’Έγ(γ)ονοι άλλ’ έξ ίσου καλώς ε(κ)γονοι. Ό άμάρτυρος έν Κρήτη τύπος έγονοι 
θά προϋπέθετε γραφικήν ή καί φωνητικήν άπλοποίησιν τοΰ γγ είς γ95.

Διά τοΰ ψηφίσματος τούτου γνωρίζομεν ένα είσέτι δαμιοργόν των Όλουντίων, τόν 
’Ιατροκλέα. Είς Ίατροκλής είναι ήδη γνωστός είς μίαν έξ Όλοΰντος έπιτύμβιον έπιγρα- 
φήν96. 'Ως γνωστόν, δαμιοργός είναι ό τίτλος τοΰ έπωνύμου άρχοντος—τοΰ πρωτοκό- 
σμου—τής Όλοΰντος 97, κατά μίμησιν των Ροδίων98 99, αλλά καί τοΰ τής Πολυρρηνίας", 
κατά μίμησιν των ’Αχαιών, ίσως δε καί τοΰ τής Κυδωνιάς100.

Πλήν των κοινοτάτων Γναϊος καί Διονύσιος, τά λοιπά όνόματα τής επιγραφής, Τυ- 
δίκιος, Μακούιος, 'Ορατία, Άκνλας καί Μέγων101 τυγχάνουν άμάρτυρα έν Κρήτη.

Ή έρμηνεία τοΰ κειμένου παρέχει πράγματα- τά όνόματα δύο έκ των άναφερομένων 
προσώπων τίθενται κατ’ όνομαστικήν, των λοιπών δέ δύο κατ’ αιτιατικήν. Δύο έκδοχαί 
φαίνονται πιθαναί: πρόκειται είτε περί προξενικού είτε περί τιμητικοΰ ψηφίσματος.

Κατά τήν πρώτην έκδοχήν, ή 'Ορατία, γυνή ή θυγάτηρ τοΰ Άκνλα καί ό Μέγων τοΰ 
Διονυσίου είναι τά κυρίως τιμώμενα πρόσωπα διά τής προξενιάς καί πολιτείας των Ό-

94. Buck, αυτόθι, § 21, σ. 27. Είς τάς κρητικάς έπιγραφάς πρβλ. ICIV, 215, 6 καϊ 216, 4.
95. Buck, αυτόθι, § 86, 3.
96. IC I, XXII, 27, A 2. Έτερος είς τήν IC II, XXIII, 27, 2, 52.
97. IC I, XXII, 4, A 31, 35, 57· ΒI, 19, 35, 61. Πρβλ. REG 1933, 439-442 καϊ Van Effenterre, αυτόθι, 319,1.
98. Μετά τής Ρόδου είχον οί Όλούντιοι στενάς σχέσεις- ό τίτλος οδτος έλήφθη ίσως έκ τής Καμίρου, 

όπου έχρονολόγουν κατά τούς δημιουργούς· πρβλ. Muttelsee, αύτόθι, 20, σημ. 2.
99. IC II, XXIII, 7 Α καί Β- ίσως καί ή 8.
100. ’Εάν είναι όρθή ή διόρθωσις τού L. Robert, REG 1961, Bull. Epigr. 74, 494 τής ύπό τοΰ ’Εφό

ρου κ. Στ. ’Αλεξίου εύρεθείσης έπιγραφής, BCH LXXXIII (1959), 752.
101. Άποθησαυρισμένον παρά Bechtel HP.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ II 157

λουντίων, ταϋτα δέ, δχι μόνον κληροδοτούν τά παρεχόμενα προνόμια, ώς εΐθισται, είς 
τούς έκγόνους των, αλλά καί έπεκτείνουν ταϋτα εις δύο είσέτι συγγενικά των πρόσωπα 
τής εκλογής των, ή πρώτη μεν είς τόν Γναϊον Τνδίκιον Μακονιον, πολίτην ρωμαΐον ώς 
έχοντα τά tria nomina, ίσως τόν κηδεστήν της, ό δεύτερος δέ είς τήν γυναΐκά του. Μία 
τοιαύτη έπέκτασις τής πολιτείας καί προξενιάς ύπ’ αύτών των ιδίων των τιμωμένων είς 
έτερα πρόσωπα είναι άγνωστος είς τάς κρητικάς έπιγραφάς, καθ’ όσον δέ γνωρίζομεν 
καί είς τάς έλληνικάς καθόλου, δέν θά ήτο όμως ίσως άδύνατος, δοθέντος ότι τόσον ή 
πολιτεία όσον καί προξενιά φέρονται ώς έχουσαι περισσότερον τιμητικόν χαρακτήρα 
παρά ούσιαστικόν102 103.

Κατά τήν δευτέραν έκδοχήν, τήν οποίαν προτιμά ό έπιγραφικός καί φίλος κ. Σ. Ν. 
Κουμανούδης, δέν πρόκειται περί προξενικού άλλά περί τιμητικού ψηφίσματος: ή 'Ορα- 
τία τοϋ Άκνλα έτίμησε103 τόν Γναϊον Τνδίκιον Μακούιον, ομοίως δέ ό Μέγων τοϋ Διο- 
ννσίου τήν γυναΐκά του- τειθεμένης ένταϋθα άνω τελείας, τό λοιπόν κείμενον θά πρέ
πει νά έννοηθή ώς παράθεσις των τίτλων των τιμώντων προσώπων: ή Όρατία καί ό 
Μέγων είναι πρόξενοι τών Όλουντίων καί πολΐται κλπ.

Ή δεύτερα αΰτη έρμηνεία έχει έναντίον αυτής τήν τελείως άνώμαλον σύνταξιν, ή 
πρώτη όμως έπί πλέον καί τό άμάρτυρον μιας τοιαύτης διαδικασίας.

11. (Π ί ν. 69 α). Στήλη έπιτύμβιος έκ κυανοφαίου άσβεστολίθου, ύψους 0.40 μ., πλά
τους 0.25 μ. καί πάχους 0.19 μ., άποκεκρουμένη τήν άνω δεξιάν γωνίαν.

Εύρέθη τώ 1940 είς Όλοΰντα104 κατά τάς άλυκάς καί άπετέθη είς τό Μουσεϊον 
'Αγίου Νικολάου (εύρετ. 1643 ).

4 στίχοι.
"Υψ. γραμμ. 0.02 μ. (τό 0 )-0.025 μ. (τό I).
Β -Γ αί. μ.Χ.

Έπίχαρι( ς)
Εντνχον,

Άννία 
Ά ννίον.

Τό γυναικεΐον όνομα Έπίχαρις, άποθησαυρισμένον παρά Bechtel HP, έμφανίζεται 
κατά πρώτον ένταϋθα είς τάς κρητικάς έπιγραφάς, ένω τό άντίστοιχον άνδρικόν Έπι- 
χάρης άπαντα ήδη άπαξ105.

Τό όνομα Εϋτνχος άπαντά τρις είς τάς κρητικάς έπιγραφάς106. Εις Εϋτν[χοςϊ μαρτυ- 
ρεϊται καί υπό μιας τών έξ Όλοΰντος έπιγραφών107, κεχαραγμένης έπί βράχου είς τήν 
πρό τής Σπιναλόγκας χερσόνησον.

