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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τό καλοκαίρι τοϋ 1997 ό Γενικός Γραμματέας της Αρχαιολογικής Εταιρείας
καΐ νυν Γενικός Γραμματέας τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Βασίλειος Χ. Πετράκος
μου ανέθεσε τή μελέτη και δημοσίευση τοϋ ύλικοϋ τοϋ ναοϋ τής Αρτέμιδος Ταυ-
ροπόλου στις Άλές Άραφηνίδες (σημερινή Λούτσα), το οποίο είχε προέλθει άπό
τις ανασκαφές πού είχε διενεργήσει έκ μέρους τής Αρχαιολογικής Εταιρείας στον
χώρο αύτό ό 'Ιωάννης Παπαδημητρίου τα ετη 1956-1957, στις όποιες συμμε-
τείχε και ό 'ίδιος τότε, ώς συνεργάτης τοϋ Παπαδημητρίου. Αναλογιζόμενος τήν
εύκαιρία πού μοϋ παρουσιαζόταν νά άσχοληθώ με ενα άπό τα πλέον περίφημα
ιερά τής Αττικής, άποδέχτηκα χωρίς δισταγμό τήν πρόταση αύτη, παρόλο πού
μέχρι έκείνη τήν περίοδο είχα άσχοληθεΐ έπισταμένως κυρίως μέ ζητήματα τής
μυκηναϊκής περιόδου καΐ οί γνώσεις μου για τόν ύλικό πολιτισμό, καΐ κυρίως τήν
κεραμική, τής «κλασικής» περιόδου ήταν περιορισμένες.

Ή μελέτη τοϋ ύλικοϋ καΐ ή διαδικασία συγγραφής τοϋ βιβλίου ύπήρξε μα-
κροχρόνια και διενεργήθηκε σέ τέσσερα στάδια έργασίας. Ή πρώτη φάση ελα-
βε έξ ολοκλήρου χώρα στις άποθήκες τοϋ Μουσείου Βραυρώνος καΐ περιέλαβε
τή λεπτομερή καταγραφή τοϋ συνόλου τών εύρημάτων, τήν ταξινόμησή τους σέ
ειδολογικές κατηγορίες καΐ τήν έκπόνηση τών σχεδίων τους μέ μολύβι. Ή φάση
αύτή έργασίας ξεκίνησε τον Αύγουστο τοϋ 1997 και τελείωσε τον χειμώνα
τοϋ 1998/1999 (ή έργασία λάμβανε χώρα τά Σαββατοκύριακα). Τήν περίοδο
αύτή έτυχα τής άρτιας φιλοξενίας άλλά και τής υποστήριξης τής άειμνήστου
έπιμελήτριας τοϋ Μουσείου Βραυρώνος Κλαίρης Εύστρατίου, ή όποία μάλι-
στα μοϋ παραχώρησε προς δημοσίευση τό έκμαγεΐο και τό άποτύπωμα τής
νησιωτικής σφραγίδας Μ 63, τό όποιο προήλθε άπό τόν καθαρισμό τοϋ ναοϋ
τής Ταυροπόλου κατά τό 1994. Στό σημείο αύτό όφείλω νά εύχαριστήσω τους
πάντα πρόθυμους φύλακες τοϋ άρχαιολογικοϋ χώρου τής Βραυρώνας γιά τήν
κάθε μορφής διευκόλυνση καΐ βοήθεια πού μοϋ παρείχαν τήν περίοδο έκείνη,
και ιδιαίτερα τις κυρίες Αλέκα Ραφτάκη καΐ Έφη Κληρονόμου.

Στά τρία χρόνια πού άκολούθησαν (1999-2002) (1) συντάχθηκε ό τε-
λικός κατάλογος τών εύρημάτων, (2) εγινε ή παραβολή και ή σύγκριση τών
εύρημάτων μέ άνάλογα άπό τήν Αττική άλλα και άπό ολόκληρο τόν έλληνικό
χώρο, χρονολογήθηκαν όσα εύρήματα κατέστη δυνατό νά χρονολογηθούν και
άποφασίστηκε ποιά άπό αύτά τά άντικείμενα θά έπιλέγονταν γιά τήν τελική
δημοσίευση και ποιά όχι, καΐ (3) μελανώθηκαν ύπό τήν έπίβλεψή μου τά άρχικά
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σχέδια μέ μολύβι άπό τον σχεδιαστή τής Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Εύάγγελο
'Ολύμπιο. Στο διάστημα αύτό συνέγραψα, παράλληλα, καΐ τις περισσότερες άπό
τις παρατηρήσεις μου γιά τή λατρεία στό ιερό, άναλύοντας τήν Ιφιγένεια τήν
έν Ταύροις τοϋ Εύριπίδη άπό τή σκοπιά τών θρησκευτικών τελετουργιών -χρη-
σιμοποίησα γιά τις προτεινόμενες έρμηνεΐες κυρίως τά πορίσματα τής φιλο-
λογίας, τής άρχαίας ιστορίας καΐ τής κοινωνικής άνθρωπολογίας (ένότητα Β).
Μιά πρώτη έκδοχή τοϋ βιβλίου ήταν έτοιμη τό καλοκαίρι τοϋ 2002.

Τά έπιστημονικά θέματα πού μέ άπασχόλησαν κατά τήν τρίτη φάση τής
συγγραφής τοϋ βιβλίου (2003-2005) ήταν κυρίως μεθοδολογικού χαρακτήρα.
Τό μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι, γιά τή διαχρονική έξιστόρηση τών
θρησκευτικών τελετουργιών πού συνδέονταν μέ τό ιερό αύτό (πού, όπως
ύποδήλωνε τό ύλικό, δεν χρονολογούνταν άποκλειστικά στήν κλασική έποχή
άλλά ξεκινούσαν ήδη τόν 17ο αΐ. π.Χ. κάι διαρκούσαν μέχρι τον 4ο αί. μ.Χ.),
καθώς και γιά τήν άντιπαραβολή τών γραπτών πηγών μέ τά άρχαιολογικά
εύρήματα, έπρεπε νά ένταχθεΐ τό έν πολλοίς άστρωματογράφητο ύλικό τοϋ ναοϋ
σε ενα ένιαΐο χρονολογικό σύστημα συμβατό μέ τόν λατρευτικό χαρακτήρα
του. Ύστερα άπό σκέψη κατέληξα στό έξής σύστημα: Γιά νά διαγράψω τήν
ιστορία τοϋ ιερού τής Ταυροπόλου διέκρινα ενδεκα λατρευτικές περιόδους,
στηριζόμενος όχι στήν έξέλιξη τών πολιτικών συμβάντων τής γενικής ιστορίας
τής Αττικής, άλλά σε κλειστά άρχαιολογικά σύνολα λατρευτικού χαρακτήρα
(κατά προτίμηση τής Αττικής, όπου αύτό ήταν έφικτό). "Ετσι θά μπορούσε νά
παρακολουθήσει κανείς τή διαχρονική έξέλιξη τοϋ ίεροϋ πατώντας σέ σταθερό
έδαφος. Τήν περίοδο αύτή προσέθεσα τό κεφάλαιο I στό Τρίτο Μέρος, στό
άρχικό σώμα τοϋ κειμένου, και τροποποίησα άντιστοίχως τό ύπόλοιπο κείμενο.

Τά έτη 2004-2005 έγιναν κατόπιν άδειας τής Β' 'Εφορείας έπιπρόσθετες
έπισκέψεις στό Μουσείο Βραυρώνος γιά τήν έπανεξέταση πολλών εύρημάτων.
Γιά τήν άδεια αύτή οφείλω εύχαριστίες στήν τότε "Εφορο Αρχαιοτήτων κυρία
Βιβή Βασιλοπούλου.

Τό διάστημα 2006-2007 διενεργήθηκαν πολλές έργασίες άπαραίτητες γιά
τήν τελική δημοσίευση τοϋ ύλικοϋ. Κατά τή διάρκεια τού 2006 έγινε ύπό τήν
έπίβλεψή μου ή ήλεκτρονική έπεξεργασία τών μελανωμένων σχεδίων άπό τή
γραφίστρια κυρία Δέσποινα Κωστέα. Τήν άνοιξη τοϋ 2007 έκανα τις τελικές
μετρήσεις στό θεμέλιο τοϋ ναού και τά στοιχεία αύτά ένσωματώθηκαν στό
κεφάλαιο II τοϋ Τρίτου Μέρους. Στις έργασίες μέτρησης μέ βοήθησαν ή γυναίκα
μου Κατερίνα και ιδιαίτερα ό φίλος κ. Κώστας Κουσουρής. Ή λήψη τών έγχρω-
μων φωτογραφιών τών θεμελίων τοϋ ναού εγινε άπό τον κ. Κώστα Κουσουρή τήν
περίοδο αύτή. Οί παλαιές άσπρόμαυρες φωτογραφίες προέρχονται άπό τό Αρχείο
τής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Οί έγχρωμες φωτογραφίες τής κεραμικής και τών
μικροευρημάτων έγιναν τον Δεκέμβριο τοϋ 2007 άπό τον άριστο φωτογράφο



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

25

κ. Στέφανο Στουρνάρα οτο Μουσείο Βραυρώνος υστέρα άπό αδεία τής τότε
Εφόρου τών Αρχαιοτήτων κυρίας Ιωάννας Τσιριγώτη-Δρακωτοϋ. Γιά τή βοήθεια
και συμπαράσταση όλων τών παραπάνω εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες.

Ίόν Δεκέμβριο τοϋ 2007 τό χειρόγραφο καΐ οί πίνακες είχαν παραδοθεί γιά
έκδοση στήν τελική τους μορφή. Στά εξι χρόνια πού μεσολάβησαν άπό τήν
ολοκλήρωση τής έργασίας ώς τήν παρούσα δημοσίευση ή βιβλιογραφία σέ θέματα
ιερών τής Αττικής δεν εμεινε φυσικά στάσιμη. Άν και ή ούσία τών έπιχειρημάτων
μου, πιστεύω, δεν θίγεται σοβαρά άπό τις νέες δημοσιεύσεις, έν τούτοις εγινε
προσπάθεια ή σχετική βιβλιογραφία άπό τό 2008 και μετά νά συμπληρωθεί όπου
αύτό θεωρήθηκε άναγκάίο (κυρίως στις ύποσημειώσεις).

Κατά τή διάρκεια τών μακροχρόνιων μελετών μου εΐχα τή δυνατότητα νά
διεξαγάγω ούσιαστικές συζητήσεις και νά δεχτώ έπισημάνσεις και συμβουλές γιά
πολλά ειδικά θέματα και προβλήματα άπό έπιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.
'Ιδιαίτερες εύχαριστίες άπευθύνω στις κυρίες Judith Binder (t), Karin Braun, Diana
Breitfeld-v. Eickstedt, Βασιλική Γεωργακά, Εύη Γκορογιάννη, Gerhild Hübner,
Astrid Lindenlauf, Μαριάνθη Μήκα, Penelope Mountjoy, Εύτέρπη Ράλλη καΐ
Εύτυχία Σταυριανοπούλου, καθώς και στούς κ. Steve Diamant, Hans Rupprecht
Goette, Άγγελο Ζαρκάδα, Γεώργιο Ζάχο, Μιχάλη Κοσμόπουλο, Merle Langdon,
Joseph Maran, Χρήστο Μπουλώτη, Mark Munn, Florian Ruppenstein, Γεώργιο
Παπαδόπουλο, Αθανάσιο Στεφανή και Jere Wickens.

Εύχαριστίες όφείλω έπίσης στήν πρόωρα χαμένη έπιμελήτρια άρχαιοτήτων
Μαίρη Οίκονομάκου γιά τήν παροχή στοιχείων άπό τις άνασκαφές της κυρίως
στήν περιοχή τοϋ Λαυρίου, στήν κυρία "Ολγα Κακαβογιάννη γιά διευκρινίσεις
σχετικά μέ τις άνασκαφές τής Β' 'Εφορείας στήν περιοχή τής παραλίας τής
Λούτσας τή δεκαετία τοϋ 1970, στήν κυρία Μαρία Στάθη γιά πληροφορίες
σχετικά μέ τις πρόσφατες άνασκαφές τής Β' 'Εφορείας στή Λούτσα κα'ι στήν
εύρύτερη περιοχή της, στήν έξαιρετική συντηρήτρια και φίλη κυρία Τασούλα
Βουτσινά γιά τήν καλοσύνη της νά συντηρήσει τά μεταλλικά εύρήματα, στήν
άρχαιολόγο φίλη κυρία 'Ιωάννα Νίνου γιά τή βοήθεια πού μοϋ εχει προσφέρει
κατά καιρούς άπό τό φωτογραφικό άρχεΐο τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, στήν
κυρία Ingrid Keller, ή όποία έπεξεργάστηκε μέ ύπευθυνότητα και διόρθωσε τό
κείμενο τής άγγλικής περίληψης, κα'ι πάνω άπ' όλα στή γυναίκα μου Κατερίνα,
γιά τις άμέτρητες ώρες πού άφιέρωσε γιά νά μέ βοηθήσει στά διάφορα στάδια
τών έρευνών μου, καθώς και γιά τήν ούσιαστική ήθική συμπαράστασή της στήν
προσπάθειά μου.

Εΐναι δύσκολο νά έκφραστεί μέ λόγια ή εύγνωμοσύνη πού όφείλω στον Γενικό
Γραμματέα τής Αρχαιολογικής Εταιρείας καΐ τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Βασίλειο
Χ. Πετράκο γιά τήν άμέριστη ύποστήριξη και τήν έμπιστοσύνη πού μοϋ παρείχε
όλα αύτά τά χρόνια. Μέ προέτρεψε άρχικά νά άναλάβω τή μελέτη τοϋ ύλικοϋ τής
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Ταυροπόλου, μέ έκπαίδευσε στα ζητήματα τής άρχαιολογίας τής Αττικής κυρίως
μέσω τής έμπλοκής μου σέ ζητήματα μελέτης τής ανασκαφής του στον άρχαΐο
δήμο τοϋ Ραμνοϋντα, μοϋ παρείχε οποιαδήποτε πληροφορία κάι βοήθεια κι αν
τοϋ ζητούσα σχετικά μέ τήν τότε άνασκαφή, παρακολούθησε μέ πραγματικό ένδι-
αφέρον τήν όλη πορεία τής έργασίας βοηθώντας μέ ούσιαστικά σέ οποιοδήποτε
πρόβλημα προέκυπτε, μερίμνησε για τήν άρτια έκδοση τοϋ βιβλίου καΐ γενικά
αποτέλεσε για μένα ύπόδειγμα δασκάλου και έκδοτη στά δεκαέξι καΐ πλέον
χρόνια πού μεσολάβησαν άπό τήν αρχική φάση τής μελέτης τοϋ ύλικοϋ μέχρι
σήμερα.

Θερμές εύχαριστίες άπευθύνω προς τήν Επιτροπή τών Τμήματος Εκδόσεως
Δημοσιευμάτων τής Ακαδημίας Αθηνών, ή όποία ένέκρινε τή δημοσίευση τής
έργασίας αύτής στή σειρά «ΠραγματεΤαι τής Ακαδημίας Αθηνών».

Εύχαριστώ τήν κυρία Εύγενία Σαράντη όχι μόνο γιά τή φιλολογική συνδρομή
της -τήν όποία εΐχε ξεκινήσει παλαιότερα ή κυρία 'Ελευθερία Κονδυλάκη-, άλλά
και γιά τήν ούσιαστική συμβολή της στήν αρτια έκδοτική έπιμέλεια τοϋ βιβλίου,
καθώς και τήν κυρία Χαρά Παπαδάκη γιά τον άψογο έπαγγελματισμό της άνα-
φορικά μέ τά θέματα τοϋ τυπογραφείου. Οί παραπάνω κυρίες, και 'ιδιαίτερα ή
κυρία Σαράντη, συνέβαλαν άποφασιστικά στό νά πάρει τό βιβλίο τήν παρούσα
μορφή.

Στό σημείο αύτό οφείλω, τέλος, νά εύχαριστήσω τρία σημαντικά έπιστημονικά
ιδρύματα, τά όποια μοϋ παρείχαν εναν ιδεώδη χώρο άκαδημαϊκής έργασίας άπό
τό 1997 εως σήμερα: τήν έν Αθήναις Αρχαιολογική 'Εταιρεία, όπου έργάστηκα
δεκατρία χρόνια και έκπαιδεύτηκα στά άρχαιολογικά ζητήματα τής Αττικής, τό
Γερμανικό Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο τής Αθήνας, πού καθ' όλη τή διάρκεια τών
μελετών μου μοϋ παρείχε πλήρη πρόσβαση στήν πολύτιμη βιβλιοθήκη του, και
τήν Ακαδημία Αθηνών, όπου εργάζομαι αύτή τή στιγμή ώς έρευνητής. Σέ μιά
έποχή πού ή άρχαιολογία ώς κλάδος τών άνθρωπιστικών έπιστημών δέχεται
έπιθέσεις άλλοτε ώς ύπερβολικά παραδοσιακή, άλλοτε ώς ύπερβολικά θεωρη-
τική, άλλά σχεδόν πάντοτε ώς άνεδαφική, μπορώ νά πώ ότι ή βοήθεια πού
άποκόμισα άπό τά παραπάνω ιδρύματα μοιάζει περισσότερο ώς άνέλπιστο δώρο
τής τύχης.

Κ. Καλογερόπουλος
Αθήνα,'Οκτώβριος 2013
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Ol συντομογραφίες περιοδικών, λεξικών καΐ συλλογικών έργων άκολουθοϋν
τόν Κανονισμό Δημοσιευμάτων τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (Αθήναι 1989),
σ. 12-21. Για τις ύπόλοιπες συντομογραφίες άκολουθεΐται τό σύστημα συντο-
μογράφησης του American Journal of Archaeology, σ. Ill, 2007, σ. 14-34, και
online: http://www.ajaonline.org/submissions/abbreviations

Agora IV = R. H. Howland, The Athenian Agora IV: Greek Lamps and their Survivals, Princeton
1958.

Agora VIII = Ε. T. H. Brann, The Athenian Agora VIII: Late Geometric and Protoattic Pottery.

Mid 8th to Late 7th Century B.C., Princeton 1962.
Agora XII = B. A. Sparkes - L. Talcott, The Athenian Agora XII: Black and Plain Pottery of the

6th, 5th and 4th Centuries B.C., Princeton 1970.
Agora XXII = S. I. Rotroff, The Athenian Agora XXII: Hellenistic Pottery. Athenian and Imported

Moldmade Bowls, Princeton 1982.
Agora XXVI = J. H. Kroll, The Athenian Agora XXVI: The Greek Coins, Princeton 1993.
Agora XXIX = S. I. Rotroff, The Athenian Agora XXIX: Hellenistic Pottery. Athenian and

Imported Wheelmade Tableware and Related Material, Princeton 1997.
Agora XXXI = M. M. Miles, Vie Athenian Agora XXXI: The City Eleusinion, Princeton 1998.
Agora XXXII = J. W. Hayes, The Athenian Agora XXXII: Roman Pottery. Fine Ware Imports,
Princeton 2008.

Agora XXXIII = S. I. Rotroff, The Athenian Agora XXXIII: Hellenistic Pottery. The Plain Wares,
Princeton 2006.

Αλεξανδρή, Λούτσα = Ο. Αλεξανδρή, Γ ' Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων, Λούτσα, ΑΔ, 31,1976

(1984), Β1, Χρον., σ. 52-55.
Άνασκαφές Μετρό = Λ. Παρλαμα - Ν. Χ. Σταμπολιδης (έπιμ.), Ή πόλη κάτω άπό τήν πόλη. Ευρήματα

άπό τις άνασκαφές τοϋ Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου τών Αθηνών, Αθήνα 2000.
Attika-Archäologie = Η. Lohmann - Τ. Mattern (έπιμ.), Attika. Archäologie einer «zentralen»
Kulturlandschaft. Akten der Internationalen Tagung vom 18.-20. Mai 2007 in Marburg, Wies-
baden 2010.

Auffarth, «Schöpfung» = Ch. Auffarth, Der drohende Untergang. «Schöpfung» in Mythos und
Ritual im Alten Orient und in Griechenland am Beispiel der Odyssee und des Ezechielbuches,
Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, 39, Berlin-New York 1991.
Βαλαβανης, Αμφορείς = Π. Δ. Βαλαβανης, Παναθηναϊκοί άμφορεϊς άπό τήν Ερέτρια. Συμβολή

στήν άττική άγγειογραφία τοϋ 4ου π. Χ. ai, ΒΑΕ, 122, Αθήνα 1991.
Baumer, Kult = L. Ε. Baumer, Kult im Kleinen. Ländliche Heiligtümer spätarchaischer bis helleni-
stischer Zeit. Attika - Arkadien - Argolis - Kynouria, Rahden/Westf. 2004.
Bentz, Preisamphoren = M. Bentz, Panathenäische Preisamphoren. Eine athenische Vasengattung
und ihre Funktion vom 6.-4. Jahrhundert v. Chr., AntK-BH, 18, Basel 1998.



28

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΕΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΕΣ

Bierl, Orestes = Α. Bierl, Apollo in Greek Tragedy: Orestes and the God of Initiation, σέ: J. Solomon
(έπιμ.), Apollo: Origins and Influences, Tucson/London 1994, σ. 81-96.

Bloesch, Schalen = H. Bloesch, Formen attischer Schalen von Exekias bis zum Ende des strengen
Stils, Bern 1940.

Boggess, Pithos = E. Ch. M. Boggess, The Development of the Attic Pithos (Diss., Bryn Mawr 1972).

Bremmer, Scapegoat Rituals = J. Bremmer, Scapegoat Rituals in Ancient Greece, σέ: R. Buxton
(έπιμ.), Oxford Readings in Greek Religion, Oxford 2000, σ. 271-293.

Burkert, Homo Necans = W. Burkert, Homo Necans: Interpretationen altgriechischer Opferriten
und Mythen, Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, 32, Berlin-New York 21997.

Burkert, Τελετουργία = W. Burkert, 'Ελληνική Μυθολογία και Τελετουργία. Δομή και 'Ιστορία,
Αθήνα 1993.

Burr, Proto-Attic = D. Burr, A Geometric House and a Proto-Attic Votive Deposit, Hesperia, 2,
1933, σ. 542-640.

Buschor, Stirnziegel = Ε. Buschor, Die Tondächer der Akropolis. II. Stirnziegel, Berlin-Leipzig 1933.

Ceramicus Redivivus = J. K. Papadopoulos, Ceramicus Redivivus: The Early Iron Age Potters' Field
in the Area of the Classical Athenian Agora, Hesperia Suppl., 31, Athens 2003.

Cosmopoulos, Eleusis = Μ. Β. Cosmopoulos, Mycenaean Religion at Eleusis: The Architecture and
Stratigraphy of Megaron Β, σέ: Tor Ιδιου (έπιμ.), Greek Mysteries. Archaeology and Ritual of
Ancient Greek Secret Cults, London-New York 2003, σ. 1-24.

Cropp, Commentary = M. J. Cropp, Euripides. Iphigenia in Tauris with Introduction, Translation
and Commentary, Warminster 2000.

Dabney, Jewellery = M. K. Dabney, Jewellery, σέ: Kommos IV, σ. 341-350.

Deubner, Feste = L. Deubner, Attische Feste, Hildesheim 21966.

Dietz, Transition = S. Dietz, The Argolid at the Transition to the Mycenaean Age. Studies in the
Chronology and Cultural Development in the Shafl Grave Period, Copenhagen 1991.

Dillon, Girls = M. Dillon, Girls and Women in Classical Greek Religion, London-New York 2002.

Ducat, Spartan Education = J. Ducat, Spartan Education: Youth and Society in the Classical Period,
Swansea 2006.

Early Greek Cult Practice = R. Hägg - N. Marinatos - G. C. Nordquist (έπιμ.), Early Greek Cult
Practice. Proceedings of the Fifth International Symposium at the Swedish Institute at Athens,
26-29 June 1986, Acta Ath, 38, Stockholm 1988.

Ekroth, Brauron = G. Ekroth, Inventing Iphigeneia? On Euripides and the Cultic Construction of
Brauron, Kernos, 16,2003, σ. 59-118.

ΈλλΚερ = Γ' επιστημονική συνάντηση για τήν ελληνιστική κεραμική: χρονολογημένα σύνολα-
έργαστήρια, 24-27 Σεπτεμβρίου 1991, Θεσσαλονίκη 1994.

Franssen, Votiv = J. Franssen, Votiv und Repräsentation. Statuarische Weihungen archaischer Zeit
aus Samos und Attika, Archäologie und Geschichte 13, Heidelberg 2011.

Furtwängler, Aphaia = A. Furtwängler - E. R. Fiechter - H. Thiersch, Aegina. Das Heiligtum
der Aphaia, München 1906.

Goette, Σούνιον = H. R. Goette, Ό αξιόλογος δήμος Σούνιον. Landeskundliche Studien in Südost-
Attika, Internationale Archäologie, 59, Rahden/Westf. 2000.

Goff, Violence = Β. Goff, The Violence of Community. Ritual in the Iphigeneia in Tauris, σέ: Rites of
Passage, σ. 109-128.

Graf, Taurerland = F. Graf, Das Götterbild aus dem Taurerland, AW, 10.4,1979, σ. 33-41.

Graef - Langlotz, Akropolis I = Β. Graef - Ε. Langlotz, Die antiken Vasen von der Akropolis zu
Athen I, Berlin 1925.
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Graef - Langlotz, Akropolis II = B. Graef - E. Langlotz, Die antiken Vasen von der Akropolis zu
Athen II, Berlin 1933.

Ham, Male Maturation = G. Ham, The Choes and Anthesteria Reconsidered: Male Maturation
Rites and the Peloponnesian Wars, Rites of Passage, α 201-218.

Hamilton, Choes = R. Hamilton, Choes and Anthesteria: Athenian Iconography and Ritual, Ann
Arbor 1992.

Hartigan, Deceit = Κ. V. Hartigan, Salvation via Deceit: A New Look at the Iphigeneia at Tauris,
Eranos, 84,1986, α 119-125.

Hayes, Sigillate Orientali = J. W. Hayes, Sigillate Orientali, Enciclopedia dell'arte antica classica
e orientale, Atlante delle forme ceramiche II, Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo
(tardo ellenismo e primo impero), Roma 1985, σ. 1-96.

Heinrich, Epinetron = F. Heinrich, Das Epinetron: Aspekte der weiblichen Lebenswelt im Spiegel
eines Arbeitsgeräts, Internationale Archäologie, 93, Rahden/Westf. 2006.

Henrichs, Human Sacrifice = Α. Henrichs, Human Sacrifice in Greek Religion: Three Case Studies,
Le Sacrifice dans Γ Antiquité. Vandœuvres/Genève, 25-30 août 1980, Entretiens sur l'Antiquité
Classique, 27, Vandœuvres/Geneva 1981, σ. 195-242.

Henrichs, Gewalt = A. Henrichs, Blutvergießen am Altar. Zur Ritualisierung der Gewalt im grie-
chischen Opferkult, σέ: Β. Seidensticker - M. Vöhler (έπιμ.), Gewalt und Ästhetik: Zur Gewalt
und ihrer Darstellung in der griechischen Klassik, Berlin 2006, σ. 59-90.

Hoessly, Katharsis = F. Hoessly, Katharsis. Reinigung als Heilverfahren: Studien zum Ritual der archai-
schen und klassischen Zeit sowie zum Corpus Hippocraticum, Hypomnemata, 135, Göttingen 2001.

Hollinshead, Sanctuaries of Artemis = Μ. Β. Β. Hollinshead, Legend, Cult, and Architecture at
Three Sanctuaries of Artemis (Diss., Bryn Mawr 1979).

Hübner, Dachterrakotten = G. Hübner, Dachterrakotten aus dem Kerameikos von Athen: Ein
Beitrag zur Bauornamentik des 5. und 4. Jhs. v. Chr., AM, 88,1973, σ. 67-143.

Jacob-Felsch, Kalapodi = M. Jacob-Felsch, Die spätmykenische bis frühprotogeometrishe
Keramik, σέ: Kalapodi I, σ. 1-213.

Jones, Dema House = J. E. Jones - L. H. Sackett - A. J. Graham, The Dema House in Attica, BSA, 57,
1962, σ. 75-114.

Jones, Vari House = J. Ε. Jones - Α. J. Graham - L. H. Sackett, An Attic Country House below the
Cave of Pan at Vari, BS A, 68,1973, σ. 355-452.

Kabirenheiligtum III = U. Heimberg, Das Kabirenheiligtum bei Theben III: Die Keramik des Kabiri-
ons, Berlin 1982.

Kahil, Artémis attique = L. G. Kahil, Autour de l'Artémis attique, AntK, 8,1965, σ. 20-33.

Kahil, Artémis de Brauron = L. G. Kahil, L'Artémis de Brauron: rites et mystère, AntK, 20,1977,
σ. 86-98.

Kalapodi I = R. C. S. Felsch (έπιμ.), Kalapodi. Ergebnisse der Ausgrabungen im Heiligtum der
Artemis und des Apollon von Hyampolis in der antiken Phokis, I, Mainz 1996.

Kalapodi II = R. C. S. Felsch (έπιμ.), Kalapodi. Ergebnisse der Ausgrabungen im Heiligtum der Arte-
mis und des Apollon von Hyampolis in der antiken Phokis, II, Mainz 2007.

Κέα - Κύθνος = Λ. Γ. Μενδωνη - Α. I. Μαζαρακής-Αινιαν (έπιμ.), Κέα - Κύθνος. 'Ιστορία και Αρχαιο-
λογία. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Κέα - Κύθνος, 22-25 'Ιουνίου 1994, Κέντρον 'Ελληνικής και
Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, Έθνικόν "Ιδρυμα 'Ερευνών, Μελετήματα, 27, Αθήνα 1998.

Kiapha Thiti 112 = J. Maran, Kiapha Thiti. Ergebnisse der Ausgrabungen 112. 2Jt. v. Chr.: Keramik
und Kleinfunde, MarbWPr 1990, Marburg 1992.
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Στους καταλόγους, πέρα άπό τους βραχυγραφικούς τύπους πού συνιστώνται
στόν Κανονισμό Δημοσιευμάτων τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (Αθήναι 1989, σ. 22),
χρησιμοποιούνται και οί άκόλουθοι:

Α αρχιτεκτονικά εύρήματα τής περιοχής τοϋ ίεροΰ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου
στήν άποθήκη τοϋ Μουσείου Βραυρώνος

Α αριθμός εύρετηρίου τής άποθήκης Βραυρώνος
Β βαφή
βάσ. βάσης (γενική)
Δ διακόσμηση
έλάχ. έλάχιστος -η -ο
Ε έπίχρισμα
EE έπεξεργασία έπιφάνειας τοϋ πήλινου άντικειμένου
έλάχ. έλάχιστος -η -ο
έξωτ. εξωτερικός -ή -ό
έσωτ. έσωτερικός -ή -ό
ΗΜ ήμερομηνία εύρεσης τοϋ άντικειμένου
Κ κεραμικά ευρήματα τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου στήν άποθήκη τοϋ

Μουσείου Βραυρώνος
Λ άριθμός καταγραφής τών εύρημάτων τοϋ ίεροΰ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου Λούτσας

στήν άποθήκη τοϋ Μουσείου Βραυρώνος
Μ μικροευρήματα τοϋ ίεροΰ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου στήν άποθήκη τοϋ Μου-

σείου Βραυρώνος
μέγ. μέγιστος -η -ο
Π πηλός
περ. περίπου
Πυ πυρήνας
σωζ. σωζόμενος -η -ο
χείλ. χείλους (γενική)
ύπολ. ύπολογισμένος -η -ο
FM Furumark Motif
FS Furumark Shape
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I. Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ
ΩΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ βρίσκεται στα όρια τής άκτογραμμής
τοϋ σημερινού δήμου Αρτέμιδος (πρώην Λούτσα), περίπου στο μέσον τής από-
στασης μεταξύ τής Αλυκής τοϋ Αγίου Σπυρίδωνα και τής διασταύρωσης τής
Λούτσας, σέ σημείο όπου σήμερα είναι έντονη ή παρουσία άμμοθινών1. Ή δη-
μιουργία άμμοθινών προϋποθέτει στο σημείο αύτό τήν έκβολή χειμάρρου. Δύο
άλλα σημαντικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τής θέσης συνίστανται στήν
ύπαρξη πολύ ρηχών θαλάσσιων ύδάτων καΐ στήν παρουσία ισχυρών άνέμων.

Βόρεια, δυτικά και νότια τής θέσης τοϋ ίεροϋ άπλώνεται πεδινή παραθαλάσ-
σια έκταση μήκους άπό Βορρά πρός Νότο περίπου 7 χλμ. και πλάτους περίπου
3 χλμ. Όριο τής πεδιάδας αύτής στά άνατολικά είναι ό νότιος Εύβοϊκός Κόλ-
πος. Στά δυτικά ορίζεται άπό τήν έπιμήκη λοφοσειρά Ζάγανι (ύψους 182 μ.)-
Γκούρι Λάχι (ύψους 188 μ.). Ή δυτική αύτή λοφοσειρά συνεχίζεται προς τά βο-
ρειοανατολικά καΐ καταλήγει ταπεινούμενη στον λόφο Πλατυχώραφο (ύψους
144 μ.), πού μαζί μέ τό άκρωτήριο Άσκηταριό στά άνατολικά του άποτελοΰν
τό φυσικό όριο τής πεδιάδας στά βόρεια. Τό νότιο άκρο τής πεδιάδας ορίζεται
άπό τή λοφοσειρά Καμάριζα και σηματοδοτείται άπό τήν κορυφή Άγιος Ιωάν-
νης (ύψους 212 μ.). Ή κλειστή αύτή παραλιακή πεδιάδα ορίζεται έπίσης προς
Βορρά άπό τον ποταμό Μεγάλο Ρεϋμα Ραφήνας και προς Νότο άπό τόν πο-
ταμό Έρασίνο Βραυρώνας (πίν. 2).

Τήν πεδιάδα τής Λούτσας διαρρέουν μικρότεροι χείμαρροι, πού έκβάλλουν
στόν νότιο Εύβοϊκό. Τό 1889 ό Arthur Milchhöfer άνέφερε δύο τουλάχιστον
ρεματιές τις όποιες διέρρεαν οί μικροί χείμαρροι Μερκούρι καΐ Ρεϋμα τής Βε-
λανιδέζας, πού κατέρχονταν άπό τούς λόφους Ζάγανι-Γκούρι Λάχι. Σύμφωνα μέ
τόν χάρτη, τό Ρεϋμα τής Βελανιδέζας ήταν αύτό πού στήν άρχαιότητα έξέβαλλε
στήν περιοχή τοϋ παραλιακού ίεροϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου.

Ή περιοχή διαθέτει πολλές πηγές. Ό Milchhöfer άναφέρει τις πηγές Πούσι
Καραγκιόζ (Κρυόβρυση) και Λουκούι Μπούτ στήν παραλιακή περιοχή νοτίως

1. Γιά τήν τοπογραφία τής περιοχής πρβ. Milchhöfer, Südöstliches Attika, σ. 5-7.
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τής διασταύρωσης τής Λούτσας, καθώς κα'ι τήν πηγή Πούσι Μπούρτζι βορείως
τού άκρωτηρίου Βελάνι (πίν. 2)2.

Στο μέσον περίπου τής παραλιακής πεδιάδας τής Λούτσας, σέ άπόσταση δύο
περίπου χλμ. δυτικά τοϋ ίεροϋ, βρίσκονται οί χαμηλοί λόφοι τής περιοχής Βελανι-
δέζα. Ή έλαφρώς ύπερυψωμένη αύτή περιοχή, ή όποία παρόλο πού δεν άποτελεΐ
φυσικό οχυρό είναι καλά προφυλαγμένη άπό τή λοφοσειρά Ζάγανι-Γκούρι Λάχι
και εχει παράλληλα έλεύθερη θέα προς κάθε κατεύθυνση, πληροί άπολύτως άπό
γεωγραφική άποψη τις προϋποθέσεις γιά άνθρώπινη έγκατάσταση.

Ή σημερινή εικόνα τής μεγάλης, άμμώδους παραλίας τής Λούτσας, αν συγ-
κριθεί μέ αύτήν τών νοτιότερα εύρισκομένων βαθιών όρμων τής Βραυρώνας
καΐ τοϋ Πόρτο Ράφτη, δέν εΐναι ή εικόνα ένός κλειστού, καλά προστατευμένου
λιμανιού. Αντίθετα, πολύ περισσότερο μοιάζει μέ τήν εύθύγραμμη, άμμώδη
παραλία τού Σχινιά στον Μαραθώνα. Τό προστατευμένο άπό τούς βόρειους
άνέμους άκρωτήριο Βελάνι ϊσως ήταν στήν άρχαιότητα ένωμένο μέ τά διπλανά
νησάκια, πού είναι σήμερα γνωστά ώς Κοκκινονήσια3, άποτελώντας ενα εΐδος
ένιαίου κυματοθραύστη, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργούνται οί φυσικές προϋπο-
θέσεις γιά τή διαμόρφωση άγκυροβολίου σ' έκεινο τό σημείο4.

Πέρα άπό τή Ραφήνα και τή Βραυρώνα -περιοχές μέ τις όποιες συνορεύει ή
παραλιακή πεδιάδα τής Λούτσας πρός Βορρά καΐ προς Νότο άντίστοιχα- έπι-
κοινωνία μέ τόν έξω κόσμο έξασφαλίζεται καΐ προς τά δυτικά καΐ πρός τά άνα-
τολικά. Υπάρχει δυνατότητα έπικοινωνίας μέ τις περιοχές τοϋ νότιου Εύβοϊ-
κοϋ, κυρίως μέ τή νότιο Εύβοια5 και τις δυτικές Κυκλάδες, και δυτικά μέσω τών
στενών περασμάτων στή θέση Μερκούρι και στή θέση στά άνατολικά τοϋ λό-
φου Έτοζι. Άπό τά περάσματα αύτά διέρχονταν οί δύο κύριες όδοί έπικοινω-
νίας πρός τήν πεδιάδα τών Μεσογείων, οί όποιες οδηγούσαν κατευθείαν στήν
Αθήνα καΐ στή δυτική Αττική6.

2. Αυτόθι, σ. 6.

3. Α. Philippson, Die griechischen Landschaften I: Der Nordosten der griechischen Halbinsel. 3.
Attika und Megaris (Frankfurt/M. 1952), σ. 819, σημ. 1.

4. A.T. Hodge, Reflections on the shield at Marathon, BSA, 96,2001, σ. 248-249 είκ. 8 (άκρω-
τήριο Βελάνι μέ τά Κοκκινονήσια). Ό Hodge θεωρεί μάλιστα τή διαμόρφωση τής παραλίας τής
Λούτσας ώς «carbon copy» τής τοπογραφίας τού Μαραθώνα.

5. Σύμφωνα μέ τόν Στράβωνα (άρχές 1ου αί. μ. Χ.), άπό τις Άλές Άραφηνίδες (οί όποιες ταυ-
τίζονται μέ τή σημερινή Λούτσα) γινόταν ό διάπλους στό ιερό τοϋ Μαρμαρίνου Απόλλωνος
στο Μαρμάριο τής Καρυστίας, Στράβων, Γεωγραφικά, Χ, 1,6: ...τό Μαρμάρων, έν ώ λατόμιον τών
Καρυστίων κιόνων, ιερόν έχον Απόλλωνος Μαρμαρίνου, οθεν διάπλους εις Άλας τάς Άραφηνίδας.