102. Πρβλ. G. Klaffenbach, Griech. Epigraphik, 80 έξ.
103. "Η ανέγραψε, όλιγώτερον πιθανόν.
104. Πρώτη μνεία είς Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. Δ’ (1941), 274.
105. IC I, V, 30.
106. IC I, XV11I, 98, A I καί 2. IC II, III, 30, 2.
107. IC I, XXII, 64 α.
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Ίο δνομα Άννία άμάρτορον έν Κρήτη, ένώ τό δνομα "Αννιος άπαντα ήδη εις μίαν ή 
δύο των έξ Όλοΰντος επιγραφών108, έπί βράχου, ώς ανωτέρω.

12. ( Π ί ν. 69 β). Στήλη έπιτύμβιος έκ κυανομέλανος άσβεστολίθου, γύψους 0.56 μ., 
πλάτους 0.31 μ. καί πάχους 0.11 μ., άποκεκρουμένη τό δεξιόν μέρος· χονδροειδούς 
λαξεύσεως.

Περισυνελέγη τώ 1961 εις τήν περιοχήν τής Λατοϋς ύπό τού φύλακος ’Αρχαιοτήτων 
καί άπετέθη είς τό Μουσεΐον 'Αγίου Νικολάου ( εύρετ. 1648).

2 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. 0.021 μ. (τό 0 )-0.043 μ. ( τό Β ). 
"Ισως Γ' αί. π.Χ.

Βαναι[ω ------------- Με-]

λανθίο[υ-----------------------]

Τό πρώτον δνομα εμφανίζει δυσχερείας- ίσως είναι σχετικόν προς τό δυσερμήνευτον 
γυναικείο ν δνομα Βαναω ή Άβαναω τού έπιγράμματος IC II, X, 21, 1.

Τό δνομα Μελάνθως τυγχάνει ήδη γνωστόν έν Κρήτη109, άποθησαυρισμένον δέ παρά 
Bechtel HP.

13. ( Π ί ν. 70 α ). Στήλη έπιτύμβιος έκ κυανοφαίου άσβεστολίθου, όλ. ύψους 1 μ., πλά
τους άνω 0.48 μ. καί κάτω 0.56 μ., πάχους δέ 0.16 μ. "Ανω άπολήγει είς πέντε άκατέργαστα 
άνθέμια, κάτω δέ εις έμβολον. Άποκεκρουμένη τήν άνω άριστεράν γωνίαν. Ή ένεπίγρα- 
φος δψις φέρει κάτω άνάγλυφον ταινίαν πλάτους 0.05 μ., προεξέχουσαν κατά 0.018 μ.

Εύρέθη παρά τό χωρίον Λακκόνια Μιραμπέλλου κατά τον άγρόν τού κ. Ήρ. Άλέξη 
καί άπετέθη ύπ’ αυτού, άγνωστον πότε, είς τό Μουσεΐον Αγίου Νικολάου ( εύρετ. 205 ).

4 στίχοι.
"Υψ. γραμμ. 0.028 μ. ( τό Ω )-0.032 μ. ( τό Τ ).
Β'-Γ' αί. μ.Χ.

Ενφράνωρ 
Άρχαγάθα 
Tfj θνγατρί 
μνήμης χάριν.

Τό δνομα Ενφράνωρ άπαντα συχνάκις είς τάς κρητικάς έπιγραφάς110.

108. IC I, XXII, 64 m, ίσως δέ καί IC I, XXII, 64 f.
109. IC I, V, ’Αρκάδες, 20, A 8 καί IC I, VIII, Κνωσός, 31. 2.
110. IC I, XXII, 4, A 19. IC, II, V, 28, 4. IC, III, III, 7, 29' IV, 31, 2' VII, 14, 2/3. IC1V, 241, 3/4.
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Ίο δνομα Άρχαγάθα τυχάνει άμάρτυρον έν Κρήτη ώς καί παρά Bechtel HP, δπου μό
νον τό άνδρικδν Άρχάγαθος, δνομα παράλληλον προς τό Άγάθαρχος.

14. ( Π ί ν. 69 γ). Πεσσίσκος επιτύμβιος έκ κυανοφαίου μαρμάρου, ύψους 0.49 μ., 
πλάτους 0.33 μ. καί πάχους 0.23 μ. Καλής διατηρήσεως.

Ευρέθη εις "Αγιον Νικόλαον κατά τόν λόφον τοΰ Διοικητηρίου, άπετέθη δε υπό τού 
τ. εκτάκτου έπιμελητοϋ Αρχαιοτήτων κ. Άμαριωτάκη, άγνωστον πότε, είς τό αότόθι 
Μουσεΐον ( ευρετ. 208 ).

2 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. 0.013 μ. ( τό 0 )-0.019 μ. (τό Κ).
Γ αί. π.Χ.

Μνασστοκλής
Ένίπαντος.

Στ. 1. Ό διπλασιασμός τοΰ σ είς τό δνομα Μναστοκλής όφείλεται είς ένα συλλαβι
κόν χωρισμόν καθ’ δν τό σ ήκούετο καί είς τό τέλος τής μιας συλλαβής καί είς τήν άρ- 
χήν τής έτέρας m.

Άμφότερα τά όνόματα111 112, άγνωστα είς τήν λοιπήν Κρήτην, άπαντοϋν συχνότατα είς 
τήν περιοχήν τής Λατοΰς προς Καμάρα113, όπόθεν ή παρούσα έπιγραφή, καθώς καί είς 
ένίας των γειτονικών πόλεων: Λατώ114, Όλοΰντα115 Ίστρώνα116 καί Ίεράπυτναν117.

15. ( Π ί ν. 70 β). Άπότμημα στήλης έκ κυανοφαίου μαρμάρου, σωζ. ύψους 0.15 μ., 
σιρζ. πλάτους 0.13 μ. καί σφζ. πάχους 0.08 μ., άποκεκρουμένον πανταχόθεν πλήν μέρους 
τής άνω δψεως.

Ευρέθη τώ 1960 είς "Αγιον Νικόλαον ύπό τοΰ κ. Ρούσσου Καπετανάκη καί άπετέθη 
υπ αύτοΰ είς τό αυτόθι Μουσεΐον (ευρετ. 1650).

5 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. α' στίχου 0.03 μ., λοιπών 0.01 μ.
"Ισως Β' αί. π.Χ.

[Θεοί. Άγα]θα [ιΤνχ α ι. ]
[Τάδε σννέΟεντο Λάτιοι καί'Ιεραπ]ν[τ]νιοι κα[ί?------------- ]

[---------επί κόσμω]ν τών σ[νν)--------------τώ---------------------- ]

[------------------- ν] ΑΥΤΙ [------------------------------- ]

5. [------------------- --] Τ[ον-----------------------------------]

111. Πρβλ. Buck, αυτόθι, § 89, σ. 75.
112. Άποθησαυρισμένα παρά Bechtel HP- τό δνομα Ένίπας έκ τοΰ Αίπτ^έπίπληξις, έπιτίμησις.
113. Μναστοκλής έν IC I, XVI, 26, 6/7- 33, 4· 51, 2. Ένίπας έν IC I, XVI, 25, 5· 31, 9.
114. Μναστοκλής έν IC I, XVI, 4, Β 58· 26, 3· 32, 3. Επίσης έν BCH LXII (1938) 389 έξ., στ. 10.
115. Μναστοκλής έν IC I, XXII, 4, Α 41· 8, 5. Ένείπας έν IC I, XXII, 59, 1 /2.
116. Ένίπας έν IC I, XIV, 2. 9.
117. Ένίπας έν 1C ΙΠ, III, 4, 3, 60.
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Κατά τά φαινόμενα πρόκειται περί συνθήκης μεταξύ 'Ιεραπυτνίων άφ’ ένός καί Λατίων 
άφ’ έτέρου, έφ’ όσον εις τήν πόλιν των τελευταίων ευρέθη ή έπιγραφή' διά τόν λόγον 
αυτόν έτέθη είς τήν συμπλήρωσιν πρώτον τό όνομα των Λατίων. Έάν δέ δεχθώμεν τήν 
πιθανήν συμπλήρωσιν κα[1-----], τότε θά συμπεριλαμβάνηται καί τρίτη πόλις είς τήν

συνθήκην, ίσως ή Όλους, πλησιόχωρος πρός τήν Λατώ καί παρά τάς ύφισταμένας περί 
των όρίων διαφοράς, συχνάκις πολιτικώς συνεργαζομένη πρός αυτήν118.

ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΒΑΡΑΣ

118. Πρβλ. IC I, XVI, 5.
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’Ανδρών δικαίων χρόνος σωτήρ άριστος 

Πίνδαρος

’Από τότε πού ξαναδημοσίευσα τον επιτύμβιο βωμό πού είδε γιά πρώτη φορά στήν Κο
μοτηνή ό J. Arthur R. Murno JHS 16 (1896) 318 άριθ. 15. OJH 39 (1952) Beiblatt, 1 κέ. καί 
είκ. 1-2)1 καί υποστήριξα, πώς ό τόπος2 αυτός 0ά πρέπει νά άντιπροσωπευθή μιά μέρα 
με περισσότερα παραδείγματα άπό τις παραλιακές περιοχές τής Θράκης, σημείωσα με 
τον καιρό τούς παρακάτω άκόμη βωμούς.

II. Κομμάτια άπό ένα ξεχωριστό παράδειγμα, πού είχε τουλάχιστο στο δεξιό, σέ σχέ
ση μέ τον θεατή, κρόταφο μιά έπιγραφή καί στήν πρόσοψή του τήν άνάγλυφη παράσταση 
λυρωδοϋ. Τό μνημείο βρέθηκε κάποτε άκέραιο στο χωριό Λοφάρι τής περιοχής Κομο-

1. Στήν ύποσημείωση 2 τής μελέτης λέγεται ότι δέν μπορέσαμε νά ξαναβροΟμε τό βωμό υστέρα άπό 
τις δύσκολες ήμέρες τής κατοχής. Ευτυχώς ξαναβρέθηκε άργότερα τό άρχαΐο καί πήγε έτσι πάλι, μαζί 
μέ πολλά άλλα κομμάτια, στή Συλλογή Κομοτηνής (Προανασκαφικές Έρευνες, 43 σημ. 3, 82).

2. Πρβλ. C.G. Yavis, Greek altars, Saint Louis Univ. Studies I (1949) 131 § 52,154 § 61 καί κυρίως 171 
κέ. § 65, 173 άριθ. 6-28, παραδείγματα μικρών βωμών άπό τήν Όλυνθο.

21
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τηνής, κομματιάστηκε δμως δυστυχώς άργότερα στο χωριό Κίρκη. Ύστερα άπό τόν δεύ
τερο Παγκόσμιο πόλεμο δέν ξαναβρέθηκαν όλα τά κομμάτια του ( Προανασκαφικές Έ
ρευνες στη Θράκη, Θεσσαλονίκη 1958,42 κέ. καί είκ. 5-8, πίν. 8' τελευταία χρόνια του 
αυστηρού ρυθμού).

III. ’Ανεπίγραφος πώρινος βωμός (Πίν. 73α, β καί Σχεδ. 1). Βρέθηκεστάσωρολίθια 
πού έγιναν άπό τή μηχανική καλλιέργεια των Σαρακατσαναίων, έξω άπό τή γραμμή τού 
βορείου τείχους τής Στρύμης (;), κοντά στό λαιμό πού χωρίζει τή χερσόνησο άπό τήν 
υπόλοιπη χθαμαλή περιοχή (Προανασκαφικές Έρευνες, χάρτης 2, σημ. Τ-Τ, άνατο- 
λικά άπό τόν καρρόδρομο). Ό βωμός θά πρέπει νά ήταν άρχικά «προσωκοδομημένος» 
κάπου. Επειδή ό πώρος είναι πολύ σαθρός καταφαγώθηκε σέ πολλά σημεία του. Ή 
κάτω έπιφάνειά του είναι άνώμαλη. Στήν πρόσοψή του έχει δύο μεγάλες κοιλότητες. 'Η 
έπιφάνειά της είναι γενικά κάπως άδριά καί όχι καλοδουλεμένη. Ίσως νά ήταν άρχικά 
έπιχρισμένη. Βοήθησαν όπωσδήποτε στήν κάκωσή της καί τά άλέτρια τής μηχανικής 
καλλιέργειας.

Στήν έπάνω έπιφάνειά του έχει ό βωμός ένα στρογγυλό τόρμο. Διάμετρος 0,13 μ. καί 
βάθος 0,3 μ. Τό άργό κυμάτιο τής βάσης (ύψος 0,10 μ.) καί τού άβακος στεφανώνει καί 
τίς δύο πλάγιες πλευρές του. Φαίνεται πώς στήν πρόσοψη έχει άπολεπισθή. Διαστά
σεις: ύψος 0,75 μ. Μεγαλύτερο πλάτος κάτω 0,52 μ. έπάνω 0,50 μ. Στή βάση τού όρθο- 
στάτη 0,43 μ., στήν άπόληξή του 0,39 μ. Ή μείωση έτσι τού συνόλου είναι αισθητή. 
Μεγαλύτερο σωζόμενο πάχος κροτάφου 0,40 μ.

IV. Ενεπίγραφος μαρμάρινος βωμός (Π ί ν. 72 α καί Σχεδ. 2), πού προέρχεται άπό τά 
χωράφια πέρα άπό τό λαιμό πού χωρίζει τή χερσόνησο τής Στρύμης(;) άπό τήν υπόλοιπη 
χθαμαλή περιοχή καί συγκεκριμένα άπό τό χωράφι τού Παναγιώτη Δάδου 'άπό τήν Ξυ- 
λαγανή. Τό χωράφι αότό βρίσκεται λίγο πιό άνατολικά άπό τήν «άντλία»τού άγροκτή- 
ματος Τριαρίδη (Προανασκαφικές Έρευνες, χάρτης I, λ.Τριαρίδη). Ό χωρικός, στήν 
αύλή τού όποιου πρωτοεΐδα τό βωμό, λέγει ότι τόν είχε έκεϊ άπό πολύν(;) καιρό. Σή
μερα βρίσκεται στή Συλλογή Κομοτηνής (ΑΔ 17 (1961 /2) Χρονικά σ. 258 κέ.). Διαστά
σεις: Ύψος 0,78 μ. Μεγαλύτερο πλάτος κάτω 0,48 μ., έπάνω 0,45 μ. Στή βάση τού όρ- 
θοστάτη 0,43 μ., στήν άπόληξη 0,40 μ. Πλάτος κροτάφων 0,37-0,43 μ., 0,36-0,39 μ. 
Ή μείωση τού βωμού είναι άρκετά αισθητή.