6. Milchhöfer, Südöstliches Attika, σ. 6· Hodge, δ.π. (σημ. 4), σ. 248-249 είκ. 6 (υποδήλωση
τών δύο περασμάτων στόν χάρτη ώς Ν. Pass και S. Pass), είκ. 9-11 (φωτογραφικές λήψεις τών
περασμάτων).
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Άπό τα παραπάνω προκύπτει ότι το εύρύτερο φυσικό περιβάλλον τού ιερού
συγκροτεί εναν γεωγραφικά αύτόνομο και οικονομικά αύτάρκη χώρο καθώς δια-
θέτει:

α) καλλιεργήσιμη πεδινή έκταση πού άρκεΐ γιά νά καλύψει τις άνάγκες τού
πληθυσμού (γόνιμη πεδιάδα έμβαδοϋ 21 περ. τ. χλμ.)7,

β) έπάρκεια σέ τρεχούμενο νερό γιά ύδρευση καΐ άρδευση αύτής τής πεδιάδας
(χείμαρροι Μερκούρι και Ρεύμα τής Βελανιδέζας),

γ) έπάρκεια σέ πόσιμο νερό (πηγές Πούσι Καραγκιόζ ή Κρυόβρυση, Λουκούι
Μπούτ καΐ Πούσι Μπούρτζι),

ε) φυσικά σημεία πού εύνοοϋν τήν άνθρώπινη κατοίκηση (χαμηλά ύψώματα,
κυρίως στήν περιοχή τής Βελανιδέζας),

στ) κορυφές στά άκρα τής πεδιάδας, οί όποιες μπορούν νά λειτουργήσουν
ώς παρατηρητήρια άλλά καΐ ώς φυσικά έμπόδια πού ένισχύουν τήν άμυνα τής
περιοχής (Ζάγανι και Γκούρι Λάχι στά δυτικά καΐ Άγιος Ιωάννης στά νότια),

ζ) δυνατότητα άπευθείας χερσαίας έπικοινωνίας μέ τήν Αθήνα (μέσω τών
δύο περασμάτων πρός τήν πεδιάδα τών Μεσογείων),

η) άμεση πρόσβαση στή θάλασσα, ή όποία παρέχει τή δυνατότητα τής άλιείας,
θ) δυνατότητα γιά θαλάσσια επικοινωνία κυρίως μέ τή νότια Εύβοια και τις
δυτικές Κυκλάδες, περιοχές πρός τις όποιες ή πεδιάδα τής Λούτσας στρέφεται
φυσικά,

ι) δυνατότητα προσόρμισης μεγάλου άριθμοϋ πλοίων (μεγάλη εύθύγραμμη
άμμώδης παραλία και τουλάχιστον ένα άγκυροβόλιο στήν περιοχή τού άκρω-
τηρίου Βελάνι).

7. Στήν άρχαιότητα ή παραλιακή πεδιάδα τής Λούτσας ήταν σίγουρα μεγαλύτερη, άφοΰ σή-
μερα ή θάλασσα καλύπτει τμήμα τών άρχαίων ερειπίων τοϋ ίεροΰ. Γιά τό φαινόμενο αύτό στήν
παράκτια Αττική τής κλασικής καΐ τής ελληνιστικής έποχής βλ. Μ. Κοςμοπουλος, Αρχαιολογική
ερευνά στήν περιοχή τοΰ Ώρωποΰ, ΑΕ, 128,1989, σ. 164-165, σημ. 8.





II. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ, τα έξαιρετικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τής
περιοχής τής Λούτσας καθιστούν άπό γεωγραφική άποψη τήν περιοχή παρα-
πλήσια σέ σημασία μέ τήν πεδιάδα τού Μαραθώνα. Σέ άντίθεση όμως μέ τον
Μαραθώνα, ή Λούτσα άτύχησε μέχρι τώρα όχι μόνο στο ότι δέν έχουν διεξα-
χθεί έκεΐ μεγάλης κλίμακας άνασκαφές, άλλά καΐ στό ότι ή περιοχή είναι σήμε-
ρα πυκνοκατοικημένη. 'Επιπροσθέτως, τά όσα έχουν βρεθεί άπό έπιφανειακές
και σωστικές έρευνες σπανίως έχουν δημοσιευθεί8. Παρ' όλα αύτά, τά γνωστά
άρχαιολογικά δεδομένα τής περιοχής φαίνεται ότι είναι σημαντικά.

Αξιόλογο άρχαιολογικό ύλικό προέρχεται κυρίως άπό τέσσερις θέσεις (οί
τρεις πρώτες βρίσκονται στό νότιο μισό τής πεδιάδας):

α) τήν παραλία τής Λούτσας, όπου και τό ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου,

β) τή θέση Βελανιδέζα στά δυτικά της,

γ) τήν οχυρή θέση Ζάγανι, στο δυτικό όριο τής πεδιάδας, και

δ) τό άκρωτήριο Λσκηταριό στά βορειοανατολικά όρια τής περιοχής.

Ή παραλία τής Λούτσας φαίνεται ότι έπελέγη γιά έγκατάσταση ήδη άπό τή
νεολιθική έποχή, όπως ύποδηλώνουν οί άναφορές τοϋ Δημήτριου Ρ. Θεοχάρη
στήν άνεύρεση, άρχές τής δεκαετίας τοϋ '50, νεολιθικών οστράκων στήν άκτή
τής Λούτσας σέ άπόσταση 200 μ. περίπου νοτίως τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος Ταυρο-
πόλου9. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν έπίσης τά Νεότερης Νεολιθικής II ή ΠΕ I ευρή-
ματα ένός κυκλικού κτίσματος πού άποκάλυψε κατά τά έτη 1995-1996 ή Κλαίρη
Εύστρατίου σέ άπόσταση 500 μ. άπό τήν παραλία10. Στήν περιοχή αύτή πάντως
ιδρύθηκε τό ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου, τό όποιο κατά τόν 4ο τουλάχι-

8. Στις έξαιρέσεις άνήκει ή δημοσίευση μιας ρωμαϊκής αγροικίας, ή οποία «άπέχει λιγότε-
ρο άπό 1 χλμ. άπό τό ιερό τής Ταυροπόλου Αρτέμιδος», βλ. Β. Σκαρακη, Άνασκαφές στόν Δήμο
Αρτέμιδος τό 2004, σέ: Β. Βασιλοπούλου (έπιμ.), Αττική 2004. Άνασκαφές, Ευρήματα, Νέα Μου-
σεία, Αθήνα 2005, σ. 78-80 είκ. 5 (βλ. Παράρτημα V, Επίμετρο).

9. Δ. Ρ. Θεοχαρης, Ανασκαφή έν Άραφήνι, ΠΑΕ 1952, σ. 151· D. Theocharis, Nea Makri: Eine
große neolithische Siedlung in der Nähe von Marathon, AM, 71,1956, σ. 1- Travlos, Attika, σ. 211.

10. Μ. Παντεαιδου Γκοφα, Ή νεολιθική Αττική, ΒΑΕ, 167, Αθήνα 1997, σ. 126 (Λούτσα). Βλ. τώρα
Κ. Ευστράτιου - Μ. Στάθη - Η. Μαθιουδακη, Έρευνα κτίσματος τής Πρωτοελλαδικής I Περιόδου
στή Λούτσα Αττικής, σέ: Μεσόγεια - Άργοσαρωνικός, σ. 221-233.
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στον αί. π.Χ. άποτελοϋσε θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο τοϋ δήμου τών Άλών
Αραφηνίδων (βλ. παρακάτω μέρος Β).

Ή εύνοϊκή γιά εγκατάσταση περιοχή τής Βελανιδέζας, ή όποία οπωσδήποτε
μέχρι τά τέλη τοϋ 19ου αί. συνιστούσε έκτεταμένη περιοχή δασών καΐ θάμνων11,
φαίνεται ότι έκτιμήθηκε άπό τούς κατοίκους τής εύρύτερης περιοχής ήδη άπό
τά ύστερομυκηναϊκά χρόνια, ένώ συνέχισε νά άποτελεΐ πόλο έλξης άπό τήν
άρχαϊκή έως τή ρωμαϊκή έποχή.

Τό 1927-1928, πάνω σέ έναν εύρύ λόφο βορείως τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Σωτήρος
(πίν. 2), ό Νικόλαος Κυπαρίσσης άνέσκαψε πέντε συλημένους μυκηναϊκούς τά-
φους, ένώ συνολικά έντοπίστηκαν τρεις έπάλληλες συστάδες μικρών, «λαξευτών»
μυκηναϊκών τάφων12. Οί άποκαλυφθέντες τάφοι περιείχαν άγγεϊα και μικροευρή-
ματα πού χρονολογούνται στό διάστημα μεταξύ τής ύποφάσης YE ΙΙΙΑ2 καΐ τής
πρώιμης ΥΕ ΙΙΙΓ φάσης13.

Ή Βελανιδέζα ήταν ώστόσο γνωστή στήν άρχαιολογική βιβλιογραφία ήδη
άπό τό 1838, όταν ό Κυριάκος Πιττάκης δημοσίευσε άπό τή θέση αύτή τήν πε-
ρίφημη ύστεροαρχαϊκή έπιτύμβια στήλη τοϋ Άριστίωνος, ή όποία σήμερα έκτί-
θεται στό 'Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ άρ. 29)14. Όπως φάνηκε άπό
άνασκαφική ερευνά πού διεξήγαγε πενήντα χρόνια άργότερα στήν περιοχή ό
Βαλέριος Στάης, στή Βελανιδέζα ύπήρχαν τουλάχιστον τρεις άρχαΐοι τύμβοι15.
Ό μεγαλύτερος άπό αύτούς είχε διάμετρο 20 περ. μ. και άνασκάφηκε άπό τον
Στάη τό 1888 κοντά στή θέση ausgebeutetes Grab τοϋ φύλλου VII (Spata) τών
Karten von Attika16. Ό τύμβος περιείχε καύσεις μέσα σέ τάφους και φαίνεται ότι
κατασκευάστηκε στις άρχές ή στά μέσα τοϋ 6ου αί. π. Χ. γιά νά άποτελέσει τόν
τόπο ένταφιασμοϋ μιάς τοπικής άριστοκρατικής ομάδας. Σύμφωνα μέ τόν Στάη,
ό τύμβος χρησιμοποιήθηκε ώς νεκροταφείο τόσο κατά τούς 5ο και 4ο αί. π. Χ.,
όσο καΐ κατά τή ρωμαϊκή έποχή17. Ύστεροαρχαϊκές έπιτύμβιες έπιγραφές οί

11. R. Lepsius, Γεωλογία τής Αττικής. Συμβολή εις τήν θεωρίαν έπι τής μεταμορφώσεως τών
πετρωμάτων, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήνα 1906, σ. 41.

12. Ν. Κυπαριςςης, Έξ Αθηνών και Αττικής, ΑΔ, 11,1927-1928, Παράρτημα, σ. 64-65.

13. Μ. Βενζι, Ceramica Micenea in Attica, Milano 1975, σ. 208-216- Mountjoy, RMDP, α 490.

14. Κ. Σ. Πιττακης, Σημειώσεις έπι τών λιθογραφημάτων, Α Ε 1838, σ. 127-130- R. Lullies,
Griechische Plastik: Von den Anfängen bis zum Beginn der Römischen Kaiserzeit, München 1979,
σ. 61 άρ. 56 μέ τήν παλιότερη βιβλιογραφία.

15. Β. Σταης,Άνασκαφαί τύμβων έν Αττική. Α'. Τύμβος έν Βελανιδέζα, A4 1890, σ. 18.

16. Ε. Curtius - J. Α. Caupert, Karten von Attika, Berlin 1895-1903, Blatt VII, «ausgebeutetes
Grab». Σύμφωνα μέ τόν Στάη (ο.π. [σημ. 15], σ. 18), ό τύμβος βρισκόταν άριστερά τοϋ ρεύματος
τής Βελανιδέζας, στή θέση οπου έχουν σχεδιαστεί οί τέσσερις άστερίσκοι.

17. Σταης, ο.π. (σημ. 15), σ. 26.
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όποιες προέρχονται άπό έναν άλλο τύμβο18 ύποδηλώνουν ότι στή Βελανιδέζα
πρέπει νά θεωρήσουμε ότι ύπήρχαν ομάδες ύστεροαρχαϊκών τύμβων, οί όποιοι
περιβάλλονταν άπό κρηπίδες, διαχωρίζονταν έσωτερικά μέσω τοίχων και έπι-
στέφονταν άπό έπιτύμβιες στήλες, οί όποιες λειτουργούσαν ώς σήματα19.

Ή θέση Ζάγανι δέσποζε στήν παραλιακή πεδιάδα καΐ είχε άπρόσκοπτη θέα
τόσο προς τήν πεδιάδα τών Μεσογείων όσο και πρός τή θάλασσα, γι' αύτό
φαίνεται ότι ήλεγχε τά περάσματα πρός τήν Αθήνα, καθώς και ολόκληρη τή
χαμηλή περιοχή τοϋ κάμπου. Στήν ορεινή αύτή θέση βρέθηκε οχυρωμένος
οικισμός τής ύστερης χαλκολιθικής-ΠΕ I περιόδου20. Ή γεωγραφική θέση, σέ
συνδυασμό μέ τήν παρουσία οχύρωσης στο Ζάγανι, άποδεικνύει τόν έλεγχο και
τήν έκμετάλλευση ολόκληρης της παραλιακής πεδιάδας, ένός εύρύτατου δη-
λαδή παραγωγικού χώρου, άλλά και τής εισόδου πρός τή θάλασσα. Στό Ζάγανι
έντοπίστηκαν έπίσης και πέντε όροι κλασικής ή έλληνιστικής έποχής, πού, κατά
τον Greg R. Stanton, ι'σως σηματοδοτούσαν τό όριο τοϋ δήμου τών Άλών Άρα-
φηνίδων21.

Κατά τά έτη 1953-1955 ό Θεοχάρης έντόπισε και άνέσκαψε άξιόλογο οικισμό
και ϊχνη νεκροταφείου τής πρωτοελλαδικής έποχής στό Άσκηταριό22. Τά οικι-
στικά κατάλοιπα πού έφερε στό φώς τά άπέδωσε στις τρεις φάσεις τής πρωτοελ-
λαδικής έποχής23, ώστόσο ή νεότερη έρευνα έδειξε ότι πρόκειται κυρίως γιά ΠΕ II
εύρήματα, ένώ ή θέση πρέπει νά έγκαταλείφθηκε πρίν άπό τό τέλος τής ΠΕ II24.
Σύμφωνα μέ τις άνασκαφικές έκθέσεις, ό χώρος πρέπει νά είχε κάποια σημασία
και κατά τήν πρώιμη μυκηναϊκή έποχή25.

18. Α. M. D'Onofrio, Aspetti e problemi del monumento funerario Attico arcaico, AION, 10,
1988, a. 87 είκ. 10,1-2.

19. Mersch, Siedlungsgeschichte, σ. 217-218 άρ. 75 («Velanideza»), μέ παράθεση τής παλαιό-
τερης βιβλιογραφίας.

20. Παντελιδου Γκοφα, ο.π. (σημ. 10), σ. 128· J. Rambach, Kykladen II. Die frühe Bronzezeit.
Frühbronzezeitliche Beigabensittenkreise auf den Kykladen. Relative Chronologie und Verbreitung,
Bonn 2000, σ. 146 σημ. 665, σ. 449-450 είκ. 29-30· Γ. Σταϊνχαούερ, Άπό τήν προϊστορία τής Με-
σογαίας. Δύο οικισμοί στά Μεσόγεια, σέ: Μεσογαία, σ. 31-33· Του Ιδιου, Οί νέες αρχαιολογικές
έρευνες στό άεροδρόμιο «'Ελευθέριος Βενιζέλος», σέ: Μεσόγεια - Άργοσαρωνικός, σ. 214-219.

21. G. R. Stanton, Some Inscriptions in Attic Demes, BSA, 91, 1996, σ. 360-361· Σταϊνχαούερ,
ο. π. (σημ. 20), είκ. στή σ. 34.

22. Δ. Ρ. Θεοχαρης, Άσκηταριό. Πρωτοελλαδική άκρόπολις παρά τήν Ραφήνα, ΑΕ 1953-1954
Γ', σ. 59-76· Του Ιδιου, Ανασκαφή έν Άραφήνι, ΠΑΕ 1954, σ. 104-113- Του Ιδιου, Ανασκαφή έν
Άραφήνι, ΠΑΕ 1955, σ. 109-117.

23. Θεοχαρης, ο.π. (σημ. 22), ΑΕ 1953-1954, Γ', σ. 62.

24. Ε. Christmann, Die deutschen Ausgrabungen auf der Pevkakia-Magula in Thessalien II.
Die frühe Bronzezeit, Bonn 1996, σ. 282-283.

25. Θεοχαρης, ο.π. (σημ. 22), ΠΑΕ 1954, σ. 113· Θεοχαρης, ο.π. (σημ. 22), ΠΑΕ 1955, σ. 113.
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Τά παραπάνω άρχαιολογικά εύρήματα, μολονότι γνωστά μόνο άπό προκα-
ταρκτικές δημοσιεύσεις και άναφορές, μάς προσφέρουν άποσπασματικές μέν,
ώστόσο χρήσιμες πληροφορίες σχετικά μέ τήν ιστορία τής άνθρώπινης παρου-
σίας στήν πεδιάδα τής Λούτσας, δηλαδή στήν εύρύτερη έπικράτεια τοϋ ιερού
τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου. Επιτρέπεται, συνεπώς, ή καταγραφή κάποιων προ-
καταρκτικών συμπερασμάτων:

Στή νεολιθική έποχή, χωρίς τούτο νά μπορεί νά προσδιοριστεί χρονικά μέ μεγα-
λύτερη σαφήνεια, ύπάρχουν ένδείξεις ότι έγκαταστάθηκαν άνθρωποι στήν παραλία
τής Λούτσας. Κατά τήν ύστερη χαλκολιθική-ΠΕ I περίοδο φαίνεται ότι μεγάλη ση-
μασία άπέκτησε ό λόφος Ζάγανι στήν ένδοχώρα. Είναι άγνωστο άν ό οχυρωμένος
αύτός οικισμός άπλωνόταν σέ ικανή έκταση. "Ιχνη τής περιόδου φαίνεται ότι έχουν
βρεθεί και στήν παραλία (κυκλικό κτίσμα άνασκαφής Εύστρατίου). Κατά τήν περί-
οδο ΠΕ II και μετά τήν έγκατάλειψη τοϋ λόφου Ζάγανι ή σημασία τής κατοίκησης
φαίνεται ότι μετατοπίστηκε πρός τό άκρωτήριο Άσκηταριό, τό όποιο και έμφανίζει
έντονες σχέσεις μέ τις Κυκλάδες. Ό οικισμός αύτός έγκαταλείπεται πριν άπό τό τέ-
λος τής ΠΕ II. "Ιχνη κατοίκησης στήν περιοχή εμφανίζονται πάλι κατά τήν πρώιμη
μυκηναϊκή έποχή στήν ϊδια θέση. Κατά τήν έποχή τών μυκηναϊκών άνακτόρων ή
σπουδαιότερη θέση τής περιοχής φαίνεται ότι ήταν ή Βελανιδέζα. Ή Βελανιδέζα
ήταν ό τόπος ταφής τής άρχουσας τοπικής τάξης κατά τήν άρχαϊκή έποχή, ένώ γιά
τις ένδιάμεσες περιόδους μεταξύ τής ύστερης μυκηναϊκής και τής άρχαϊκής έποχής
δέν διαθέτουμε κανένα δημοσιευμένο στοιχείο. Κατά τήν κλασική έποχή τό πολι-
τικό και θρησκευτικό κέντρο τής περιοχής ήταν στήν παραλία ή κοντά σέ αύτήν,
ένώ τά νεκροταφεία τής περιόδου φαίνεται ότι βρίσκονταν στή Βελανιδέζα. Ή ρω-
μαϊκή έποχή άντιπροσωπεύεται έπίσης άπό τάφους στή Βελανιδέζα.

Σέ γενικές γραμμές τά κατάλοιπα αύτά τεκμηριώνουν έντονη άνθρώπινη
παρουσία σέ εναν εύρύ χώρο γύρω άπό τό ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου.
Δεδομένων τών παραπάνω άναφερόμενων γεωγραφικών πλεονεκτημάτων και
πλουτοπαραγωγικών πόρων, ή άναφαινόμενη άπουσία ΠΕ III και μεσοελλα-
δικών φάσεων, καθώς και καταλοίπων τής γεωμετρικής έποχής, πρέπει νά οφεί-
λεται μάλλον στήν τύχη26.

26. Ίό πόσο ρευστή είναι αύτή ή εικόνα δείχνουν μέ τόν καλύτερο τρόπο οί νέες ανασκαφές τής
Β ' Εφορείας στή θέση «Κολικρέπι» κοντά στή Λεωφόρο Σπάτων-Λούτσας. Στή θέση αύτή ή Μαρία
Στάθη έντόπισε τό 2010 ενα νέο μυκηναϊκό νεκροταφείο θαλαμωτών (κυρίως) τάφων, τό όποιο χρο-
νολογικά καλύπτει τις περιόδους ΥΕ HIB και ΥΕ ΙΙΙΓ και μέχρι αύτή τή στιγμή (Φεβρουάριος 2013)
αριθμεί 31 ταφικές έγκαταστάσεις. Ίο νεκροταφείο, κατά τήν άνασκαφέα, έμφανίζει έντονες ομοιότη-
τες μέ αύτό τής Περατής, οπως γιά παράδειγμα τή χρήση τού τύπου τοϋ διπλού λακκοειδούς τάφου.
Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει έπίσης ή άποκάλυψη ενός άλλου τάφου στό ϊδιο νεκροταφείο τοϋ
τύπου τών «pit-caves» (ορθογώνιο όρυγμα μέ κόγχες στις δύο πλευρές του), ό όποιος εχει καλά πα-
ράλληλα στήν Κρήτη. Γιά τις παραπάνω πληροφορίες εύχαριστώ τήν άνασκαφέα κυρία Μαρία Στάθη.



III. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΩΝ ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΒΑΛΛΕ το παραλιακό ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου
αποτελούσε στήν αρχαιότητα τήν έπικράτεια τοϋ δήμου τών Άλών Άραφη-
νίδων (βλ. Παράρτημα V, Επίμετρο). Σύμφωνα μέ τις άρχαΐες πηγές, οί Άλές
Άραφηνίδες βρίσκονταν στήν άνατολική Αττική, άνάμεσα στον Μαραθώνα και
στή Βραυρώνα27, άπέναντι περίπου άπό τήν Κάρυστο τής νότιας Εύβοιας28.

Ή ονομασία τοϋ άρχαίου δήμου Άλαι Άραφηνίδες είναι σύνθετη και συνί-
σταται άπό τή λέξη Άλαί, πού σημαίνει «άλυκές»29, και τό συλλογικό πατρωνυ-
μικό Άραφηνίδες30. Ή πρώτη λέξη παραπέμπει στήν παραγωγή άλατιοϋ31, ένώ ή
κατάληξη σέ «-ίδες» στό δεύτερο συνθετικό ύποδηλώνει ότι οί ιδρυτές τοϋ δή-
μου προέρχονταν άπό τόν βορείως εύρισκόμενο δήμο Αραφήνα.

Ό κλεισθενικός δήμος τών Άλών Άραφηνίδων άνήκε στήν Αιγηίδα φυλή, ή
όποία περιλάμβανε 21 δήμους. Πρόκειται γιά τούς δήμους τής Αγκύλης καθύ-
περθεν και ϋπερθεν, τοϋ Άραφήνος, τής Βάτης, τής Διόμειας, τής Έρχίας, τής
Έρίκειας, τοϋ Εαργηττοϋ, τής Έστιαίας, τής 'Ικαρίας, τών Ίωνιδών, τοϋ Κολυτ-
τοϋ, τοϋ Κολωνού, τών Κυδαντιδών, τής Μυρρινούτας, τής Ότρύνης, τής Φη-
γαίας, τών Φιλαϊδών, τής Πλωθείας και τής Τειθράδος32. Άνήκε έπίσης στήν πα-
ράλιο τριττύ τής Αίγηίδος, όπως ό Άραφήν, ή Ότρύνη, ή Φηγαία και ό δήμος
τών Φιλαϊδών33.

27. Στράβων, Γεωγραφικά, IX, 1,22· Σ. Βυζάντιος, 'Εθνικά, λ. Άλαι Άραφηνίδες και Άλαί Αίξω-
νίδες.

28. Στράβων, Γεωγραφικά, Χ, 1,6· Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 1451: γείτων δειράδος
Καρυστίας.

29. Στράβων, Γεωγραφικά, XII, 3,12.

30. Whitehead, Demes, σ. 25. Τό ϊδιο φαινόμενο παρουσιάζεται στήν ονομασία τοϋ δήμου Άλα'ι
Αίξωνίδαι, σχετικά βλ. I. Ανδρέου, Ό δήμος τών Αίξωνίδων Άλών, σέ: W. D. Ε. Coulson - T. L. Shear,
Jr - Η. Α. Shapiro - F. J. Frost (έπιμ.), The Archaeology of Athens and Attica under the Democracy,
Oxford 1994, σ. 191-192.

31. Πρόσφατες έρευνες τοϋ Merle Langdon στήν περιοχή τής άλυκής τοϋ Αγίου Σπυρίδωνα
(βλ. πίν. 3) έντόπισαν 'ίχνη ισχυρών τοίχων 25-30 μ. δυτικά τής έκκλησίας, τά όποια, κατά τόν
έρευνητή, συνδέονται μέ τήν παραγωγή και τήν άποθήκευση τοϋ άλατιοϋ κατά τήν άρχαιότητα
στις Άλές Άραφηνίδες, βλ. Μ. Κ. Langdon, Attic Salt. A Survey of Ancient Salt Production in
Attica, σέ: Attika-Archäologie, σ. 163-164.

32. Whitehead, Demes, σ. 369-370.

33. Traill, Political Organization, πίν. II.





IV. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ

Το ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ ήταν περίφημο στήν άρχαιότητα λόγω
τοϋ ότι περιείχε τό λατρευτικό άγαλμα τής Ταυρικής Αρτέμιδος, τό όποιο, σύμ-
φωνα μέ τόν Εύριπίδη34 καΐ τον Καλλίμαχο35, έφεραν ό 'Ορέστης καΐ ή 'Ιφιγένεια
άπό τήν Ταυρική Χερσόνησο36. Ό προσδιορισμός τής θέσης του ήταν εύλογο νά
κεντρίσει τήν προσοχή τών έρευνητών τής άρχαίας τοπογραφίας τής Αττικής τοϋ
19ου αι., οί όποιοι συνδύαζαν άναφορές τών άρχαίων πηγών μέ προσωπικές παρα-
τηρήσεις πάνω σέ ορατά άρχαια μνημεία πού έντόπιζαν κατά τις περιηγήσεις τους.

Ό συνταγματάρχης William Martin Leake, μέλος τής Society of Dilettanti,
ήταν ό πρώτος πού προσπάθησε τό 1841 νά συσχετίσει «the situation of the
temple of Diane Tauropolos» μέ «remains of antiquity ...observed at a place
which derives the name of Αλυκή from a lagoon and marshy place, where salt
marks may once have existed». Μέ αύτόν τον τρόπο πρότεινε ώς θέση τοΰ ιερού
τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου τήν περιοχή τής Αλυκής τοϋ Αγίου Σπυρίδωνα37.

Σέ άρθρο του άπό τό 1847 πού έφερε τόν τίτλο Brauron und seine Umge-
gend ό Ludwig Ross άναφέρθηκε άρχικά στήν παράκτια περιοχή πού βρίσκεται
άνατολικά τής Βελανιδέζας ώς πιθανή θέση γιά τήν τοποθέτηση τού δήμου

34. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή εν Ταύροις, στ. 1450-1456.

35. Καλλίμαχος, Ύμνος εις Άρτεμιν, στ. 173-175· πρβλ. και EM, s.v. Ταυροπόλον.

36. Ή πληροφορία τοϋ Παυσανία δτι τό άγαλμα τής Ταυρικής Αρτέμιδος βρισκόταν στή
Βραυρώνα {'Ελλάδος Περιήγησις, I, 23, 7· I, 33,1· III, 16, 7-8) μπορεί νά έρμηνευθεί μέ δύο τρό-
πους: εϊτε, όπως παρατήρησε ό J. G. Frazer (Pausanias's Description of Greece V. Commentary
on Books 9, 10 and Addenda, London 1898, σ. 447), μέ τόν δρο «Βραυρώνα» νά έννοείται γενικά
ή εύρύτερη περιοχή τής Βραυρωνίας, εϊτε (τό πιθανότερο), έφόσον άναφέρεται στό συγκεκρι-
μένο ιερό τής Βραυρώνας, νά άπηχεΐ μεταγενέστερη δοξασία. Βλ. σχετικά Cropp, Commentary,
σ. 55 σημ. 102. Νέες έρευνες τοϋ Γιώργου Δεσπίνη δείχνουν ώστόσο δτι ή παράδοση τοϋ Παυ-
σανία μπορεί νά μήν είναι τόσο ύστερη δσο πιστευόταν παλαιότερα και νά άναχθεΐ στήν πε-
ρίοδο άμέσως μετά τό άνέβασμα τής 'Ιφιγένειας τής έν Ταύροις τοΰ Εύριπίδη (G. Despinis, Die
Kultstatuen der Artemis in Brauron, AM, 119, 2004, σ. 261-315· Του Ιδιου, Λατρευτικά άγάλ-
ματα και άναθήματα άπό τά ιερά τής θεάς στή Βραυρώνα και τήν Ακρόπολη της Αθήνας, ΒΑΕ,
268, Αθήνα 2010, σ. 73-77).

37. W. Μ. Leake, The Topography of Athens and the Demi II. The Demi of Attica, London
21841,σ. 23-24.
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τών Άλών Άραφηνίδων38. Στή συνέχεια, ώστόσο, προφανώς έπειδή τήν περίοδο
πού έγραφε το άρθρο δέν μπόρεσε νά έντοπίσει λείψανα άρχαίων κτισμάτων
στήν περιοχή39, θεώρησε ώς πιθανότερη θέση τού δήμου τών Άλών, καθώς και
τού ιερού τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου, τή θέση όπου ήταν τότε όρατά άρχαια
έρείπια, δίπλα άκριβώς στήν έκκλησία τού Αγίου Γεωργίου στή Βραυρώνα40.

Στό θέμα έπανέρχεται τό 1862 ό Conrad Bursian, ό όποιος, μολονότι δέν άνα-
φέρεται άποκλειστικά στό ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου, ταυτίζει, όπως καΐ
παλαιότερα ό Leake, τις Άλές Άραφηνίδες μέ τήν Αλυκή τού Αγίου Σπυρίδωνα41.
Τήν έλλειψη άρχαίων έρειπίων έρμήνευσε ώς άποτέλεσμα τής έγκατάλειψης τής
θέσης άπό τούς κατοίκους της κατά τούς πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες και
τής μετοίκησής τους πρός τή νοτιότερα εύρισκόμενη Βραυρώνα42.

Μιά τρίτη ύπόθεση γιά τό πού μπορούσε νά βρίσκεται τό ιερό τής Αρτέμι-
δος Ταυροπόλου βρίσκουμε στή διατριβή τού Παναγιώτη Καστρομένου άπό τό
1886 μέ τίτλο Die Demen von Attika. Ό Καστρομένος τοποθέτησε τόν ναό τής
Αρτέμιδος Ταυροπόλου, τόν όποιο ταυτίζει μέ τόν ναό τής Αρτέμιδος Βραυρω-
νίας, στήν κορυφή τοϋ λόφου τοϋ Αγίου Ιωάννη (ύψους 214 μ.) στήν ένδοχώρα
τής σημερινής νότιας Αούτσας, στή θέση τής ομώνυμης έκκλησίας (πίν. 3). Ό
λόγος ήταν ότι ή έκκλησία αύτή περιείχε κάποια « alter thümliche Steine»43.

Τρία χρόνια άργότερα (1889) ό Milchhöfer, στό πλαίσιο τοΰ σχολιασμού τών
φύλλων VII (Spata) και Χ (Perati) τών Karten von Attika τών Ernst Curtius και
Johann August Kaupert, διέκρινε άρχαΐο δομικό ύλικό νοτίως τής Αλυκής τοϋ
Αγίου Σπυρίδωνα κοντά στο ομώνυμο έρειπωμένο παρεκκλήσι. Κοντά στό ση-
μείο αύτό έντόπισε έπίσης και μία τρίκλιτη έρειπωμένη έκκλησία μέ τρεις άψίδες,
ή όποία περιείχε έντοιχισμένους άρχαίους ογκόλιθους άπό μάρμαρο καΐ άσβε-
στόλιθο44. Κατά τον Milchhöfer, ή τρίκλιτη έκκλησία φαίνεται ότι άντικατέστησε
ενα άρχαΐο ιερό, τοϋ όποιου οί μεγάλοι μαρμάρινοι κίονες μεταφέρθηκαν στήν
Κερατέα, όπου καΐ χρησιμοποιήθηκαν στήν οικοδόμηση άλλης έκκλησίας45. Ή
θέση, λοιπόν, πληροϋσε τις προϋποθέσεις γιά νά ταυτιστεί μέ τον δήμο τών Άλών
Άραφηνίδων καί, κατά συνέπεια, ή παλαιότερη άποψη τοϋ Ross σύμφωνα μέ τήν
όποία τό ιερό τής Ταυροπόλου θά βρισκόταν στόν Άγιο Γεώργιο Βραυρώνας

38. L. Ross, Archäologische Aufsätze. Erste Sammlung. Griechische Graeber. Ausgrabungsberichte
aus Athen. Zur Kunstgeschichte und Topographie von Athen und Attika, Leipzig 1855, σ. 228.

39. Αυτόθι.

40. Αυτόθι, σ. 225.

41. C. Bursian, Geographie von Griechenland I. Das nördliche Griechenland, Leipzig 1862, σ. 349.

42. Αύτό θ ι, σ. 349-350.

43. P. Kastromenos, Die Demen von Attika, Leipzig 1886, σ. 60.

44. Milchhöfer, Südöstliches Attika, σ. 6-7.

45. Αύτόθι, σ. 7· βλ. και Travlos, Attika, σ. 212.
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έπρεπε νά εγκαταλειφθεί. Στο λογικό αύτό συμπέρασμα κατέληξε τό 1892 και ό
Robert Löper σέ μελέτη του για τις τριττϋς καΐ τούς δήμους τής Αττικής46.

Τά δεδομένα μέχρι τό 1898 συνοψίζει, τέλος, ό James Georg Frazer στον
σχολιασμό τών Αττικών τοϋ Παυσανία, ό όποιος, όσον άφορα τό θέμα μας, άνα-
παράγει σέ γενικές γραμμές τις άπόψεις τοϋ Milchhöfer47. Ό Frazer μάλιστα
ύπέθεσε ότι ό ναός τής Ταυρικής Αρτέμιδος πρέπει νά ταυτιστεί μέ τό ύποτι-
θέμενο άρχαΐο ιερό πού θά βρισκόταν κάτω άπό τήν τρίκλιτη έκκλησία νοτίως
τής Αλυκής τοϋ Αγίου Σπυρίδωνα48.

Ό τοπογραφικός προσδιορισμός τοϋ ιερού τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου
στήν παραλία τής Λούτσας έπιτεύχθηκε μόλις στή δεκαετία 1920-1930. Τότε
ήρθαν στο φώς δύο τιμητικά ψηφίσματα τοϋ δήμου τών Αλών Άραφηνίδων
άπό τά μέσα τοϋ 4ου αί. π.Χ., τών όποιων ό τόπος ίδρυσης ήταν τό ιερό τής
Αρτέμιδος Ταυροπόλου. Ένα άπό αύτά μνημόνευε πυρρίχιο χορό ώς μία άπό
τις λειτουργίες τοϋ δήμου (βλ. παρακάτω μέρος Β, κεφ. II). Γενικά κατά τήν
περίοδο τοϋ μεσοπολέμου φαίνεται ότι πολλά άπό τά άρχαΐα μάρμαρα τοϋ
ναού τής Αρτέμιδος άφαιρέθηκαν λαθραία άπό τούς ντόπιους γιά ιδιωτική
χρήση άλλά και γιά τήν οικοδομική έπέκταση τής έκκλησίας τοϋ Χριστού
στά Σπάτα49. Στό διάστημα 1925-1930 παρενέβη ή Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Όπως προκύπτει άπό τά ήμερολόγια τοϋ Ιωάννη Παπαδημητρίου καΐ άπό
μεταγενέστερες άναφορές στή βιβλιογραφία, ό τότε Έφορος τών Αρχαιοτήτων
Αττικής Νικόλαος Κυπαρίσσης έξερεύνησε τήν περιοχή και άποκάλυψε
τμήμα τουλάχιστον τοϋ ναοϋ, χωρίς ώστόσο νά δημοσιεύσει πουθενά αύτές
του τις έρευνες50. Κατά τή διάρκεια αύτής τής περιόδου, όπου φαίνεται ότι
συντελέστηκαν σέ γενικές γραμμές μετακινήσεις τού άρχαίου ύλικοϋ, ήρθαν
στό φώς δύο τιμητικά ψηφίσματα τοϋ δήμου τών Άλών Άραφηνίδων51.

46. R. Löper, Die Trittyen und Demen Attikas, AM, 17,1892, σ. 361 σημ. 1.

47. Frazer, δ. π. (σημ. 36), σ. 447-448.

48. Αύτόθι, σ. 447.

49. Κ. Ευστράτιου, Ό ναός τής Ταυροπόλου Αρτέμιδος στή Λούτσα, Αρχαιολογία, 39,1991,
σ. 72-73· Despinis, ο.π. (σημ. 36), σ. 312.

50. Παπαδημητρίου, Ταυροπόλος Α, σ. 88. Ό F. Brommer (Antiken des Athener Instituts, AM,
87,1972, σ. 271 άρ. 283) καταγράφει ενα πήλινο ζωόμορφο ειδώλιο στήν άρχαιολογική συλλογή
τοϋ Γερμανικού Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου, τό όποιο άναφέρεται δτι βρέθηκε στά θεμέλια τοϋ
ναοϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου και δτι προήλθε άπό τις άνασκαφές τοΰ Κυπαρίσση. Ασάφεια
έπικρατεΐ ώστόσο γιά τήν άκριβή ήμερομηνία διεξαγωγής τής άνασκαφής άπό τόν Κυπαρίσση.
Ό Travlos (Attika, σ. 211) άναφέρει ώς έτος διεξαγωγής της τό 1930, ένώ ή Ευστράτιου (δ. π.
[σημ. 49]) τό 1925.

51. Βλ. σχετικά Παπαδημητρίου, Ταυροπόλος Α, σ. 87 κ.έ. καΐ κεφ. Β, II.
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Τό 1954 διενεργούνται άπό τον Θεοχάρη δοκιμαστικές τομές στήν περιοχή
νοτίως τοϋ ναοϋ τής Αρτέμιδος, κοντά στή θάλασσα, όπου διαπιστώθηκε ή
ύπαρξη νεολιθικού οικισμού52.

Τό 1956 ό Παπαδημητρίου, θέλοντας νά συμπληρώσει τις μακροχρόνιες
άνασκαφές του στή Βραυρώνα, ξεκίνησε μέ τόν καθαρισμό τοϋ χώρου στο κτήμα
Χούντα, 50 μ. δυτικά τής παραλίας τής Λούτσας, όπου «διεφαίνοντο έδώ και
έκεΐ ϊχνη τοίχων έκ πωρόλιθων, άνηκόντων εις άρχαΐον κτήριον», μέ στόχο τήν
αποκάλυψη τοϋ γνωστού άπό τις άρχαιες πηγές ναοϋ πού ήταν άφιερωμένος
στήν Αρτέμιδα Ταυροπόλο53. Οί ανασκαφικές έργασίες τοϋ 1956 στό κτήμα αύτό
διήρκεσαν μόλις δύο ήμέρες. Τό διάστημα ώστόσο αύτό ήταν άρκετό γιά νά
άποκαλυφθοϋν άφενός «ολόκληρος ή περίμετρος τοϋ κρηπιδώματος τού ναοϋ»,
διαστάσεων 21 χ 14 μ. «και τμήμα τής έσωτερικής αύτοϋ διαιρέσεως»54, άφετέρου
τοίχοι άλλων κτισμάτων στά νότια και στά δυτικά του55. Λόγω τών δύο τιμητικών
ψηφισμάτων πού είχαν βρεθεί στήν εύρύτερη περιοχή μέ άναφορές στο ιερό και
σέ άγώνες προς τιμήν τής θεότητας, ό άνασκαφέας ταύτισε μέ βεβαιότητα τό
άποκαλυφθέν κτίσμα μέ τον ναό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου. Άπό τά εύρήματα
τοϋ 1956 άναφέρθηκε ή παρουσία πήλινων ειδωλίων τοϋ «γνωστού πρωτόγονου
τύπου», κάποια άπό τά όποια χρονολογήθηκαν στόν 6ο και στον 5ο αί. π.Χ.,
κεραμική τοϋ 5ου και τοϋ 4ου αι., κεραμίδες, καθώς και ένα θραϋσμα άπό πώρινο
κίονα. Σύμφωνα μέ τήν άνασκαφική έκθεση, όλα αύτά τά εύρήματα βρέθηκαν
κοντά στή νότια μακριά πλευρά τοϋ ναοϋ56. Άπό τή βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ
μνημονεύτηκε ή εύρεση θραύσματος άπό «τό κάτω μέρος τριέδρου μαρμαρίνου
άναθήματος, πιθανώς άγωνιστικής επιγραφής». Άπό τά κινητά αύτά εύρήματα
δέν άπεικονίστηκε κανένα.

Οί έργασίες συνεχίστηκαν τό 1957 μέ κύριο στόχο τήν πλήρη άποχωμάτωση και
τήν άποτύπωση τοϋ ναοϋ57. Διήρκεσαν άπό τις 18 Αύγούστου έως τά μέσα Δεκεμ-
βρίου τοϋ 1957, δηλαδή συνολικά κάτι λιγότερο άπό τέσσερις μήνες58. Τις έργασίες
αύτές έπόπτευσαν οί τότε 'Επιμελητές τών Αρχαιοτήτων Όλγα Αλεξανδρή και Βα-
σίλειος Χ. Πετράκος. Ό καθαρισμός τοϋ ναοϋ ολοκληρώθηκε, μετρήθηκαν οί δια-

52. Ό Travlos (Attika, σ. 211) αναφέρει ώς έτος διενέργειας τών δοκιμαστικών τομών τό
1954. Ό ϊδιος ό Θεοχαρης ώστόσο (Ανασκαφή έν Άραφήνι, ΠΑΕ 1952, σ. 151) άναφέρει δτι, ήδη
άπό τό 1952, «παρά τήν Λούτσαν, έπεσημάνθη ή θέσις άλλου προϊστορικού οικισμού».

53. Παπαδημητρίου, Ταυροπόλος Α, σ. 87 κ.έ.

54. Αυτόθι, σ. 88.

55. Αυτόθι, σ. 89.

56. Αυτόθι, σ. 89.

57. Παπαδημητρίου, Ταυροπόλος Β, σ. 45.

58. Βλ. ήμερολόγιο Παπαδημητρίου τοϋ 1957" Β. Χ. Πετρακος, 'Ιωάννης Κ. Παπαδημητρίου,
σέ: Β. Χ. Πετρακος, Έπαινος 'Ιωάννου Κ. Παπαδημητρίου, Αθήνα 1997, σ. 9 κ.έ.
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στάσεις του και έκπονήθηκε σχέδιο τής κάτοψης του59. 'Επρόκειτο γιά έναν δωρικό
περίπτερο ναό (διαστάσεων στυλοβάτη 19,30 x 12,20 μ.) μέ σηκό (διαστάσεων 13 χ
7 μ.), ό όποιος διαιρείται σέ δύο μέρη. Τό μή σωζόμενο περιστύλιο άναπαραστάθηκε
μέ 6 χ 13 κίονες. Αναφέρθηκε έπίσης τοίχος άλλου οικοδομήματος, πιθανώς βωμού,
κατά τή νότια πλευρά τού ναού. Στή συνέχεια τής έκθεσής του ό Παπαδημητρίου
σημειώνει ότι ή κεραμική πού βρέθηκε δίπλα στή χαμηλότερη βαθμίδα τής άνατο-
λικής πλευράς τοϋ ναοϋ δεν μπορεί νά χρονολογηθεί μετά τόν 4ο αί. π.Χ., ένώ
παλαιότερα όστρακα βρέθηκαν κοντά στον τοίχο νοτίως τοϋ ναοϋ. Μνημονεύθηκε
έπίσης καΐ μία έπιγραφή τοϋ 4ου αί. π.Χ., ή όποία άναφερόταν στήν τέλεση Διονυ-
σίων στήν περιοχή τοϋ δήμου. Ή έπιγραφή αύτή βρέθηκε σέ άπόσταση 500 περ. μ.
δυτικά τοϋ ναού κοντά σέ άλλα άρχαΐα έρείπια, τά όποια, κατά τόν άνασκαφέα, «κατά
πάσαν πιθανότηταν, άνήκουν εις τό έν Άλαΐς Διονύσιον»60 (βλ. κεφ. Β, II).

Τό 1957 βρέθηκε έπίσης, σέ άπόσταση περίπου δύο χλμ. νοτίως τοϋ ναοϋ,
τμήμα άρχαϊκοΰ άναγλύφου μέ τμήμα παράστασης καθιστής μορφής61. Σύμφωνα
μέ μελέτη πού δημοσίευσε δέκα χρόνια άργότερα ό 'Ιωάννης Παπαποστόλου, τό
τμήμα αύτό τοϋ άναγλύφου πού βρήκε ό Παπαδημητρίου φαίνεται ότι ένώνεται
μέ παλαιότερο εύρημα άπό τήν περιοχή τής Βελανιδέζας. Τά δύο συνανήκοντα
τεμάχια συνιστούν μία πλατιά μαρμάρινη στήλη μέ άνάγλυφη παράσταση
καθιστής άνδρικής μορφής πού φοράει ιμάτιο62. Μέ βάση κυρίως τόν άραιό
και εύρύ κυματισμό τών πτυχώσεων άλλά και μέ άλλα στυλιστικά στοιχεία, τό
άνάγλυφο χρονολογήθηκε «μόλις μετά τό 510» π.Χ.63 Ό Παπαποστόλου δέν
άπέκλεισε μιά άρχική χρήση του ώς άναθηματικοϋ άναγλύφου, θεώρησε ώστόσο
πιθανότερη τήν έκδοχή τού έπιτυμβίου64. Ή σχέση τοϋ άναγλύφου μέ τό ιερό τής
Αρτέμιδος είναι, συνεπώς, άσαφής.

Τό 1972 ό Άγγελος Άιάγκουρας δημοσίευσε έκθεση στό Αρχαιολογικό Δελτίο,
όπου άναφέρει τήν άποκάλυψη τμημάτων μεγάλου κτηριακοϋ συγκροτήματος
στά νοτιοανατολικά τοϋ ναοϋ65. Τό κτίσμα χρονολογήθηκε στο διάστημα άνά-
μεσα στόν 5ο και στον 2ο αί. π. Χ.66

59. Παπαδημητρίου, Ταυροπόλος Β, σ. 45 κ.έ. είκ. 2.

60. Αύτόθι, σ. 45-47.

61. Αύτόθι, σ. 47 πίν. 12γ· Α. Κ. Ορλάνδος, Έργον 1957, Αθήνα 1958, σ. 25 είκ. 24. Πρόκει-
ται για τό γλυπτό ΕΑΜ άρ. 4469· Μ. Πετροπουλακου - Ε. Πενταζος, 'Αττική. Οικιστικά στοιχεϊα-
πρώτη έκθεση, Αρχαίες 'Ελληνικές Πόλεις, 21, Αθήνα 1973, σ. 160 άρ. 1.

62.1. Α. Παπαποςτολου, Άνάγλυφο άπότή Βελανιδέζα, A4,21,1966 (1967),Μελ.,σ. 102 κ.έ. σχ. 1.

63. Αύτόθι, σ. 107.

64. Αύτόθι, σ. 110 σημ. 46, σ. 113.

65. Αιαγκουρας, Αούτσα.

66. Αύτόθι, σ. 152 σχέδιο 2. Ή Mersch (Siedlungsgeschichte, σ. 112) άφήνει νά έννοηθεΐ δτι
έκεΐ κοντά πρέπει νά βρισκόταν τό Διονύσιο. Τό έπίμηκες κτίσμα δμως πού βρήκε ό Λιάγκουρας
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Τό 1975 ή Αλεξανδρή αποκάλυψε άπέναντι, δηλαδή δυτικά τοϋ ναοϋ τής
Ταυροπόλου, στό οικόπεδο Τούντα, τό θεμέλιο μικροϋ πώρινου κτίσματος σχή-
ματος Η μέ μήκος 4,50 μ. καΐ κατεύθυνση Α-Δ, τό όποιο θεωρήθηκε ότι ϊσως
χρησίμευε ώς πρόπυλο67. Τό πρόπυλο αύτό ήταν σύγχρονο τοϋ κτίσματος πού
έφερε στο φώς ό Λιάγκουρας.

Τό 1975 έπίσης άναφέρεται ότι ό Πέτρος Θέμελης διενήργησε άνασκαφές στόν
χώρο 200 μ. περίπου νοτίως τοϋ ναοϋ τής Ταυροπόλου, όπου άποκάλυψε τρία
μικρά ιερά κτίσματα. Τό νοτιότερο άπό αύτά άναφέρεται ότι βρισκόταν σέ έναν
τύμβο τοϋ 7ου αί. π. Χ., ένώ έπίσης ένα άπό αύτά είχε έστία στό έσωτερικό του68.

Τό 1976 άνακοινώθηκε ή άποκάλυψη κτισμάτων τής κλασικής και ύστερο-
κλασικής περιόδου στό οικόπεδο άδελφών Πασσά, σέ άπόσταση 40 μ. νοτίως
τοϋ άρχαιολογικοϋ χώρου τοϋ ναοϋ τής Ταυροπόλου, χωρίς ώστόσο νά άναφέ-
ρεται ούτε έδώ ή γεωγραφική σχέση τών κτισμάτων αύτών μέ τά προηγούμενα
μέχρι τότε γνωστά κτίσματα πού άποκαλύφθηκαν άπό τις άνασκαφικές έργασί-
ες τοϋ 1972 και τοϋ 197569. Κατά τήν Αλεξανδρή, τά λείψανα αύτά σχετίζονταν
μέ τό ιερό, μέ τούς τοίχους πού άποκάλυψε στά άνατολικά τό 1972 ό Λιάγκουρας,
μέ τά λείψανα άφενός τοϋ «προπύλου» πού άποκαλύφθηκε τήν προηγούμενη
χρονιά, και άφετέρου τού ίεροϋ πού βρέθηκε σέ άπόσταση 200 μ. νοτίως τών
παραπάνω κτισμάτων κατά μήκος τής παραλίας70.

"Ολες αύτές οί άνασκαφές δείχνουν σαφώς, παρόλο πού άπό τά παραπάνω
εύρήματα δέν δημοσιεύτηκε ούτε ένα όστρακο, ότι ό ναός τής Ταυροπόλου δέν
ήταν ένα αύτόνομο ιερό κτίσμα, άλλά έντασσόταν σέ ένα πλέγμα οικοδομημάτων
τό όποιο κατά τήν κλασική έποχή θά άποτελούσε προφανώς τό θρησκευτικό
κέντρο τοϋ δήμου τών Άλών Άραφηνίδων.

Σέ ζητήματα τοϋ ναοϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου έπανήλθε τό 1976 μέ
άνακοίνωσή του ό Ιωάννης Τραυλός. Στή μελέτη αύτή ό Τραυλός έπικέντρωσε
τήν προσοχή του στήν ύπαρξη ένός ιδιαίτερου κλειστού χώρου στό έσωτερικό
τού ναού, τον όποιο ονόμασε «άδυτο» ή «μέγαρο» ή «άνάκτορο». Ό Τραυλός
παρατήρησε ότι στά δυτικά άκρα άλλων δύο ναών τής Αρτέμιδος, στή Βραυ-
ρώνα και στήν Αύλίδα, έντοπίζεται τό ϊδιο φαινόμενο και στή συνέχεια ότι και

φαίνεται δτι είναι μάλλον στοά καΐ πάντως δχι ναός (βλ. παρακάτω μέρος Γ, κεφ. II, «Τά άλλα
κτίσματα τοϋ ίεροϋ»). Έπίσης, ό Παπαδημητρίου βρήκε τήν έπιγραφή πού άναφέρεται στά έν
Άλαις Διονύσια σέ άπόσταση 500 μ. περ. δυτικά τοΰ ναοϋ και δχι άμέσως στά ΝΑ του. Πρβ. και
Μπαρδανη, Ψήφισμα, σ. 60.

67.0. Αλεξανδρή, 'Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Αττικής, ΑΔ, 30,1975 (1983), Β1, Χρον., 37.

68. Kahil, Artémis de Brauron, σ. 96 σημ. 94· Hollinshead, Sanctuaries of Artemis, σ. 70 σημ. 5.

69. Αλεξανδρή, Λούτσα, σ. 52 πίν. 46β.

70. Αύτόθι, σ. 52.
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οί τρεις περιοχές (Αύλίδα, Βραυρώνα και Άλές) συνδέονται μέ έναν κοινό μύθο:
τόν μύθο τής Ιφιγένειας. Μέ τήν Αύλίδα συνδέεται ή Ιφιγένεια λόγω τής θυσίας
της άπό τόν Αγαμέμνονα, μέ τις Άλές Άραφηνίδες λόγω τής άποβίβασής της στήν
Αττική όταν έπέστρεψε άπό τήν Ταυρική και μέ τή Βραυρώνα συνδέεται λόγω τού
θανάτου της και τής ποιητικά παραδεδομένης ύπαρξης τάφου της (ήρώου) στή
θέση αύτή71. Ή χθόνια φύση τής Ιφιγένειας ήταν αύτή πού, κατά τον Τραυλό,
έπέβαλλε τήν ύπαρξη τοΰ άδύτου και στούς τρεις ναούς.

Στό άρθρο αύτό ό Τραυλός χρονολόγησε τόν ναό τής Ταυροπόλου στον 5ο
αί. π.Χ., χωρίς ώστόσο νά τεκμηριώσει αύτή τήν άποψη72. Στή συνέχεια παρα-
τήρησε πώς ή διαπίστωση τού Παπαδημητρίου ότι ό περίπτερος ναός είχε πε-
ρίσταση 6 χ 13 κίονες δέν άντιστοιχει στά άρχαιολογικά δεδομένα. Μέ βάση
τις συνολικές άναλογίες τών θεμελίων, τούς ογκόλιθους τής κρηπίδας και τά
σημεία έδρασης πού μπόρεσε νά διαπιστώσει πάνω στούς πωρόλιθους τοΰ στυ-
λοβάτη, άποκατέστησε τήν περίσταση μέ 8 χ 12 κίονες. Ή άναπαράσταση αύτή
είχε ώς συνέπεια τή δημιουργία μεταξονίου διαστήματος μήκους 1,72 μ., κάτω
διάμετρο κίονα 0,60 μ., ό όποιος κατά τόν Τραυλό ήταν δωρικός μέ 16 ραβδώ-
σεις, και στυλοβάτη διαστάσεων 19,44 χ 12,56 μ. Οί έσωτερικές διαστάσεις τού
σηκοΰ ύπολογίστηκαν σέ 7,20 χ 5,60 μ.73

Έναν χρόνο άργότερα (1977) ή Lilly Kahil, στηριζόμενη στή θεωρία τοΰ
Τραυλού περί χθόνιας λατρείας τής Ιφιγένειας στις Άλές, ονόμασε τό μικρό
ιερό πού εΐχε άποκαλυφθεΐ τό 1975 «ήρώο τής Ιφιγένειας». Ή Kahil εΐχε δει τό
ύλικό αύτού τοϋ ιερού και γνώριζε ότι περιείχε πολλά θραύσματα κρατηρίσκων.
Υπέθεσε, λοιπόν, ότι έπρόκειτο γιά τό ήρώο τής Ιφιγένειας, τό όποιο θά συνό-
δευε λογικά τόν (μεγαλύτερο) ναό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου74.

Τό 1979 δημοσιεύτηκε ή διατριβή τής Mary Brooks Berg Hollinshead μέ τόν
χαρακτηριστικό τίτλο Legend, Cult, and Architecture at Three Sanctuaries of Artemis.
Ή Hollinshead ύποστήριξε μιά διαφορετική άναπαράσταση τού περιστυλίου τού
ναοϋ άπό αύτήν τού Παπαδημητρίου (βλ. παρακάτω μέρος Γ, κεφ. II), ή βασική
της άποψη όμως άφορά τήν άρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα τοϋ ναοϋ τής Ταυρο-
πόλου: Ή μελετήτρια δέν δέχεται ότι στο κλειστό δωμάτιο πίσω άπό τον σηκό,
στό «άδυτο» δηλαδή τοϋ Τραυλού, τελούνταν θρησκευτικές τελετουργίες. Αντί-
θετα θεώρησε ότι τό δωμάτιο αύτό εΐχε τή χρήση «κλειδωμένου θησαυρού»,
συνδέοντας μάλιστα τήν έρμηνεία αύτή μέ τήν ύπόθεση ότι οί Άλές Άραφηνίδες,

71. Τραυλός, Ναοί Αρτέμιδος.

72. Αύτόθι, σ. 203. Ό Παπαδημητρίου, δπως είδαμε παραπάνω, δέν εΐχε άναφερθεϊ στή χρο-
νολόγηση τοΰ ναοΰ ώς κτίσματος, είχε μνημονεύσει δμως και ειδώλια τοΰ 6ου αί. π.Χ.

73. Τραυλός, Ναοί Αρτέμιδος, σ. 202 κ.έ.

74. Kahil, Artémis de Brauron, σ. 96.
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όπου άνήκε τό ιερό, πρέπει νά ήταν κατά τήν άρχαιότητα ένας πλούσιος δήμος,
όπως ύποδηλώνουν οί έπιτύμβιες στήλες καΐ οί τύμβοι στή Βελανιδέζα75. Έπίσης
διαφώνησε μέ τήν ύπόθεση τού Τραυλού και τής Kahil σχετικά μέ τή σύνδεση
τού ίεροϋ μέ τήν 'Ιφιγένεια. Κατά τή Hollinshead, δέν ύπάρχει κάποια φιλολογική
ή άρχαιολογική μαρτυρία πού νά συνδέει τις Άλές Άραφηνίδες μέ τήν 'Ιφιγένεια76.

Τό γεγονός ότι και στά δύο τιμητικά ψηφίσματα ορίζεται ώς τόπος άνάρτησής
τους τό ιερό τής Αρτέμιδος ύποδηλώνει, κατά τή Hollinshead, ότι τό ιερό άποτε-
λοϋσε ταυτόχρονα και σημαντικό πολιτικό κέντρο. Ανάμεσα στις λειτουργίες τοϋ
δήμου ξεχωρίζει ό πυρρίχιος χορός, μολονότι εΐναι άβέβαιο αν τελείτο προς τιμήν
τής Αρτέμιδος ή πρός τιμήν τοϋ Διονύσου77.

Τέλος, σέ αύτοψία πού πραγματοποίησε ή ϊδια στήν περιοχή τοϋ ναοϋ τό 1970,
άνέφερε ότι είδε, πέρα άπό τά θεμέλια τοϋ πώρινου ναοϋ τής Ταυροπόλου, τά
έξής άρχαΐα έρείπια: α) έναν τοίχο άπό μεγάλους, άνώμαλους λίθους κοντά στή
νότια γωνία τοϋ ναοϋ, β) μία σειρά λίθων στον άξονα Βορρά-Νότου άνάμεσα στον
ναό και στόν δρόμο στά δυτικά του, γ) διαφόρων ειδών λίθους νά βρίσκονται
νοτιοανατολικά τοϋ ναού σέ έναν άμμώδη λόφο, άπό τούς όποιους ό ένας μέ
κρίκο άνάρτησης, και δ) τουλάχιστον έναν προσεκτικά λαξευμένο λίθο δίπλα
στόν δρόμο βορειοδυτικά τών θεμελίων τοϋ ναοϋ, ό όποιος άποτελοϋσε προφανώς
τμήμα ένός ΝΑ-ΒΑ προσανατολισμένου τοίχου78. 'Επιπλέον, κοντά σέ κάποιους
άρχαίους λίθους στήν παράκτια άνατολική πλευρά τοϋ ναοϋ έντόπισε όστρακα
τών όποιων ή χρονολόγηση κυμαίνεται άπό τον 5ο έως τόν 2ο αί. π.Χ., μεταξύ
άλλων έρυθρόμορφα, τού τύπου τής δυτικής κλιτύος και μεγαρικά79.

Τό 1983 πραγματοποιήθηκαν νέες μετρήσεις τοϋ ναοϋ τής Ταυροπόλου άπό
τον Heiner Knell, ό όποιος πρότεινε μια διαφορετική άναπαράσταση τοϋ περι-
στυλίου, ένώ έμμέσως χρονολόγησε τόν ναό στόν 4ο αί. π.Χ. (βλ. άναλυτικά μέ-
ρος Γ, κεφ. II).

Σύντομη έπισκόπηση τών δεδομένων και τής ιστορίας τής έρευνας στή Λούτσα
δίνει τό 1988 ό Τραυλός στο εικονογραφικό του λεξικό τής Αττικής. Ό Τραυλός
παρέμεινε στήν παλαιά του άποψη περί περιστυλίου 8 x 12, χωρίς νά παίρνει
θέση πάνω στις άντίθετες άπόψεις τής Hollinshead και τοϋ Knell80. Δημοσίευσε

75. Hollinshead, Sanctuaries of Artemis, σ. 110.

76. Αύτόθι, σ. 102.

77. Αύτόθι, σ. 82.

78. Αύτόθι, σ. 69 κ.έ. σημ. 3.

79. Αύτόθι, σ. 74 σημ. 19.

80. Travlos, Attika, σ. 211 είκ. 266 πάνω (άναπαράσταση). Περιέργως ό Τραυλός δέν μνη-
μονεύει στή βιβλιογραφία του (αύτόθι, σ. 212) τή σχετική μέ τό θέμα διατριβή τής Hollinshead
Sanctuaries of Artemis.
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ώστόσο για πρώτη φορά τέσσερις φωτογραφίες τών καλύτερα σωζόμενων τμη-
μάτων τής κρηπίδας καΐ τοϋ στυλοβάτη τοϋ ναοϋ άπό τήν περίοδο τής άνασκαφής
του άπό τόν Παπαδημητρίου81. Ή ύπαρξη τής ήδη άπό τόν Milchhöfer άναφερ-
θείσας παλαιοχριστιανικής βασιλικής τής Υπαπαντής στήν περιοχή βορείως
τού ναοϋ τής Αρτέμιδος ύποδηλώνει, κατά τόν Τραυλό, συνέχιση τής κατοίκησης
τοΰ οικισμού τών Άλών Άραφηνίδων μέχρι αύτή τήν περίοδο82.

Τό 1998 ή Βούλα Ν. Μπαρδάνη δημοσίευσε τό σχετικό μέ τήν τέλεση τών Δι-
ονυσίων ψήφισμα πού εΐχε βρει ό Παπαδημητρίου τό 1957 (βλ. μέρος Β, κεφ. IIA).

Τέλος, σέ άρθρο του πού δημοσιεύτηκε τό 2004, ό Γεώργιος Δεσπίνης άπέ-
δωσε τό άναθηματικό άνάγλυφο άρ. 552 τής Γλυπτοθήκης τού Μονάχου στό
ιερό τοΰ Διονύσου, πού ϊσως βρισκόταν 500 μ. δυτικά τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος
Ταυροπόλου. Σύμφωνα μέ τον Δεσπίνη, και τά εύρήματα άπό αύτό τό ιερό φαί-
νεται ότι άποτέλεσαν λεία άρχαιοκαπήλων, πού λυμαίνονταν τήν περιοχή τήν
έποχή τοϋ μεσοπολέμου83.

81. Travlos, Attika, είκ. 264-265 και 267-268.

82. Αύτόθι, σ. 212.

83. Despinis, δ.π. (σημ. 36), σ. 312.
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I. ΟΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
(6ος και 5ος αί. π. Χ.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΤΗΝ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (414/413 π. Χ.)

Εισαγωγή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τις τελετουργίες άλλα και γενικότερα γιά τόν
χαρακτήρα τής λατρευτικής ζωής στό ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου προσφέρει
ή τραγωδία τοϋ Ευριπίδη 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις84. Σύμφωνα μέ τήν εύριπίδεια
έκδοχή τού μύθου85, ή λατρεία τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου στις Άλές Λραφηνίδες
διαδόθηκε άπό τήν Ταυρική Χερσόνησο (Κριμαία). Ιδρυτής τής λατρείας τής
Ταυροπόλου ήταν ό 'Ορέστης, πού ιδρύει κατόπιν έντολής τής Αθηνάς τόν ναό
τής Ταυροπόλου και εισάγει στις Άλές Άραφηνίδες τόν τελετουργικό εορτασμό
τής άφιξης τού λατρευτικού της άγάλματος.

Κεφαλαιώδη σημασία γιά τήν κατανόηση τοϋ χαρακτήρα τής λατρείας τής
Αρτέμιδος Ταυροπόλου έχει, συνεπώς, ή άπάντηση στά άκόλουθα έρωτήματα:

• Ποιά ή σχέση τής λατρείας τής Ταυροπόλου μέ τή μακρινή Ταυρική Χερσό-
νησο;

• Σέ ποιά χρονική στιγμή έπιτυγχάνεται ή ϊδρυση τής νέας λατρείας;

• Ποιά είναι τά χαρακτηριστικά τής νέας λατρείας;

• Ποιά είναι τά χαρακτηριστικά τής παλαιάς λατρείας;

• Γιατί ιδρυτής τής νέας λατρείας είναι ένας μή άττικός ήρωας, όπως ό 'Ορέστης;

• Τί άντιπροσωπεύει αύτή ή άφιξη τού λατρευτικού άγάλματος στις Άλές;
Καί, τέλος,

• Ποιά ή σχέση τής Αθηνάς μέ τή νέα λατρεία;

84. Τά αποσπάσματα τής τραγωδίας πού παρατίθενται άπό τό πρωτότυπο εΐναι τής σχολι-
ασμένης έκδοσης τοϋ Μ. J. Cropp (Cropp, Commentary), ή όποία στηρίζεται στις παλαιότερες
έκδόσεις τής 'Οξφόρδης (J. Diggle) καί Teubner (D. Sansone).

85. Ό όρος «μύθος» στόν όποιο άναφερόμαστε γίνεται κατανοητός σύμφωνα μέ τό περιεχό-
μενο πού έχει δώσει στήν έννοια ό W. Burkert (Τελετουργία, σ. 50,101), δηλαδή ώς ενα «παρα-
δοσιακό παραμύθι μέ μιά κρυμμένη, δευτερεύουσα άναφορά σέ κάτι πού έχει συλλογική σπου-
δαιότητα, δομημένο σύμφωνα μέ ενα βασικό μοντέλο άνθρώπινης δράσης».
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Είναι προφανές οτι τα έρωτήματα αύτά μπορούν να απαντηθούν μόνο αν προ-
χωρήσουμε σέ βαθύτερο έπίπεδο και προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τόν
μύθο, συνεκτιμώντας προσεκτικά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τής τραγωδίας καθώς
καΐ τά δεδομένα τής έποχής κατά τήν όποία γράφτηκε. Ή έργασία αύτή άποτελεΐ
τόν στόχο τού παρόντος κεφαλαίου. Προτού όμως άρχίσουμε αύτήν τή συζήτηση,
είναι άπαραίτητο νά παρουσιάσουμε τις απόψεις έκεινες τής έρευνας πού παίζουν
κάποιο ρόλο στήν άποκωδικοποίηση τοϋ μύθου.

Άς άρχίσουμε όμως βάζοντας τά γεγονότα σέ μιά σειρά:

Χρονοδιάγραμμα πλοκής

Ό κεντρικός άξονας άναφοράς τοϋ έργου είναι οί περιπέτειες τοϋ βασιλό-
παιδος 'Ορέστη και ή τραγωδία τής άδελφής του 'Ιφιγένειας. Μέ βάση, λοιπόν,
τήν άνάγνωση τής εύριπίδειας έκδοχής τοϋ κειμένου, ή νοηματική καί, κατά συ-
νέπεια, χρονική άλληλουχία τών γεγονότων τοϋ μύθου έχει ώς έξής:

Ιο χρονικό πλαίσιο86

Ό λόγος γιά τόν όποιο ή 'Ιφιγένεια, ή κόρη τοϋ βασιλιά Αγαμέμνονα, βρί-
σκεται στήν Ταυρίδα είναι ότι, τή χρονιά πού ό πατέρας της εΐχε δώσει τόν
όρκο έξιλέωσης στήν Άρτεμη, αύτή άποτελοϋσε τό ομορφότερο πράγμα πού
γεννήθηκε87. Στή βάρβαρη αύτή χώρα εΐναι ή ιέρεια τής θεάς. Δουλειά της εΐναι
ή τήρηση τοϋ ίεροϋ νόμου, πού τής έπιβάλλει νά θυσιάζει στήν Άρτεμη όποιον
Έλληνα πατήσει τό πόδι του στήν Ταυρική88. Ή παρουσία της στήν Ταυρίδα
άποτελεΐ μιά τραγωδία γιά τήν 'Ιφιγένεια. Αναρωτιέται γιά τό πώς, άπό ένα
πρωτόγονον θάλος εν θαλάμοις (στ. 209) πού ήταν, κατέληξε νά μείνει άγαμος
ατεκνος απολις αφιλος (στ. 220) καί νά βρίσκεται μακριά άπό τό σπίτι της, φυ-
λακισμένη, περιμένοντας κάποιον νά τήν άνακουφίσει άπό τά βάσανα τής
σκλαβιάς της89.

86. Τά «χρονικά πλαίσια» στα όποια χωρίζουμε στή συνέχεια τις διάφορες νοηματικές ένό-
τητες τοϋ έργου είναι άνεξάρτητα άπό τή δομή τής τραγωδίας σέ πρόλογο, πάροδο, επεισόδια,
έμβόλιμα στάσιμα καί έξοδο.

87. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 20-21: δ,τι γαρ ένιαυτός τέκοι / κάλλιστον ηϋξω φω-
σφόρωι θύσειν θε&ι.

88. Αύτόθι, στ. 38-39: θύω γαρ οντος τοϋ νόμου και πριν πάλει, / δς αν κατέλθηι τήνδε γήν Έλλην
άνήρ.

89. Αύτόθι, στ. 450-451: δουλείας έμέθεν / δειλαίας παυσίπονος.
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2ο χρονικό πλαίσιο

Ή άρχή τών δεινών τοϋ 'Ορέστη ορίζεται μέ τή δολοφονία τής μητέρας του
Κλυταιμνήστρας90. Ακολουθεί τό κυνήγι τών 'Ερινυών καί ή έξορία91. Στή συνέ-
χεια ό Απόλλων τόν στέλνει να λογοδοτήσει στις 'Ερινύες στό δικαστήριο τοϋ
Άρειου Πάγου92. Μόλις φτάνει στήν Αθήνα άντιμετωπίζεται ώς ξένος καί κατα-
ραμένος καί κανείς δέν τόν δέχεται μέ τή θέλησή του93. Όσοι τόν λυπούνται
τον βάζουν νά κάθεται σέ ξεχωριστό τραπέζι χωρίς νά τοϋ μιλάνε94. Μέ τή
βοήθεια τοϋ Απόλλωνος και τής Αθηνάς έπέρχεται 'ισοψηφία πού σώζει τον
'Ορέστη95. Κάποιες 'Ερινύες δέχονται τήν άπόφαση, κάποιες όμως όχι, οί όποιες
συνεχίζουν νά τον κυνηγούν96. 'Εκείνος άπευθύνεται δεύτερη φορά στον Απόλ-
λωνα ζητώντας βοήθεια97.

3ο χρονικό πλαίσιο

"Υστερα άπό τόν δεύτερο χρησμό τοϋ Απόλλωνος98, γιά νά γλιτώσει άπό τήν
τρέλα99 και τήν καταδίωξη τών 'Ερινύων πού προκάλεσε ή δολοφονία τής μητέρας
του100, ό 'Ορέστης μεταβαίνει στήν Ταυρίδα σέ άναζήτηση τοϋ λατρευτικού άγάλ-
ματος τής Αρτέμιδος, τό όποιο έχει πέσει άπό τόν ούρανό101. Ή διαταγή τού Απόλ-
λωνος εΐναι σαφής: νά πάρει τό άγαλμα ε'ίτε μέ τέχνασμα ε'ίτε μέ τή βοήθεια τής
τύχης καί, άφοϋ ξεπεράσει τον κίνδυνο, νά τό φέρει στή γή τών Αθηναίων102.

90. Αύτόθι, στ. 939-941: άρχαί δ'αί'δε μοι πολλών πόνων. / έπεϊ τά μητρός ταΰθ'α σιγώμεν κακά /
ές χείρας ήλθε.

91. Αύτόθι, στ. 941-942: μεταδρομαϊς Έρινύων / ήλαυνόμεσθα φυγάδες.

92. Αύτόθι, στ. 942-944: Ϋενθεν μοιγ πόδα / ές τάς Αθήνας Ϋδή γ'Ϋ έπεμψε Λοξίας / δίκην παρασχεϊν
ταϊς άνωνύμοις θεαϊς.

93. Αύτόθι, στ. 947-948: έλθών δ'έκεΐσε, πρώτα μένμ'ούδεϊς ξένων / έκών έδέξαθ', ώς θεοϊς στυγού-
μενον.

94. Αύτόθι, στ. 949-951: οϊδ'έσχον αιδώ ξένια μονοτράπεζά μοι / παρέσχον, οίκων όντες έν ταύτώι
στέγει, / σιγή ι δ' έτεκτήναντ' άπρόσφθεγκτόν μ'.

95. Αύτόθι, στ. 965-966: Φοίβος μ'έσωσε μαρτυρών, ϊσας δέ μοι / ψήφους διηρίθμησε Παλλάς ώλένηι.

96. Αύτόθι, στ. 971: δρόμοις άνιδρύτοισιν ήλάστρουν μ'άεί.

97. Αύτόθι, στ. 972-975.

98. Αύτόθι, στ. 937: Φοίβου κελευσθείς θεσφάτοις άφικόμην.

99. Αύτόθι, στ. 82-83: πώς τροχηλάτου / μανίας άν έλθοιμ'ές τέλος πόνων τ'έμών.

100. Αύτόθι, στ. 79: μητέρα κατάκτας, διαδοχαϊς δ' Έρινύων.

101. Αύτόθι, στ. 87-88: δ φασιν ένθάδε / ές τούσδε ναούς ούρανοϋ πεσεΐν άπο.

102. Αύτόθι, στίχοι 89-91: λαβόντα δ'ή τέχναισιν ή τύχηι τινι / κίνδυνον έκπλήσαντ'Αθηναί-
ων χθονι / δούναι- πρβ. και στ. 977-978: Φοϊβός μ'έπεμψε δεϋρο διοπετές λαβείν / άγαλμ'Αθηνών
τ' έγκαθιδρϋσαι χθονί.
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4ο χρονικό πλαίσιο

"Υστερα άπό περιπλανήσεις103 ό 'Ορέστης φτάνει σέ έναν άγνωστο, άφιλό-
ξενο καί βάρβαρο τόπο104. Ό 'Ορέστης (μαζί πάντα μέ τον φίλο του Πυλάδη)
παγιδεύεται καί κινδυνεύει νά θανατωθεί λόγω τοϋ έθίμου τής άνθρωπο-
θυσίας πού ύπάρχει στήν Ταυρίδα. Γίνεται ή συνάντηση μέ τήν 'Ιφιγένεια, ή
όποία θυσιάζει ξένους στήν Άρτεμη. "Υστερα άπό μία δεξιοτεχνική διαδικασία,
άκολουθεΐ βαθμιαία ή τελική άναγνώριση τών δύο άδελφιών (στ. 467-900) και
καταστρώνεται σχέδιο άπόδρασης τών τριών μαζί μέ τό άγαλμα (στ. 1015-1055).

5ο χρονικό πλαίσιο

Ό 'Ορέστης μαζι μέ τήν άδελφή του 'Ιφιγένεια κάι τόν φίλο του Πυλάδη δια-
φεύγουν άπό τήν Ταυρίδα, άφού ξεγελάσουν105 τόν βασιλιά Θόα και τήν Άρτεμη
στήν Ταυρίδα ύστερα άπό τέχνασμα πού μηχανεύεται ή 'Ιφιγένεια (στ. 1152-1233).
Ό 'Ορέστης «κλέβει» τό ξόανο και τήν ίέρεια-άδελφή του106. Ό σκοπός τοϋ ταξι-
διού φαίνεται νά έκπληρώνεται107. Τό καράβι όμως στό όποιο έπιβιβάζονται δέν
μπορεί νά φύγει, γιατί φυσάει ξαφνικά δυνατός άντίθετος άνεμος πού τό σπρώχνει
προς τά πίσω108. Γιά τόν άγγελιαφόρο πού άναφέρει όλα αύτά στόν βασιλιά Θόα
δέν ύπάρχει καμιά άμφιβολία: Ό άρχοντας τής θάλασσας, ό Ποσειδών, ό όποιος
μισεί τούς Πελοπίδες, θά κάνει νά πέσουν στά χέρια τού Θόα καί τών ύπηκόων
του ό γιός τοϋ Αγαμέμνονος καί ή άδελφή του109.

6ο χρονικό πλαίσιο

Τά πράγματα όμως άλλάζουν μέ τήν παρέμβαση τής Αθηνάς. Ή Αθηνά
έμποδίζει τόν Θόα νά κυνηγήσει τόν 'Ορέστη, ένώ γιά χάρη της άκόμα καί ό
Ποσειδών γαληνεύει τή θάλασσα γιά νά μπορέσουν νά γλιτώσουν οί φυγάδες
(στ. 1435-1445). Ταυτόχρονα διατάζει τόν 'Ορέστη νά πάει κοντά στά έσχατα
ορη στις Άλές και νά ιδρύσει τό ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου, όπου καί θά
στήσει τό άγαλμα. Ή Αθηνά έπιμένει ώστόσο καί σέ μιά περίεργη θεϊκή δια-

103. Αύτόθι, στ. 81: δρόμους τε πολλούς έξέπλησα καμπίμους■ στ. 409: ΫεπλευσανΫ επί πόντια
κύματα.

104. Αύτόθι, στ. 94: άγνωστον ές γήν άξενον στ. 1400: έκ βαρβάρου γης, πρβ. καί στ. 30-32: Ταύ-
ρων χθόνα, / ου γης άνάσσει βαρβάροισι βάρβαρος / Θόας· στ. 402: έβασαν έβασαν άμεικτον αϊαν.

105. Αύτόθι, στ. 1355: δόλια τεχνήματ.

106. Αύτόθι, στ. 1358-1359: Τίνι λόγωι πορθμεύετε / κλέπτοντες έκ γης ξόανα και θυηπόλους;

107. Αύτόθι, στ. 1388-1389: έχομεν γαρ ώνπερ οϋνεκ' άξενον πόρον / Συμπληγάδων έσωθεν ε'ισε-
πλεύσαμεν.

108. Αύτόθι, στ. 1394-1395: δεινός γάρ έλθών άνεμος έξαίφνης νεώς / ώθει ΐπάλιν πρυμνήσι'Ϋ.