"Ολες οί πλευρές τού μνημείου είναι καλοδουλεμένες. Ή ταινία στή βάση έχει ύψος 
0,9 μ. Τό άργό κυμάτιο μαζί μέ τόν άβακα 8,10 μ. Περιθέουν όλες τίς πλευρές του, έπά
νω καί κάτω, άπολεπίσθηκαν όμως μεταγενέστερα, γιατί όπως φαίνεται καί άπό τό κο
νίαμα τής πρόσοψής του, ήταν έμπόδιο στό χτίσιμό του σέ κάποιο νεώτερο τοίχο. Ή 
έπάνω έπιφάνειά τού βωμού είναι, λίγο πιό μέσα άπό τήν έπίστεψή του, κάπως άδριά. 
Μάρμαρο θασίτικο. Επιγραφή:

"Ερμων 

Πολυαρήτον.

"Υψος γραμμάτων 3,5 - 4,5 μ. Ή άρχιτεκτονική τού μνημείου καί τό σχήμα τών γραμ
μάτων τό χρονολογούν στά μέσα τού 4ου π.Χ. αί.

Τό κύριο όνομα "Ερμων είναι καί άπό άλλοΰ γνωστό: "Ερμων Δημητρίον Άβνδηνός, 
άπό έπιγραφή Σαμοθράκης IG XII, 8 183, II. "Ερμων Κνδίον Καννιος, IG ό.π. 170, 49.
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Βλ. καί Suppl. Epigr. στήν ’Αττική, "Ερμων :Ύβ[άδης] άπό τήν ’Αγορά άριθ. εύρ. I, 
1525' Β. D. Meritt, Hesperia XXI (1952) 373, άριθ. 23' "Ερμων ’Απολλώνιου Στει- 
ριενς, IG, II2, 7461 κ. άΑ Ίο δνομα Πολυάρητος είναι πολύ γνωστό στή Θάσο. Πολυά- 
ρητος ό Θάσιος, μάντις, IG δ.π. σ. 77. Πολυάρητος 'Ιστιαίον πρόξενος, σ. 267, 3.6.7 
Πολυάρητος Πολυαρήτου, σ. 7. Άριστόμαχος, Λεόντιος καί Σπίνθαρος Πολυαρήτου, 
σ. 78, έτους 404 π.Χ.

V. Τόν συνηθισμένο τύπο τών έπιτυμβίων βωμών έχει προφανώς ύπόψη της ή ένεπί-

Ο 10 20 c/m

Σχεδ. 2. Ό βωμός τοϋ Πίν. 72α. Πρόσοψη καί κρόταφος

γραφή βάση γιά ένα «σήμα» άπό τήν Μεσημβρία (Π ί ν. 73 γ). Ό νεκρός λεγόταν Όρ- 
φεύς Κίληβύζο(υ): (Γ. Μπακαλάκη, ’Αρχαιολογικές Έρευνες στή Θράκη, 1959-1960, 
σ. 14 καί πίν. 3, ε καί 5, α). Διαστάσεις τής βάσης: Ύψος 0,40 μ. Κάτω πλάτος στήν πρό
σοψη 0,46 μ. έπάνω 0,38 μ. Πάχος κροτάφων 0,35 μ. Διαστάσεις τοϋ τετραπλεύρου τόρ
μου τοϋ σήματος 0,26 X 0,10 μ., βάθος 0,3.

Ή γνώμη μου έτσι, δτι οί έπιτύμβιοι αύτοί βωμοί «μέ τήν άπλούστατη τεκτονική τους» 
θά έπικρατοΰσαν στά θρακικά παράλια στον 5ο καί 4ο π.Χ. αί.3 4 βεβαιώνεται άπό τά 
νεώτερα ευρήματα, πού έντοπίζονται, τούλάχιστο σήμερα, στή Στρύμη(;) ’Αλλά καί ή 
άλλη παλαιότερη τοϋ W. Altmann, Die romische Grabaltare, Berlin 1905,27, δτι πρόκει
ται τάχα γιά ένα «πανάρχαιο δυτικο-ρωμαϊκό τύπο έπιτυμβίων μνημείων» άποδεικνύεται

3. Τήν συμπλήρωση άπό άττικές έπιγραφές τήν όφείλω στήν Κα Ντίνα Πέππα-Δελμούζου, καί 
πολύ τήν εύχαριστώ κι άπό έδώ γι’αυτήν.

4. OJH. 39 (1952) Beiblatt σ. 6.
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μέ τόν καιρό όχι σωστή. Γιατί τά «κλασσικά» παραδείγματα όσο πάνε καί αύ- 
ξαίνουν.

Μερικά «έλληνιστικά» παραδείγματα τοϋ τύπου, πού δένουν τούς πολύ μεταγενέστε
ρους, τούς γνώριμους άπό δλα τά μουσεία τής βορείου Ελλάδος ένεπιγράφους έπιτυμ- 
βίους, άλλά καί άναθηματικούς βωμούς των αύτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων, μέ τούς 
δικούς μας έδώ, παράθεσε άλλοτε ό Σ. Πελεκίδης5 6. Εύπρόσδεκτα είναι τά νέα πρώιμα 
έλληνιστικά παραδείγματα άπό τήν Πέλλα (Ph. Petsas, Balkan Studies 54 (1963) σ. 163, 
άριθ. 6 καί πιν. III, 2. IX, 4. Πρβλ. καί πιν. VI, 2. σ. 165, άριθ. 10, όπου όμως χαρακτη
ρίζεται τό μνημείο σά στήλη).

Ό τύπος τών βωμών μας άντιπροσωπεύεται, όπως είναι γνωστό, πλουσιοπάροχα καί 
άδιακρίτως μέ άναθηματικούς ή έπιτυμβίους, τόσο στις άποθήκες τών άνασκαφών τοϋ 
Ηραίου, όσο καί στά δύο Μουσεία τής Σάμου (ΑΕ 1924, 83 κέ. καί είκ. 13-15. AM 
54 (1929) 90 κέ. καί παρένθ. πίν. XXXVII κέ. 72(1957) 21 καί παρένθ. πίν. 21,2. 22,1-2. 
23, 1-2). Θά άναφέρουμε έδώ ένα δύο άντιπροσωπευτικά παραδείγματα πού είναι σή
μερα στημένα στό πρόπυλο τού Μουσείου στό Βαθύ.

Ενεπίγραφος βωμός άριθ. εύρ. 52. ύψος 0,69 μ. Επειδή ή πρόσοψη τοϋ ισόπλευρου 
βωμοϋ έχει κακοπαθήσει άρκετά, ή φωτογραφία ® (Π ί ν. 72 β) δίνει τόν δεξιό πρός τόν θεα
τή κρόταφό του. Διαστάσεις: έπάνω καί κάτω πλάτος 0,61 μ. Αμέσως κάτω άπό τό άργό 
κυμάτιο 0,53 μ., ύψος τής ταινίας στή βάση 0,095 μ., τοϋ κυματίου τής έπίστεψης 0,7 μ. 
τοϋ άβακος 0,6 μ. ’Άβακας, κυμάτιο καί ταινία περιθέουν τό βωμό. Επιγραφή: ΩΔΑ- 
ΜΑΝΤΟΣ [Α]ΝΔΡΩΝΑΚΤΙΔΕΩ. Άπό τήν τομή τοϋ άργοϋ κυματίου θά πρέπει νά άνή- 
κη ό βωμός στά όψιμα άρχαϊκά χρόνια.

Βωμός άριθ εύρ. 272, πού χρονολογήθηκε στό πρώτο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αί. (AM 
δ. π. 91 καί παρένθ. πίν. XXXVII 2· 72 (1957) 21 καί παρένθ. πίν. 22, 1-2) κι αυτός στεφα
νώνεται γύρω-γύρω μέ ιωνικό κυμάτιο καί άβακα, έπάνω στόν όποιο — δπως καί στήν 
ταινία τής βάσης του — σώζονται άρκετά καλά τά ίχνη τοϋ ζωγραφιστού μαιάνδρου.

Βωμός άριθ. εύρ. 57 (AM δ.π. 91 καί παρένθ. πίν. XXXVIII 1), πού χρονολογήθηκε 
στό β' μισό τοϋ 5ου αί., καί είναι άναθηματικός άπό δεύτερη χρήση. Τόν άνέθεσε στά 
ρωμαϊκά χρόνια κάποιος Άνθέστιος, Δαλλίω Διονύσφ.

Δέν ξέρουμε φυσικά άν ήταν καί στήν πρώτη χρήση του άναθηματικός. Τό γεγονός 
ότι τότε δέν είχε χαραγμένη έπιγραφή μας έπιτρέπει νά σκεφθοΰμε μήπως ήταν έπιτύμ- 
βιος. Κι άκόμη νά άναρωτηθοΰμε. Είναι άραγε ή δεύτερη αύτή χρήση ένα τυχαίο γεγο
νός ή μήπως ύποδηλώνει ότι καί στήν ούσία δέν ξεχωρίζουν οί έπιτύμβιοι βωμοί άπό 
τούς άναθηματικούς; Άν έρμη νεύουμε φυσικά σωστά ώς έξίσου ιερή καί τήν ύπόσταση 
τοϋ έπιτυμβίου μνημείου (Προανασκαφικές έρευνες, 5 κέ. όπου ή σχετική βιβλιογραφία).

"Οπως κι άν έχη τό πρόβλημα τοΰτο, τυπικό είναι καί στούς βωμούς άπό τή Θράκη 
δπως καί στούς σαμιώτικους, τό ξεχώρισμα τής βάσης, ή μείωση τοϋ ορθοστάτη, τά 
κυμάτια καί ό άβακας τής έπίστεψης (ΑΕ 1924, 83 καί είκ. 13-15. AM 54(1929), 90 κέ. 
πίν. παρένθ. XXXVII κέ. 72 (1957) παρένθ. πίν. 21 κ.έ.). Πολλές φορές τό κυμάτιο περι- 
θέει καί τις τέσσερες πλευρές τοϋ βωμοϋ ή είναι άργό μονάχα στήν πίσω πλευρά ή λεί

5. ’Από τήν πολιτεία καί τήν κοινωνία τής άρχαίας Θεσσαλονίκης, Παράρτημα 2ου τόμου Έπετηρ. 
Φιλοσ. Σχολ. τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1934, σ. 34.

6. Φωτογραφία τοϋ Γερμανικοϋ Άρχαιολ.Ίνστιτούτου 5844, πού τή χρωστώ στήν καλοσύνη τοϋ συνα
δέλφου κ. Homann-Wedeking. Τόν εύχαριστώ καί έδώ θερμά.
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πει άπό αύτήν όλότελα. Τό γεγονός δτι σήμερα είναι συνήθως άργό καί στήν πρόσοψη 
καί στούς κροτάφους, δέν σημαίνει δτι δέν ήταν κάποτε ζωγραφισμένο.

Στον ίδιο τύπο άνήκει δ ένεπίγραφος άναθηματικός βωμός στήν Κόρη, στήν πραγμα
τικότητα βάθρο άναθηματικοΰ άγάλματος, τού Μουσείου τής Κώ7. Βάση, ορθοστάτης 
καί έπίστεψη άπό έγγεγραμμένα άνθέμια στις γωνίες καί κυμάτιο ιωνικό στις τρεις πλευ
ρές του. Επιγραφή:

Δελψ'ις άγαλμα, γυνή Νεβρόν, Κονρη μ’ ανέβηκε 
Δ ορκάδος έγ μητρός Μνησιάναξ <5έ πατήρ.

Δέν ξεχωρίζουν άκόμη άπό τόν ένιαΐο τούτον τύπο καί οί γνωστοί στή Σάμο καί άλ
λοι) έπιτύμβιοι κύβοι. "Οπως οί άπό καιρού γνωστοί ένεπίγραφοι κύβοι καλών χρόνων, 
πού είναι έντειχισμένοι στις πλευρές τού προπύλου τού ίδιου Μουσείου: Άλκοϊ Γλαν- 
κο(ν), Νέλωνι Ήροψίλο(ν) καί Κέρσης Ζηνοδότο(υ) (ΑΕ 1924, 84). Τό κύριον δνομα 
Κέρσης μπορεί νά σχετίζεται μέ τή Θράκη. Πρβλ. τώρα καί τούς κύβους άπό τή Θήρα, 
(Τό Έργον τής Άρχ. Εταιρείας κατά τό 1961-1962 σ. 204 καί είκ. 217-219).

Τά λιγοστά τούτα σαμιώτικα παραδείγματα φτάνουν νά δείξουν πώς ό τύπος πήγε άπό 
τήν ιωνική — μιλησία ή σαμιώτικη—περιοχή στή Θράκη καί άκόμη πιό δυτικά, στή 
Μακεδονία, κι αύτό είναι τό πιό βέβαιο σήμερα συμπέρασμα. Δέν είναι, ώστόσο, νομίζω 
καί τόσο τολμηρή πιά καί ή άλλη υπόθεση, πώς καί ή «Uralte, italische rechteckige 
Form»8 των ρωμαϊκών έπιτυμβίων βωμών, έχει κοινή πηγή της τήν ίδια περιοχή ή γε
νικά τήν Ιωνία. Μέ τήν τέχνη έκείνης, πιό γερά κι άπό κάθε άλλο παραδεδομένο ή μαν- 
τευόμενο δεσμό, συνδέεται τόσο στενά ή έτρουσκική τέχνη καί Παιδεία.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ

7. Cl. Rhodos V, 2σ. 157 σημ. 2 άριθ. 4.
8. Altmann ό.π. σ. 27.
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INSCHRIFTEN AUS RHODOS

In dieser Abhandlung werden folgende Inschriften publiziert:
34 aus den Ausgrabungen der Archaeologischen Gesellschaft 1955 bis 1958 in der 

Stadt Rhodos,
25 Zufalligsfunde aus der Stadt Rhodos,
5 von der Insel Rhodos und eine von der Insel Nisyros.
Die wichtigsten Ergebnisse der Lesung dieser Inschriften sind folgende:
Inschrift 1, Reihe 17 wird der bis jetzt unbekannte Priester Στάσιππος gennannt, 

den wir von der Buchstabenform der Inschrift in die zweite Halfte des 1. Jahrhun- 
derts n. Chr. datieren miissen.

Inschrift 3. Diese Inschrift gibt zum erstenmal den Namen des Bildhauers Θεόδω
ρος Παριανός vollstandig (3. Viertel 3. Jahrhunderts v. Chr.).

Inschrift 13. Ein Ehrenepigramm des zweiten Viertels des 3. Jahrhunderts v. Chr. 
aus der sogenannten dorisch-peloponnesischen Schule. Die Li bersetzung:

«Dieses Standbild des Agenor, des Sohnes des Nikagoras, wird auch den zukiin- 
ftigen Menschen seinen unvergenglichen Ruhm kunden. Dieses hat ihm dies Volk, 
der Spross dorischer Erde, als schbnsten Dank beriihmter Taten gegeben, riihmli- 
ches Gold dcm wiirdigen Haupte aufsetzend. Edles sann er fur diese Stadt am Meer; 
immer hatte er fur seine Heimat gottgefalligen Rat und Sinn, wie es fur einen tiich- 
tigen Mann recht ist».