109. Αύτόθι, στ. 1416-1418: και νϋν παρέξει τόν Αγαμέμνονος γόνον / σοι καί πολίταις, ώς
έοικεν, έν χεροιν / λαβείν.
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ταγή πού μοιάζει μέ κατάρα: Το ξόανο θά πάει μέν στις Άλές, κάθε φορά όμως
πού θά τιμάται ή θεά Άρτεμις θά πρέπει νά δέχεται σέ άντάλλαγμα γιά τή θυσία
πού δέν έγινε τώρα τό αίμα ένός άνδρα (στ. 1446-1461):

μαθών δ', Όρέστα, τάς εμάς έπιστολάς / κλύεις γαρ αύδήν καίπερ ού παρών
θεάς / χώρει λαβών άγαλμα σύγγονόν τε σήν. / οταν δ' Αθήνας τάς θεοδ-
μήτονς μόλψς, / χώρος τις εστίν Ατθίδος προς έσχάτοις / δροισι, γείτων δειράδος
Καρνστίας, / ιερός, Άλάς νιν ονμός ονομάζει λεώς· / ενταύθα τεύξας ναόν
ϊδρυσαι βρέτας, / έπώννμον γης Ταυρικής πόνων τε σών, / ους έξεμόχθεις πε-
ριπολών καθ' 'Ελλάδα / οϊστροις Ερινύων. Άρτεμιν δέ νιν βροτοί / τό λοιπόν
ύμνήσουσι Ταυροπόλον θεάν. / νόμον τε θες τόνδ'· οταν έορτάζηι λεώς, / τής
σης σφαγής άποιν' έπισχέτω ξίφος / δέρηι πρός άνδρός αίμά τ'έξανιέτω, / όσι-
ας εκατι θεά θ'οπως τιμάς έχηι.

'Εσύ 'Ορέστη πιά έμαθες τις οδηγίες μου γιατί άκοϋς τή φωνή τής θεάς κι
άς μήν είσαι παρών, προχώρα άφοϋ πήρες τό άγαλμα και τήν άδερφή σου.
Κι οταν φτάσεις στή θεόχτιστην Αθήνα ύπάρχει κάποιος χώρος στά έσχατα
τής Αττικής, γειτονικός στό ακρωτήριο τής Καρυστίας, ιερός, πού ό λαός μου
ΑΛες τόν ονομάζει. 'Εκεί, ναό άφοϋ χτίσεις, τοποθέτησε τό άγαλμα, ένθύμιο
τής Ταυρικής γης και τών βασάνων σου πού βάσταξες μαρτυρικά, περιπλα-
νώμενος μές στήν 'Ελλάδα, άπό τήν καταδίωξη τών Έρινύων. Οί θνητοί στό
έξης τήν Άρτεμη αύτή ώσάν θεά θά τήν ύμνοϋνε Ταυροπόλο. Και τούτο νο-
μοθέτησε: Όταν γιορτάζει ό λαός γιά τή δική σου θυσία πού δέν έγινε, ας
άγγίζει ό ιερέας λίγο μέ τό ξίφος τό λαιμό ένός άντρα ώστε νά χυθεί γιά τό
ιερό τό τυπικό λιγάκι αϊμα και γιά νά τιμάται ή θεά (μτφ. Θανάση Παπαθα-
νασόπουλου)110.

Στή συνέχεια ή Αθηνά άναφέρει ότι ή 'Ιφιγένεια θά πρέπει νά γίνει κλειδούχος
τής Αρτέμιδος στο ιερό της στή Βραυρώνα, όπου καί θά ταφεΐ μόλις πεθάνει, ένώ
θά δέχεται ώς άφιερώματα τούς πέπλους καί τά ύφαντά τών γυναικών πού πεθαί-
νουν στή γέννα (στ. 1462-1467). Οί Ελληνίδες ύπηρέτριες τής 'Ιφιγένειας θά έπι-
στρέψουν στήν Ελλάδα111. Ό 'Ορέστης μπορεί πλέον νά φύγει γιά τήν 'Ελλάδα,
άφού έχει έκπληρώσει τόν στόχο του. Συμπαραστάτης του τώρα είναι ή Αθηνά,
πού προστατεύει τό σεβάσμιο άγαλμα τής άδελφής της Αρτέμιδος112. Ό 'Ορέστης,

110. Θ. Παπαθαναςοπουλος, Εύριπίδη 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις. Εισαγωγή - Άρχαΐο Κείμενο -
Μετάφραση - Σχόλια, Αθήνα 1994, σ. 133.

111. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 1467-1469: τάσδε δ' έκπέμπειν χθονός / ελληνίδας
γυναίκας έξεφίεμαι / γνώμης δικαίας οΰνεκ'.

112. Αύτόθι, στ. 1488-1489: συμπορεύσομαι δ'έγώ, / σώιζουσ' άδελφής τής έμής σεμνον βρέτας.
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λοιπόν, έκπληρώνει τον ρόλο του. Ό 'Ορέστης και ή 'Ιφιγένεια φτάνουν στις Άλές
και ιδρύουν ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου, εισάγουν δέ τή λατρευτική πρακτική
τού νά χύνεται λίγο αίμα άπό τόν λαιμό ένός άνδρα.

'Επισκόπηση τών προσεγγίσεων τής σύγχρονης ερευνάς σχετικά με τϊς τελε-
τουργίες πού συνδέονται με τον μύθο τής 'Ιφιγένειας τής έν Ταύροις

Στήν προσπάθεια παράθεσης τών σημαντικότερων άπόψεων τής έρευνας
οί όποιες άφορούν τις τελετουργίες πού συνδέονται μέ τήν πλοκή τού μύθου
τού Εύριπίδη, εΐναι σκόπιμο νά άρχίσουμε μέ τήν άποψη τής Βρετανίδας ιστο-
ρικού τής άρχαίας έλληνικής θρησκείας, τής lane Ellen Harrison, τής σχολής
τών «ριτουαλιστών» τού Cambridge: Οί άπόψεις της άσκησαν βαθύτατη έπί-
δραση στήν κοινωνιολογική θεώρηση τής άρχαίας έλληνικής θρησκείας πού
κυριαρχεί σήμερα στήν έρευνα. Στό κλασικό της έργο Themis. A Study of the
Social Origins of Greek Religion, πού δημοσιεύτηκε τό 1912, κατά τήν προσπά-
θεια έρμηνείας τοϋ αιτιολογικού μύθου τού κρητικοϋ ύμνου πρός τόν Μέγι-
στο Κούρο113, ή Harrison έθεσε τό έξής έρώτημα: «Γιά ποιό λόγο ένα παίδι ή
ένας νεαρός άνδρας ύπόκειται σέ μιμητικές τελετουργίες θανάτου και άναγέννη-
σης;» Στή συνέχεια, άφοΰ ύποστήριξε μέ παραδείγματα ότι μιά έρμηνεία μπο-
ρεί νά δοθεί σέ άναλογία μέ «πρωτόγονες τελετουργίες φυλετικής μύησης»114, ή
Harrison κατέληξε στο έξής συμπέρασμα: «rare though Human Sacrifice is, and
rarer still its survivals, the mock slaying of a boy in initiation rites is so common
as to be almost universal»115. Σύμφωνα λοιπόν μέ τή Harrison, ή τελετουργική
μίμηση τής άνθρωποθυσίας τοϋ 'Ορέστη πού νομοθετεί ή Αθηνά στις Άλές θά
μπορούσε νά νοηθεί ώς τελετουργία μύησης.

Στά χρόνια πού άκολούθησαν, ή κοινωνιολογική προσέγγιση τής Harrison
βρήκε μεγαλύτερη άπήχηση και συνεχίστηκε άπό μέρος τής γαλλικής έρευνας,

113. J. Ε. Harrison, Themis. A Study of the Social Origins of Greek Religion, Cambridge 1912,
σ. 1-29- πρβ. κάι C. Calame, Indigenous and Modem Perspectives on Tribal Initiation Rites.
Educations According to Plato, σέ: Rites of Passage, σ. 291-292· Waldner, Initiation, σ. 41-42.

114. Harrison, ο.π. (σημ. 113), σ. 16. Μέ τόν öpo «φυλετική μύηση» (tribal initiation) έννο-
οϋμε, ακολουθώντας τόν Calame (ο.π. [σημ. 113], σ. 288-289), τήν τελετουργική έπιβεβαίωση
τοΰ κοινωνικού περάσματος άπό τήν έφηβεία στήν ένηλικίωση («Their function is to ritually
assure the social transition from early adolescence to adulthood by inserting young women and/
or men in the adult community in order to attribute to them their active role and long awaited
social status»). Πρίν άπό τή φυλετική μύηση τό παιδί χωρίζεται άπό τό μητρικό του περιβάλλον
και υπόκειται σέ δοκιμασίες προτού έπανενταχθει στήν κοινωνία.

115. Harrison, ο.π. (σημ. 113), σ. 23.
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κυρίως άπό τόν Henri Jeanmaire, ό όποιος έπεξέτεινε τή θεώρηση τής Harrison
στή σπαρτιατική άγωγή116. Στή γερμανόφωνη ερευνά οί άπόψεις αύτές άγνοή-
θηκαν πλήρως γιά τουλάχιστον μισό αιώνα.

Έτσι τό 1920, στήν τρίτη έκδοση τοϋ βιβλίου του μέ τίτλο Die griechischen
Kultusaltertümer, ό Paul Stengel, άφοϋ κατέταξε τήν άνθρωποθυσία ώς έναν
άπό τούς κατεξοχήν τύπους τής έξιλαστήριας θυσίας («Sühnopfer»)117, θεώρησε
τήν άναφορά τής Αθηνάς στήν 'Ιφιγένεια τήν έν Τανροις στο σημάδεμα μέ
ξίφος τοΰ λαιμοϋ ένός άνδρα στις Άλές Άραφηνίδες ώς άναφορά σέ θυσία
πού ύποκαθιστά μιά παλαιότερη άληθινή άνθρωποθυσία. Τό έθιμο τής ύποκα-
τάστασης τής άληθινής άνθρωποθυσίας ήταν, σύμφωνα μέ τόν Stengel, συνηθι-
σμένο στήν άρχαιότητα κυρίως κατά τήν άσκηση τής λατρείας τής Αρτέμιδος,
όπως δείχνει, γιά παράδειγμα, ή θυσία τής κόρης τοϋ Έμβαρου στήν περίπτωση
τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος Μουνιχίας118, τήν πραγματική όμως άνθρωποθυσία οί
Έλληνες τήν άντιμετώπιζαν πάντοτε ώς κάτι φρικτό καί ξένο πρός τά ελλη-
νικά έθιμα119.

Οί μετέπειτα μελετητές έπαναλαμβάνουν σέ γενικές γραμμές τήν άποψη
τοϋ Stengel, άγνοώντας στήν ούσία τόν μύθο τοΰ Εύριπίδη120. Έτσι τό 1932 ό
Ludwig Deubner άντιλαμβάνεται τά λόγια τής Αθηνάς στό τέλος τοΰ έργου ώς
άνθρωποθυσία ή όποία έχει χάσει τήν παλιά συμβολική δύναμή της121, ένώ καί ό
Martin P. Nilsson, στή δεύτερη έκδοση τής ιστορίας του τής άρχαίας έλληνικής
θρησκείας τό 1955, έρμηνεύει τούς σχετικούς στίχους ώς ιδιότυπο έθιμο πού
άντικατέστησε τό έθιμο τής άνθρωποθυσίας122.

Ένα βήμα παραπέρα προχώρησε τήν έρευνα τό 1967 ό 'Ιωάννης Δ. Κοντής
στό πλαίσιο μιάς συνθετικής μελέτης γιά τή λατρεία τής Αρτέμιδος Βραυρω-
νίας123. Ό Κοντής, άφού παραδέχτηκε ότι τό έθιμο τής χάραξης τοϋ λαιμού τών
άνδρών μέ ξίφος κατά τή διάρκεια τής έορτής τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου στίς
Άλές Άραφηνίδες θά μπορούσε νά έρμηνευθεΐ στήν άρχαιότητα ώς «άνάμνηση

116. Calame, ö.7t. (σημ. 113), σ. 292-294.

117. Ρ. Stengel, Die griechischen Kultusaltertümer, München 31920, σ. 128.

118. Αύτόθι, σ. 132· τήν άποψη αύτή ύποστηρίζει και ή Παλαιοκρασσά, 'Ιερό Μουνιχίας, σ. 40
σημ. 50.

119. Stengel, ο.π. (σημ. 117), σ. 131: «man hat sie stets als etwas Gräßliches und dem Hel-
lenentum Fremdes empfunden».

120. Πρβ. Burkert, Τελετουργία, σ. 70.

121. Deubner, Feste, σ. 209.

122. M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion I. Die Religion Griechenlands bis auf
die griechische Weltherrschaft, Handbuch der Altertumswissenschaft V 2,1, München 1955, σ. 485.

123. Κοντής, Βραυρωνία.
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παλαιάς ανθρωποθυσίας»124, παρατήρησε τήν άντίθεση πού κυριαρχεί στό έργο
ανάμεσα στήν πολιτισμική άνωτερότητα τής Ελλάδας καί στή βάρβαρη κατά-
σταση τής ταυρικής χώρας, καί προσπάθησε ύπό αύτό τό πρίσμα νά δώσει μια
εξήγηση γιά τήν προσπάθεια τοϋ Εύριπίδη νά έπιτύχει τήν «άποκάθαρσιν τής
θεάς άπό παντός άπανθρώπου βαρβάρου στοιχείου»125. Λαμβάνοντας ύπόψη τή
«νεωτερική» έποχή διδασκαλίας τής τραγωδίας, τό 414 π. Χ., ό Κοντής ύπέθεσε ότι
οί λόγοι πού έπέβαλαν στον Εύριπίδη τήν έξιδανίκευση τής Αρτέμιδος καί τήν άνα-
θεώρηση τής λατρείας της ήταν κυρίως πολιτικοί. Έτσι τά παλαιά δεισιδαιμονικά
στοιχεία τής ύπόστασης τής θεάς δεν θά έδιναν πλέον λαβές στούς «εχθρούς
τού δήμου» γιά τή δυσφήμηση τής πατροπαράδοτης άττικής λατρείας126. Ό
Κοντής παρατήρησε έπίσης ότι σέ όλη τήν τραγωδία κυριαρχεί ή ίδέα τοϋ γένους.
Ό πόνος τής Ιφιγένειας πηγάζει άπό τή σκέψη ότι τό γένος τών Ατρειδών άπει-
λειται μέ άφανισμό. Ή ίδέα τής συνέχισης τοϋ γένους ύπάρχει καί στον 'Ορέστη,
όταν παρακινεί τόν Πυλάδη νά πάει στήν Ελλάδα καί νά παντρευτεί τήν άδελφή
του ώστε νά μή σβήσει ό οίκος127.

Παρόμοια άποψη μέ αύτή τοϋ Κοντή έξέφρασε τήν 'ίδια χρονιά (1967) και
ό Desmond J. Conacher. Κατά τον Conacher, ή σημασία τοϋ θεατρικού έργου
τής 'Ιφιγένειας τής έν Ταύροις έγκειται στήν άντίθεση άνάμεσα στή λατρεία μιάς
άγριας θεάς καί στήν αιτιολόγηση τής λατρείας μιάς φιλάνθρωπης, άξιας γιά
τούς συμπολίτες τού Εύριπίδη θεότητας128.

Τό 1968 δημοσιεύεται ή μελέτη-σταθμός τοϋ Γάλλου φιλολόγου και στρου-
κτουραλιστή Pierre Vidal-Naquet μέ τίτλο Le Chasseur noir et l'origine de
l'éphéhie athénienne129, ή όποία άποτελεΐ κλειδί γιά τήν άποκωδικοποίηση τής
τραγωδίας τοϋ Εύριπίδη καί τήν κατανόηση τοϋ νοήματος τών τελετουργιών
στις όποιες άναφέρεται και τις όποιες ύπαινίσσεται ό ποιητής.

Μελετώντας τόν αιτιολογικό μύθο τής έορτής τών Άπατουρίων, τής μεγά-
λης έορτής τών ιωνικών φρατριών, κατά τον όποιο σέ μιά μονομαχία στά δι-
αφιλονικούμενα σύνορα Άττικής και Βοιωτίας ό μετέπειτα βασιλιάς τής Άθή-

124. Αυτόθι, σ. 177.

125. Αυτόθι, σ. 176.

126. Αυτόθι, σ. 178.

127. Αυτόθι, σ. 179.

128. D. J. Conacher, Euripidean Drama. Myth, Theme, and Structure, Toronto 1967, σ. 311:
«What is important in the larger context of the play is the contrast to which this cult and its
aetiology draws attention: the contrast between the savage Taurian version of the goddess
Artemis and the civilized benevolent goddess which Euripides would have his fellow citizens
regard as the image worthy of her and of themselves».

129. Αγγλική έκδοση: P. Vidal-Naquet, The Black Hunter and the Origin of the Athenian
Ephebeia, Proceedings of the Cambridge Philological Society, 194,1968, σ. 49-64.
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νας Νειλήδης Μέλανθος (δηλαδή ό «μαύρος»), ό όποιος άγωνίστηκε στή θέση
τού βασιλιά Θυμοΐτη, σκοτώνει χάρις σέ θεϊκή άπάτη (τοϋ Διονύσου Μελαναί-
γιδος) τόν βασιλιά τής Βοιωτίας Ξάνθο (δηλαδή τόν «ξανθό»)130, ό Vidal-Naquet
έπέστησε τήν προσοχή τής έρευνας στήν ιδιαίτερη σχέση πού εΐχε ή άπάτη, ή
μοναχικότητα και ή μεθόριος μέ τήν περίοδο μαθητείας τοϋ οπλίτη (=τοϋ
προ-οπλίτη) τής άρχαϊκής έποχής, σέ άντιδιαστολή πρός τήν τιμιότητα, τήν
ομαδική πρακτική καϊ τήν άλληλεγγύη πού χαρακτηρίζει τήν ήθική τοΰ
ολοκληρωμένου οπλίτη.

Τά χαρακτηριστικά τής έκπαίδευσης αύτοΰ τοΰ άρχαϊκοΰ προ-οπλίτη, τό νά
στήνει δηλαδή κάνεις ένέδρα μοναχός του σέ βουνά καί σέ μεθόριες περιοχές
χρησιμοποιώντας σκοτεινές μεθόδους όπως τήν άπάτη, τήν άταξία και τό πα-
ράλογο131, ταυτίζονται κατά τον Vidal-Naquet μέ αύτά τοΰ κυνηγού. Στή συ-
νέχεια παρατήρησε ότι, άν οί διαπιστώσεις αύτές γενικευτούν, τότε ή περίοδος
αύτή τής μαθητείας μάς όδηγει σέ ένα μυητικό σχήμα άνάλογο μέ τις δοκιμα-
σίες νεαρών άνδρών, τήν ύπαρξη τών όποιων είχε παλαιότερα διαπιστώσει ή
Harrison καί ό Jeanmaire σέ πολλές προβιομηχανικές κοινωνίες132.

Ή μελέτη τής έλληνικής μυθολογίας, ή όποία πολλές φορές λεκτικοποιεΐ και
δραματοποιεί διαδικασίες μυητικών τελετουργιών, δείχνει, κατά τόν ϊδιο έρευ-
νητή, ότι στήν περίπτωση τής Ελλάδας τής άρχαϊκής καί τής κλασικής έποχής
οί δοκιμασίες τών νεαρών άγοριών μέ στόχο τήν ένηλικίωσή τους έπαιρναν
όντως τή μορφή κυνηγιού, μέ έναν ή περισσότερους κυνηγούς σέ ομάδες133.
Οί νεαροί αύτοί άνδρες ζούσαν σέ άπομόνωση άπό τήν κοινωνική όμάδα μέ-
χρι νά γίνει ή άπόλυτη ένσωμάτωσή τους σέ αύτήν κατά τή διάρκεια «έορτών
έπιστροφής»134. Τέτοιες έορτές έπιστροφής τών νέων άνδρών, οί όποιες σημά-
δευαν τό τέλος τής περιόδου μαθητείας, τελούνταν, κατά τον Vidal-Naquet, καί
στήν άρχαϊκή και τήν κλασική Αθήνα κατά τόν φθινοπωρινό μήνα Πυανεψιώνα.
Μία άπό αύτές τις έορτές ήταν και τά Άπατούρια, τή θέσπιση τών όποιων προ-
σπαθεί νά έξηγήσει ό παραπάνω μύθος135.

130. Αρχαιότερη πηγή: Ελλάνικος, FGrHist, 323a· Vidal-Naquet, Μαύρος κυνηγός, σ. 165-
170 σημ. 19 (αρχαίες πηγές)· V. Schild-Xenidou, Zur Bedeutung von Jägern und Epheben auf
griechischen Grabreliefs, AM, 112, 1997, σ. 265-266- R. Mitchell-Boyask, Euripides' Hippolytus
and the Trials of Manhood (The Ephebeia?), σέ: Rites of Passage, σ. 43· Β. Legras, Πολιτισμός και
εκπαίδευση στόν άρχαΐο ελληνικό κόσμο. 8ος αιώνας π. Χ.-4ος αιώνας μ.Χ., Αθήνα 2005, σ. 127-128.

131. Vidal-Naquet, Μαύρος κυνηγός, σ. 172.

132. Αύτόθι, σ. 171.

133. Αύτόθι, σ. 179-184.

134. Αύτόθι, σ. 165.

135. Αύτόθι, σ. 174.
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Ώς γνωστόν, κατά τήν έορτή τών Άπατουρίων, ή όποία διαρκούσε τρεις ήμε-
ρες, ό πατέρας ή ό κηδεμόνας βεβαίωνε μέ όρκο και θυσία ότι τό παιδί ήταν γό-
νος άπό νόμιμη σχέση μέ Αθηναία. Ή θυσία στήν περίπτωση τών νέων άνδρών
τελούνταν τήν τρίτη ήμέρα τής έορτής (κονρεώτις)136 καί ήταν μιά τελετουργία
προσφοράς τής κόμης τους ή όποία άποκαλούνταν κούρειον137. Τό τελικό στάδιο
ήταν ή ψηφοφορία, κατά τήν όποία γιοί, υιοθετημένοι γιοι καί έπίκληροι κόρες
έγγράφονταν στή φρατρία (φρατερικόν γραμματειον), πράγμα πού άποτελούσε
προϋπόθεση γιά τήν έγγραφή στούς καταλόγους τοϋ δήμου138.

Υποστήριξη γιά τήν ύπαρξη μιάς προπαρασκευαστικής περιόδου άπομόνωσης
τών νεαρών πρίν άπό τήν εϊσοδό τους στή φρατρία έντόπισε ό Vidal-Naquet
στον κανονισμό τής φρατρίας τών Δημοτιωνιδών άπό τό α' μισό τοϋ 4ου αί.
π.Χ., ό όποιος μνημονεύει προθεσμία ένός έτους άνάμεσα στήν τελετουργία τοϋ
κουρείου καί τής ψήφου τών φρατόρων, όπότε και γινόταν ή κρίση καί ή έγγραφή
νέων μελών στή φρατρία139. Στηριζόμενος έπίσης σέ έρευνες τοϋ Jules Labarbe,
θεώρησε ότι ή ηλικία εισόδου στή φρατρία ήταν καθορισμένη στά 16 χρόνια140.

Κατά τόν Vidal-Naquet, ή φρατρία δέν είχε, λοιπόν, μόνο πολιτικό χαρακτήρα
άλλά καί μιά στρατιωτική πτυχή, άφοϋ άπό τή μιά μεριά ό αιτιολογικός μύθος
άναφέρεται σέ μιά μάχη, ένώ άπό τήν άλλη στήν Ίλιάδα ό πρόγονος τού Νειλήδη
Μέλανθου Νέστωρ συμβουλεύει τόν Αγαμέμνονα νά οργανώσει τον στρατό του
κατά φρατρίες141. Εισερχόμενος, λοιπόν, ό νέος άνδρας στή φρατρία εισερχόταν
ταυτόχρονα καί στήν πολεμική ζωή.

Ή πόλις, συνεπώς, ήταν γιά τόν Vidal-Naquet, όπως και παλιότερα γιά τόν Max
Weber, μιά «ένωση πολεμιστών»142 καί ή άριστοτελική έφηβεία143 πρέπει νά θεω-
ρηθεί άπλώς μεταγενέστερη προσαρμογή στούς άρχαϊκούς θεσμούς144. 'Έτσι, πρός

136. Σχόλια Αριστοφάνους Άχαρνεϊς, σ. 146· H.W. Parke, Festivals of the Athenians, London 1977,
σ. 91· F. Graf, Apaturia, σέ: Der Neue Pauly, 1, Stuttgart 1996, σ. 826· Lambert, Phratries, σ. 152-161.

137. Vidal-Naquet, Μαύρος κυνηγός, σ. 157, 169· D. Ogden, Greek Bastardy in the Classical
and Hellenistic Periods, Oxford 1996, σ. 117-118· Lambert, Phratries, σ. 161-168.

138. W. Schmitz, Phratrie, σέ: Der Neue Pauly, 9, Stuttgart 2000, σ. 962-963. Γενικά για τα
Άπατούρια βλ. Parker, Polytheism, σ. 458-461, μέ παράθεση τής βασικής βιβλιογραφίας.

139. Vidal-Naquet, Μαύρος κυνηγός, σ. 157 σημ. 114· Lambert, Phratries, σ. 286 (στ. 26-28),
292 (περ. 370-350 π.Χ.).

140. Vidal-Naquet, Μαύρος κυνηγός, σ. 164 σημ. 17· σ. 202 σημ. 38.

141. Ίλιάδα, Β, στ. 362-363.

142. Vidal-Naquet, Μαύρος κυνηγός, σ. 159 σημ. 124.

143. Αριςτοτελης, Αθηναίων Πολιτεία, 42, 1-5· Ch. Pélékidis, Histoire de l'ephebie attique des
origines à 31 avant Jésus-Christ, Paris 1962, σ. 83-86· P. J. Rhodes, A Commentary on the Aristo-
teleian Athenaion Politeia, Oxford 1993, σ. 493-510· W. Burkert, Initiation, σέ: ThesCRA II, Los
Angeles 2004, σ. 118.

144. Vidal-Naquet, Μαύρος κυνηγός, σ. 159.
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άποφυγή σύγχυσης μέ τον μεταγενέστερο θεσμό της έπίσημης εφηβείας,
δηλαδή τής διετούς, έκπαιδευτικοΰ χαρακτήρα στρατιωτικής θητείας τών δεκαο-
κτάχρονων Αθηναίων τής ύστερης κλασικής έποχής, γνωστής άπό τήν προαναφερ-
θείσα περιγραφή του Αριστοτέλη, ό Vidal-Naquet χαρακτήρισε τήν περίοδο αύτή
μαθητείας μέ τούς όρους «άρχαία έφηβεία»145, «έφηβεία προηγούμενης έποχής»146
καί «παραδοσιακή έφηβεία»147.

Ή νέα αύτή προσέγγιση τοϋ Vidal-Naquet έδινε ούσιαστικά στήν έρευνα ένα
νέο έργαλειο γιά τήν κατανόηση μοτίβων στις άρχαΐες πηγές, πού μέχρι τότε φάν-
ταζαν δυσερμήνευτα. Τήν έφαρμογή αύτής τής προσέγγισης στήν τραγωδία έδει-
ξε ό ϊδιος ό Vidal-Naquet στή μελέτη του μέ τίτλο Le Philoctète de Sophocle et Γ
Éphébie, ή όποία πρωτοδημοσιεύτηκε τρία χρόνια άργότερα, τό 1971148.

Ή θεωρία τών φυλετικών μυήσεων τής Harrison (1912), σέ συνδυασμό μέ τή
θεωρία τής «άρχαίας έφηβείας» τοϋ Vidal-Naquet (1968), προσέφερε, όπως βλέ-
πουμε, στά τέλη τής δεκαετίας τοϋ '60 σημαντικότατες επιστημονικές έννοιες
γιά τήν κατανόηση τών τελετουργιών πού ύπαινίσσεται ή ιστορία τοϋ 'Ορέστη:
Ένας νεαρός («άρχαΐος έφηβος» ύπό τήν έννοια τοϋ Vidal-Naquet) περνούσε
διάφορες δοκιμασίες σέ μιά βάρβαρη και άπόμακρη χώρα (τήν Ταυρίδα) ώς πε-
ρίοδο μαθητείας μέχρι τήν τελική του ένσωμάτωση στήν κοινότητα (φρατρία;)
τής πατρίδας του, ή όποία έπισφραγιζόταν μέ μιά θεατρική μίμηση άνθρωπο-
θυσίας ώς μυητικής τελετουργίας στό στάδιο τοϋ ένηλίκου-πολίτη.

Παρ' όλα αύτά ή έρευνα τής άρχαίας άττικής τραγωδίας τήν περίοδο έκείνη
(τέλη δεκαετίας τοϋ '60) εΐχε πολύ άμυδρά συνειδητοποιήσει τήν άναγκαιότητα
τής άνάλυσης τοϋ μύθου τοϋ 'Ορέστη πού παραδίδεται στήν 'Ιφιγένεια τήν έν
Ταύροις. Ό λόγος φαίνεται ότι ήταν ό 'ίδιος μέ αύτόν πού ίσχυε κατά τόν 19ο
αί.149: Ή πλοκή τοϋ μύθου πού άναφέρει ό Εύριπίδης στο έργο δέν θεωρούνταν
παλιά άλλά μεταγενέστερη έπινόηση τοϋ ποιητή150.

145. Αύτόθι, σ. 159.

146. Αύτόθι, σ. 154.

147. Αύτόθι, σ. 158.

148. Vidal-Naquet, 'Εφηβεία.

149. Πρβ. C. Robert, Archaeologische Maerchen aus alter und neuer Zeit, Berlin 1886: «Viel-
mehr halte ich für weitaus das wahrscheinlichste, dass erst im 5. Jahrhundert, nicht ohne Ein-
wirkung der von Aischylos' übermächtiger Poesie popularisierten Sage von Orestes' Freispre-
chung auf dem Areiopag die Sage von der Entführung des taurischen Götterbildes nach Attika
entstanden ist, durch welche die epische Sagengestaltung mit dem brauronischen Iphigeneia-
grab in Einklang gebracht wurde, ja es scheint mir weit verständlicher, wenn diese auf rein poe-
tischer Grundlage ruhende neue Version in dem schöpferischen Geiste eines Euripides, als in der
naturgemäss streng konservativen Atmosphäre des Heiligtums von Brauron entstanden ist».

150. Απόψεις συγκεντρωμένες σέ A. Lesky, Orestes, σέ: RE, XVIII, 1, Stuttgart 1939, σ. 997.
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Τα δεδομένα αύτά άλλαξαν τό 1979 όταν ό Walter Burkert δημοσίευσε τό έργο
του Structure and History in Greek Mythology and Ritual, τό όποιο άσκησε μεγάλη
έπίδραση διεθνώς151. Κατά τήν προσέγγιση τοϋ Burkert, ό όποιος, όπως είχε δια-
φανεί άπό παλαιότερα έργα του, πρωτοστάτησε όσο κανείς άλλος τοϋ χώρου του
στή γνωριμία τοϋ γερμανόφωνου κοινοϋ μέ τό έργο τών Γάλλων στρουκτουρα-
λιστών καθώς και τής άγγλικής κοινωνιολογικής σχολής, ό μύθος εΐναι μιά παρα-
δοσιακή άφήγηση μέ συλλογική σημασία πού προσαρμόζεται κάθε φορά σέ νέες
καταστάσεις, έχει δηλαδή μιά δυναμική, ιστορική διάσταση152. Ή τελετουργία,
άπό τήν άλλη μεριά, είναι ένα δρώμενο, μιά πράξη πού έπαναλαμβάνεται στερε-
ότυπα μέ ύπερβολικό καί θεατρικό τρόπο γιά έπίδειξη153 (και ύπό αύτή τήν έννοια
συμφωνεί μέ τή Harrison), γιά νά μεταφέρει ένα συγκεκριμένο καί εύκολα κατα-
νοητό μήνυμα154. Σημασία κατά τόν Burkert δεν έχει ή καταγωγή τής τελετουρ-
γίας, άλλά -όπως και στήν περίπτωση τοϋ μύθου155- τό πώς αύτή μετασχηματί-
στηκε και τροποιήθηκε μέσψ τής παράδοσης, άφοϋ ό λόγος γιά τον όποιο ή τε- *
λετουργία έπιβιώνει δεν είναι ή αιτία τής δημιουργίας της άλλά τό ότι παρέχει τά
μέσα γιά νά άντιμετωπιστοϋν τό άγχος και ή ένταση πού άντιμετωπίζει μιά όμάδα.

Ή άποψη τοϋ Burkert περί συνεχοϋς μετασχηματισμού τής παράδοσης μέσα
στή ροή τής ιστορίας ύπό τό πρίσμα τοϋ όποιου θά πρέπει νά ειδωθεί ή λει-
τουργικότητα τοϋ μύθου και τής τελετουργίας είχε άμεσο άντίκτυπο στήν έρευ-
να τών τελετουργιών πού συνδέονταν μέ κάποιο μύθο, άφού έτσι άνοιξε ό δρό-
μος καί γιά τή μελέτη έκείνων τών μύθων πού θεωρούνταν άπό τήν έρευνα ώς
μεταγενέστερες έπινοήσεις. Ένας άπό αύτούς τούς μύθους ήταν ό μύθος τής
μεταφοράς άπό τόν 'Ορέστη τοϋ λατρευτικού άγάλματος άπό τήν Ταυρίδα στις
Άλές Άραφηνίδες, ό όποιος μάς ένδιαφέρει έδώ.

Έτσι τήν ϊδια κιόλας χρονιά, τό 1979, ό Fritz Graf, μαθητής τοϋ Burkert,
δημοσίευσε έργασία τής όποιας άντικείμενο ήταν ή μελέτη τής τελετουργίας πού
ήταν συνδεδεμένη μέ τόν μύθο τής μεταφοράς τοϋ άγάλματος τοϋ 'Ορέστη άπό τήν
Ταυρίδα156. Ασκώντας κριτική σέ παλαιότερες άπόψεις πού δεν άσχολοϋνταν μέ
τήν άνάλυση τοϋ μύθου τής ίδρυσης τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου, δηλαδή
τοϋ 'Ορέστη πού μεταφέρει τό άγαλμα άπό τήν Ταυρική, έπειδή ύποτίθεται αύτός

151. Burkert, Τελετουργία.

152. Αυτόθι, σ. 57.

153. Αυτόθι, σ. 71,87,101.

154. Πρβ. και W. Burkert, Glaube und Verhalten. Zeichengehalt und Wirkungsmacht von
Opferritualen, σέ: J. Rudhart - O. Reverdin (έπιμ.), Le Sacrifice dans l'Antiquité. Vandœuvres/
Genève, 25-30 août 1980, Vandœuvres/Geneva 1981, σ. 96.

155. Burkert, Τελετουργία, σ. 18-19.

156. Graf, Taurerland.
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δεν ήταν παλιός, ό Graf θεώρησε -υιοθετώντας τή γραμμή σκέψης τοϋ Burkert-
ότι, έφόσον ένας μύθος έπιβιώνει μέσα σέ μια κοινωνία και λαμβάνεται σοβαρά
ύπόψη άπό αύτήν, τότε, άσχετα άπό τήν παλαιότητά του, ό μύθος αύτός έχει κάποια
κοινωνική σημασία καί άξίζει νά μελετηθεί157.

Ό 'Ορέστης, λοιπόν, στάλθηκε στήν Ταυρίδα γιά νά φέρει τό λατρευτικό
άγαλμα τής Αρτέμιδος καί νά θεραπευτεί άπό τήν τρέλα του. 'Άρα -κατά τόν
Graf- τό άγαλμα πρέπει νά εΐχε, κατά κύριο λόγο, θεραπευτικές 'ιδιότητες.
Σύμφωνα μέ τήν προσέγγιση αύτή, στήν περίπτωση τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος
Ταυροπόλου στις Άλές ό (νεαρός) 'Ορέστης φέρνει τό λατρευτικό άγαλμα άπό
τήν Ταυρίδα γιά νά θεραπευτεί άπό τήν τρέλα του καί νά αισθανθεί πάλι κα-
νονικός άνθρωπος, ένταγμένος στήν κοινότητα. Σύμφωνα όμως μέ τήν άρχαία
έλληνική άντίληψη, τό ξόανο μπορούσε νά προκαλέσει καί τά άκριβώς άντί-
θετα άποτελέσματα, δηλαδή παραφροσύνη158, σέ όποιον τό άντίκριζε159. Τό
άγαλμα, συνεπώς, πέρα άπό τις θεραπευτικές του 'ιδιότητες ήταν καί έπικίνδυνο,
καί γι' αύτό ϊσως δημιουργήθηκε, κατά τον Graf, στό πίσω μέρος τοϋ ναοϋ τής
Ταυροπόλου στις Άλές ένα άδυτο γιά τή φύλαξή του160.

Στή συνέχεια ό Graf συνέκρινε τις τελετουργίες όλων έκείνων τών ίερών γιά
τά όποία ή παράδοση ισχυριζόταν ότι τό ξόανό τους τό έχει φέρει ό 'Ορέστης
άπό τήν Ταυρίδα. Ό κοινός παρονομαστής όλων αύτών τών ίερών δέν ήταν
μόνο ένα ξόανο κοινής προέλευσης, άλλά καί ή τέλεση παρόμοιων τελετουρ-
γιών. Έτσι ή αιματηρή τελετουργία πού, σύμφωνα μέ τόν Εύριπίδη, λάμβανε
χώρα στο ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου στις Άλές έβρισκε τό παράλληλο της
στό ιερό τής Αρτέμιδος Όρθιας στή Σπάρτη161, στο ιερό τής θεάς Μά (='Ενυ-
οϋς) στά Κόμανα στήν Καππαδοκία, καθώς και στό ιερό τής Diana Nemorensis
στήν Άρικία162. Στό τελετουργικό τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος Φακελίτιδος στήν
άνατολική Σικελία δέν παραδίδονται μέν αιματηρές θυσίες, παρατηρείται όμως
εισβολή τού ξένου καί τού παράξενου στοιχείου163.

157. Αύτόθι, σ. 35:

158. Παυςανιας, 'Ελλάδος Περιήγησις, III, 16,9 (τό άγαλμα εύρόντες αντίκα παρεφρόνησαν).

159. Graf, Taurerland, σ. 36.

160. Αύτόθι, σ. 37.

161. Αύτόθι, σ. 38 σημ. 12 (βιβλιογραφία)· F. Graf, Artemis I. Religion, σέ: Der Neue Pauly,
2, Stuttgart 1997, σ. 55. Σύμφωνα μέ τόν Παυσανία ('Ελλάδος Περιήγησις, III, 16,9-10), μετά τήν
εύρεση τοϋ λατρευτικού άγάλματος τής Αρτέμιδος οί Σπαρτιάτες ήρθαν σέ άντίθεση, χύθηκε
αίμα καί πολλοί έπεσαν πάνω στόν βωμό νεκροί. Οί θεοί τιμώρησαν γι' αύτό τή χώρα μέ άρρώ-
στια. Τότε διατάχθηκε άνθρωποθυσία διά κλήρου μέχρις δτου ό νομοθέτης Λυκούργος τή μετέ-
τρεψε σ ένα έθιμο άντοχής στά κτυπήματα μέ μαστίγιο (διαμαστίγωσις).

162. Graf, Taurerland, σ. 34.

163. Αύτόθι, σ. 38.



72

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΕΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΕΣ

Στήν Τυνδαρίδα, στή βορειοανατολική Σικελία, μία φορά τον χρόνο έρχονταν
στήν πόλη οί βοσκοί άπό τούς άγρούς τους καί, μεταμφιεσμένοι σέ κερασφόρους,
τρομοκρατούσαν τούς πολίτες τραγουδώντας, ύποτίθεται μιμούμενοι τόν 'Ορέστη
πού, καθώς έρχόταν στήν Τυνδαρίδα μαζί μέ τούς ναύτες του φέρνοντας τό
είδωλο τής Αρτέμιδος Φακελίτιδος άπό τήν Ταυρική Χερσόνησο, τραγουδούσε
παρόμοια τραγούδια164. Τό γεγονός αύτό γινόταν άντιληπτό άπό τούς κατοίκους
ώς κάτι ξένο, ώς ένόχληση πού διατάρασσε τήν καθημερινή τους ζωή. Σύμφωνα
μέ τόν Graf165, τό έπίθετο Φακελϊτις παραπέμπει σέ περιτύλιγμα και μπορούσε
νά ύποδηλώνει ότι τό είδωλο περιφερόταν άπό τούς βοσκούς στήν Τυνδαρίδα.
«Φορητό» ήταν τό λατρευτικό άγαλμα καί στό ιερό τής Αρτέμιδος Όρθιας στή
Σπάρτη, διότι μέ αύτό τον τρόπο ή θεά συμμετείχε στά μαστιγώματα τών νεαρών.
Τό μικρό ξύλινο είδωλο πού κρατούσε στά χέρια της ή ιέρεια γινόταν βαρύτερο
γιά νά δείξει τή δυσαρέσκειά του όταν τά μαστιγώματα δέν ήταν τόσο δυνατά166.
Τό 'ίδιο, πιστεύει ό Graf, πρέπει νά συνέβαινε μέ τό λατρευτικό άγαλμα στό ιερό
τής Ταυροπόλου στις Άλές Άραφηνίδες. Τό ξόανο πρέπει νά μεταφερόταν έξω
άπό τόν ναό, όπου ύπό τήν παρουσία του φαίνεται ότι θά τελούνταν ή συμβολική
άνθρωποθυσία.

Ό Graf κατέληξε στό ότι οί τελετουργίες όλων τών παραπάνω ιερών είχαν
τήν έξής κοινή δομή: Σέ όλες αύτές τις λατρείες εισβάλλει κάποια στιγμή κάτι
τό ξένο, τό παράξενο, και ή ροή τής καθημερινότητας άναστέλλεται προσωρινά.
Τή μία φορά έχουμε συμβολικό άποκεφαλισμό (ίερό Αρτέμιδος Ταυροπόλου
στις Άλές Άραφηνίδες), τήν άλλη μαστιγώνονται έφηβοι και βρέχεται μέ αίμα
ό βωμός τής θεάς (ίερό Αρτέμιδος Όρθιας στή Σπάρτη), τήν άλλη εισβάλλουν
μασκοφόροι στήν πόλη (ίερό Αρτέμιδος Φακελίτιδος στήν Τυνδαρίδα).

Αύτή ή διακοπή τής καθημερινότητας άποτελεΐ περίοδο θρησκευτικής άτα-
ξίας, πού στοχεύει στήν άποφόρτιση τής συσσωρευμένης έπιθετικότητας μιας
κοινωνικής ομάδας -ό Graf χρησιμοποιεί γιά τήν περιγραφή της τόν όρο
«Ventilsitte»167- ώστε ή όμάδα αύτή νά βρει πάλι έναν ισχυρότερο σύνδεσμο μέ
τήν κοινωνία. Αύτή ή έπανένταξη στήν κοινωνία είναι τό κλειδί γιά τήν κατανό-
ηση όλων αύτών τών καρναβαλικού -κατά τόν Graf- χαρακτήρα τελετουργιών.

Ό Graf παραπέμπει έπίσης σέ ένα δεύτερο παράδειγμα δοκιμασιών πού
συσχετίζεται μέ τό ίερό τής Αρτέμιδος Όρθιας στή Σπάρτη καί τό όποιο γνω-
ρίζουμε άπό τον Ξενοφώντα168: Τόν 4ο αί. π. Χ. διοργανωνόταν στό ίερό ένας

164. Αρχαίες πηγές: Lesky, ο.π. (σημ. 150), σ. 1003.

165. Graf, Taurerland, σ. 41.

166. Παυςανιας, 'Ελλάδος Περιήγησις, III, 16,9-10.

167. Graf, Taurerland, σ. 41 σημ. 20.

168. Λακεδαιμονίων Πολιτεία, 2,9.
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αγώνας άνάμεσα σέ δύο ομάδες νεαρών. Ή μία όμάδα (μεγαλύτερων άγοριών;)
ύπεράσπιζε τον βωμό τής Αρτέμιδος Όρθιας μέ ραβδιά, ή άλλη όμάδα προσπα-
θούσε νά κλέψει όσο τό δυνατόν περισσότερα άπό τά τυριά (άρπάσαι τυρούς)
πού βρίσκονταν πάνω στόν βωμό τής Όρθιας. Ό άγώνας μεταξύ τών δύο νεα-
νικών ομάδων στον βωμό τού ιερού τής Αρτέμιδος Όρθιας στή Σπάρτη πρέπει
νά συμβολίζει τό μεσοδιάστημα τών δοκιμασιών μέχρι τήν ένταξή τους στήν
κοινότητα τών άνδρών καί πολεμιστών. Τό μεσοδιάστημα αύτό χαρακτηριζόταν
άπό σκληρές δοκιμασίες, ένώ τό μοτίβο πού κυριαρχεί εΐναι ή κλοπή169.

Τό συμπέρασμα τού Graf μπορεί νά συνοψισθεί ώς έξής: Οί τελετουργίες
στά ιερά τής Αρτέμιδος Όρθιας στή Σπάρτη καί τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου
στις Άλές Άραφηνίδες ήταν παρόμοιες καί πρέπει νά σχετίζονταν μέ μυήσεις
άγοριών στήν άνδρική ήλικία.

Μέ τό θέμα τής τελετουργίας πού συνδέεται μέ τόν μύθο τόν όποιο άνα-
φέρει ό Εύριπίδης άσχολήθηκε άπό τό 1980, όπως ήδη άναφέρθηκε, καί ή
Hollinshead στή διατριβή της. Ή Hollinshead συμφώνησε μέν μέ τήν έπικρα-
τούσα άποψη170 ότι ό Εύριπίδης χρησιμοποίησε τήν άπόδραση τοϋ Όρέστη καί
τής Ιφιγένειας άπό τήν Ταυρίδα ώς αιτιολογικό τέχνασμα γιά νά έξηγήσει τή
λατρευτική πρακτική στις Άλές καί στή Βραυρώνα171, θεώρησε ώστόσο ότι ή
αιματηρή τελετουργία δέν μπορεί νά ήταν έξ ολοκλήρου έπινόηση τοϋ Εύρι-
πίδη172. Πρόκειται μάλλον γιά «προσπάθεια έκλογίκευσης» άπό τον Εύριπίδη
μιάς λατρευτικής πρακτικής ή όποία θά ύπήρχε στήν άνατολική Αττική καί θά
ένοχλοϋσε τούς Αθηναίους τοϋ 5ου αί. π.Χ.173 "Ισως νά ήταν τό τελευταίο ϊχνος
μιάς παλαιάς παράδοσης άληθινής άνθρωποθυσίας συνδεδεμένης μέ τή λα-
τρεία μιάς Αρτέμιδος ή όποία σχετιζόταν μέ ταύρους. Ή φράση ό'ταν έορτάζηι
λεώς (στ. 1458) παραπέμπει πάντως, κατά τή Hollinshead, σέ δημόσια δραστη-
ριότητα καί όχι σέ πράξη μυστηριακού χαρακτήρα.

Στήν άνθρωποθυσία ώς τύπο θυσίας πού σχετίζεται μέ τή λατρευτική πρα-
κτική τοϋ ίεροϋ τής Ταυροπόλου άναφέρεται ή Erika Simon στή δεύτερη έκδο-
ση τοϋ βιβλίου της γιά τούς θεούς τών Ελλήνων174. Ή νέα τελετουργία τών

169. Ducat, Spartan Education, σ. 202: «it is a ritual of theft»· Henrichs, Gewalt, σ. 77 σημ. 55.

170. W. Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart 1977,
σ. 106.

171. Hollinshead, Sanctuaries of Artemis, σ. 89.

172. Αύτόθι, σ. 93.

173. Κατά τήν Ευστράτιου (ο.π. [σημ. 49], σ. 73), ό Εύριπίδης προσπαθεί, τόσο μέ τήν τραγω-
δία του δσο καί μέ τή διάθεση κριτικής πού δείχνει γιά τά έθιμα μιάς βαρβαρικής χώρας, νά το-
νώσει τό ήθικό τής Αθήνας σέ μιά δύσκολη περίοδο λόγω τοΰ πελοποννησιακού πολέμου άλλά
καί λόγω τών έσωτερικών της προβλημάτων.

174. Ε. Simon, Die Götter der Griechen, München 21980, σ. 148.
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Άλών πού ιδρύει ή Αθηνά χαρακτηρίζεται μεν ώς «gemildeter Ritus», ή Simon
ώοτόσο πιστεύει ότι τό έθιμο τής (αληθινής) ανθρωποθυσίας επέζησε και στήν
ιστορική έποχή σέ περιπτώσεις άκραίου κινδύνου, δπως δείχνει ή περίπτωση
πού αναφέρει ό Πλούταρχος πριν άπό τή μάχη τής Σαλαμίνας τό 480 π. Χ.175
Κατά τή Simon, τό έθιμο τής άνθρωποθυσίας άνάγεται στήν προϊστορική
έποχή καί δέν μπορεί νά ειδωθεί σέ άλλη συνάφεια πλήν αύτής πού σχετίζεται
μέ τή μοίρα τού οϊκου τών Ατρειδών.

Σέ άλλα συμπεράσματα σχετικά μέ τήν άνθρωποθυσία στήν έλληνική θρη-
σκεία κατέληξε έναν χρόνο άργότερα (1981) στήν κριτική μελέτη του ό Albert
Henrichs176. Εξετάζοντας ορισμένες περιπτώσεις «άνθρωποθυσίας» -μεταξύ
άλλων τής θυσίας τής Ιφιγένειας στήν Αύλίδα καί τής άνθρωποθυσίας πού
άναφέρει ό Φανίας ό Αέσβιος καί παραδίδει ό Πλούταρχος στον βίο τοϋ Θε-
μιστοκλέους ότι έγινε πριν άπό τή μάχη τής Σαλαμίνας-, ό Henrichs συνήγαγε
τό συμπέρασμα, όπως άλλωστε καί ό Stengel στις άρχές τού 20ού αι., ότι κατά
τήν έλληνική άντίληψη ή άνθρωποθυσία άνήκει στήν περιοχή τής βαρβαρό-
τητας καί γι' αύτό θά πρέπει νά άποκλειστεί ώς έλληνική λατρευτική πρακτι-
κή177. Καί ό Henrichs καταλήγει: «In the established Greek religion, the myth
of human sacrifice and the practice of animal substitution must be seen as two
complementary aspects of the same ritual mechanism, by which a divine claim
to a human life is settled without actual loss of human life, either by a token
shedding of human blood or more often by sacrificing an animal instead of the
ideal human victim»178. Σύμφωνα λοιπόν μέ τόν Henrichs, στό έλληνικό τελε-
τουργικό σύστημα ή συμβολική ροή αίματος άπό τον λαιμό τοϋ άνδρα στο ίερό
τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου έχει τήν ϊδια συμβολική σημασία μέ τήν άντικατά-
σταση στον θυσιαστήριο βωμό τοϋ άνθρώπου άπό ζώο.

Τό 1983 δημοσιεύεται μελέτη τοϋ Βρετανού κλασικού φιλολόγου Hugh
Lloyd-Jones γιά τον έν γένει χαρακτήρα τής Αρτέμιδος και τής 'Ιφιγένειας179. Ό
Lloyd-Iones συμφωνεί μέ τόν Henrichs στά συμπεράσματά του σχετικά μέ τις
άνθρωποθυσίες, ώστόσο ύπογραμμίζει ότι, άσχετα άπό τό άν άνθρωποθυσίες
ύπήρχαν ή όχι180, τό στοιχείο πού έχει σημασία γιά μας έδώ είναι ότι οί Έλλη-

175. Πλούταρχος, Θεμιστοκλής, 13,2-3· Simon, ο.π. (σημ. 174), σημ. 1 σ. 331.

176. Henrichs, Human Sacrifice.

177. Αυτόθι, σ. 233-234.

178. Αυτόθι, σ. 205.

179. Lloyd-Jones, Iphigeneia.

180. Για μιά σύνοψη τών άρχαιολογικών ένδείξεων περί ανθρωποθυσιών στή μινωική Κρήτη
βλ. J. Β. Rutter, Minoan Religion. Evidence for Human Sacrifice, σέ: http://projectsx.dartmouth.
edu/history/bronze_age/lessons/les/15.html
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νες τής ιστορικής περιόδου πίστευαν πώς αύτές κάποτε ύπήρξαν181. Συμφώνησε
έπίσης μέ τόν Graf τόσο γιά τό ότι ένα ειδικό χαρακτηριστικό τής Αρτέμιδος
Ταυροπόλου ήταν ή θεραπεία άπό τήν τρέλα182, όσο καί γιά τόν συσχετισμό τής
λατρείας τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου μέ τις μυήσεις άγοριών στήν άνδρική ήλι-
κία183. 'Επιπρόσθετα έφερε παραδείγματα άπό τις άρχαΐες πηγές σύμφωνα μέ τις
όποιες ή λέξη ταύρος συμβόλιζε τήν άνδρική δύναμη184.

Μιά νέα διάσταση στήν κατανόηση τών τελετουργιών πού λάμβαναν χώρα
στό ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου προσέφερε ή μελέτη τοϋ Robert Parker
γιά τό μίασμα και τον τελετουργικό καθαρμό στήν πρώιμη έλληνική
θρησκεία, ή όποία δημοσιεύτηκε τήν ϊδια χρονιά (1983)185. Ή κύρια θέση τοϋ
Parker είναι ότι ό καθαρμός άπό τό μίασμα πρέπει νά ειδωθεί ώς έπιθυμία γιά
τάξη («desire for order»), έχει δηλαδή κατά κύριο λόγο σταθεροποιητική λει-
τουργία. Ό καθαρμός δέν άποσκοπει στήν άποσόβηση τοϋ άκραίου κινδύνου,
όπως πιστευόταν μέχρι τότε186: Πρόκειται γιά μιά μορφή συμπεριφοράς τής
άρχαίας έλληνικής κοινωνίας πού στοχεύει στή δημιουργία άξιών. Μέ αύτόν τον
τρόπο ό Parker άποσυνέδεσε τόν άκραίο κίνδυνο καί τή θρησκευτική άγωνία
ώς κινητήριες δυνάμεις πού οδηγούν στή μίμηση τής άνθρωποθυσίας μέ στόχο
τήν έξιλέωση τής θεότητας, καί τή συσχέτισε μέ τή διασάλευση τής τάξης.
Ύπό αύτήν τήν έννοια ό καθαρμός σηματοδοτεί τά όρια, τά «κατώφλια» μεταξύ
καταστάσεων καί φάσεων187.

Γιά τήν κατανόηση αύτής τής άρχαιοελληνικής μορφής συμπεριφοράς ό
Parker στηρίχτηκε κυρίως στά θεμελιώδη έργα δύο κοινωνικών άνθρωπο-
λόγων, τού Γάλλου Arnold van Gennep και τής Βρετανίδας Mary Douglas.
Μιλώντας, γιά παράδειγμα, γιά «όρια» ό Parker συνδέεται άμεσα μέ τό έργο
τοΰ Van Gennep. Στό κλασικό του βιβλίο άπό τό 1909 ό Van Gennep έδειξε τήν
άρχέγονη άνθρώπινη τάση τής τελετουργικής άποκρυστάλλωσης σημαντικών
μεταβατικών φάσεων στή ζωή τών άνθρώπων ε'ίτε σέ τοπικό εϊτε σέ χρονικό
ε'ίτε σέ κοινωνικό έπίπεδο, καθώς καί τή δομή αύτών τών τελετουργικών πρά-
ξεων188. Τό πρόσωπο στό όποιο συμβαίνουν αύτές οί άλλαγές/περάσματα
άκολουθεί συνήθως τό έξής τριμερές σχήμα: 1) Απομακρύνεται άπό τό άρχικό

181. Lloyd-Jones, Iphigeneia, σ. 89.

182. Αύτόθι, σ. 96-97.

183. Αύτόθι, σ. 100 σημ. 89.

184. Αύτόθι, σ. 97 σημ. 67-68.

185. Parker, Miasma.

186. Αύτόθι, σ. 31.

187. Αύτόθι, σ. 19 (για παράδειγμα άνάμεσα στό ύψηλό και τό χαμηλό, τό καλό και τό κακό).

188. Α. Van Gennep, Les rites de passage, Paris 1909.
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του περιβάλλον. 2) Παραμένει γιά κάποιο διάστημα σέ μεταβατικό στάδιο.
3) Επανεντάσσεται στήν κοινωνία κάτω άπό τις νέες συνθήκες ή σέ νέο επίπε-
δο. Τελετουργικές πράξεις άποχωρισμοϋ όδηγοΰν σέ μιά περίοδο μετάβασης καί
περιθωρίου πού ολοκληρώνεται άπό τελετουργικές πράξεις ένσωμάτωσης189. Ή
βασική άντίληψη τού μιάσματος στον Parker προέρχεται τέλος άπό τήν Douglas.
Στο σημαντικό της έργο άπό τό 1966 ή Douglas πρότεινε ότι τό μίασμα εΐναι μιά
'ιδιότητα μεταβατική190. Αύτό πού βρίσκεται άνάμεσα ή παραβιάζει τις κατηγορίες
μέ τις όποιες μιά δεδομένη κοινωνία διαχωρίζει τήν έξωτερική πραγματικότητα
χαρακτηρίζεται άπό αύτή τήν κοινωνία ώς «άκάθαρτο/ρυπαρό»191.

Άρα, σύμφωνα μέ τήν κοινωνιολογική προσέγγιση τού Parker, ό καθαρμός
είναι μιά μέθοδος παραγωγής σταθερότητας. 'Εξέχουσα θέση άνάμεσα σέ
αύτές τις μεθόδους παραγωγής σταθερότητας έχει ό καθαρμός σέ άλμυρό, δη-
λαδή σέ θαλασσινό, νερό192. Ή διαπίστωση αύτή τοϋ Parker είναι ούσιώδης για-
τί, στήν περίπτωσή μας, φωτίζει τά πιθανά αϊτια τής έπιλογής τοϋ χώρου έγκα-
τάστασης τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου δίπλα στή θάλασσα.

Στο θέμα τοϋ σημαδέματος τοϋ λαιμού ένός άνδρα μέ ξίφος ώς ύποκατά-
στατου άληθινής άνθρωποθυσίας έπανήλθε δύο χρόνια άργότερα (1985) ό
Graf στήν εύρύτερη μελέτη του γιά τις «βόρειες ιωνικές λατρείες»193. Παρόμοια
έθιμα χαράγματος τοϋ λαιμού τών άνδρών εΐναι γνωστά καί στή νεότερη έποχή
άπό χώρες όπως ή Συρία καί ή Ρωσία: Σέ όλες τις περιπτώσεις συμβολίζουν

189. Parker, Miasma, σ. 59 σημ. 97.

190. Μ. Douglas, Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, London 1966.

191. Parker, Miasma, σ. 61 σημ. 101.

192. Αυτόθι, σ. 226-227 σημ. 108 (παραπομπές)· L. G. Kahil, Bains de statues et de divinités,
σέ: R. Ginouvès et al. (έπιμ.), L'eau, la santé et la maladie dans le monde grec. Actes du colloque
organisé à Paris (CNRS et Fondation Singer-Polignac) du 25 au 27 novembre 1992 par le Centre
de recherche «Archéologie et systèmes d'information» et par l'URA «Médicine grecque», BCH
Suppl., 28, Paris 1994, σ. 220. Γιά τις καθαρτήριες ιδιότητες τοϋ άλατιοϋ βλ. γενικά Ε. Samter,
Geburt, Hochzeit und Tod. Beiträge zur vergleichenden Volkskunde, Leipzig-Berlin 1911, σ. 151-
161· πρβ. έπίσης M. H. Jameson - D. R. Jordan - R. D. Kotansky, A Lex Sacra from Selinous,
Durham, NC 1993, σ. 42,45 (Σελινοϋς, ιερός νόμος, 460-450 π.Χ.). Ή Α. Lindenlauf (The Sea as
a Place of No Return in Ancient Greece, World Archaeology, 35.3, 2003, σ. 424) ανάγει τό φαινό-
μενο τοϋ καθαρμού άπό τό μίασμα στή θάλασσα στούς άρχαιοελληνικούς μηχανισμούς «έξα-
φάνισης». Σύμφωνα μέ τήν άντίληψη αύτή, ή θάλασσα ήταν ενας μοναδικός τόπος άποχωρι-
σμοϋ και «μή έπιστροφής» άντικειμένων (στή συγκεκριμένη περίπτωση τού μιάσματος) λόγω
τοϋ ότι μπορούσε κανείς νά «πνίξει» ή νά «θάψει» κάτι μέσα της τό όποιο θά ήταν συνεχώς
μετακινούμενο καί έν τέλει άπροσπέλαστο.

193. F. Graf, Nordionische Kulte. Religionsgeschichtliche und epigraphische Untersuchungen zu den
Kulten von Chios, Erythrai, Klazomenai und Phokaia, Bibliotheca Helvetica Romana, 21, Rom 1985.
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τόν θάνατο194. Ίο ϊδιο φαίνεται ότι συνέβαινε, κατά τόν Graf, καί στά ρωμαϊκά
Lupercalia, πού συνιστούσαν τελετουργίες μύησης στήν ένωση τών luperci195.
Στήν περίπτωση τοϋ ίεροϋ τής Ταυροπόλου ή μύηση θά γινόταν στήν ένωση τών
ταύρων-πολεμιστών («Stierkriegern»). Οί ταύροι γιά τά νεαρά άγόρια στις Άλές
θά ήταν ό,τι οί άρκτοι γιά τά κορίτσια στή Βραυρώνα196.

Τό 1986 δημοσιεύεται τό άρθρο τής Αμερικανίδας κλασικής φιλολόγου
Karelisa Hartigan μέ τον χαρακτηριστικό τίτλο Salvation via Deceit: A New
Look at the Iphigeneia at Tauris197. Άν καί άπό άλλη οπτική γωνία, ή συγγρα-
φέας ύπογραμμίζει τόν κεντρικό ρόλο πού παίζει ό δόλος, ή άπάτη και ή
κλοπή ώς μέσον σωτηρίας τών έμπλεκομένων προσώπων στήν 'Ιφιγένεια τήν
έν Ταύροις. Μέ άπάτη σώζει ή Άρτεμις τήν 'Ιφιγένεια άπό τήν Αύλίδα τήν ώρα
τής θυσίας της καί τήν έγκαθιστά στήν Ταυρίδα, μέσω τής κλοπής τοϋ λα-
τρευτικού της άγάλματος προσπαθεί νά «έξευγενίσει» τήν Άρτεμη ό Απόλλων,
ένώ άκόμη καί ή Αθηνά, σώζοντας στό τέλος τοϋ έργου τήν 'Ιφιγένεια και τόν
'Ορέστη, ύποστηρίζει τήν άπάτη καί τήν κλοπή ώς άποδεκτά μέσα γιά τήν
επίτευξη τών στόχων198. Ή Hartigan τονίζει τή μεγάλη σημασία πού έχει στό
έργο ή άνθρωποθυσία καθώς καί τό μίασμα τοϋ 'Ορέστη, πού είναι στενά
συνδεδεμένο μέ αύτόν τόν συγκεκριμένο τύπο θυσίας199.

Δύο χρόνια άργότερα, τό 1988, ό Loris Belpassi δημοσίευσε μελέτη μέ τόν
χαρακτηριστικό τίτλο L'Oreste «Taurico» e l'efebia: Alcune considerazioni sui
w. 67-122 délia IT di Euripide200. Στήν 'ίδια γραμμή σκέψης μέ τόν Vidal-Naquet, ό
Belpassi δίνει έμφαση στή γλώσσα τής πεζοπορίας, τής άναζήτησης, τοϋ κυνηγιού,
τής άπόκρυψης και τών τεχνασμάτων πού κυριαρχεί στούς στ. 67-122 τής
εύριπίδειας τραγωδίας. Όπως προδίδει ό τίτλος στο άρθρο αύτό, ό Belpassi ορίζει
τόν 'Ορέστη άλλά και τον Πυλάδη ώς «έφήβους», δηλαδή ώς νέους πολεμιστές
πού βρίσκονται σέ στάδιο έκπαίδευσης.

Στήν τελετουργία πού κρύβεται πίσω άπό τον θεατρικό «θάνατο» τοϋ 'Ορέ-
στη στις Άλές άναφέρθηκε καί ό Ken Dowden τό 1989 στό βιβλίο του μέ τόν
τίτλο Death and the Maiden. Girls'Initiation Rites in Greek Mythology101. Όπως
ό Lloyd-Iones, έτσι καί ό Dowden συμφώνησε μέ τόν Graf ότι τό έργο τοϋ Εύρι-

194. Αύτόθι, σ. 414 σημ. 45-46.

195. Αύτόθι, σ. 414 σημ. 48.

196. Αύτόθι, σ. 415.

197. Hartigan, Deceit.

198. Αύτόθι, σ. 125.

199. Αύτόθι, σ. 121.

200. L. Belpassi, L'Oreste «Taurico» e l'efebia: Alcune considerazioni sui w. 67-122 délia IT di
Euripide, Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 30,1988, σ. 117-121.

201. Κ. Dowden, Death and the Maiden. Girl's Initiation Rites in Greek Mythology, London 1989.
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πίδη κάνει λόγο γιά τελετουργικές μυήσεις άγοριών, τά όποια στό ίερό τής
Αρτέμιδος Ταυροπόλου στις Άλές Άραφηνίδες θά ονομάζονταν μεταφορικά
«ταύροι», όπως «ταύροι» ονομάζονταν καί οί μύστες πού είχαν τήν ιδιότητα
τών οινοχόων κατά τήν άσκηση τής λατρείας τοϋ Ποσειδώνος στήν Έφεσο202.

Μέ τό θέμα τής λατρείας στό ίερό τής Ταυροπόλου στις Άλές άσχολήθηκε
καί ό Dennis D. Hughes στή μελέτη του γιά τήν τελετουργική άνθρωποθυσία
στήν άρχαία Ελλάδα τό 1991203. Ό Hughes θεώρησε πιθανό ό συσχετισμός τής
λατρείας στό ίερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου μέ τή θυσία τοϋ 'Ορέστη στήν
Ταυρίδα πού δέν έγινε νά εΐναι έπινόηση τοϋ Εύριπίδη καί όχι λατρευτικός
μύθος τών Άλών. Τό γεγονός όμως ότι ή παράδοση στις Άλές, όπως άλλωστε
καί στή Σπάρτη, άνέφερε ότι έκεΐ βρισκόταν τό άγαλμα τής Ταυρικής δέν θά
εΐχε νόημα άν ό Εύριπίδης δέν μνημόνευε ένα σύγχρονο του τελετουργικό
μύησης, τό όποιο θά περιλάμβανε τό σημάδεμα τού λαιμού ένός νεαρού άνδρα
μέ ξίφος. Τούτο ύποστηρίζεται -κατά τον Hughes- άπό τόν συσχετισμό τής
λατρείας στό ίερό τής Ταυροπόλου μέ αύτήν στό ίερό τής Βραυρωνίας, όπου
έπίσης τελούνταν διαβατήριες τελετουργίες, καθώς και άπό τό ότι ή Άρτεμις
γενικώς προΐσταται τών τελετών ένηλικίωσης και τών δύο φύλων σέ διάφορα
σημεία τής Ελλάδας204.

Ή πρώτη συνολική προσέγγιση τών αιτιών τών τελετουργιών οί όποιες
συνδέονται μέ τόν μύθο πού άναφέρει ό Εύριπίδης στήν Ιφιγένεια τήν έν Ταύ-
ροις πραγματοποιήθηκε τό 1992 άπό τόν Christian Wolff στο άρθρο του μέ τίτ-
λο Euripides' Iphigenia among the Taurians: Aetiology, Ritual, and Myth205. To
τελικό συμπέρασμα τοϋ Wolff εΐναι ότι στό έργο τοϋ Εύριπίδη περιγράφονται
τά αίτια τριών (νέων) τελετουργιών, πού γεφυρώνουν τό χάσμα άνάμεσα σέ
έναν άριστοκρατικό, ήρωικό κόσμο και στόν κόσμο τής καθημερινότητας206. Τό
πρώτο τελετουργικό αίτιο σχετίζεται μέ τήν ιστορία τοϋ 'Ορέστη, τό δεύτερο μέ
τήν ιστορία τής 'Ιφιγένειας, τό τρίτο μέ τήν έορτή τών Χοών.

Περισσότερο σαφής εΐναι ή περίπτωση τής ιστορίας τοϋ 'Ορέστη207, άφοϋ
τό θέμα τοϋ καθαρμού και τής άναγέννησης τοϋ ήρωα μέσω τής μεταφοράς
τοϋ άγάλματος τής Αρτέμιδος άπό τήν Ταυρίδα στις Άλές Άραφηνίδες κατέχει
κεντρική θέση στό έργο. Όπως καί οί προηγούμενοι μελετητές, έτσι και ό
Wolff πιστεύει ότι ή ιστορία τοϋ 'Ορέστη περιγράφει μιά δύσκολη έφηβική

202. Αύτόθι, σ. 37.

203. D. D. Hughes, Human Sacrifice in Ancient Greece, London 1991.

204. Αύτόθι, α 81,122.

205. Wolff, Aetiology.

206. Αύτόθι, σ. 334.

207. Αύτόθι, σ. 323.
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δοκιμασία, πού τελικά οδηγεί σέ μια επιτυχή έφηβική μύηση, ή όποία βρίσκεται
σέ άναλογία πρός τήν αιτιολογία της208 καί είναι εύεργετική για τήν κοινότητα.

Πολυπλοκότερη εΐναι ή περίπτωση τής 'Ιφιγένειας, ή όποία συνδέεται όχι
μόνο μέ τό ιερό τής Ταυροπόλου στις Άλές άλλα καί μέ τό ιερό τής Βραυρωνίας
στή Βραυρώνα209. Ένώ στις Άλές ό 'Ορέστης ιδρύει μιά νέα λατρεία, στή Βραυ-
ρώνα ή 'Ιφιγένεια δέν φαίνεται νά ιδρύει νέα λατρεία, άλλά, όπως στήν Ταυρί-
δα, συνεχίζει νά προσφέρει τις ύπηρεσίες της στή θεά ώς κλειδούχος (στ. 131,
1463). Δύο είναι έδώ τά καινούργια στοιχεία: Στή νέα τελετουργία τής Βραυ-
ρώνας άφενός δέν χρειάζεται πλέον νά τελεί άνθρωποθυσίες, άφετέρου πα-
ρουσιάζεται σάν νά έχει ήδη πεθάνει. Ό θάνατος τής 'Ιφιγένειας καί ή άναφορά
στον τάφο της ύποδηλώνει τή μεταφορά της στή χθόνια σφαίρα. Έπανασυν-
δεόμενη όμως μέ τόν θάνατο χάνει τόν άνθρώπινο καί άνθρωπιστικό της χαρα-
κτήρα καί συσχετίζεται έκ νέου μέ τις σκληρές πτυχές τής λατρείας τής Αρτέ-
μιδος. Έτσι ή Αθηνά συσχετίζει, μέ τόν θάνατο της τώρα, τή λατρευτική πρακτική
τής άφιέρωσης ένδυμάτων τών γυναικών πού πέθαναν κατά τή διάρκεια τού το-
κετού210. Δεδομένου ότι μέ τή γέννηση τών παιδιών σχετίζεται άμεσα ή 'ίδια ή
Άρτεμις, ή όποία άποκαλεΐται άπό τόν χορό Λοχία (στ. 1097), ό χώρος δράσης
τής 'Ιφιγένειας φαίνεται νά εΐναι τό μεταβατικό στάδιο τής γέννας.

Έτσι, κατά τόν Wolff, ένώ ή ιστορία τής 'Ιφιγένειας σέ όλο τό έργο συνο-
ψίζει τό θέμα τών άλλαγών στή ζωή τών γυναικών (γέννηση, έφηβική ήλικία,
γάμος, έγκυμοσύνη, γέννηση παιδιών, θάνατος), στό τέλος ή 'Ιφιγένεια σχε-
τίζεται μέ τήν άμφιλεγόμενη ιερότητα τής Αρτέμιδος, άφοϋ προηγουμένως ή
Αθηνά έχει σφετεριστεί τον ρόλο της ώς σωτήρα τοϋ 'Ορέστη211. Έδώ βέβαια
πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι ό Wolff, άναφερόμενος στόν συνολικό βίο τών
γυναικών, γενικεύει, άφοϋ μέσα στο έργο δέν γίνεται λόγος γιά φυσικό θάνατο
τών γυναικών άλλά (μέσω τής ιστορίας τής Ιφιγένειας) μόνο γιά θάνατο κατά
τον τοκετό.

208. Τά τρία αϊτια πού άναφέρει ή Αθηνά στό τέλος τοΰ έργου γιά τήν 'ίδρυση τής νέας τε-
λετουργίας στις Άλές, δηλαδή τής μιμητικής θυσίας τοΰ άνώνυμου άγοριοΰ, είναι α) τά άποιν'
τοΰ 'Ορέστη - χωρίς ώστόσο νά γίνεται σαφές αν τό αδίκημα έξαιτίας τοΰ όποιου έπιβάλλεται ή
τιμωρία είναι τελικά ή μητροκτονία ή ή Ιεροσυλία, δηλαδή ή κλοπή τοϋ λατρευτικού άγάλματος
τής θεάς (αύτόθι, σ. 314), β) τό όσίας έκάτι, δηλαδή τό θέλημα τής θεάς, καί γ) οί τιμαΐ πού πρό-
κειται να αποδοθούν στήν Άρτεμη (αύτόθι, σ. 319).

209. Αύτόθι, σ. 319.

210. Αύτόθι, σ. 319-320. Ό Wolff παρατηρεί χαρακτηριστικά δτι κατά τή διάρκεια τοΰ έργου

ή 'Ιφιγένεια έκφράζει συνολικά τριάντα δύο (!) φορές τόν διακαή πόθο της νά έπιστρέψει στό
Άργος. Ή Αθηνά άναφέρει τό Άργος στό τέλος τοΰ έργου μόνο γιά νά τής τό άρνηθεΐ.

211. Αύτόθι, σ. 320.
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Τό τελικό συμπέρασμα τοϋ Wolff σχετικά μέ τήν εύριπίδεια έκδοχή τών ιστο-
ριών τοϋ 'Ορέστη καί τής 'Ιφιγένειας εϊναι ότι καί οί δύο περιλαμβάνουν μυη-
τικά μοτίβα, πράγμα πού έπιτείνεται άπό τις μεθοριακές καί μεταβατικές φάσεις
στις όποιες αύτοι βρίσκονται212.

Ή άνάλυση τοϋ Wolff έδειξε έπίσης ότι και ή άναφορά στήν κεντρικής ση-
μασίας γιά τήν Αθήνα έορτή τών Χοών, ή αιτιολογία τής όποιας σχετίζεται στό
έργο μέ τόν 'Ορέστη, δέν εΐναι άσχετη άπό τά δρώμενα τοϋ έργου. Ή άντίθεση
άνάμεσα στον θάνατο και στή ζωή ύπάρχει καί στόν χαρακτήρα τής άθηναϊκής
έορτής τών Χοών, ή αιτιολογία τής όποιας συσχετίζεται στό έργο μέ τόν 'Ορέστη213.
Ή ένέργεια τών Αθηναίων νά φιλοξενήσουν τόν 'Ορέστη ώς ίερό καί έγκληματικό
άτομο παραλληλίζεται άπό τόν Wolff μέ τήν πράξη τής μεταφοράς τής αιματηρής
Ταυρικής Αρτέμιδος στήν Αττική. Στόχος καί στις δύο περιπτώσεις εΐναι ή ένδυ-
νάμωση τών κοινοτικών δεσμών τής πόλης214. "Εμφαση έδωσε, τέλος, ό Wolff
στό φαινόμενο τής σιωπής πού κυριαρχούσε κατά τή διάρκεια τής μιαράς
ημέρας τών Χοών. Ή σιωπή κατά τή διάρκεια μιάς κοινωνικής δραστηριό-
τητας όπως εΐναι ή κατανάλωση κρασιού άνήκει, κατά τόν μελετητή, σέ μιά
παλιά παράδοση σιωπής πού έπέβαλλε ή κοινότητα σέ έναν δολοφόνο215.

Τό γενικό συμπέρασμα τοϋ Wolff εΐναι ότι στό έργο κυριαρχούν τά θέματα τής
γέννησης, τοϋ γάμου καί τών οικογενειακών δεσμών, κυρίως αύτών άνάμεσα στά
παιδιά καί στούς γονείς τους216.

Σέ ένα έξαιρετικό άρθρο πού δημοσιεύτηκε δύο χρόνια άργότερα (1994) ύπό
τόν τίτλο Apollo in Greek Tragedy: Orestes and the God of Initiation, ό Anton
Bierl μελέτησε τή δομική μορφολογία τοϋ Όρέστη στήν τραγωδία σέ σχέση μέ
τόν Απόλλωνα, τόν όποιο θεώρησε -μεταξύ άλλων- ώς τόν θεό τών μυήσεων,
άκολουθώντας παλιότερες άπόψεις τής Harrison καί τοϋ Burkert217.

Ό Bierl άρχικά έντόπισε στήν Όρέστεια τοϋ Αισχύλου τά «σημεία» έκεΐνα πού
έπιβεβαιώνουν τά μυητικά στοιχεία τοϋ Όρέστη, τά όποια έπιγραμματικά εΐναι τά
έξής: 1) Οί χρησιμοποιηθέντες λεκτικοί χαρακτηρισμοί κινούνται συνεχώς
άνάμεσα στούς όρους παις, τέκνον καί άνήρ21&. 2) 'Εμφανίζεται τό μοτίβο τής προ-
σφοράς τής κόμης, πού άποτελει τό τυπικό έφηβικό άνάθημα219. 3) Ό 'Ορέστης,

212. Αύτόθι, σ. 315-316 σημ. 20.

213. Αύτόθι, σ. 329.

214. Αύτόθι, σ. 328.

215. Αύτόθι, σ. 326 σημ. 49.

216. Αύτόθι, σ. 322.

217. Bierl, Orestes, σ. 84 σημ. 17-18.

218. Αύτόθι, σ. 85 σημ. 26.

219. Αύτόθι, σ. 85 σημ. 27.
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όπως καί οί άλλοι έφηβοι, βρίσκεται σέ έξορία έξω άπό τήν πόλη στήν άγρια
φύση, όπως ύποδηλώνει καί τό όνομά του, πού περιέχει τή λέξη ορος220. 4) Οί
άπειλές τών Έρινύων καί ή τρέλα πού βασανίζει τον Όρέστη άποτελούν συμβο-
λικές έκφράσεις τών κινδύνων πού άπειλοΰν τούς έφήβους στήν οριακή κατάσταση
τήν όποία βιώνουν αύτοι και βρίσκουν τό παράλληλο τους στή μανιακή κατάσταση
στήν όποία περιήλθε ό Απόλλων μόλις σκότωσε τόν Πύθωνα221. 5) Απόλλων καί
Όρέστης εΐναι και οί δύο νέοι, έχουν μακριά μαλλιά, τείνουν πρός τήν πανουργία
καί τήν άπάτη, ένώ άμφότεροι άπηχούν τήν προβληματική ρήξη τών σχέσεών
τους μέ τή μητέρα άλλά και μέ τή γυναίκα γενικά. Πρόκειται γιά μιά
ιδεολογία πού ταιριάζει μέ αύτήν τού Απόλλωνος Πατρώου, ό όποιος προωθεί τήν
πατρογονική γραμμή222. 6) Ένα άλλο βασικό στοιχείο μύησης είναι ή δοκιμασία.
Πρώτη εξαιρετικά άκραία δοκιμασία είναι νά σκοτώσει ό Όρέστης τήν ϊδια του τή
μητέρα. Μετά πρέπει νά περιπλανηθεί. Στή συνέχεια πρέπει νά πολεμήσει τό φάν-
τασμα τής Κλυταιμνήστρας καί τις Ερινύες. Πρόκειται γιά μιά χαρακτηριστική
«Jünglingsprobe», ή όποία έμφανίζεται σέ πολλούς πολιτισμούς, όπως εΐχε δείξει
παλιότερα ό Angelo Breiich223.