Inschrift 17. Eine polychrome Basis -offenbar typisch fur das rhodische Rokoko mit 
der Signatur des bis jetzt unbekannten Bildhauers ’Αριστοκράτης 'Ρόδιος (1. Jahr- 
hundert v. Chr.).

Inschrift 24. In diesem Epigramm, das vermutlich in einem Heiligtum der Stadt 
aufgestellt wurde, werden Seeleute, die im Meer ertranken, verehrt.

Inschrift 54. Grabepigramm eines vierjahrigen Kindes aus dem 4. Jahrhundert 
v. Chr.

GREGOR KONSTANTINOPOULOS

THE HORNED GOD FROM ENKOME

Dr. P. Dikaios published recently in some detail the interesting bronze statuette 
of the horned god from Enkome. The finding circumstances suggest, that this was 
a kind of cult-statue and that it was transported to its place of finding from an ear
lier milieu. Both, these circumstances and the excellent style of the god, suggest 
as date the Mycenaean III A period.

22
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The style of this work bears characteristics well known from other Cypriot works, 
and at the same time it is connected with the Helladic cultural area. It has much 
in common in its whole appearance with the lead statuette from a tholos tomb in 
Campos, Laconia. It shares with it the unusual position of the hand palm down
wards, explained by Dr. Dikaios as gesture of protection.

If the above suggested stylistic connection between the two works holds good, 
we have a further link between Cyprus and the wide district of the Peloponnesian 
Achaeans, who according to both, the literary tradition and the archaeological 
evidence, colonized Cyprus early in the fourteenth century B.C.

Prof. SP. MARINATOS

LES ANCIENS REMPARTS DE RHODES

Cette premiere partie de Γ etude sur les remparts de la ville de Rhodes contient 
l’examen des principaux textes des ecrivains anciens qui ont trait au sujet. D’abord 
on eclaircit le sens du terme «les obelisques des murs» employe par Diodore (XIX, 
45, 3) a propos du cataclysme qui avait menace la ville en 316. On a decouvert a 
Cos un canal d’evacuation dans les remparts de l’epoque classique (Plan 1) en forme 
d’obelisque, ce qui nous explique le terme employe par Diodore. La plus grande 
quantite de l’eau amenee par le cataclysme se serait amassee a Pemplacement que 
la ville devait occuper au moyen age, a cote du grand port. C’est a cet endroit ou 
il se fit une breche dans le mur par ou l’eau a trouve issue vers la mer.

Les sieges que la ville a subi y sont examines et surtout celui de Demetrius en 
305/304. Ce siege fameux est expose en details par Diodore (XX, 81 s.), qui a em- 
prunte ses renseignements aux ecrivains precedents. Ceux-ci avaient employe des 
archives locales. Les fouilles faites a Rhodes et les etudes relatives dans les dernie- 
res annees nous font mieux connaitre la ville antique; elles eclairent d’une fa$on 
nouvelle le texte de Diodore et nous amenent a des conclusions nouvelles qui sont 
les suivantes: il ne parait pas possible que Demetrius ait debarque et campe, comme 
on le croit, a la place qui se trouve au point le plus au Nord de Pile (Planche 3 1). 
Nous savons maintenant que la ville antique de Rhodes occupait des son origine 
a peu pres la meme etendue que la ville actuelle (PI an 2). Pour cette raison, il ne pour- 
rait pas exister un terrain assez vaste a cet endroit pour l’installation d’un grand 
camp et des manoeuvres agressives contre les remparts cites par Diodore. Il ne pou- 
vait se trouver qu’au cote sud de l’enceinte, vers l’interieur de Pile et il est certain 
que la muraille fut attaquee de ce cote par l’enorme elepolis. Cela est arrive pen
dant la seconde annee du siege, quand Demetrius, apres Pinsucces de ses attaques 
contre les ports, avait deplace ses entreprises de la mer a la terre. La place precise 
par ou la muraille fut attaquee par P elepolis sera fixee surement quand on aura 
decouvert le theatre de la ville; car, d’apres le texte de Diodore, ce theatre devait 
etre situe dans la ville meme, pres du cote du rempart qui fut attaque par la machi
ne. Le debarquement dans Pile de Demetrius, qui venait du port de Fyscos d’Asie
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Mineure, a ete effectue probablement a la cote ouest, au nord du golfe d’lalysie, 
pres de la ville (P1 a n c h e 3 3).

Par le recit de Diodore le siege de Demetrius est presente comme un exemple 
typique d’entreprise de guerre active, a tactique et moyens nouveaux pour l’epo- 
que: assaut continu, attaque des murs du haut des constructions plus elevees, emploi 
des machines enormes. Les fortifications de Rhodes construites pendant la derniere 
decade du 5eme siecle, sont presentees, au contraire, comme exemple typique de 
construction defensive que n’etait pas encore destinee a subir des sieges suivant la 
nouvelle tactique developpee surtout dans le quatrieme siecle. A cause de cette 
insuffisance qu’on constate clairement dans le recit de Diodore, les Rhodiens fu- 
rent obliges a completer continuellement leurs fortifications et a reparer et renfor- 
cer les parties qui subissaient des graves degats.

Ces murailles etaient deja debiles et vieillies en 305, bien qu’il ne s’etait pas pas
se un grand intervalle de temps depuis leur construction. Et ce ne sont pas sans 
doute ces murailles, comme on a cru, qui ont ete admirees par les ecrivains poste- 
rieurs comme Strabon (XIV, 163), Ailios Aristides (XLIII, 3), Dion Chrysostome 
(XXXI, 163) et que Pausanias (IV, 31, 5) place parmi les plus fortes qui existai- 
ent dans le monde. II semble que les Rhodiens les aient renouvellees selon les exi
gences nouvelles dans Part des fortifications apres la destruction causee par le grand 
tremblement de terre de 227 (Pol. V, 88, 1). De ce renouvellement provient pro
bablement la plupart des segments, d’une excellente technique des murs massifs 
decouverts et qui serait l’objet de la seconde partie de cette etude. Ce sont les cour- 
tines de ces fortifications plus recentes que Philon le mecanicien (Diels-Schramm 
17-19) considerait comme un modele du genre (Plan 3). La date de leur edification 
est prouvee par les voutes caracteristiques pour la construction hellenistique de 
Rhodes.

D’apres le recit detaille fait par Appien (Mith. 94 s 305 s.) des sieges de Mithri- 
date (88 av. J.C.) et de Cassius (42 av. J.C.), on constate que les Rhodiens n’eu- 
rent pas les memes inquietudes, au moins pour la resistence de leurs fortifications, 
pendant ces sieges.

La ville de Rhodes a subi aussi une grande destruction par le tremblement de 
terre de 142 de notre ere, qui donna l’occasion a Ailios Aristides de louer la gran
deur passee de ces constructions et surtout de ces fortifications. Mais le temoignage 
de Pausanias que les murs de Rhodes etaient parmi les plus forts qui existaient au 
monde, est posterieur du tremblement de terre. II se peut que le periegete connais- 
sait l’etat des murs de la ville avant le tremblement de terre ou peut-etre leurs de
gats etaient repares lorqu’il ecrivait. II n’est pas improbable que la destruction des 
murs par le tremblement de terre n’etait pas aussi etendue que celle des autres con
structions de la ville. Elies avaient subi, en realite, une grande destruction, comme 
on constate par les fouilles.