Στήν 'Ιφιγένεια τήν έν Ταύροις ό έφηβος Όρέστης έχει διαφορετικό ρόλο. Σέ
άντίθεση μέ τήν άθωωτική άπόφαση τών Έρινύων στις Ευμενίδες τού Αισχύλου,
στήν 'Ιφιγένεια τήν έν Ταύροις τά έκδικητικά φαντάσματα, οί Ερινύες, διχάζον-
ται224. Ό Όρέστης ώθεΐται σέ νέα περιπλάνηση καί στέλνεται στήν Ταυρίδα.
Έκεΐ ό ήρωας δέχεται σφοδρή έπίθεση μανίας, κάτι πού βρίσκεται συνήθως στή
σφαίρα τού Διονύσου. Τό δεύτερο νέο στοιχείο, κατά τόν Bierl, εΐναι τό γε-
γονός ότι στή χώρα τών Ταύρων, δηλαδή στήν άκρη τοϋ κόσμου, κάθε ξένος
θανατώνεται. Τούτο θά μπορούσε νά ειδωθεί ώς «κατάβασις» στή χώρα τών
νεκρών. Ό ήρωας πρέπει, λοιπόν, νά άντιμετωπίσει τόν θάνατο225. Περαιτέρω,
ό έφηβος Όρέστης περιπλανιέται στήν άγρια φύση καί πρέπει νά ζήσει (συμ-
φωνεί σέ αύτό τό σημείο μέ τόν Vidal-Naquet) όπως ό κυνηγός, σκοτώνοντας
ζώα. Έτσι όμως έρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν 'Άρτεμη ώς προστάτιδα τών ζώων
καί γι' αύτό πρέπει νά θανατωθεί. Σέ σύγκρουση έρχεται μέ τήν Άρτεμη καί γιά
έναν άκόμη λόγο: Ειδικά ή θεά αύτή σχετίζεται μέ τή μύηση νεαρών κοριτσιών. Ό
Όρέστης, μή όντας άκόμη ώριμος γιά γάμο, κλέβει γυναίκες, δείχνοντας έτσι μιά

220. Αύτόθι, σ. 86 σημ. 29.

221. Αύτόθι, σ. 89 σημ. 43.

222. Αύτόθι, σ. 89-90.

223. Α. Brelich, Paides et Parthenoi, Roma 1968, σ. 36· Bierl, Orestes, σ. 92 σημ. 63.

224. Αύτός ό διχασμός άποτελεΐ, κατά τόν Whitman (Εύριπίδης, σ. 45), έπιδέξια τροποποίηση
τής αίσχύλειας έκδοχής γιά τό μοίρασμα τών ψήφων τών δικαστών.

225. Bierl, Orestes, σ. 93.
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έπιθετική σεξουαλικότητα226. Ό Bierl καταλήγει στό συμπέρασμα ότι τά άδέλφια
'Ορέστης και 'Ιφιγένεια αντιστοιχούν στό δίδυμο Απόλλων καί Άρτεμις227.

Όπως ό Graf, έτσι και ό Spyridon Rangos, άλλα άπό άλλο δρόμο, κατέληξε
άπό τό 1995 στή διατριβή του μέ τίτλο Cults of Artemis in Ancient Greece στήν
ομοιότητα τών λατρειών τής Όρθιας και τής Ταυροπόλου228. Χρησιμοποιώντας
ώς έπιχείρημα τήν έπίκληση τής θεάς, δηλαδή τό έπίθετο Ταυροπόλος,
έρμήνευσε τήν Ταυροπόλο ώς Όρθία μέ τήν έννοια τής «goddess who controls
erections». To έπιχείρημα τοϋ Rangos ώστόσο δέν είναι στήν ούσία καινούργιο.
Τό εΐχε προτείνει κυρίως ό Otto Höfer σέ άρθρο του πού δημοσιεύτηκε τό
1926, άλλά δέν εΐχε γίνει άποδεκτό άπό τήν πλειονότητα τής τότε έρευνας229.
Σύμφωνα μέ τον Höfer230, ή Άρτεμις Ταυροπόλος ήταν μιά θεά ή όποία χάριζε
τή δύναμη τής άναπαραγωγής και τή φυλετική γονιμότητα σέ όσους τή
λάτρευαν. Ή έπίκληση Ταυροπόλος πρέπει νά άναγόταν στή λέξη ταύρος, πού
σύμφωνα μέ τούς λεξικογράφους Ησύχιο και Σουίδα σημαίνει τό άνδρικό
γεννητικό όργανο, καθώς και τό γυναικείο231.

Στό θεμελιακό θέμα τής φρατρίας και τής σχέσης της μέ τήν ένηλικίωση τών
νεαρών άνδρών πού εΐχε θίξει ό Vidal-Naquet έπανήλθε ό Steven Lambert τό
1998 στή δεύτερη έκδοση τοϋ βιβλίου του μέ τίτλο The Phratries of Attica232.

Άπό τήν ένδελεχή μελέτη τοϋ Lambert σχετικά μέ τό φαινόμενο τής άττικής
φρατρίας έδώ μάς ένδιαφέρουν κυρίως τά σημεία έκεινα πού άφοροϋν τά Άπα-
τούρια: Τό κεντρικό σημείο τής έορτής ήταν, κατά τον Lambert, ή καταγω-
γή233. Παρ' όλα αύτά ό Lambert παρατήρησε ότι γιά τούς Αθηναίους τά Άπα-
τούρια σχετίζονταν μέ τήν άπάτη τοϋ Μέλανθου, συμφωνώντας στό σημείο
αύτό μέ τον Vidal-Naquet ότι στήν προκειμένη περίπτωση σημασία έχει τί πί-
στευαν οί ϊδιοι οί Αθηναίοι ώς έξήγηση γιά τήν έορτή τους234.

'Επιφυλάξεις διατήρησε ώστόσο ό Lambert γιά τή μονοδιάστατη χρήση τοϋ
«άρχαίου έφηβου» Μέλανθου άπό τον Vidal-Naquet ώς προτύπου γιά τόν μετα-
γενέστερο Αθηναίο έφηβο235: Κατ' άρχάς στά Άπατούρια δέν γινόταν μόνο ή είσα-

226. Αύτόθι, σ. 94.

227. Αύτόθι, σ. 94· Whitman, Εύριπίδης, σ. 46.

228. S. Rangos, Cults of Artemis in Ancient Greece (Diss., Cambridge 1995), σ. 141-142.

229. Για παράδειγμα H. Oppermann, Tauropolos, σέ: RE, V, A, Stuttgart 1934, σ. 35.

230. Ο. Höfer, Tauropolos, σέ: W. H. Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und rö-
mischen Mythologie, V, Leipzig 1926, σ. 140.

231. Αύτόθι, σ. 139.

232. Lambert, Phratries.

233. Αύτόθι, σ. 36-37.

234. Αύτόθι, σ. 9.

235. Αύτόθι.
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γωγή τών έφηβων άλλα και τών μικρών παιδιών, σέ μιά μη καθορισμένη ήλικία πού
ποίκιλλε άπό ένός έτους έως έπτά χρόνων236. Ή άποδοχή τοϋ μικρού παιδιού άπό
τούς φράτορες γινόταν μέσω μιας τελετουργικής πράξης πού ονομαζόταν μείον και
συνιστούσε μάλλον θυσία προβάτου237. Ή μετάβαση τών άγοριών στήν ένηλικίωση
γινόταν, όπως άναφέρθηκε παραπάνω, μέσω τής τελετουργίας τοϋ κουρείου, κατά
τή διάρκεια τής όποιας ό πατέρας έδινε όρκο ότι τό παιδί του προερχόταν άπό νό-
μιμο γάμο. Αύτή ή τελετή άναγνώρισης τών άγοριών έδινε τό δικαίωμα στον νέο
νά άσκήσει τά κληρονομικά του δικαιώματα και ήταν άπαραίτητη γιά τήν έγγραφή
τού νέου στά δημοτολόγια μόλις γινόταν 18 χρόνων238. Συνεπώς, σύμφωνα μέ τόν
Lambert, ή ήλικία κατά τήν όποία γινόταν ή έγγραφή στις φρατρίες πρέπει λογικά
νά ήταν πριν άπό τά 18, άν καί ή ήλικία αύτή δέν μπορεί νά θεωρηθεί ώς άπόλυτη
καί φαίνεται ότι διέφερε άπό φρατρία σέ φρατρία239. 'Οπωσδήποτε δέν ήταν καθορι-
σμένη στά 16 χρόνια, όπως πίστεψε άρχικά ό Labarbe καί στή συνέχεια, στηριζόμε-
νος σέ αύτόν, ό Vidal-Naquet, άν και ό Labarbe συμφώνησε μέ τόν τελευταίο γιά τό
διάστημα δοκιμασίας ένός έτους πού χωρίζει τό κούρειο άπό τήν ψήφο τών φρατέ-
ρων στήν περίπτωση τού καθεστώτος τής φρατρίας τών Δημοτιωνιδών240.

Ένα δεύτερο σημείο στό όποιο δέν είχε δώσει σημασία ό Vidal-Naquet ήταν
τό ότι στά Άπατούρια ύπήρχε ειδική τελετουργία γιά τήν άναγνώριση τουλά-
χιστον μίας κατηγορίας κοριτσιών, ή όποία ονομαζόταν γαμήλια καί τελούνταν
κατά τή διάρκεια τής Κουρεώτιδος241. Ή τελετουργία αύτή, κατά τον Lambert,
ήταν τό άντίστοιχο τού κουρείου γιά τά άγόρια καί άποδεικνύεται τουλάχιστον
γιά τήν περίπτωση τών έπίκληρων, γιά τήν περίπτωση δηλαδή πού ό πατέρας
δέν είχε άρσενικά παιδιά242. Βεβαίως ό λόγος ήταν νά μή χαθεί ό κλήρος άπό
τήν οικογένεια στήν περίπτωση πού αύτή έμενε χωρίς άρσενικά παιδιά, γι' αύτό
καί ή γαμηλία φαίνεται ότι άφορούσε κυρίως τόν πατέρα τής κόρης243. Σέ άντί-
θεση, λοιπόν, μέ τήν εισαγωγή στούς καταλόγους τοϋ δήμου πού γινόταν μόνο
γιά τούς άνδρες μόλις έκλειναν τά 18 τους χρόνια, ή έγγραφή στή φρατρία

236. Αύτόθι, σ. 162-163.

237. Αύτόθι, σ. 169.

238. Αριςτοτελης, Αθηναίων Πολιτεία, 42,1.

239. Lambert, Phratries, σ. 167-168 σημ. 139.

240. Αύτόθι, σ. 125-126.

241. Πολυδεύκης, Όνομαστικόν, VIII, 107.

242. Lambert, Phratries, σ. 179-181. Για τις δυσκολίες συσχετισμού τών γυναικών μέ τις άθη-
ναϊκές φρατρίες βλ. S. G. Cole, The Social Function of Rituals of Maturation. The Koureion and
the Arkteia, ZPE, 55,1984, α 235-238.

243. Cole, δ.π. (σημ. 242), σ. 236-237.
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γινόταν σέ νεαρότερη ηλικία άπό τόν πατέρα γιά όλα τά άγόρια καί γιά κά-
ποια κορίτσια244.

Σέ ποιά θεότητα γινόταν αύτή ή προσφορά τής κόμης καί οί άλλες τελε-
τουργίες τών Άπατουρίων; Γενικά οί θεοι πού συνδέονται μέ τά Άπατούρια είναι,
σύμφωνα μέ τον αιτιολογικό μύθο, κυρίως ό Διόνυσος και κατά μία έκδοχή ό
Δίας245. Ώστόσο οί τρεις κύριες θεότητες πού σχετίζονται μέ τις φρατρίες στήν
Αθήνα είναι ό Ζεύς Φράτριος, ή Αθηνά Φρατρία και ό Απόλλων Πατρώος246.
Στήν Τροιζήνα ή Αθηνά πρέπει νά έπαιζε σημαντικό ρόλο, άφού λατρευόταν μέ
τήν έπίκληση Άπατουρία247. Αξίζει νά σημειωθεί ότι, σύμφωνα μέ τόν Ησύχιο,
ή τελετουργία τής κουράς τής κόμης γινόταν στήν Άρτεμη248. Ένας άλλος
δευτερεύων θεός πρέπει νά ήταν καί ό 'Ηρακλής. Κατά τόν ϊδιο λεξικογράφο -
στό πλαίσιο προφανώς τών Άπατουρίων- τελούνταν και τά Οίνιστήρια, όπου
οί μέλλοντες έφηβεύειν, πρϊν άποκείρασθαι τον μαλλόν, προσέφεραν και στον
'Ηρακλή μέτρον οϊνον249.

Στο άρθρο τής Barbara Goff μέ τίτλο The Violence of Community: Ritual in the
Iphigeneia in Tauris (1999) δίνεται έμφαση στόν διαφορετικό τρόπο άντιμετώπισης
τής βίας άπό τις τρεις κοινότητες στις όποιες άναφέρεται τό έργο: τις κοινότητες
τής Ταυρίδας, τοϋ Άργους καί τής Αθήνας250. Κατά τήν έρμηνεία τής Goff, στήν πε-
ρίπτωση τής Ταυρίδας ή τελετουργία τής άνθρωποθυσίας οριοθετεί εύκρινώς τό
«μέσα» άπό τό «έξω», τό τοπικό άπό τό ξένο. Ή βία κατευθύνεται μόνο πρός τά
«έξω», ένώ φαίνεται νά είναι άπούσα στό έσωτερικό τής κοινότητας. Ή κοινότητα
αύτή φαίνεται νά άκολουθεΐ ένα πολύ άπλό καί εύθύγραμμο πρότυπο σύμφωνα μέ
τό όποιο οί ξένοι τίθενται έκτος κοινότητας, ένώ όσοι εισέρχονται στήν έπικράτειά
της πάντα θανατώνονται. Ή πρακτική τής βίας χρησιμοποιείται άπό τούς κατοί-
κους τής Ταυρίδας γιά νά ένώσει τήν κοινότητα.

Γιά τούς Άργείους, άντίθετα, ή βία έχει αύτοκαταστροφικά άποτελέσματα.
Άπό τή μιά είναι άλληλοκτόνος (όπως καί γιά όλους τούς Έλληνες στήν περί-
οδο τοϋ πελοποννησιακού πολέμου), άπό τήν άλλη οδηγεί στήν έξορία άπό τήν
πόλη (στήν περίπτωση αύτή ή μητροκτονία εΐναι ένα σύμπτωμα)251.

244. Lambert, Phratries, σ. 237.

245. Αύτόθι, σ. 146-147 σημ. 26.

246. Αύτόθι, σ. 207.

247. Παυςανιας, 'Ελλάδος Περιήγησις, II, 33,1· Vidal-Naquet, Μαύρος κυνηγός, σ. 167 σημ. 25.

248. Ηςυχιος, λ. Κουρεώτις: άποκείροντες τρίχας Άρτέμιδι θύουσιν Lambert, Phratries, σ. 163
σημ. 119- Legras,ο.π. (σημ. 130), σ. 129.

249. Ηςυχιος, λ. οίνιστήρια· Lambert, Phratries, σ. 163 σημ. 120.

250. Goff, Violence.

251. Goff, Violence, σ. 115.
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Στήν Αθήνα ή κοινότητα, ερχόμενη αντιμέτωπη μέ τή βία τής μητροκτονίας
καί τό «ξένο», χειρίζεται τήν ύπόθεοη περισσότερο συμβιβαστικά. Σέ άντίθεση
μέ τήν Ταυρίδα καί τό 'Άργος δέχεται τον 'Ορέστη στήν πόλη, άρχικά όμως
τόν άπομονώνει, βάζοντας τον νά κάθεται σέ ξεχωριστό τραπέζι. Στή συνέχεια
οί Αθηναίοι, μιμούμενοι τόν μητροκτόνο 'Ορέστη, πίνουν καί οί 'ίδιοι άπό
ξεχωριστά κύπελλα κρασί, ένώ ή ϊση ποσότητα κρασιού πού πίνουν διατηρεί
μέν τήν κοινωνικότητά τους άλλά μετριασμένη. Τέλος, μετά τήν άναχώρηση
τού 'Ορέστη, ό κάθε Αθηναίος υιοθετεί πλήρως τον ρόλο του, πίνοντας
πλέον μεμονωμένα καί σιωπηλά. Μέ αύτό τό τέχνασμα, κατά τή διάρκεια τής
τελετουργίας τών Χοών όλοι οί Αθηναίοι προσποιούνταν ότι ήταν μητροκτόνοι
καί μέ αύτόν τόν τρόπο ή πόλη μετασχημάτιζε όλους τούς «εύρισκομένους
έντός» τής κοινότητας σέ «εύρισκομένους έκτός» της252.

Έτσι, κατά τήν Goff, ή ϊδρυση τής τελετουργίας τών Χοών, όπως περιγράφεται
στό έργο, μπορεί νά ειδωθεί ώς ή άθηναϊκή άπάντηση στόν διαχωρισμό μεταξύ
πολιτών καί ξένων πού έπιδιώκει ή τελετουργία τής άνθρωποθυσίας στήν
Ταυρίδα. Οί τελετουργίες τής Ταυρίδας και τής Αθήνας τοποθετούνται στή
συνέχεια σέ δυναμική σχέση μέ τις άλλες δύο τελετουργίες στις Άλές Άραφηνίδες
καί στή Βραυρώνα πού ορίζει ή Αθηνά στο τέλος τοϋ έργου253.

Στις Άλές Άραφηνίδες δημιουργούνται νέοι πολίτες κατά τή διάρκεια τε-
λετών ένηλικίωσης «ύπό τήν άπειλή» τής άνθρωποθυσίας, μέ τήν όποία τιμω-
ρούσαν τούς ξένους οί κάτοικοι τής Ταυρίδας. Στή Βραυρώνα, όπου στό έπί-
κεντρο τής λατρείας βρισκόταν ή φυσική άναπαραγωγή τής κοινότητας καί ή
έμφαση δινόταν στήν ώρίμαση νέων κοριτσιών, ή Αθηνά μνημονεύει μόνο τόν
θάνατο τών γυναικών κατά τον τοκετό καί τήν άνάθεση τών ένδυμάτων τους
στήν 'Ιφιγένεια. Ή κίνηση άπό τήν Ταυρίδα στήν Αθήνα δέν είναι, συνεπώς, μιά
άπλή κίνηση άπό τή βαρβαρότητα στόν πολιτισμό, άφοΰ ή φύση τής Αρτέμιδος
παραμένει άκόμα καί στήν Αττική διφορούμενη και μή έξημερωμένη254. Κατά
τήν έρμηνεία τής Goff, τούτο σημαίνει ότι ή Αθήνα πρέπει νά κτιστεί άπό τά θε-
μέλια στήν περιφέρειά της255.

Ή τελική άποψη τής Goff μπορεί νά συνοψισθεί ώς έξής: Ή 'Ιφιγένεια ή έν
Ταύροις τοϋ Εύριπίδη, πού συνεχώς προκαλεί τή σύγκριση μέ τις Ευμενίδες τού
Αισχύλου, δέν άκολουθεΐ τον δρόμο τών τελευταίων πρός τόν νομικό καί πολι-
τικό θρίαμβο, άλλά άντι αύτοϋ έπεξεργάζεται σύνθετες τελετουργίες, οί όποιες

252. Αύτόθι, σ. 116.

253. Αύτόθι, σ. 120.

254. Τήν αντιφατική αύτή δψη τής θεάς εΐχε διαπιστώσει παλαιότερα και ό Whitman, Εύρι-

πίδης, α. 52.

255. Goff, Violence, σ. 122.
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άφοροϋν μεν τή φυσική και πολιτισμική αναγέννηση τής πόλης, άλλα έκφρά-
ζουν ταυτόχρονα μιά άνησυχία σχετικά μέ τήν άνανέωση τής κοινότητας, ή
όποία έχει προφανώς τή ρίζα της στήν άνήσυχη έποχή κατά τήν όποία γράφτηκε
τό έργο, δηλαδή τήν περίοδο 415-412 π.Χ.256

"Οπως καί ό Burkert παλαιότερα257, έτσι και ή Greta L. Ham σέ μελέτη της
άπό τήν ι'δια χρονιά (1999) μέ τίτλο The Choes and Anthesteria Reconsidered:
Male Maturation Rites and the Peloponnesian Wars έξήρε τή σημαντική θέση πού
κατείχαν τά μικρά άγόρια στήν τελετουργία τών Χοών258. Ή τελετουργία λάμβανε
χώρα στό τρίτο έτος τής ήλικίας τών παιδιών καί σηματοδοτούσε τή μετάβαση
άπό ένα νηπιακό στάδιο, όπου τό άγόρι βρισκόταν ύπό τόν άπόλυτο έλεγχο τής
μητέρας του καί τών γυναικών τού οϊκου, σέ ένα ήμι-κοινωνικό στάδιο, όπου
τό παιδί βρισκόταν πλέον κάτω άπό τις οδηγίες τού παιδαγωγού και ό ρόλος
τού πατέρα άποκτούσε μεγαλύτερη σημασία259. Αύτή ή πρώτη ρήξη μέ τό
άμεσο μητρικό περιβάλλον προσφέρει, σύμφωνα μέ τή Ham, τό κλειδί
γιά τήν έρμηνεία τού αιτιολογικού μύθου τοϋ μητροκτόνου Όρέστη, ό όποιος
έμφανίζεται ώς πρώτος φιλοξενούμενος στήν Αθήνα νά εγκαινιάζει τό συμπόσιο
τών Χοών260. Σέ άντίθεση μέ τά Απατούρια, πού διοργανώνονταν άπό μία φρατρία,
τά Ανθεστήρια, στο πλαίσιο τών όποιων τελούνταν οί Χόες, ήταν, κατά τή Ham,
ή έορτή τής άθηναϊκής κοινότητας ώς συνόλου261. Τό νέο συμπόσιο τών Χοών,
τό όποιο κατά πρώτο λόγο γιόρταζε τήν έπιβίωση τών μικρών παιδιών άπό τούς
κινδύνους τής νηπιακής θνησιμότητας καί κατά δεύτερο λόγο έπικεντρωνόταν
όχι στήν τρέχουσα ήλικιακή κατάσταση τών παιδιών άλλά στή μελλοντική
ένηλικίωσή τους, παρεξέκκλινε σέ άρκετά σημεία άπό τό παλαιότερο συμπόσιο,
τον θεσμό τής άρχαϊκής άριστοκρατίας. Έτσι, πέρα άπό τήν παρουσία μικρών
άγοριών, τό κρασί καταναλωνόταν τώρα άπό τούς συμποσιαστές όχι κατά
ομάδες καί θορυβωδώς άλλά άπομονωμένα καί σιωπηλά. Κλίνες καί
τραπέζια δέν ύπήρχαν πλέον γιά τήν όμάδα άλλά γιά τόν κάθε συμποσιαστή
ξεχωριστά. Αύτή ή άνατροπή τής κανονικής δομής τών άριστοκρατικών εταιρειών
(«Drinking Clubs») ύπονόμευσε, κατά τή Ham, τή «φρατριοποίηση» τής άθηναϊκής
κοινότητας, έξυπηρετώντας τό δέσιμο τής τελευταίας ώς συνόλου262.

256. Αύτόθι, σ. 123.

257. Burkert, Homo Necans, σ. 244-245.

258. Ham, Male Maturation, σ. 202.

259. Αύτόθι,σ. 208.

260. Αύτόθι, σ. 209.

261. Αύτόθι, σ.211· Parke,δ.π. (σημ. 136),σ. 107-111· επισκόπηση τών μέχρι τώρα γνώσεων
μας για τά Ανθεστήρια παραθέτει ό Parker, Polytheism, σ. 290-316.

262. Ham, Male Maturation, σ. 213.
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Μέ τό θέμα τών τελετουργιών πού αναφέρει ό Εύριπίδης έχει ασχοληθεί ήδη
άπό τό 2000263 καί ή Angeliki Tzanetou στό άρθρο της μέ τίτλο Almost Dying,
Dying Twice: Ritual and Audience in Euripides' Iphigenia in Tauris. Στή μελέτη
αύτή ή Tzanetou ύποστήριξε ότι οί άνδρικές καί οί γυναικείες τελετουργίες
δέν ήταν τόσο διαφορετικές όσο θά περίμενε κανείς264. Ή χρήση τού ξίφους
γιά τό σημάδεμα τού άγοριού στον λαιμό τοποθετεί μέν τήν τελετουργία
τών Άλών Άραφηνίδων στό «context of male transition rites»265, άπηχει όμως
στοιχεία πού άνιχνεύονται καί σέ διαβατήριες τελετουργίες κοριτσιών, όπως
δείχνει ή περίπτωση τής Ιφιγένειας καί τών άρκτων, δηλαδή τών παρθένων
πού ύπηρετοϋσαν τήν Άρτεμη. Ή «τελετουργική μετάβαση» τοϋ Όρέστη
έξυπηρετει, συνεπώς, έναν διπλό δραματικό σκοπό. Άνάμεσα στήν ιστορία τής
Ιφιγένειας και τών άρκτων ή Tzanetou διαπίστωσε έπίσης μιά τελετουργική
ταύτιση. Έτσι, έφαρμόζοντας τό τριμερές μοντέλο τοϋ Van Gennep, ώς φάση
άποχωρισμοϋ τής Ιφιγένειας άπό τό Άργος θεώρησε ή συγγραφέας τήν Αύλίδα,
ώς στάδιο μετάβασης τήν έξορία της στήν Ταυρίδα, ένώ ώς έπανασύνδεση τήν
κατάληξη τής Ιφιγένειας στή Βραυρώνα. Ώς φάση άποχωρισμοϋ τών άρκτων
άπό τήν Αθήνα θεωρήθηκε ή Βραυρώνα, ώς φάση μετάβασης ή άρκτεία266 στή
Βραυρώνα και ώς ένσωμάτωση ή έπιστροφή τών άρκτων στήν Αθήνα267.

Στήν έκδοση τής 'Ιφιγένειας τής έν Ταύροις τοϋ Εύριπίδη άπό τον Martin
J. Cropp τό 2000, ό έκδοτης, συνοψίζοντας τά άποτελέσματα τής έρευνας,
άποδέχεται τήν άποψη τοϋ Graf ότι ή Ταυροπόλος μπορεί νά θεραπεύσει
άπό τήν τρέλα καθώς και ότι σχετίζεται μέ μυήσεις άγοριών στό στάδιο τών
«ώριμων κυνηγών και πολεμιστών»268. Τον θεατρικό «θάνατο» τοϋ νέου άνδρα
πού διατάζει ή Αθηνά στό τέλος τού έργου τόν συγκρίνει μέ τις γυναικείες
άρκτους τής Βραυρώνας. Κατά τον Cropp, οί μυθολογικές ιστορίες τοϋ Όρέστη
και τής 'Ιφιγένειας εΐναι παρόμοιες. Στήν παρθενική της ήλικία ή 'Ιφιγένεια
έρχεται άντιμέτωπη μέ τήν άνθρωποθυσία σέ μιά μακρινή έλληνική έπικράτεια

263. Α. Tzanetou, Almost Dying, Dying Twice: Ritual and Audience in Euripides' Iphigenia in
Tauris, σέ: M. Cropp - Κ. Lee - D. Sansone (έπιμ.), Euripides and Tragic Theatre in the Late Fifth
Century, Illinois Classical Studies, 24-25,1999-2000, σ. 199-216.

264. Αύτόθι, σ. 210-211,215.

265. Αύτόθι, σ. 212 σημ. 45.

266. Για τήν άρκτεία βλ. Παααιοκραςςα {'Ιερό Μουνιχίας, σ. 30-32 [άρχαίες πηγές], 38 σημ. 36,
185-187 [συζήτηση τής μέχρι τότε βιβλιογραφίας])· Ν. Marinatos, The Arkteia and the Gradual
Transformation of the Maiden into Woman, σέ: Β. Gentile - F. Perusino (έπιμ.), Le orse di Brauron.
Un rituale di iniziazione femminile nel sanctuario di Artemide, Pisa 2002, σ. 29-42, 207-209·
Ekroth, Brauron, σ. 64-67· Parker, Polytheism, σ. 228-249· Heinrich, Epinetron, σ. 44-46.

267. Tzanetou, ο.π. (σημ. 263), σ. 202-203.

268. Cropp, Commentary, σ. 54.
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(Αύλίδα), μετά ζει σέ μια απόμακρη βαρβαρική χώρα (Ταυρίδα), όπου τέτοιου
είδους θυσίες άποτελούν τόν κανόνα, καί τέλος έπιστρέφει σέ μια διαφορετική
Ελλάδα πού άναγνωρίζει μόνο τόν συμβολισμό τής άνθρωποθυσίας. Ή κατα-
δίωξη τού 'Ορέστη άπό τις 'Ερινύες είναι σάν μυητική άναζήτηση, συμπεριλαμ-
βανομένης τής τρέλας, τής έμπειρίας τοϋ άγριου, τής θανατηφόρας περιπέτειας
στήν Ταυρίδα, τής άπόδρασης καί τής τελικής άποκατάστασης τής κανονικό-
τητας. Όπως ό Wolff (1992), έτσι καί ό Cropp πιστεύει ότι αύτός ό συμβολικός
χαρακτήρας τής έμπειρίας τοϋ 'Ορέστη «διαφημίζεται» μέ άναχρονιστικό τρόπο
όταν έξιστορεί τήν αιτιολογία γιά τήν τελετουργία τών Χοών269. Καί καταλήγει
ότι τόσο ό Όρέστης όσο καί ή 'Ιφιγένεια «are models for the ritual experiences
of maturing young men and girls in Athenian cults»270.

Μέ τήν άποψη τοϋ Vidal-Naquet ότι τό κυνήγι άποτελοϋσε τήν πιθανή κύρια
άσχολία τοϋ έκπαιδευόμενού οπλίτη κατά τόν 5ο αί. π. Χ. άσχολήθηκε ή Judith
Μ. Barringer στό πρώτο κεφάλαιο τής μελέτης της μέ τίτλο The Hunt in Ancient
Greece (2001). Ή Barringer, στηριζόμενη στά δεδομένα κυρίως τής άττικής άγγειο-
γραφίας τοΰ 5ου αί. π. Χ., κατέληξε στο ότι, σέ άντίθεση μέ τά δεδομένα στή Σπάρτη
καί στήν Κρήτη, όπου τό κυνήγι είχε τή λειτουργία τής προετοιμασίας τών νέων
γιά τον πόλεμο, μιά τέτοια δραστηριότητα δέν μπορεί νά άποδειχθεΐ στήν περί-
πτωση τής Αθήνας έλλείψει σχετικών παραστάσεων271. Ή άθηναϊκή άγγειογραφία
τής ύστεροαρχάίκής καί πρώιμης κλασικής έποχής συσχετίζει ώστόσο τό
κυνήγι μέ τόν πόλεμο καί συνδέει και τις δύο αύτές άνδρικές δραστηριό-
τητες μέ τήν άριστοκρατία272. Ή Barringer συμφώνησε πάντως μέ τόν Vidal-
Naquet στό ότι, λαμβάνοντας κανείς ύπόψη τά έργα τής τραγωδίας, μπορεί νά
διακρίνει μιά έμφαση τής δραματικής ποίησης στή δοκιμασία τών νέων άνδρών
μέσω τοΰ κυνηγιού, στοιχείο πού ένισχύει τήν άποψη ότι τό μυητικό κυνήγι
(«initiatory hunting») έλάμβανε όντως χώρα στήν Αθήνα τού 5ου αί. π. Χ.273

Τό 2001 δημοσιεύτηκε ή διατριβή τού Fortunat Hoessly, μαθητή τοϋ Burkert,
γιά τήν κάθαρση ώς τρόπο θεραπείας274. 'Εφαρμόζοντας τή μέθοδο τοΰ
δασκάλου του, ό Hoessly προσπάθησε νά καταδείξει σέ ποιο βαθμό ή έννοια
τοΰ μιαροϋ και τής καθάρσεως μετασχηματίζεται άπό τήν έποχή τοϋ Όμήρου
στήν έποχή τοΰ Εύριπίδη. Γιά τή μελέτη του χρησιμοποίησε τό μυθολογικό
πρόσωπο τοϋ'Ορέστη ώς τυπικό πρότυπο γιά τόν μ ια ρ ό, ό όποιος χρήζει

269. Αύτόθι, σ. 55,231.

270. Αύτόθι, σ. 55.

271. J. Μ. Barringer, The Hunt in Ancient Greece, Baltimore 2001, σ. 53.

272. Αύτόθι, σ. 53,58.

273. Αύτόθι, σ. 56.

274. Hoessly, Katharsis.
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τελετουργικής καθάροεως προκειμένου να θεραπευθεί άπό τή μητροκτονία
καί τήν τρέλα275. Αύτός εΐναι καί ό λόγος, κατά τόν Hoessly, πού ό 'Ορέστης
άναφέρεται στήν 'Ιφιγένεια τήν έν Ταύροις ώς ιδρυτής τής άττικής έορτής
τών Χοών276. Ή ή μέρα τών Χοών ήταν μιά μιαρά ή μέρα, κατά τήν όποία οί
συμμετέχοντες ταυτίζονταν μέ τούς μιασμένους μέ φόνο277. Πέρα άπό τό ίερό
τής Ταυροπόλου στις Άλές Άραφηνίδες, πολλά άκόμη ιερά έκτός Άττικής έχουν
συσχετιστεί μέ τήν κάθαρση τού Όρέστη. Στο ίερό τής Αρτέμιδος Λυκείας στήν
Τροιζήνα ή κάθαρση έγινε μέ έναν ίερό λίθο, όπως συνέβη καί στό Γύθειο· στό
ίερό τών Μανιών στή Μεγαλόπολη συντελέστηκε μέσω τοϋ άκρωτηριασμοϋ
τοϋ δακτύλου του καί κατόπιν μέσω τής άφιέρωσης τής κόμης του, στο ίερό
τών Εύμενίδων στήν Κερύνεια Αχαΐας μέσψ τής θυσίας ένός μαύρου προβάτου,
στό ίερό τής θεάς Μά στά Κόμανα τής Καππαδοκίας έπίσης μέσω τής
προσφοράς τής κόμης του· στή Λαοδίκεια τής Συρίας ή κάθαρση συντελέστηκε
στό νερό τοϋ ποταμοϋ "Εβρου, ένώ μέ ποταμίσιο νερό καθάρθηκε ό 'Ορέστης
καί στό Ρήγιο τής 'Ιταλίας278. Βάσει τών παραπάνω δεδομένων, γιά τήν
κάθαρση τοϋ Όρέστη άπό τό μίασμα χρησιμοποιήθηκαν τά άκόλουθα μέσα:
λίθοι μέ καθαρτήριες δυνάμεις, ποταμίσιο νερό, άκρωτηριασμός δακτύλου,
κοπή καί άφιέρωση τής κόμης (παραπέμπει σέ διαβατήρια τελετουργία) και
θυσία μαύρου προβάτου. Ό Hoessly, τέλος, διαπίστωσε ότι σέ καμία άπό τις
παραπάνω περιπτώσεις δέν έμφανίζεται ό καθαρμός μέσω αίματος χοίρου279.

Αναλυτική άναφορά σέ κάποιες άπό τις θρησκευτικές τελετουργίες πού περι-
γράφει ό Εύριπίδης στό έργο του 'Ιφιγένεια ή έν Τανροις -δίνοντας έμφαση κυρί-
ως σέ όσες σχετίζονται μέ τήν κεντρική τελετουργία τής άνθρωποθυσίας- κάνει
δύο χρόνια άργότερα (2003) καί ή Christiane Sourvinou-Inwood στό πλαίσιο τοϋ
έργου της Tragedy and Athenian Religion, όπου μελετά τό θρησκευτικό στοιχείο
στήν τραγική ποίηση280. Ή κύρια θέση τής συγγραφέως, ότι ό κόσμος τών θεών
στήν τραγωδία τοϋ Εύριπίδη είναι άμεσα συνδεδεμένος μέ τις θρησκευτικές πε-
ποιθήσεις τοϋ (άθηνάίκοϋ) κοινού τής τραγωδίας και ότι πολλές άπό τις τελετουρ-
γικές άναφορές τοϋ τραγικού ποιητή άνακαλοϋν στή μνήμη πραγματικές θρη-
σκευτικές τελετουργίες τής άθηναϊκής πόλης281, βρίσκεται σε πλήρη άντιστοιχία μέ
τις προσεγγίσεις και τά πορίσματα τών έρευνών τών προηγούμενων μελετητών.

275. Αύτόθι, σ. 101-149.

276. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 947 κ.έ.

277. Hoessly, Katharsis, σ. 144 σημ. 192.

278. Αύτόθι, σ. 145-149, μέ παραπομπές στίς άρχαίες πηγές.

279. Αύτόθι, σ. 149.

280. Sourvinou-Inwood, Tragedy, σ. 301-308.

281. Αύτόθι, σ. 31,36,38-39,302-303.
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Τό 2003 δημοσιεύθηκε μελέτη της Francesca Bardi μέ τίτλο La tecnica ezio-
logica in Euripide: modello e ripresa in Callimaco. L' Esempio di Artemis Tauro-
polos a Halai. Στό άρθρο αύτό ή Bardi ύποστηρίζει τήν άποψη ότι ή συμβολική
αιματοχυσία στις Άλές, καθώς καί ή προσφορά τών ένδυμάτων τών νεκρών
γυναικών άπό τον τοκετό στή Βραυρώνα, άποτελούν έπινόηση τού Εύριπίδη282.

Στό θέμα τής ροής τού αίματος σέ βωμό έπανήλθε τό 2006 ό Henrichs
μέ τό άρθρο του Blutvergießen am Altar: Zur Ritualisierung der Gewalt im
griechischen Opferkult283. Σέ άντίθεση μέ τήν Bardi, ό Henrichs πιστεύει ότι δέν
συντρέχει λόγος νά άγνοήσουμε τήν τελετουργία τού σημαδέματος τού λαιμού
τού νεαρού άνδρα βαπτίζοντάς την «έπινόηση» τού Εύριπίδη. Άφοϋ χαρακτήρισε
τήν τελετουργία στις Άλές Άραφηνίδες ώς «die einzigen menschlichen Bluttropfen
im attischen Kult»284, συσχέτισε -όπως καί ό Graf- τή λατρεία μέ αύτήν τού ίεροϋ
τής Αρτέμιδος Όρθιας στή Σπάρτη285. Χωρίς ώστόσο νά άποκλείει τήν έρμηνεία
τοϋ συμβολικού θανάτου, ύπολογίζει καί τήν πιθανότητα τό όλο σχήμα νά ύπα-
κούει στή «ρητορική τής θυσίας» ή όποία χαρακτηρίζει τήν τραγωδία286.

Τό 2011 δημοσιεύτηκε, τέλος, συνθετικό άρθρο άπό τήν Froma I. Zeitlin μέ
τίτλο Sacrifices Holy and Unholy in Euripides's Iphigenia in Tauris287. Όπως καί
πολλοί προηγούμενοι έρευνητές, στό άρθρο αύτό ή συγγραφέας δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στό γεγονός ότι, γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τής τραγικής ποίησης,
βρισκόμαστε μπροστά σέ ένα έργο πού στο σύνολο του περιστρέφεται γύρω
άπό τελετουργικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων τών νέων τελετουργιών
πού ορίζονται άπό τήν Αθηνά στό τέλος τοϋ ποιήματος288. Ή όλη ούσία δε τής
νέας λατρείας βρίσκεται, κατά τή Zeitlin, στήν άναγνώριση «of the manly value»
τών έξαγνιστικών δοκιμασιών τοϋ Όρέστη, ή όποία άντικαθιστά τό όνειδος πού
προκαλούσε παλαιότερα τό έγκλημα τής μητροκτονίας. Αξίζει ώστόσο νά σημει-
ωθεί ότι, κατά τή Zeitlin, τά λατρευτικά αϊτια πού άναφέρονται στό έργο άποτε-
λούν ώς έπι τό πλείστον κατασκευάσματα τοϋ Εύριπίδη καί δέν άντανακλοϋν
τή λατρευτική πραγματικότητα τής Αττικής. Έτσι, γιά παράδειγμα, ή έτυμολογία
τοϋ έπιθέτου «Ταυροπόλος», πού έμφανίζεται στό ποίημα νά άποτελεΐ ενα λογο-

282. F. Bardi, La tecnica eziologica in Euripide; modello e ripresa in Callimaco. L'esempio
di Artemis Tauropolos a Halai, σέ: L. Battezzato (έπιμ.), Tradizione testuale e ricezione letteraria
antica délia tragedia greea. Atti del convegno, Scuola Normale Superiore, Pisa, 14-15 Giugno 2002,
Amsterdam 2003, σ. 113-128.