J. D. KONDIS
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FOUILLES DE TOMBEAUX A ANAGYROUS (VARI)

Ces fouilles ont ete faites en 1962, au S.E. et a une distance d’environ 800 m. de 
la necropole exploree de 1936 a 1939 par G. P. Oikonomos (cf. en dernier lieu, S. 
Papaspyridi-Karouzou, ’Αγγεία τοΟ Άναγυροΰντος, 1963, pp. 47etss.). Une premie
re exploration de la nouvelle necropole, decouverte fortuitement en 1961, a eu lieu 
la meme annee (ΑΔ 17 (1961/62) Χρονικά pp. 37-39).

Malgre le bouleversement du terrain par des fouilles clandestines et des labou- 
rages profonds, on a pu relever vingt sept sepultures de differents types, soit par 
incineration, soit par inhumation, avec des offrandes brulees sur les pyrai, placees 
dans des fosses ou dans des amphores pour les vases minuscules.

Sur le plan (Fig. 1) sont releves les restes des periboles A, B et Γ. A contenait 
les fosses a incineration nos 4 a 8, B les fosses a incineration nos 11a 16 et Γ les fos
ses 5. inhumation nos 24-25.

Les plus anciennes fosses a incineration, en dehors des periboles se trouvent au 
N.O. du terrain fouille (nos2-3). C’est dans leur region qu’ont ete trouves les objets 
datant du protoattique moyen: l’oinochoe du type du Phalere (PI. 49 a-y),le semi- 
canthare a pied haut decore de metopes a oiseaux (PI. 52 a), la loutrophore avec 
procession de femmes sur le col et sphinx sur la panse (P1. 49 δ, 50, 51, 52 β), la table 
de jeu, le plus ancien exemplaire connu, avec quatre statuettes de pleureuses sur 
les angles et decor floral sur les cotes (PI. 53, 54,55 a), enfin un de a jouer en 
terre cuite, decore de figures (Athena, deesses a polos, cheval, etc.), qui est pro- 
bablement en rapport avec la table de jeu (PI. 55 β-ε).

La fosse a incineration no 1, placee pres des nos 2 et 3, est un peu plus recente 
que ces dernieres. Elle a donne une cotyle et une pyxis du corinthien ancien et des 
vases du protoattique recent dont le plus important est un petit dinos avec proto
mes de femmes sur la levre, dont l’une est parfaitement conservee (PI. 48). Le style 
de la tete est tres proche du protocorinthien recent, ce qui semble indiquer l’utili- 
sation d’une matrice importee de Corinthe.

Les fosses a incineration nos 4-8, du peribole A, se trouvent 5 des niveaux diffe- 
rents. La plus profonde est le nos 8, datee par des lecythes corinthiens de l’epoque 
de transition (PI. 56 a). La fosse n° 7 ctait pourvue de deux conduites d’aeration 
pour activer la combustion. Le peribole A enfermait aussi les amphores nos 9 et 
10 qui contenaient des vases minuscules attiques et corinthiens de la fin du VIIe 
siecle (P1. 56 γ, 57 β).

Dans le peribole B, les fosses a incineration nos 11-13 etaient detruites. La fosse 
n° 15 a donne le cratere decore de deux sphinx affrontes (PI. 59α,β), de l’epoque 
du peintre de Nettos et la fosse n° 16 une amphore et un fragment decores de lions 
sortis du meme atelier que le cratere (P1. 59 γ,δ, 60 α,γ). Le cratere et l’amphore sont 
decores par un meme peintre. En dehors de la paroi est du peribole B, se trouvait 
l’amphore n° 19 contenant deux vases minuscules attiques (PI. 60 β) et l’amphore 
a figure noires n° 21, decoree en tableaux, sur une des faces d’un lion, sur l’autre 
d’une panthere (PI. 61). Elle fait penser au peintre de la Gorgone, mais c’est une
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oeuvre provinciale (Eubee?), datant du deuxieme quart du VI siecle, comme le 
prouvent les rayons partant du pied.

Les sepultures du peribole Γ, nos 24 et 25, sont des fosses rectangulaires et pro- 
fondes. Dans celles-ci, le tombeau est construit avec des tuiles du type laconien 
pour le n° 24, corinthien pour le n° 25. Le squelette, couche sur le dos, etait place 
sur deux tuiles se joignant par le petit cote. Le couvercle compose de deux paires 
de tuiles, avait la forme d’un toit a double pente. Le n° 24 contenait un squelette 
d’homme sans mobilier, le n° 25 un squelette de femme et deux vases attiques de 
la fin du Ve siecle (PI. 62 a). Pres de ceux-ci se trouvait le no 26, un petit pithos 
contenant les ossements d’un enfant.

Entre les periboles B et Γ, la fosse a incineration n° 27 donne deux lecythes da
tant du deuxieme quart du Ve siecle (PI. 62 β).

A l’est du peribole Γ, un sondage a permis de constater 1’existence d’un mur 
appartenant a une construction funeraire datant du IVe siecle comme le prouvent 
la decouverte d’un lecythe de marbre decore d’un relief et portant le nom de Ni- 
kostratos, fils de Nikostratos, du deme Lamptrai, d’un couronnement de stele en 
forme de palmette ainsi que d’un depot de tessons a couverte noire (PI. 62 γ).

Sur toute l’etendue du terrain fouille, meme en surface, on a trouve un grand 
nombre de tessons dont la date s’etend de l’epoque geometrique jusqu’a la fin du 
Ve siecle. La plupart de ceux-ci n’appartenaient pas au mobilier des tombes rele
vees ici. Les plus anciens proviennent peut-etre de sepultures detruites pour faire 
place aux sepultures posterieures. Ils ferons l’objet d’une publication d’ensemble 
quand l’exploration du terrain sera terminee.

VASSILIOS CALLIPOL1TIS

MYCENAEAN FROM RHODES

I. From Coskinou. A catalogue of some LH III B vases found by the village of Co- 
skinou, some kilometers to the south of the town of Rhodes, is given on pp. 133-134.

II. From the Mycenean necropolis of Archangelos. Chance finds, as well as a few 
sherds collected during the later official inspection of the area, brought from two 
chamber-tombs in the vicinity of the large village of Archangelos, at the NE of the 
island of Rhodes, are briefly discussed on pp. 135-140. They include vases of LH 
III A-B period of clear Rhodomycenaean character.

SER. CHARITONIDES
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INSCRIPTIONS FROM CRETE (II)

The fragment of a stele (Nr. I), an acquisition of the Metaxas Collection in He- 
raklion, continues the Inscr. Cret. IV, 184, a treaty between Gortyn and Gaudos.

This fragment preserves less than the half of the whole breadth of the stele, a 
fact that makes the proposed completions doubtful; nevertheless it presents some 
interesting details about the conditions of this treaty, which is practically the only 
source of Gaudian history: among others, the two cities agree to use the services 
of a πρόδικος for the settlement of the differences between their citizens; the πρεί- 
γιστος known from the first fragment of the stele, is now proved to be a Gortynian.

The new fragment suggests that the Gaudians, although under the political 
domination and economic exploitation of Gortyn, a fact already known, must have 
had a greater degree of independence and national existance than it was supposed 
by scholars.

Twelve other inscriptions presented here (Nrs. 4-15) are almost the totality of 
the unpublished material of the Haghios Nikolaos Museum; ten of them are fune
ral stelae, another a rather obscure proxenic or honorary decree and the last a frag
ment of a decree between Latians and Hierapytnians.

Of the last two inscriptions (Nrs. 2-3), the first is a funeral stele of the Rethymnon 
Museum and the second a pipeline of the Heraklion Museum with a sealing con
taining the name of the manufacturer.

COSTIS DAVARAS

SEPULCHRAL ALTARS FROM THRACE

The author adding to the already known example of a sepulchlar altar in the 
collection of Komotini (OJh. 39 (1952) Beiblatt, I squ.) some other examples from 
Thrace, thinks that their type must have been transplanted there, as well as to Ma
cedonia (Pella), from the Samos-Milet district, where it is very early at home. He 
repeats that the roman sepulchral altars of the same type are not an «italiotic» in
vention, but they continue the older ionian type.

Prof. G. BAKALAKIS
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MIRIAM ERVIN

Mykonos Museum. Relief pithos
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Body of the Mykonos pithos. Top panel: a. Metopes 4 and 5, b. Metopes 1 and 2
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Body of the Mykonos pithos. Middle panel: a. Metope 6, b. Metope 8

MIRIAM ERVIN
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Body of the Mykonos pithos. Middle panel: a. Metope 9. b. Metope 10

MIRIAM ERVIN
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Body of the Mykonos pithos. Bottom panel: a. Metope 14, b. Metope 15

MIRIAM ERVIN
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Body of the Mykonos pithos. Bottom panel: a. Metope 16, b. Metope 17. Neoptolemos. Astyanax and
Andromache

MIRIAM ERVIN
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Body of the Mykonos pithos. Bottom panel: a. Metope 18, b. Metope 19 

MIRIAM ERVIN
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a. Delos. Inv. No. Α62 739 bis. Fragment of relief pithos (Photograph by courtesy of the French School 
of Archaeology), b. The Mykonos pithos as found

MIRIAM ERVIN
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Ρόδος: α - β. Πεδιάς ΝΑ τής άκροπόλεως τής Ρόδου, γ. Κάθοδος πρός τόν κόλπον τής Ίαλυσσοϋ έκ
των ΝΑ τής Ρόδου ύψιιτέδων
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Παλαιόν σχεδιογράφημα τής άποβάσεως τών Τούρκων εις Ρόδον κατά τό 1480 (Caoursin)
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α - δ. Χαλκοΰν άγαλμάτιον έξ Έγκωμης
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Athens: a. General View of Excavation from East, b. General View of Excavation from North

THREPSIADES - VANDERPOOL
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Athens: a. Detail showing junction of two foundations, from East, b Apse from above, c. Marble Bench
No 10
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Athens: a - d. Fragments of pottery and inscriptions
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"Αττική. Άναγυροϋς: α - γ. Ό δΐνος τής πυράς άριθ. 1 καί λεπτομέρεια τής επί τοϋ χείλους πλαστικής
κεφαλής

ΒΑΣ. Κ ΑΛΑ I ΠΟΛΙΤΗΣ
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’Αττική. Άναγυροϋς: α - δ. Όψεις λαιμού καί κοιλίας λουτροφόρου έκ τής πυράς άριθ. 2/3
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’Αττική. Άναγυροΰς: Ή διακόσμησις τής λουτροφόρου έκ τής πυράς 2/3 ( Σχεδ. Α. Κοντοπούλου)
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Αττική. Άναγυροϋς: α. Πρωτοκορινθιακά αγγεία έκ των πυρών τοϋ περιβόλου Α, β. Κορινθιακός άρύ- 
βαλλος καί αττικά μικρογραφικά άγγεϊα έκ των πυρών τοϋ περιβόλου Α, γ. Άγγεϊα έντός τοϋ άμφορέως

άριΟ. 9
ΒΑΣ. ΚΑΛΛΙ ΠΟΛΙΤΗΣ
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'Αττική. Άναγυροΰς: α. Ό άμφορεύς άριΟ. 10, β. 'Αγγεία εύρεθέντα έντός τοΰ άμφορέως καί τό πώμα
αύτοϋ (πυθμήν λεκανίδος)
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’Αττική. Άναγυροΰς: α. Άπότμημα λεκανίδος έκ μιας των πυρών τοϋ περιβόλου Β, β. Οίνοχόη έκ
τής πυράς άριθ. 15
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ΠΙΝΑΞ 60 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

Αττική. Άναγυροϋς: α. Οπίσθια όψις τοϋ κρατήρος μέ παράστασιν σφιγγών (πυρά άριθ. 15), β. ’Αγγεία 
εύρεθέντα εντός τοϋ άμφορέως άριθ. 19, γ. Άπότμημα άγγείου έκ τής πυράς άριθ. 16
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ΠΙΝΑΞ 62 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

’Αττική. Άναγυροϋς: α. Κτερίσματα τοϋ τάφου άριθ. 25, β. Λήκυθοι έκ τής πυράς άριθ. 27, γ. Μαρμά
ρινη λήκυθος καί βάθρον στήλης, τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος
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ΠΙΝΑΞ 64 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

Ρόδος. Μυκηναϊκά άγγεϊα: α-β. Έκ Κοσκινοϋ, γ-ε. Έκ τής μυκηναϊκής άκροπόλεως τοΰ ’Αρχαγγέλου

ΣΕΡ. ΧΑΡ1ΤΩΝΙΔΗΣ

* *
 * 
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Ρόδος: κ-ζ. 'Αγγεία έκ της Μυκηναϊκής άκροπόλεως τοϋ ’Αρχαγγέλου
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ΠΙΝΑΞ 66 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

Κρήτη: Άπότμημα συνθήκης Γορτυνίων καί Καυδίων

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ
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Κρήτη: α. ’Επιτύμβιος στήλη (Εΰ)φρανίωνος (έξ έκτύπου), β.’Επιτύμβιος στήλη Ίλερίωνος (έξ έκτύπου), 
γ. Άπότμημα έπιτυμβίοιι στήλης (έξ έκτύπου)
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Κρήτη: Επιτύμβιος στήλη Έπιχάριτος καί Άννίας (έξ έκτύπου), β. Άπότμημα έπιτυμβίου στήλης (έξ 
έκτύπου), γ. 'Επιτύμβιος στήλη Μνασστοκλέους (έξ έκτύπου)
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ΠΙΝΑΞ 70 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

Κρήτη: α. Επιτύμβιος στήλη Άρχαγάθης (έξ έκτυπου), β. Άπότμημα συνθήκης Λατίων καί Ίεραπυτνίων
(έξ έκτυπου)
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Κρήτη: α. Επιτύμβιος στήλη Έρμέρωτος, β. Ψήφισμα Όρατίας καί Μέγωνος (έξ έκτύπου)
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υ 180ς ΤΟΜΟΣ (1963)
ΤΟΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΕΞΕΤΎΠΩΘΗ ΕΙΣ ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ & Κ. ΜΙΧΑΑΑ 

ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963 — ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1964

ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΓΡΑΦΗΣ

ΤΗΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΟΠΟΙ Ι ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ( ΚΕΙΜΕΝΟΝ ) 
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ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΊΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Γ.Λ. (ΠΙΝΑΚΕΣ) 

ΚΛΙΣΕ: ΘΕΜ. ΧΑΤΖΗΤΩΑΝΝΟΥ 

ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ: Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΘΗΝΑΣ Γ. ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:23 EEST - 18.237.180.167