283. Henrichs, Gewalt.

284. Αύτόθι, σ. 76.

285. Αύτόθι, σ. 75 σημ. 46.

286. Αύτόθι, σ. 86.

287. Zeitlin, Sacrifices.

288. Αύτόθι, σ. 465.
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παίγνιο πού συνδυάζει τήν καταγωγή τής θεάς άπό τήν περιοχή τής «Ταυρικής»
(στ. 1450) μέ τήν κύρια δοκιμασία τοϋ Όρέστη («περιπόλων», στ. 1451)289, είναι
τεχνητή καί δέν φαίνεται νά έχει σχέση μέ τήν πραγματική καταγωγή τοϋ έπιθέ-
του, πού, κατά τή συγγραφέα, σχετιζόταν -προφανώς- μέ τούς ταύρους. 'Επίσης,
καί οί λατρευτικές δραστηριότητες πού λάμβαναν χώρα στις Άλές δέν φαίνεται νά
εΐχαν κάποια σχέση μέ τον ήρωα Όρέστη, ένώ έπινόηση τοϋ Εύριπίδη άποτελεΐ,
κατά τήν έρευνήτρια, καί τό α'ίτιο τών Χοών290.

Μέθοδος

Ή παραπάνω παράθεση τών θέσεων τής έρευνας μάς οδηγεί στις άκόλουθες
δύο κεντρικού χαρακτήρα διαπιστώσεις:

1. Ή φύση τής λατρείας καί οί τελετουργίες τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου δέν
μπορούν νά κατανοηθούν μέσα άπό τήν 'Ιφιγένεια τήν έν Ταύροις άν προσηλω-
θούμε κατά λέξη στις πληροφορίες πού μάς παρέχει ό Εύριπίδης και περιοριστούμε
στήν παθητική παρουσίασή τους, άφοϋ τά στοιχεία αύτά, όπως φάνηκε, ελά-
χιστη σχέση έχουν μέ τις «ρεαλιστικές» εικόνες πού άντιπροσωπεύουν. Πολύ
περισσότερο, πρόκειται γιά σύμβολα πού χρειάζονται άποκωδικοποίηση καί
άνάγνωση. Συνεπώς, ή κατανόηση τού χαρακτήρα τής λατρείας σχετίζεται μέ
τήν έρμηνεία τοϋ συμβολικού συστήματος πού παραθέτει ό ποιητής.

2. Ό βασικός άξονας πού διατρέχει τό όλο έργο δίνοντας συνοχή στήν εξέ-
ταση τών έπιμέρους θεμάτων τού παραπάνω συμβολικού συστήματος είναι οί
έφηβικές δοκιμασίες άγοριών κα'ι κοριτσιών μέ σκοπό τήν ένηλι-
κίωσή τους.

Πέρα όμως άπό τις δύο αύτές γενικού χαρακτήρα διαπιστώσεις, οί μέχρι σή-
μερα θέσεις και τά συμπεράσματα τής έρευνας -παρόλο πού καταβλήθηκε προ-
σπάθεια νά παρουσιαστούν συνεκτικά μεταξύ τους κα'ι συνδετικά μέ τό θέμα
τών λατρειών στό ίερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου πού μάς άφορά- έμφανί-
ζουν διφορούμενη εικόνα. Άπό τή μία δέν μπορεί παρά νά παραδεχτεί κανείς
ότι έχουν γίνει πολύ ένδιαφέρουσες καί σέ ορισμένες περιπτώσεις άκρως έλκυ-
στικές παρατηρήσεις καί έρμηνεΐες τού ύλικοϋ πού παραθέτει ό Εύριπίδης στήν
τραγωδία του. Άπό τήν άλλη όμως οί παρατηρήσεις αύτές παρουσιάζουν άπό
μεθοδολογική άποψη δύο βασικά άν ιστορικά στοιχεία:

289. Αύτόθι, σ. 456.

290. Αύτόθι, σ. 462.
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Πρώτον, στή συντριπτική τους πλειονότητα οί προαναφερθείσες άπόψεις
αναλύουν απομονωμένες ρήσεις ή έστω μικρά άποσπάσματα τού έργου, τα
όποια έχουν έπιλεγεΐ άπό τούς συγγραφείς τους γιά διαφορετικούς κάθε
φορά σκοπούς. Ό κίνδυνος τοϋ άναχρονισμοϋ καί τής υιοθέτησης έρμηνειών
πού ταιριάζουν σέ προκαθορισμένα ιδεολογικά συστήματα καί μοντέλα εϊναι
προφανής. Ή άποψη τοϋ γράφοντος είναι ότι γιά μιά πραγματική άξιολόγηση
τής σημασίας τών διαφόρων χωρίων πρέπει νά διαβαστεί στό σύνολο του τό
έργο στο όποιο άνήκουν, ώστε νά μήν άναδειχθοΰν τά διάφορα άποσπάσματα
ώς άσχετα πρός τόν σκοπό γιά τόν όποιο τά έγραψε ό συγγραφέας τους, άλλά
νά μπορέσουν αύτά νά οργανωθούν αίτιωδώς, νά άποκατασταθεϊ δηλαδή ή
έσωτερική τους λογική, καθώς καί ή συνολική τους συνοχή.

Δεύτερον, κεντρικές άπόψεις οί όποιες σήμερα έπικρατούν στήν έρευνα,
όπως, γιά παράδειγμα, ότι ό 'Ορέστης καί ή 'Ιφιγένεια άποτελοϋν «πρότυπα
τής έφηβικής ήλικίας» (Cropp 2000), όσο σωστές κι άν μπορεί νά εΐναι γιά μιά
δεδομένη ιστορική/χρονική στιγμή, έφόσον δέν συνδέονται συγκεκριμένα μέ
αύτήν άλλά άναφέρονται ύπό μορφήν άδιαμφισβήτητης άλήθειας πού ίσχυε
γενικά στό παρελθόν, τότε οδηγούν άπλώς στήν παγίωση τών χαρακτηριστικών
τών ήρώων σέ άμετακίνητες μορφές. Αύτή εΐναι, κατά τή γνώμη μας, μιά στατική
άντίληψη τής ιστορίας, ή όποία δέν άναγνωρίζει τή σημασία τής διαχρονικής
διάστασης. Γνώμη τού γράφοντος είναι ότι, γιά νά γραφτεί μιά ιστορία τών
λατρειών και τών τελετουργιών στις όποιες άναφέρεται ό Εύριπίδης, πρέπει
πρώτα νά οριστεί τό χρονολογικό/ιστορικό πλαίσιο και κατόπιν νά ένταχθοϋν
σέ αύτό οί σχετικές έννοιες καί νά συνδεθούν μεταξύ τους. Αύτή τή σημαντική
άδυναμία θά προσπαθήσουμε στή συνέχεια νά καλύψουμε συνδέοντας τά
δεδομένα τής άφήγησης τού Εύριπίδη μέ συγκεκριμένα χρονολογικά καί, κατά
συνέπεια, ιστορικά πλαίσια.

Απαραίτητη συνιστώσα γιά τήν κατανόηση τοϋ έργου εΐναι, συνεπώς, ή
έννοια τοϋ χρόνου. Ή πρώτη βασική παρατήρηση εΐναι ότι ό χρόνος στό έργο
δέν διανύει μονοδιάστατη καί γραμμική πορεία. Διαβάζοντας κανείς τό έργο
μπορεί νά διακρίνει τρεις διαφορετικούς χρόνους: α) τον μυθολογικό χρό-
νο, β) τόν (συλλογικό) ιστορικό χρόνο, καί γ) τον άτομικό, προσω-
πικό χρόνο.

α) Ό μυθολογικός χρόνος τοποθετείται μέ βάση τήν άφήγηση στήν πε-
ρίοδο τοϋ τρωικού πολέμου. Τούτο βεβαίως δέν σημαίνει ότι ή δράση εκτυλίσ-
σεται πράγματι στήν ύστερη μυκηναϊκή έποχή. Ό μυθολογικός χρόνος διευκο-
λύνει τόν θεατή τής τραγωδίας νά έντάξει τά δρώμενα σέ ένα κωδικοποιημένο
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συμβολικό σύστημα, πού συνδέεται μέ ένα κυνήγι, τήν άναζήτηση ένός
κλεμμένου αγαθού291.

β) Ώς (συλλογικό) ιστορικό χρόνο άντιλαμβανόμαστε τήν ιστορική πε-
ρίοδο πρίν (ιστορικό παρελθόν) καί μετά (ιστορικό μέλλον) τό ιστορικό παρόν.
Όπως έδειξε ή Goff (1999), τό ιστορικό παρόν χαρακτηρίζεται άπό τις νέες τελε-
τουργίες πού εισάγει ή Αθήνα στό τέλος τού έργου. Έδώ παρατηρούμε μιά ρήξη
μέ τήν παράδοση πού χρονικά πρέπει νά έλαβε χώρα κατά τή διάρκεια ή λίγο
πρίν άπό τήν περίοδο διδασκαλίας τοϋ έργου (414/413 π.Χ.) και γι' αύτό πρέπει
νά τοποθετηθεί στήν ώριμη κλασική έποχή (β ' μισό τοϋ 5ου αί. π.Χ.)292.

Αντίθετα, τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ έργου μάς μεταφέρει στόν χρόνο κατά
τόν όποιο ό Όρέστης καί ό Πυλάδης ύπέστησαν τις δοκιμασίες τους στήν Ταυ-
ρίδα. Είναι ή περίοδος τών «βάρβαρων» τελετουργιών. Είναι ή ιστορική πε-
ρίοδος πρίν άπό τήν κρατική παρέμβαση τής Αθήνας τής ώριμης κλασικής
έποχής. Άρα ή ιστορική άφήγηση άφορά τήν άμέσως προηγούμενη περίοδο,
τήν ύστερη άρχαϊκή καί πρώιμη κλασική έποχή (β' τέταρτο 6ου καί α' μισό 5ου
αί. π.Χ. περ.)293.

γ) Ό ορισμός ένός (συλλογικού) ιστορικού χρόνου, ό όποιος διαιρείται σέ
δύο σαφώς διακριτές μεταξύ τους ιστορικές φάσεις, δέν άναιρεΐ τήν παρα-
τήρηση ότι οί βασικοί ήρωες τού έργου, ό Όρέστης και ή 'Ιφιγένεια, βιώνουν
-όπως καταδείχθηκε κατά τήν παράθεση τής ιστορίας τής έρευνας- καί έναν
άτομικό, προσωπικό χρόνο, ό όποιος είναι ούσιαστικά άνεξάρτητος άπό
τόν (συλλογικό) ιστορικό χρόνο. Οί ιστορίες τους δημιουργούν ταυτόχρονα τον
σχηματικό μικρόκοσμο δύο νεαρών άτόμων τών όποιων ή μύηση στήν ένήλικη
ζωή ολοκληρώνεται στή χρονική διάρκεια τοΰ έργου. Ή διαπίστωση αύτή δέν
πρέπει ώστόσο νά μάς άποσπάσει άπό τον βασικό μας στόχο, πού είναι νά παρα-
κολουθήσουμε καί νά περιγράψουμε τή διαδοχή τών διαφόρων έννοιών στις
όποιες άναφέρεται ό Εύριπίδης καί σχετίζονται μέ τή λατρεία στό ιερό τής Αρτέ-
μιδος Ταυροπόλου. Γιά τόν σκοπό μας θά άκολουθήσουμε τή χρονολογική κατά-
ταξη σέ δύο περιόδους όπως τήν ορίσαμε παραπάνω: α) τήν ύστερη άρχάίκή καί
πρώιμη κλασική έποχή, καί β) τήν ώριμη κλασική έποχή.

291. Για νά χρησιμοποιήσουμε τα λόγια τοϋ U. Hölscher (Die Odyssee. Epos zwischen Mär-
chen und Roman, München 1989, σ. 60): «Eine Suche und Rückgewinnung der Geraubten ist der
ganze Trojanische Krieg».

292. Γιά τόν χρονολογικό ορισμό τής ώριμης κλασικής λατρευτικής έποχής στήν Αττική βλ.
κεφ. Γ, I.

293. Γιά τόν χρονολογικό ορισμό τής ύστερης άρχαϊκής/πρώιμης κλασικής λατρευτικής
έποχής στήν Αττική βλ. κεφ. Γ, I.
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Ή ύστερη άρχαϊκή καί ή πρώιμη κλασική έποχή (β ' τέταρτο 6ου 'έως α '
μισό 5ου αί. π. Χ.)

ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

α.Το σκηνικό

Σέ άντίθεση μέ τούς τόπους δράσης τής αίσχύλειας Όρέστειας (458 π.Χ.),
άπό τήν όποία ό Εύριπίδης άντλεΐ τόν μύθο του294, τό πεδίο όπου έκτυλίσσεται
ή κύρια δράση τού έργου δέν είναι ούτε οί Δελφοί (Ευμενίδες) ούτε τό Άργος
(Χοηφόροι). Ό Εύριπίδης έπιλέγει έδώ ώς τόπο δράσης τήν Ταυρίδα. Γιά ποιό
λόγο κάνει αύτήν τήν έπιλογή;

Τήν έποχή τού Εύριπίδη ή Ταυρίδα ήταν άρκετά γνωστή στούς Αθηναίους.
«Ταυρίδα» εΐναι ή ονομασία πού δίνει ό Ηρόδοτος γιά τό νότιο παραθαλάσσιο
καί τό ορεινό τμήμα τής χερσονήσου τής βόρειας Μαύρης Θάλασσας πού
άποτελεΐ τό δυτικό όριο τής Αζοφικής Θάλασσας καί εΐναι σήμερα γνωστή ώς
«χερσόνησος τής Κριμαίας»295.

Άς συνοψίσουμε τά χαρακτηριστικά τού τοπίου τής Ταυρίδας όπως μάς τά
περιγράφει ό Εύριπίδης:

1. Ή Ταυρίδα περιγράφεται ώς ένα άπόμακρο, άπόκρημνο καί άφιλόξενο πα-
ραθαλάσσιο τοπίο (στ. 253), μέ σπηλιές κοντά στά κύματα (στ. 262-263), μιά
άγρια (στ. 404) καί άγονη (στ. 219) περιοχή στήν άλλη άκρη τού κόσμου. Πρό-
κειται γιά έναν χώρο πού -ύπό τό πρίσμα τού Vidal-Naquet- είναι άκριβώς
άντίθετος άπό τόν πολιτισμένο καί άσφαλή χώρο τού περιφραγμένου σπιτιού,
άραίδανικό μέρος γιά κυνήγι.

2. Στήν Ταυρίδα ζούν μόνο κοπάδια βοδιών καί οί κάτοικοι της είναι κυρί-
ως γελαδάρηδες (βουκόλοις κοινωνία, στ. 254) καί άλιεΐς τής πορφύρας (πορφυ-
ρευτικαί, στ. 263), άρα ό τρόπος άπόκτησης τής τροφής τους στηρίζεται κυρίως
στήν κτηνοτροφία καί στήν άλιεία296.

3. Ή Ταυρίδα εΐναι μιά ιερή περιοχή, γεμάτη άπό βωμούς καί περικίονας να-
ούς (στ. 406). Ή θεότητα πού κυριαρχεί είναι ή αιμοσταγής Άρτεμις (στ. 85-86):

294. Cropp, Commentary, σ. 36 σημ. (βιβλιογραφία)· Zeitlin, Sacrifices, σ. 449 σημ. 1.

295. Ηροδοτος, Ίστορίαι, IV, 99-103· Cropp, Commentary, σ. 47· χάρτες: Μ. Κορομηλα, Ό Αξε-
νος Πόντος τών Αθλων, Αρχαιολογία, 40,1991, σ. 13· Α. Corcella, Book IV, σέ: D. Asheri - Α. Lloyd
- Α. Corcella (έπιμ.), A Commentary on Herodotus Books I-IV, Oxford 2007, map 34-35.

296. Αναφερόμενος στήν Ταυρίδα τής άρχαϊκής έποχής, ό Α. Μ. Leskov (Die Taurer, AW, 11,
1980, σ. 51) κάνει λόγο γιά μιά οικονομία πού βασιζόταν στή μετακινούμενη κτηνοτροφική παρα-
γωγή. Οί άρχαιολογικές έρευνες στήν περιοχή τής Κριμαίας δείχνουν, λοιπόν, οτι άκόμα καί ή άνα-
φορά στήν ύπαρξη βουκόλων πρέπει νά άνταποκρινόταν στά δεδομένα τής έποχής τού Εύριπίδη.
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Άπό τούς θριγκούς τών ναών της κρέμονται άνθρώπινα κρανία (θριγκοΐς δ' ϋπ
αύτοϊς σκϋλ' όράις ήρτημένα; στ. 73), ένώ οί βωμοί στάζουν αΐμα τών Ελλήνων
(βωμός, Έλλην ου καταστάζει φόνος; στ. 72), πού θυσιάζονταν στή θεά άπό τήν
ίέρειά της τήν 'Ιφιγένεια. Ή ιστορία αύτή τού Εύριπίδη άντιγράφει σέ μεγάλο
βαθμό μιά άνάλογη ιστορία πού άφηγεΐται ό Ηρόδοτος. Στο τέταρτο βιβλίο
του ό Ηρόδοτος άναφέρει ρητά τό άπάνθρωπο έθιμο τών Ταύρων νά θυσιά-
ζουν στή θεά τους τούς ναυαγούς, καί ειδικά τούς Έλληνες. Οί ίδιοι μάλιστα οί
Ταύροι έλεγαν ότι ή θεά τους ήταν ή κόρη τοϋ Αγαμέμνονα, ή 'Ιφιγένεια297.

Αξίζει νά σημειωθεί ότι ό συσχετισμός μιάς άττικής θέσης μέ τήν Ταυρική
δέν έμφανίζεται πρώτη φορά μέ τόν Εύριπίδη. Μία γενιά νωρίτερα, κατά τήν
περιγραφή τών γεωγραφικών όρίων τής Ταυρίδας, ό Ηρόδοτος παραλληλίζει
τή θέση πού καταλαμβάνει ή Ταυρίδα στο πλαίσιο τής χώρας τών Σκυθών μέ
αύτήν πού καταλαμβάνει τό τρίγωνο Σούνιο-Άνάφλυστος-Θορικός στο πλαί-
σιο τής Αττικής298. Τούτο σημαίνει ότι ό Ηρόδοτος άντιλαμβανόταν τήν Ταυ-
ρίδα ώς τμήμα τής Σκυθίας, πράγμα πού, όπως γνωρίζουμε σήμερα, δέν είναι
έντελώς σωστό, άφοϋ, σέ άντίθεση μέ τούς νομάδες Σκύθες, οί κάτοικοι τής
Ταυρίδας, οί Ταϋροι, ήταν λαός καυκασιανής καταγωγής πού έγκαταστάθηκε
μόνιμα στις άρχές τής πρώτης χιλιετίας π.Χ. στή νότια όρεινή περιοχή τής ση-
μερινής Κριμαίας. Οί κάτοικοι τής Ταυρίδας κατά τήν περίοδο άπό τόν 8ο έως
τόν 6ο αί. π.Χ., οί όποιοι δέν ήταν ούτε Σκύθες άλλά ούτε καί Κιμμέριοι, θεω-
ρούνται άπό τή σύγχρονη έρευνα ώς οί φορείς τοϋ πολιτισμού «Kizil Koba»299.
Βεβαίως, δέν μπορεί νά άποκλείσει κανείς τήν πιθανότητα ό μέσος Αθηναίος

297. Ηροδοτος, Ίστορίαι, IV, 103, 1-3: Τούτων Ταύροι μεν νόμοισι τοιοϊσιδε χρέωνται- θύουσι
μεν τη Παρθένω τούς τε ναυηγούς καί τούς άν λάβωσι 'Ελλήνων έπαναχθέντες τρόπω τοιώδε■
καταρξάμενοι ροπάλω παίουσι τήν κεφαλήν, οϊ μεν δή λέγουσι ώς τό σώμα άπό τοϋ κρημνού ώθέ-
ουσι κάτω (έπ'ι γάρ κρημνού ι'δρνται τό Ιράν), τήν δε κεφαλήν άνασταυροϋσι· οϊ δε κατά μεν τήν
κεφαλήν όμολογέουσι, τό μέντοι σώμα ούκ ώθέεσθαι άπό τοΰ κρημνού λέγουσι άλλά γή κρύπτε-
σθαι. τήν δέ δαίμονα ταύτην τη θύουσι λέγουσι αύτοί Ταύροι Ίφιγένειαν τήν Αγαμέμνονος εΐναι.
πολεμίους δέ άνδρας τούς άν χειρώσωνται ποιεϋσι τάδε· άποταμών έκαστος κεφαλήν άποφέρεται
ές τά οικία, έπειτα έπ'ι ξύλου μεγάλου άναπείρας ίστά ύπέρ τής ο'ικίης ύπερέχουσα πολλόν, μάλι-
στα δέ ύπέρ τής καπνοδόκης. φασ'ι δέ τούτους φυλάκους τής οίκίης πάσης ύπεραιωρέεσθαι. ζώσι
δέ άπό ληίης τε και πολέμου. Τό ίρόν στό όποιο άναφέρεται ό 'Ηρόδοτος δέν έχει ώστόσο έντο-
πιστεΐ μέχρι στιγμής άπό τήν άρχαιολογική έρευνα, Corcella, δ.π. (σημ. 295), σ. 655.

298. Ηροδοτος, Ίστορίαι, IV, 99, 4-5: έστι γάρ τής Σκυθικής τά δύο μέρεα τών οϋρων ές θά-
λασσαν φέροντα, τήν τε πρός μεσαμβρίην και τήν πρός τήν ήώ, κατά περ τής Άττικής χώρης- και
παραπλήσια ταύτη και οί Ταύροι νέμονται τής Σκυθικής, ώς εί τής Άττικής άλλο έθνος καί μή
Αθηναίοι νεμοίατο τόν γουνόν τόν Σουνιακόν, μάλλον ές τόν πόντον τήν άκρην άνέχοντα, τόν
άπό Θορικού μέχρι Άναφλύστου δήμου· λέγω δέ ώς είναι ταύτα σμικρά μεγάλοισι συμβάλλε/ν
τοιούτον ή Ταυρική έστι», πρβ. καί Leskov, δ.π. (σημ. 296), σ. 39.

299. Leskov, δ.π. (σημ. 296), σ. 48-52· Cropp, Commentary, σ. 47.
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θεατής τοϋ έργου τοϋ Εύριπίδη να συσχέτιζε συνειρμικά τούς Ταύρους μέ τούς
Σκύθες, οί όποιοι ήταν γνωστοί στούς Αθηναίους πολύ πρίν γράψει ό Εύριπίδης
τήν 'Ιφιγένεια τήν έν Ταύροις300 καί γι' αύτόν τόν λόγο δέν μπορεί έπίσης κανείς
νά άποκλείσει τήν πιθανότητα ό Εύριπίδης νά χρησιμοποίησε ώς τόπο δράσης
τοϋ έργου του τήν Ταυρίδα γιά νά συσχετίσει τό έθιμο τής άνθρωποθυσίας τών
Άλών Άραφηνίδων μέ τίς βάρβαρες πρακτικές τών σκληροτράχηλων Σκυθών,
οί όποιοι, γιά παράδειγμα, έγδερναν τούς έχθρούς τους301.

Όπως κι άν έχει, ή άπάντηση στό έρώτημα πού θέσαμε παραπάνω είναι προ-
φανής: Ό Εύριπίδης χρησιμοποίησε ώς τόπο δράσης τού έργου του τήν Ταυ-
ρίδα γιά νά συσχετίσει τό έθιμο τής (συμβολικής) άνθρωποθυσίας τών Άλών
Άραφηνίδων μέ τήν παρόμοια βάρβαρη πρακτική τών Ταύρων.

Συνεπώς, μικρή σημασία έχει γιά τό θέμα μας ή άπάντηση στό έρώτημα άν
περιγράφοντας τή χώρα τών Ταύρων καί τούς κατοίκους της ό Εύριπίδης άνα-
φέρεται σέ ένα ούτοπικό-φανταστικό τοπίο μέ ήμι-μυθικούς κατοίκους ή σέ
έναν γεωγραφικό-ίστορικό χώρο302. Αύτό πού έχει σημασία είναι ότι ό Εύριπί-
δης προσπάθησε νά συσχετίσει τή συμβολική άνθρωποθυσία στις Άλές Άρα-
φηνίδες μέ τήν άληθινή άνθρωποθυσία πού άνέφερε ό Ηρόδοτος ότι εΐχαν ώς
έθιμο οί Ταύροι.

Εννοείται ότι ή διαπίστωση αύτοϋ τοϋ συσχετισμού, άπό τήν άλλη μεριά,
δέν άποδεικνύει άπό μόνη της ότι ή τελετουργία τής συμβολικής άνθρωποθυ-
σίας στις Άλές είχε καί στήν πραγματικότητα σχέση μέ τό έθιμο τών Ταύρων,
άκόμη κι άν οί κάτοικοι τής Άττικής εΐχαν έρθει σέ έπαφή μέ τούς κατοίκους τής
Ταυρικής πρίν άπό τήν έποχή πού έγραψε τήν τραγωδία του ό Εύριπίδης.

Πρέπει, λοιπόν, νά λαμβάνει κανείς ύπόψη του καί τις δύο πιθανότητες:
πρώτον, ή τελετουργία στις Άλές νά εΐχε όντως κάποια σχέση μέ τήν Ταυρίδα·
δεύτερον, νά άποτελει άπλώς ένα μυθοπλαστικό παιχνίδι τοϋ Εύριπίδη, ό όποιος
συνδύασε όσα εΐχε άκούσει γιά μιά παράξενη λατρεία σέ έναν άπομονωμένο
ύπαίθριο χώρο τής άνατολικής Άττικής μέ όσα γνώριζε άπό τόν Ηρόδοτο περί
βάρβαρων έθίμων τών Ταύρων.

300. M. F. Vos, Scythian Archers in Archaic Vase-Painting, Groningen 1963· E. D. Frolov, Die
Skythen in Athen, Hyperboreus. Studia Classica, 6, 1, 2000, σ. 3-29. Στα κοινά χαρακτηριστικά
Ταύρων κα'ι Σκυθών άναφέρεται ό Cropp, Commentary, σ. 48 σημ. 22.

301. Ηροδοτος, Ίστορίαι, IV, 64· Corcella, ο.π. (σημ. 295), σ. 629.

302. 'Ομοίως: Ρ. Guldager Bilde, Wandering Images: From Taurian (and Chersonesean)
Parthenos to (Artemis) Tauropolos and (Artemis) Persike, σέ: P. Guldager Bilde - J. M. Hojte et
al. (έπιμ.), The Cauldron of Ariantas. Studies presented to A.N. Sceglov on the occasion of his 70th
birthday, Black Sea Studies, 1, Aarhus 2003, α 166.
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Κατά τή γνώμη μας, περισσότερο πιθανή εΐναι ή δεύτερη περίπτωση για δύο
λόγους: Πρώτον, μια τέτοιου είδους μυθοπλασία δέν θά ξένιζε καθόλου, άφοϋ
άποδεδειγμένα ό Εύριπίδης ύπήρξε έξαιρετικός μυθοπλάστης303. Δεύτερον, στήν
άγγειογραφία τού 6ου και τοϋ α' μισού τοϋ 5ου αί. π.Χ. άπουσιάζουν έντελώς
άττικές παραστάσεις τής τριάδας Όρέστης-Πυλάδης-Ίφιγένεια. Ή παραλ-
λαγή τοϋ μύθου πού περιγράφει ό Εύριπίδης δέν πρέπει, λοιπόν, νά είναι παλιά,
ειδάλλως θά είχαμε άνάλογες παραστάσεις στήν άρχαϊκή καί πρώιμη κλασική
άγγειογραφία (όπως συμβαίνει άλλωστε μέ άλλους μύθους πού έχουν χρησι-
μοποιηθεί στήν τραγωδία304). Ή παλαιότερη γνωστή σχετική παράσταση χρο-
νολογείται μόλις στήν πρώτη δεκαετία τοϋ 4ου αί. π.Χ., δηλαδή άρκετά χρόνια
μετά τή διδασκαλία τής 'Ιφιγένειας τής έν Ταύροις, όπως δείχνει ή παράσταση
σέ έναν καλυκόσχημο άττικό κρατήρα τοϋ ζωγράφου τής 'Ιφιγένειας, σήμερα
στή Ferrara305.

Τήν άπάντηση, τέλος, στό έρώτημα γιά ποιό λόγο έγινε ό συσχετισμός
προς τήν Ταυρίδα άπό τόν Εύριπίδη τή δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή
στά 414/413 π.Χ., θά μπορούσαν ένδεχομένως νά τή δώσουν καί οί ιστορικές
συνθήκες στις όποιες γράφτηκε τό έργο, άφοϋ ειδικά στά τέλη τοϋ 5ου αί. π. Χ.
οί Αθηναίοι εΐχαν μεγάλη άνάγκη άπό σιτηρά, μεγάλο μέρος τών όποιων τό
εισήγαν άπό τήν περιοχή τής Κριμαίας306. Στούς άθηναϊκούς φορολογικούς κα-

303. U. Neumann, Gegenwart und mythische Vergangenheit bei Euripides, Hermes Einzelschrif-
ten, 69 (Stuttgart 1995)· Cropp, Commentary, σ. 46 σημ. 53.

304. Ή παράσταση τής θυσίας τής Ιφιγένειας στήν Αύλίδα ήταν, γιά παράδειγμα, γνωστή
στήν άττική άγγειογραφία τουλάχιστον άπό τήν πρώιμη κλασική έποχή, A.J.N.W. Prag, The
Oresteia. Iconographie and Narrative Tradition, Warminster-Chicago 1985, σ. 149 άρ. H2 πίν.
39a-b, 490-480 π.Χ. Συγκεντρώσεις τοΰ είκονογραφικοΰ ύλικοΰ πού άφορα θέματα άπό τήν
'Ιφιγένεια τήν έν Ταύροις παραθέτει ή L. G. Kahil, Artemis, LIMC II, 1, Zürich 1984, σ. 729
κ.έ.· Της Ιδιας, Iphigeneia, LIMCV, 1, Zürich 1990, σ. 713 κ.έ. άρ. 14-30 (Ιφιγένεια)· V. Machaira,
Orestes (et Pylade) en Tauride, LIMC VIII, Zürich 1994, σ. 75 (Όρέστης). Ή σχετική παράσταση
σέ έρυθρόμορφη οινοχόη άπό τά Καλύβια τής Άττικής μέ χρονολόγηση «vers 420-415 av. J.-C.»,
Της Ιδιας (Pylades, LIMC VII, 1, Zürich 1994, σ. 603 άρ. 12), δέν εΐναι βέβαιη καί έπιδέχεται διά-
φορες έρμηνεΐες. Άλλά, άκόμα κι άν άπεικονίζει σκηνή τοΰ μύθου, πέφτει πολύ κοντά στά χρόνια
τής διδασκαλίας τής τραγωδίας.

305. Κ. Δαναλη-Γκιολε, Ό Εύριπίδης στήν Αθήνα καί στήν Κ. 'Ιταλία. Εικονογραφικές πα-
ρατηρήσεις, Αρχαιογνωσία, 3, 1-2 (1982-84), 1987, σ. 165 κ.έ., 169 κ.έ., πίν. 20α, μέ παράθεση
βιβλιογραφίας. Γενικά, τό θέμα είναι πολύ άγαπητό στήν άγγειογραφία τής Κάτω 'Ιταλίας. Γιά
τήν εικονογραφία τής 'Ιφιγένειας βλ. Α. Γ. Μάντης, Προβλήματα τής εικονογραφίας τών Ιερειών
και τών Ιερέων στήν αρχαία ελληνική τέχνη, Δημοσιεύματα τοϋ Αρχαιολογικού Δελτίου, 42, Αθή-
να 1990, σ. 52 κ.έ.· βλ. έπίσης I. Jucker, Euripides und der Mythos von Orest und Iphigenie in
der bildenden Kunst, σέ: Β. Zimmermann (έπιμ.), Euripides Iphigenie bei den Taurern, Drama.
Beiträge zum antiken Drama und seiner Rezeption, 6, Stuttgart 1998, σ. 107 κ.έ.

306. J. Κ. Davies, Democracy and Classical Greece, Cambridge, ΜΑ 21993, σ. 46-47.
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ταλόγους τοϋ 425/424 π. Χ., για παράδειγμα, άναφέρεται ότι ή συνεισφορά τής
Κερκινίτιδας στήν Αθηναϊκή Συμμαχία οριζόταν στις 3.000 δραχμές, πού ισο-
δυναμούσε μέ τήν πώληση 23,5 τόνων σταριού307. Μέ αύτόν τόν τρόπο ι'σως οί
Ταύροι νά έγιναν -μιά γενιά μετά τήν άφήγηση τοϋ Ηροδότου- πάλι έπίκαιροι
στήν Αττική καί μαζί μέ αύτούς οί συζητήσεις γιά τά «βάρβαρα» έθιμά τους.

β. Τά πρόσωπα

Τήν έξουσία στήν Ταυρίδα κατά τήν ύστερη άρχαϊκή και πρώιμη κλασική
έποχή έκπροσωπέϊ ό Θόας308. Ό Θόας χαρακτηρίζεται ώς τύραννος (στ. 1020),
αναξ (στ. 1159, 1285, 1294), αρχηγός (στ. 1303) και δεσπότης (στ. 1305) τής
Ταυρίδας. Όλοι οί άλλοι πλήν τοϋ Θόα είναι ύπήκοοι καί άποκαλοϋνται άστο'ι
(στ. 1422). Ή έπικράτεια τοϋ Θόα άποκαλεΐται γη (στ. 1285), χώρα (στ. 1294)
καί χθων (στ. 1303, 1422). Τήν έπικράτειά του αύτή τήν έξουσιάζει τόσο σέ
στρατιωτικό, άφοϋ φέρει δόρυ (στ. 1326) και είναι ό έπικεφαλής τοϋ «στρατού»
(στ. 1437), όσο καί σέ θρησκευτικό έπίπεδο, άφοϋ σέ αύτόν ύπακούει ή παντο-
δύναμη ιέρεια 'Ιφιγένεια. Τό ότι ό ρόλος του ήταν σημαντικός καί σέ θρησκευ-
τικά ζητήματα φαίνεται έπίσης άπό τό ότι είναι αύτός πού έξαγνίζει μέ πυρσό
τον ναό τής θεάς (στ. 1216).

Ό Θόας έπικαλεΐται κάι ύπακούει τούς ίδιους θεούς μέ τόν Όρέστη, τόν Πυλάδη
καί τήν 'Ιφιγένεια: φυσικά τήν προστάτιδα τής Ταυρίδας Άρτεμη, τον Απόλλωνα
(στ. 1174) κάι μόλις στό τέλος τοϋ έργου καί τήν Αθηνά (στ. 1475-1485).

Πιό περίπλοκες εΐναι οί περιπτώσεις τών πρωταγωνιστών Όρέστη καί 'Ιφι-
γένειας. Έκπληξη προκαλεί κατ' άρχάς ή έπιλογή άπό πλευράς Εύριπίδη τοϋ
Όρέστη γιά τον κεντρικό ρόλο τοϋ έφήβου στήν Ταυρίδα, μιάς ήρωικής μορφής

307. V. Α. Kutajsov, The Chora of Kerkinitis, σέ: P. Guldager Bilde - V. F. Stolba (έπιμ.), Sur-
veying the Greek Chora. Black Sea Region in a Comparative Perspective, Black Sea Studies, 4,
Aarhus 2006, a. 146.

308. Στήν Αττική κατά τόν 5ο αί. π.Χ. τό όνομα τοϋ βασιλιά Θόα σχετιζόταν πρωτίστως
μέ ενα άλλο άπόμακρο και άφιλόξενο μέρος, ένδιάμεσο σταθμό γιά νά φτάσει κανείς άπό τήν
Αθήνα στήν Ταυρίδα, τή Λήμνο. Γιά τή χρήση τοϋ ονόματος τοϋ Θόα στήν τραγωδία, κυρίως
στή μεταγενέστερη τραγωδία τοϋ Εύριπίδη Ύψιπύλη (411-409 π.Χ.), και τή σχέση του μέ τή
Λήμνο βλ. Χ. Μπουλωτης, Ή Λήμνος στήν άττική δραματική ποίηση, σέ: Α. Άρχοντίδου - Μ.
Κοκκινοφόρου (έπιμ.), Αρχαίο θέατρο Ήφαιστίας, ΥΠΠΟ - Κ' ΕΠΚΑ, Λήμνος 2004, σ. 119.
Γιά τήν άρχαιότητα τοϋ ονόματος «Θόας», τό όποιο άπαντα στις μυκηναϊκές πινακίδες τής
γραμμικής Β τόσο τής Πύλου οσο και τής Κνωσοϋ βλ. Του Ιδιου, Koukonisi on Lemnos: Reflec-
tions on the Minoan and Minoanising Evidence, σέ: C. F. Macdonald - E. Hallager - W.-D. Nie-
meier (έπιμ.), The Minoans in the Central, Eastern and Northern Aegean - New Evidence. Acts of
a Minoan Seminar 22-23 January 2005 in Collaboration with the Danish Institute at Athens and
the German Archaeological Institute at Athens, Athens 2009, σ. 178 σημ. 36-37.
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τόσο στενά συνδεδεμένης μέ τήν Αργολίδα καί τή Σπάρτη309 καί ταυτόχρονα
τόσο άσχετης μέ τή μυθολογία τής Άττικής. Γιά τήν αιτιολογία τής ίδρυσης
ένός άττικοϋ ίεροϋ, και μάλιστα σέ μιά περίοδο πολιτικής έμφασης στήν αύτο-
χθονία τών Αθηναίων, θά ήταν λογικό νά είχε γίνει έπιλογή ένός άττικοϋ ήρωα-
έφήβου, όπως γιά παράδειγμα τοϋ Θησέα, τοϋ κατεξοχήν άττικοϋ έφήβου310.
Έτσι ένα βασικό έρώτημα πού καλείται νά άπαντήσει κανείς είναι γιατί χρησι-
μοποιείται ένας πελοποννησιακός ήρωας γιά τήν "ίδρυση ένός άττικοϋ ίεροϋ.

Ασαφής και θολός είναι καί ό χαρακτήρας τής Ιφιγένειας. Διαβάζοντας κα-
νείς όλο τό έργο καταλαμβάνεται άρχικά άπό σύγχυση σχετικά μέ τήν ήλικία
καί τόν ρόλο της στήν πλοκή τοϋ έργου. Ή «πραγματική» Ιφιγένεια τοϋ μύθου
τού Αισχύλου εΐναι μιά έφηβη στήν ήλικία γάμου, δηλαδή μέ βάση τις άρχαιο-
ελληνικές συνήθειες περίπου 15 χρόνων311. Τήν περίοδο έκείνη ό άδελφός της,
ό Όρέστης, ήταν ετι βρέφος (στ. 225), πού σημαίνει ότι τώρα στήν Ταυρίδα, πού
ό Όρέστης είναι έφηβος, δηλαδή περίπου 16-18 έτών312, ή Ιφιγένεια θά πρέπει
νά εΐναι πάνω άπό 30 χρόνων, ολοκληρωμένη γυναίκα. Σέ όλη τή διάρκεια τής
παραμονής της στήν Ταυρίδα χαρακτηρίζεται ώστόσο ώς νεάνις (στ. 660), ύπο-
δηλώνοντας κατά κάποιο τρόπο ότι στά χρόνια πού βρισκόταν στήν Ταυρίδα
εΐχε σταματήσει γι' αύτήν ό χρόνος. Τί εΐναι λοιπόν ή 'Ιφιγένεια;

Ή προσεκτική άνάλυση τοΰ έργου τοϋ Εύριπίδη δείχνει ότι οί έννοιες πού
συμβολίζουν τά «πρόσωπα» Όρέστης καί Ιφιγένεια είναι πολυσήμαντες. Δέν
είναι στατικές άλλά άλλάζουν σημασία άνάλογα μέ τό λατρευτικό σχήμα τό
όποιο καλοΰνται κάθε φορά νά ύπηρετήσουν. Τό ϊδιο συμβαίνει μέ τόν συμβο-
λισμό τοϋ «προσώπου Πυλάδης», πού σέ άλλη συνάφεια εμφανίζεται νά εΐναι
μικρότερος (στ. 60,920-921) καί σέ άλλη μεγαλύτερος άπό τον Όρέστη.

Συμπερασματικά, τά πρόσωπα «Όρέστης», «Ιφιγένεια», «Πυλάδης» άποτελοϋν
σύμβολα, τών όποιων ή σημασία καθορίζεται έκ τής θέσεώς τους στό έργο (τό

309. Για τόν μυθολογικό ήρωα Όρέστη και τή σχέση του μέ τήν Αργολίδα καί τή Σπάρτη βλ.
Lesky, δ.π. (σημ. 150), σποραδικά· L. Kappel, Orestes, Der Neue Pauly, 9, Stuttgart 2000, σ. 18-19
(νεότερη βιβλιογραφία).

310. Auffarth, «Schöpfung», σ. 227 σημ. 46· Waldner, Initiation, σ. 186-187 σημ. 54. Γιά
τή χρησιμοποίηση τοϋ άττικοϋ ήρωα Θησέα σέ άλλες τραγωδίες τοϋ Εύριπίδη άλλά καί τοΰ
Σοφοκλή βλ. Η. J. Walker, Theseus and Athens, New York-Oxford 1995, ιδιαίτερα σ. 113 κ.έ.
Γιά τόν ρόλο τοΰ Θησέα ώς «δημοκρατικού βασιλιά» στή δεκαετία τοϋ 420 π.Χ. βλ. Parker,
Θρησκεία, σ. 234.

311. V. Ehrenberg, Aristophanes und das Volk von Athen. Eine Soziologie der altattischen Komödie,
Zürich 1968, σ. 198 σημ. 7· Waldner, Initiation, σ. 238 σημ. 74.

312. 'Εφόσον έχει προσφέρει τήν κόμη του στόν Απόλλωνα ή στήν Άρτεμη, δέν έχει δμως
άκόμα εισαχθεί στήν κοινότητα τής πόλης του (βλ. παρακάτω).



100

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΕΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΕΣ

όποιο, σύμφωνα μέ τήν ολιστική μας προσέγγιση, γίνεται αντιληπτό ώς κλειστό
συμβολικό σύστημα) και τών σχέσεών τους μέ άλλα συναφή σύμβολα313.

Σύμφωνα μέ τήν άνάλυσή μας, οί όψεις τής λατρείας κατά τήν ύστερη άρχα-
ϊκή καί πρώιμη κλασική έποχή ή φάση Ταυρίδας, έτσι όπως αύτές παρουσιάζονται
μέσα άπό τό έργο τοϋ Εύριπίδη, είναι πέντε: ή χθόνια πλευρά, ή ηρωική πλευρά, ή
στρατιωτική-πολιτική πλευρά, ή διονυσιακή πλευρά καί ή ναυτική πλευρά.

ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΤΑΥΡΩΝ

α. Ή χθόνια πλευρά τής λατρείας: ή 'Ιφιγένεια τής Ταυρίδας ώς
χθόνια θεότητα

Ή τραγωδία 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις ξεκινάει μέ τήν άφήγηση τής θυσίας τής
'Ιφιγένειας στήν Αύλίδα (στ. 26-27), όπου γίνεται άναφορά στον άδικο, πρόωρο
καί βίαιο θάνατο τής νεαρής κοπέλας.

Ή Άρτεμις έπιτρέπει στή νεκρή 'Ιφιγένεια νά «έπιζήσει» κλέβοντάς την και
μετατρέποντάς την σέ καταραμένη ιέρεια στήν Ταυρίδα (στ. 28-41). Έτσι ή
«νεκρή» 'Ιφιγένεια στήν Ταυρίδα είναι άγαμος ατεκνος άποΑ/ς314 αφιλος (στ. 220)315,
κοινωνικά και ώς έναν βαθμό και βιολογικά άπονεκρωμένη. Δουλειά της εΐναι ή
τήρηση τοϋ ίεροϋ νόμου τής άνθρωποθυσίας. Ή μοίρα της είναι νά σκορπά-
ει τόν θάνατο στούς συμπατριώτες της. Ακριβέστερα: Πρέπει νά θυσιάζει στήν
Άρτεμη όποιον Έλληνα πατήσει τό πόδι του στήν Ταυρική316. Στή φάση αύτή
ή 'Ιφιγένεια συσχετίζεται άποκλειστικά μέ άνθρωποθυσίες άνδρών και όχι γυ-
ναικών (στ. 621: αυτή ξίφει κτείνουσα θήλυς αρσενας;).

Ή τραγική μορφή τής 'Ιφιγένειας στό σημείο αύτό θυμίζει άλλες τραγικές
μορφές τοϋ τύπου τοϋ Οιδίποδα317 ή τοϋ Φιλοκτήτη318, μορφές πού τις έχουν κα-

313. Ή χρήση τών συμβόλων αύτών άπό τόν Εύριπίδη ταιριάζει, συνεπώς, μέ αύτό πού ό
V. Turner ονόμασε «positional meaning of a symbol», βλ. V. Turner, The Forest of Symbols:
Aspects ofNdembu Rituals, Ithaca, NY 1967, σ. 50-51.

314. Ό χαρακτηρισμός απολις παραπέμπει στόν περίφημο χαρακτηρισμό τού Αριστοτέλη
(Πολιτικά, 1,1253α 2-29), κατά τόν όποιο ό απολις δέν μπορεί νά είναι παρά ε'ίτε θηρίο είτε θεός·
πρβ. καί J.-P. Vernant, Αμφιλογία καί άναστροφή. Σχετικά μέ τήν αινιγματική δομή τής τραγωδίας
Οιδίπους Τύραννος, σέ: Μύθος και τραγωδία, σ. 148, γιά τήν περίπτωση τού Οιδίποδα.

315. "Ιδιες περίπου έκφράσεις χρησιμοποιεί λίγα χρόνια άργότερα ό Σοφοκλής στήν τραγω-
δία του Φιλοκτήτης, βάζοντας τόν 'Οδυσσέα νά χαρακτηρίσει τόν ήρωα στή Λήμνο ώς αφιλον,
έρημον, απολιν, έν ζώσιν νεκρον (στ. 1018). Βλ. και Vidal-Naquet, 'Εφηβεία, σ. 193.

316. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 38-39: θύω γαρ δντος τοϋ νόμου και πριν πάλει, / 0ς 'άν
κατέλθηι τήνδε γήν "Ελλην άνήρ· στ. 586-587: τοϋ νόμου δ'ϋπο / θνήισκειν, τά τής θεού τάδε δίκαι'
ήγούμενος:

317. Vernant, δ. π. (σημ. 314), σ. 129.

318. Vidal-Naquet, 'Εφηβεία, σ. 196.
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ταραστεΐ οί θεοί, ταυτόχρονα όμως είναι καί φορείς τρομακτικών θρησκευτικών
ικανοτήτων, κάτι σάν δαίμονες. Ύπό αύτό τό πρίσμα ή Ιφιγένεια είναι ένα υβρι-
δικό είδος μεταξύ ήρωίδας καί θεάς, μιά χθόνια θεότητα, φύλακας τών πυλών τοΰ
ναού τής αίμοσταγοΰς Αρτέμιδος (στ. 1153-1154). Ή διαφορά μέ μορφές τοΰ τύ-
που τοΰ Οιδίποδα καί τού Φιλοκτήτη έγκειται στό ότι ή 'Ιφιγένεια δέν παρουσιά-
ζεται ώς άπόβλητη τής κοινωνίας, όπως οί παραπάνω, άλλά ώς άνθος τής άργίτι-
κης νεολαίας319. Ή άπομάκρυνση τής 'Ιφιγένειας άπό τήν Άρτεμη καί ή μεταφορά
της στήν Ταυρίδα άντιστοιχεΐ έπίσης στήν άρπαγή τής Κόρης-Περσεφόνης άπό
τόν Πλούτωνα καί τή μεταφορά της στόν Κάτω Κόσμο (βλ. όψη β).

β.Ή ηρωική πλευρά τής λατρείας: ό 'Ορέστης καί ή 'Ιφιγένεια τής
Ταυρίδας ώς ήρωες-εύεργέτες τής κοινότητας

Τό μοντέλο αύτό δράσης στήν περίπτωση τοΰ Όρέστη θυμίζει έντονα αύτό
τοΰ πανελλήνιου ήρωα Ηρακλή: Όπως ό Ηρακλής, έτσι καί ό Όρέστης ύπα-
κούει σέ διαταγή καί ξεκινάει γιά άναζήτηση. Έχουν καί οί δύο άπό έναν βο-
ηθό320 μαζί μέ τόν όποιο τά καταφέρνουν. Φτάνουν καί οί δύο στόν τόπο προ-
ορισμού τους (έδώ: Ταυρίδα) καί έπιτυγχάνουν τούς στόχους τους. Φέρνουν
στήν κοινότητα (έδώ: Αθήνα) τά άγαθά πού έχουν χαθεί καί πού πρέπει νά έπι-
στρέψουν γιά τό καλό της. Ό Ηρακλής φέρνει πίσω τά βόδια321 πού χρειάζεται
ό άνθρωπος, ό Όρέστης φέρνει τό ξόανο322 πού χρειάζεται ό 'ίδιος γιά νά θερα-
πευτεί άπό τήν τρέλα καί τήν άδελφή του τήν 'Ιφιγένεια, τήν όποία ή έλληνική
κοινότητα έχει χάσει άπό τήν έποχή τής θυσίας της στήν Αύλίδα323. Μεγάλες
ομοιότητες ύπάρχουν έπίσης μέ τόν 'Ιάσονα, πού φέρνει τό χρυσόμαλλο δέρας
άπό μιά βάρβαρη περιοχή (Κολχίδα), πού μάλιστα συνορεύει μέ τήν Ταυρίδα,
άλλά καί μέ τον «πρωταθλητή τής άντοχής»324 'Οδυσσέα, ό όποιος ύστερα άπό
περιπλανήσεις έπιστρέφει στήν πατρίδα του325.

Τό μοντέλο στήν περίπτωση τής 'Ιφιγένειας μπορεί νά συνοψισθεί ώς
έξής: Ένα κορίτσι, κόρη τού βασιλιά, τήν ώρα πού θά θυσιαζόταν γιά τό καλό
όλων τών Ελλήνων, έξαφανίζεται ύστερα άπό τήν παρέμβαση τής θεάς Άρτέ-

319. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 209: πρωτόγονον θάλος έν θαλάμοις.

320. Ό Ηρακλής έχει τόν 'Ιόλαο, ό Όρέστης τόν Πυλάδη.

321. Γιά τήν ειδική σχέση τοϋ Ηρακλή μέ τά βόδια βλ. Burkert, Τελετουργία, σ. 157.

322. Γιά τό μοντέλο στή μυθολογία τής προσαγωγής τοΰ ξοάνου πού φέρνει τήν εύημερία
βλ. αύτόθι, σ. 210.

323. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 1362-1363: τήν δ' έμήν κομίζομαι / λαβών άδελ-
φήν, ήν άπώλεσ'έκ δόμων.

324. Legras, δ.π. (σημ. 130), σ. 33.

325. Cropp, Commentary, σ. 49.
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μιδος. Εγκαταλείπει, λοιπόν, οικογένεια καί πατρίδα και κρύβεται κάπου (Ταυ-
ρίδα), όπου και παραμένει ύπό θεϊκή προστασία. Έκεΐ πού βρίσκεται ή ζωή της
εΐναι γεμάτη δυστυχία. Είναι άπομονωμένη, αισθάνεται μοναξιά. Βρίσκεται μα-
κριά άπό τό σπίτι της, φυλακισμένη, κλεισμένη μέσα σέ έναν ναό, περιμένοντας
κάποιον νά τήν άνακουφίσει άπό τά βάσανα τής σκλαβιάς της326. Μόνη της συν-
τροφιά οί άνθρωποι τοϋ ίεροϋ και οί Ελληνίδες αιχμάλωτες. Είναι οργισμένη
καί έλπίζει νά γυρίσει στήν πατρίδα της. Ό έρχομός τοϋ Όρέστη εΐναι έκεινος
πού κάνει τήν Ιφιγένεια νά έπιστρέψει.

Τό μοντέλο αύτό θυμίζει πολύ τον μύθο τής Δήμητρας και τής Κόρης327.
"Οπως ειπώθηκε παραπάνω, ή μεταφορά τής Ιφιγένειας άπό τήν Άρτεμη στήν
Ταυρίδα άντιστοιχεΐ στήν άρπαγή τής Κόρης-Περσεφόνης άπό τον Πλούτωνα328.
Άπό τήν άλλη μεριά οί περιπέτειες τοϋ Όρέστη μέχρι νά βρει (τό ξόανο καί) τήν
Ιφιγένεια βρίσκουν τό παράλληλο τους στά πάθη τής Δήμητρας μέχρι νά βρει
τήν Κόρη.

Σύμφωνα μέ αύτήν τήν άνάγνωση, ή έξαφάνιση τής Ιφιγένειας πρέπει νά
ισοδυναμεί μέ τήν άπώλεια κάποιου σημαντικού γιά τούς πολίτες άγαθοϋ ή μέ
κάποια καταστροφή και ή έπιστροφή της μέ τήν επιστροφή τών άγαθών στήν
κοινότητα. Στόν μύθο διαβάζει κανείς τήν τελετουργία τής άναζήτησης
καί τής έπιστροφής, ή όποία -όπως καί ή έπιστροφή τοϋ ξοάνου- άντιπρο-
σωπεύει τήν έπιστροφή τοϋ πλούτου και τής άφθονίας.

γ. Ή στρατιωτική-πολιτική πλευρά τής λατρείας: ό 'Ορέστης καί
ή 'Ιφιγένεια στήν Ταυρίδα ώς έφηβικά πρότυπα

Οί ύποστάσεις αύτές, κυρίως τοϋ Όρέστη ώς έφηβικοϋ προτύπου τών άγοριών
άλλά και τής 'Ιφιγένειας ώς έφηβικοϋ προτύπου τών κοριτσιών, εΐναι άσφαλώς
οί σημαντικότερες μέσα στο έργο. Ακολουθώντας τό προαναφερθέν θεμελιώδες
τριφασικό σχήμα μιάς μυητικής τελετουργίας τοϋ Van Gennep (άπομάκρυνση-
μεταιχμιακή φάση-ένσωμάτωση)329 θά άναλύσουμε στή συνέχεια έκεϊνα τά μο-
τίβα στον εύριπίδειο μύθο τά όποια παραπέμπουν σέ τελετουργικά σχήματα και
μυητικά συμφραζόμενα.

326. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 450-451: δουλείας έμέθεν / δειλαίας παυσίπονος.

327. Μεγάλες ομοιότητες παρουσιάζει τό μοντέλο αύτό μέ τό μοντέλο τής τραγωδίας τοϋ
κοριτσιοΰ («Mädchentragödie») τοϋ Burkert, Τελετουργία, σ. 26· Waldner, Initiation, σ. 55.

328. Τό οτι ό Πλούτων είναι χθόνια θεότητα καί ή Άρτεμις ούράνια άποτελεΐ έδώ φαινομε-
νική άντίθεση. Ώς «κατάβαση» στόν χώρο τών νεκρών βλέπει, δπως ειπώθηκε παραπάνω, τήν
Ταυρίδα καί ό Bierl.

329. Βλ. παραπάνω σημ. 188-189.
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Στάδιο απομάκρυνση ς/αποχωρισμού (πεδίο δράσης Απόλλωνος και Αρτέμιδος =
Ιο στάδιο Van Gennep)

Αγόρια

Βρισκόμαστε στούς Δελφούς, στόν χώρο δράσης τού Απόλλωνος, όπου κα-
τέφυγε ό Όρέστης ύστερα άπό τον διχασμό τών Έρινύων. Τό μίασμα άπό τή
μητροκτονία, πού συμβολίζει τή ρήξη μέ τό προστατευμένο περιβάλλον τοϋ
οι'κου, τή φάση τής μητέρας, έξακολουθεΐ νά βασανίζει τόν ήρωα330.

Ή διαδικασία ώρίμασης (καί ή σωτηρία άπό τήν τρέλα) τού Όρέστη συνδυ-
άζεται μέ τον στόχο τού ταξιδιού πού καθορίζεται άπό τόν Απόλλωνα καί εΐναι
σαφής: νά πάρει τό άγαλμα είτε μέ τέχνασμα εϊτε μέ τή βοήθεια τής τύχης καί,
άφοϋ άντιμετωπίσει τόν κίνδυνο, νά τό φέρει στή γή τών Αθηναίων (και όχι
στήν πόλη του τό 'Άργος!). Κατόπιν τούτου ό Όρέστης καί ό Πυλάδης φεύγουν
γιά τήν έξωπολιτισμική Ταυρίδα σέ άναζήτηση τοϋ λατρευτικού άγάλματος
τής Αρτέμιδος.

Στή φάση αύτή μπορούν νά ένταχθοϋν τρεις τελετουργίες άπομάκρυνσης/
άποχωρισμοϋ (separation) πού περιγράφονται μέσα στό έργο: α. ή τελετουργία
τής προσφοράς τής κόμης άπό τον Όρέστη, β. ή τελετουργία τοϋ φόνου τών
βοδιών τής κοινότητας (βουφόνια) άπό τόν Όρέστη, καί γ. ή τελετουργία τοϋ
άποδιοπομπαίου τράγου (Όρέστης και Πυλάδης).

i. To τελετουργικό σχήμα τής προσφοράς τής κόμης

Προτού φτάσουν ό Όρέστης και ό Πυλάδης στήν Ταυρίδα, ή 'Ιφιγένεια βλέ-
πει στό όνειρο της τά ξανθά μαλλιά τοϋ Όρέστη νά βρίσκονται πάνω σέ έναν
στύλο μέ έπίκρανο, δηλαδή πάνω σέ έναν βωμό, πού σχετίζεται μέ τό πατρι-
κό της σπίτι (στύλος, ώς έδοξέ μοι / δόμων πατρώιων, έκ δ' έπικράνων κόμας /
ξανθάς καθεϊναι ... κάγώ τέχνην τήνδ' ην έχω ξενοκτόνον / τιμώσ' ύδραίνειν
αυτόν ώς θανούμενον, στ. 50-54)331. Επειδή πρίν φτάσει στήν Ταυρίδα ό Όρέ-
στης βρίσκεται άκόμη στό πεδίο τοϋ Απόλλωνος, τό πιθανότερο είναι τά μαλ-
λιά του νά άποτελοϋν προσφορά στον θεό αύτό, εκτός άν δεχθούμε ότι τό γε-
γονός πώς τή λατρευτική πράξη (τό ύδραίνειν) ονειρεύτηκε ότι τήν έκτελοϋσε
ή ϊδια ή 'Ιφιγένεια, πού είναι ιέρεια τής Αρτέμιδος, ύποδηλώνει ότι ή προσφορά
έγινε προς τιμήν τής Αρτέμιδος. Έν πάση περιπτώσει ή λατρευτική πράξη τής

330. Ουσιαστικά πρόκειται για τό 3ο χρονικό μας πλαίσιο.

331. Ό Cropp (Commentary, σ. 177) θεωρεί τόν στύλο ώς σήμα τάφου τής άρχαϊκής έποχής,
δέν έξηγεί όμως τό έπίκρανο ούτε τήν παρουσία τής κόμης τοϋ Όρέστη οΰτε τήν τελετουργική
πράξη τής Ιφιγένειας πάνω σέ αύτόν.
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προσφοράς τής κόμης, ή όποία μαρτυρεΐται σέ ιερά και άπό άρχαιολογικά εύρή-
ματα332, βρίσκει στήν Αττική τήν καλύτερή της αντιστοιχία στήν τελετουργία
τοϋ κουρείου κατά τήν τρίτη ήμέρα τής φθινοπωρινής έορτής τών Άπατου-
ρίων333, πού, όπως είδαμε παραπάνω, συνδέεται καί μέ τις δύο θεότητες. Τό κού-
ρειον, όπως ειπώθηκε προηγουμένως, σηματοδοτούσε στήν Αθήνα τό τέλος τής
παιδικής ήλικίας καί τήν άρχή τής μεταβατικής περιόδου πού οδηγούσε στήν
ένηλικίωση334, πράγμα πού έναρμονίζεται μέ τήν άναφορά τής 'Ιφιγένειας στήν
τελετουργία στήν άρχή τοϋ έργου, προτού άρχίσουν ό 'Ορέστης καί ό Πυλάδης
νά ύφίστανται τις δοκιμασίες τους στήν Ταυρίδα, προτού δηλαδή άρχίσει ή δια-
δικασία ώρίμασής τους.

Ή προσφορά τής κόμης είναι μιά σαφής τελετουργία άποχωρισμοϋ και συμ-
βολίζει τήν έγκατάλειψη τής παιδικής ήλικίας. Ό ήρωας μπορεί πλέον νά εισέλ-
θει στο μεταβατικό στάδιο τών δοκιμασιών. Ό 'Ορέστης είναι, λοιπόν, σέ ήλικία
πού μπορεί νά άρχίσει ή διαδικασία τής ενηλικίωσης καί ό Απόλλων ούσιαστικά
τοϋ δίνει τήν άδεια νά άρχίσει τίς δοκιμασίες στή μεθόριο και κυρίως νά βγει
γιά κυνήγι.

ii.Το τελετουργικό σχήμα τοϋ φόνου τών βοδιών τής κοινότητας

(βουφόνια)

Μέ τό πού πατάνε οί δύο νέοι τό πόδι τους στήν Ταυρίδα ό Εύριπίδης
περιγράφει και μιά δεύτερη τελετουργία άπομάκρυνσης/άποχωρισμοϋ. Τόν
Όρέστη τόν πιάνει κρίση τρέλας και μέ τήν ψευδαίσθηση ότι κυνηγάει 'Ερινύες
άρχίζει στήν πραγματικότητα νά σκοτώνει τά βόδια335 τών ντόπιων βουκόλων
(στ. 292-294).

332. Γιά τήν αρχαιολογική μαρτυρία τοϋ έθίμου στό ίερό τής Αφαίας στήν Αίγινα, καθώς και
στό ίερό τής Αρτέμιδος στούς Αουσούς, βλ. U. Sinn, Der Kult der Aphaia auf Ägina, σέ: Early
Greek Cult Practice, σ. 158 είκ. 13 (Αίγινα), είκ. 14 (Λουσοί). Γι' αύτόν τόν λόγο ό Sinn (αύτόθι)
θεωρεί τό ίερό τής Αφαίας ώς τό θρησκευτικό κέντρο μιάς φυλετικής κοινωνίας. Γιά πιθανές
παραστάσεις τής τελετουργίας τής προσφοράς τών μαλλιών νεαρών άτόμων στή γλυπτική και
στήν εικονογραφία τής άρχαϊκής καί τής κλασικής έποχής βλ. Ε. Β. Harrison, Greek Sculptured
Coiffures and Ritual Haircuts, σέ: Early Greek Cult Practice, a. 247-254.

333. V. Mitsopoulou-Leon, Zu Knaben und Mädchen in Artemisheiligtümern. Die Aussage
der Quellen und Votive, σέ: Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά - Α. Α. Λαιμού κ.ά. (έπιμ.), Άμύμονα έργα.
Τιμητικός τόμος γιά τόν καθηγητή Βασίλη Κ. Λαμπρινουδάκη, Αθήνα 2007, σ. 191 σημ. 15.

334. Cole, ο.π. (σημ. 242), σ. 235 σημ. 13.

335. Τά βόδια, τά κατεξοχήν ζώα τής θυσίας, γενικά συμβολίζουν τήν άφθονία (Burkert, Τε-
λετουργία, σποραδικά). Γιά τήν άποψη πού συνδέει τό βόδι μέ τό όργωμα καί μέ τόν συμβο-
λισμό τής πολιτισμένης κοινωνίας βλ. Polignac, Γέννηση, σ. 235 σημ. 17. Ό συμβολισμός τών
βοδιών, ώστόσο, δέν είναι μονοσήμαντος. Γιά παράδειγμα, στό ϊδιο τό έργο ή νεαρή 'Ιφιγένεια
παραλληλίζεται μέ μόσχο πού θυσιάστηκε στήν Αύλίδα (στ. 359-360: ώστε μόσχον ...έσφαζον).



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΗΓΩΝ

105

Τά βόδια εΐναι κατοικίδια ζώα, σύντροφοι τών κατοίκων τής Ταυρίδας στον
καθημερινό τους μόχθο336, συνεπώς, όταν ό Όρέστης τά σφάζει337, ή κοινότητα
τής Ταυρίδας τόν ένοχοποιεΐ κάι ό θεϊκός βασιλόπαις μετατρέπεται σέ ένα εΐδος
άπόβλητου γιά τήν κοινότητα αύτή. Μέ άλλα λόγια ό Όρέστης και ό Πυλάδης
δέν εΐναι άπλώς ξένοι (ξένους, στ. 278- ξένος, στ. 307, 315· τοίν ξένοιν, στ. 310)
στήν Ταυρίδα άλλά προσβάλλουν τήν κοινότητα, τον ιερό χώρο τής θεάς καί
τά βόδια πού βρίσκονται ύπό τήν προστασία της. Τό όλο θέμα άνακαλεΐ στή
μνήμη τήν τελετουργία τής έορτής τών Βουφονίων, τής τελευταίας έορτής τού
άρχαιοελληνικοϋ έτους στις 14 τού Σκιροφορίωνος, άκριβώς πριν άπό τό θε-
ρινό ήλιοστάσιο (21 Ιουνίου), πού ήταν ή άρχή τού νέου έτους338. Σύμφωνα μέ
τόν Burkert, τό έγκλημα τής σφαγής/θυσίας τών βοδιών άποτελεΐ δραματο-
ποίηση τής τελετουργίας άποχωρισμοϋ τού παλαιού έτους και άποβλέπει στόν
πολλαπλασιασμό τού ώφέλιμου αύτοΰ ζωικού είδους γιά τήν κοινότητα339.

iii. Τό τελετουργικό σχήμα τοϋ άποδιοπομπαίου τράγου

Στο κυνηγητό πού άκολουθεΐ -και παρ' όλο τόν ήρωισμό πού δείχνουν- οί
δύο νέοι νικώνται άπό τον μεγάλο αριθμό και τούς άλλεπάλληλους λιθοβολι-
σμούς (πέτροις / βάλλοντες, στ. 318-319· πέτροις, στ. 327· πέτροισι, στ. 332) τών
βουκόλων.

Τρία βασικά στοιχεία τής παραπάνω άφήγησης εΐναι τυπικά γιά τήν τε-
λετουργία τοϋ άποδιοπομπαίου τράγου, όπως αύτή ορίστηκε άπό τόν Jan
Bremmer340. Πρώτον, οί άποδιοπομπαΐοι τράγοι ή φαρμακοί, δηλαδή ό Όρέ-
στης καί ό Πυλάδης, είναι θεϊκοί γιοι βασιλιάδων, νέοι άνδρες δηλαδή
πού βρίσκονται στήν τυπική γιά τόν άποδιοπομπαΐο τράγο ένδιάμεση,
περιθωριακή κατάσταση (έδώ βρίσκονται άνάμεσα στόν λαό καί στό
θεϊκό στοιχείο)341.

Δεύτερον, γιά τό κυνήγι (θηράν, στ. 280) τών «ξένων» πού άκολουθεΐ οί
βουκόλοι χρησιμοποιούν άποκλειστικά καί μόνο πέτρες, πράγμα πού σημαίνει
ότι ό Όρέστης και ό Πυλάδης στήν ούσία λιθοβολούνται. Ό λιθοβο-
λισμός είναι ό κατεξοχήν τρόπος θανάτωσης τών φαρμακών342.

336. Ό Burkert (Homo Necans, σ. 161) χαρακτηρίζει τό βόδι «Arbeitsgenosse des Bauern».

337. Τό θέμα άνακαλεΐ στή μνήμη τή σφαγή τών ίερών βοδιών τοϋ θεοΰ Ύπερίωνα ("Ηλιου)
στό νησί Θρινακία άπό τούς συντρόφους τοΰ 'Οδυσσέα ('Οδύσσεια, μ, 353-365).

338. Burkert, Homo Necans, σ. 153-161- πρβ. καί P. Vidal-Naquet, Κυνήγι καί θυσία στήν Όρέ-
στεια τοΰ Αισχύλου, Μύθος και τραγωδία, σ. 160.

339. Burkert, Homo Necans, σ. 160-161.

340. Bremmer, Scapegoat Rituals.

341. Αύτόθι, σ. 275.

342. Αύτόθι, σ. 287.
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Τό τρίτο στοιχείο είναι ή συμμετοχή στόν λιθοβολισμό αναρίθμητων βουκό-
λων (μυρίων γαρ εκ χερών, στ. 328), δηλαδή ή συμμετοχή τοϋ συνόλου τής κοι-
νότητας, έπίσης τυπικό στοιχείο τής τελετουργίας343.

Ία παραπάνω σημεία παραπέμπουν στήν άπομάκρυνση τοϋ μιάσματος άπό τήν
πόλη344, στήν τελετουργία τοϋ άποδιοπομπαίου τράγου καί στήν έξουδε-
τέρωση τοϋ κακοϋ και τοϋ παρείσακτου, πού στήν Αθήνα τελούνταν κατά τήν ιω-
νική έορτή τών Θαργηλίων πρός τιμήν τού Απόλλωνος άλλά καί τής Αρτέμιδος
(κυρίως τοϋ Απόλλωνος Δηλίου καί τής Αρτέμιδος Δηλίας) στις 6 τοϋ Θαργη-
λιώνος, τήν άνοιξη345. Ή βασική ίδέα τής έορτής, πού σχετιζόταν μέ τήν έποχιακή
άνανέωση, ήταν ότι δέν μπορούσε νά γίνει μιά καινούργια άρχή προτού καθαρθεΐ
ή παλαιά κατάσταση346. Αξίζει νά σημειωθεί ότι τήν ϊδια ήμέρα έορταζόταν στήν
Αθήνα ή έπέτειος τής έκπόρθησης τής Τροίας, τής νίκης στή μάχη τοϋ Μαρα-
θώνα καί τής νίκης στις Πλαταιές347. Φαίνεται δηλαδή ότι άπό μιά έποχή καί πέρα
ύπήρχε συσχετισμός τής τελετουργίας τοϋ φαρμακοϋ μέτή στρατιωτική νίκη.

Οί τρεις τελετουργίες άποχωρισμοϋ πού έντοπίσαμε καί άφοροϋν
τήν Ταυρίδα τής ύστερης άρχαϊκής και τής πρώιμης κλασικής έποχής σχετί-
ζονται μέ τρεις διαφορετικές έορτές: τά Άπατούρια, τά Βουφόνια καί τά Θαργή-
λια. Τό κοινό σημείο καί τών τριών έορτών είναι ό μεταβατικός τους χαρακτή-
ρας. Πρόκειται και στις τρεις περιπτώσεις γιά έορτές πού πέφτουν πάνω σέ πε-
ριόδους έποχιακών μεταβολών: τά Βουφόνια έορτάζουν τό τέλος τοϋ παλαιοϋ
έτους (θερινό ήλιοστάσιο), ένώ τά Άπατούρια καί τά Θαργήλια έορτάζονταν τό
φθινόπωρο καί τήν άνοιξη άντίστοιχα, δηλαδή έπίσης σέ περιόδους έποχιακών
μεταβολών. Αξίζει, τέλος, νά σημειωθεί ότι τά Άπατούρια καί. τά Θαργήλια άπο-
τελοϋν τις μοναδικές έορτές κατά τις όποιες γίνονταν μέ βεβαιότητα έγγραφές
μελών στις άττικές φρατρίες348. Έτσι ό έορτασμός τής έγκατάλειψης μιάς έπο-
χιακής φάσης τοϋ έτους συμπίπτει μέ τόν έορτασμό τής έγκατάλειψης μιάς
φάσης τής ήλικίας τοϋ άνθρώπου, τής παιδικής. Στήν περίπτωση μάλιστα τών
Βουφονίων διαφαίνεται καί μιά γονιμική πλευρά τής λατρείας. Ό θάνατος τών
βοδιών μέ στόχο τήν άναπαραγωγή τοϋ βασικού αύτοϋ μέσου γιά τήν άνθρώ-
πινη τροφή καί ύπαρξη στήν Ταυρίδα συνδέεται άμεσα μέ τήν έγκατάλειψη τής

343. Αύτόθι.

344. Burkert, Τελετουργία, σ. 119-120.

345. Parke, ο.π. (σημ. 136), σ. 146-147. Μέ τή θυσία τών άποδιοπομπαίων τράγων, τών φαρ-
μακών, ή πόλη έξασφάλιζε καλοτυχία στούς κόλπους της γιά τήν έπόμενη χρονιά. Γιά τή γιορτή
πρβ.γενικά καί Parker, Polytheism, σ. 481-483.

346. Bremmer, Scapegoat Rituals, σ. 292.

347. Αύτόθι, σ. 291 σημ. 99 (πηγές).

348. Lambert, Phratries, σ. 216.
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παιδικής φάσης στή ζωή τών άγοριών καί τήν εισαγωγή τους σέ μιά νέα ηλικι-
ακή κατάσταση, ή όποία έχει άπώτερο στόχο τήν άναπαραγωγή τής ομάδας.

Κορίτσια

Όπως ήδη παρατηρήθηκε άπό τήν Tzanetou (2000), ώς φάση άποχωρισμού
άπό τήν οικογένεια στό Άργος και τήν παιδική ήλικία πρέπει νά θεωρηθεί ή θυσία
τής 'Ιφιγένειας στήν Αύλίδα. Ή ύποκατάσταση τής άνθρωποθυσίας τής 'Ιφιγένειας
άπό θυσία ζώου συνιστά δηλαδή μιά διαβατήρια τελετουργία πού επικυρώνει καί
στήν περίπτωση τών κοριτσιών τό πέρασμα άπό τήν παιδική ήλικία στή φάση τής
προετοιμασίας γιά τήν ένηλικίωση349. Ή θυσία ζώου στά κορίτσια ισοδυναμεί, λοι-
πόν, στήν περίπτωσή μας μέ τήν κοπή καί τήν άφιέρωση τής κόμης στά άγόρια350.

Μεταιχμιακό στάδιο (πεδίο δράσης Αρτέμιδος = 2ο στάδιο Van Gennep)
Άγόρια

Πρόκειται γιά τή φάση τής Ταυρίδας ή όποία εΐναι ή περιθωριακή φάση τής
άντιστροφής τών άξιών καί τής άταξίας καί βρίσκεται στό πεδίο δράσης τής
Αρτέμιδος. Έδώ ό μανιακός Όρέστης, τού όποιου ή μανία οφείλεται στο μίασμα
πού δέν έχει καθαρθεϊ άκόμα, συμβολίζει τόν άδάμαστο καί άγριο έφηβο τού
όποιου ή κατάσταση είναι μεταβατική μέχρι τή θεραπεία του άπό τήν Άρτεμη.

Διαβάζοντας κανείς ύπό αύτό τό πρίσμα τό κείμενο, μπορεί νά διακρίνει δι-
άφορες δράστηριότητες/δοκιμασίες τού Όρέστη μέχρι τή στιγμή πού γίνεται ή
άναγνώριση τών δύο άδελφιών. Οί δοκιμασίες αύτές είχαν τά άκόλουθα χαρα-
κτηριστικά:

ί. Οί άρρενες συμμετέχοντες ήταν μέλη τής άριστοκρατίας τής

ύστερης άρχαϊκής καί πρώιμης κλασικής έποχής

Άν λάβουμε ύπόψη ότι μιλώντας μας γιά τόν Όρέστη ό Εύριπίδης μάς μιλάει
γιά τον γιό ένός βασιλιά, κληρονόμο τοϋ Άργους, στοιχείο πού ύπενθυμίζεται
συνεχώς μέσα στό κείμενο, είναι λογικό νά ύποθέσουμε ότι οί συμμετέχοντες
στις δοκιμασίες πρέπει νά ήταν νεαροί Αθηναίοι άριστοκράτες κυνηγοί. Τούτο
ύποστηρίζεται άπό τρία στοιχεία:

349. Dowden, ο.π. (σημ. 201), σ. 24-25, 35-36, 41-42· }. Larson, Greek Heroine Cults (Madison/
Wisconsin 1995), σ. 191 σημ. 25 κα'ι 27.

350. Ή προαναφερθείσα κατά τήν παράθεση τής ιστορίας τής ερευνάς άποψη τοϋ Henrichs
(Human Sacrifice) δτι ή άνθρωποθυσία τών κοριτσιών ισοδυναμεί μέ τή συμβολική ροή τοΰ
αίματος τών άγοριών δέν φαίνεται, συνεπώς, νά ισχύει στή δική μας περίπτωση.
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1. Ή ορολογία πού χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει κοινωνικά τον Όρέ-
στη και τον Πυλάδη εΐναι χαρακτηριστική καί τονίζει τήν εύγενική τους κα-
ταγωγή351: Σέ δύο μόνο στίχους ή 'Ιφιγένεια δίνει στόν Όρέστη όλους σχεδόν
τούς χαρακτηρισμούς τών μελών τής άττικής άριστοκρατίας τής άρχαϊκής
έποχής: άριστος, ευγενής, φίλος (ώ λήμ' άριστον ώς απ ευγενούς τίνος / ρίζης
πέφυκας, τοις φίλοις τ'ορθώς φίλος, στ. 609-610). Όπως παρατήρησε ό Calame,
ή λέξη ξύζυγος (στ. 250) είναι συνώνυμη μέ τή λέξη εταίρος352, πού έπίσης χαρα-
κτηρίζει τούς άριστοκράτες τής άρχαϊκής Άττικής353.

2. Μεταξύ τών ομάδων πού συμμετείχαν σέ αύτές τις δοκιμασίες ύπήρχε
άμιλλα (στ. 411). Ή άμιλλα, δηλαδή ό άνταγωνισμός, θεωρείται άπό τήν έρευνα
ώς τυπικό φαινόμενο τών άριστοκρατικών ομάδων τής άρχαϊκής Άττικής354.

3. Τήν άμιλλα πού άναπτυσσόταν σέ αύτούς τούς χώρους μεταξύ τών διαφό-
ρων νεανικών ομάδων ό Εύριπίδης τήν άποκαλει φιλόπλουτον (στ. 411), οί δέ
συμμετέχοντες πάσχιζαν νά έπιστρέψουν στά μέλαθρά τους μέ αύξημένα άγα-
θά355. "Ενα τρίτο στοιχείο δηλαδή ήταν ή άναζήτηση τού πλούτου. Ό πλούτος
ήταν έπίσης βασική προϋπόθεση συμμετοχής στήν άττική άριστοκρατία τής
άρχαϊκής και πρώιμης κλασικής έποχής356.

Όλα αύτά υποδηλώνουν μιά ειδική σχέση τών δραστηριοτήτων αύτών μέ
τήν άριστοκρατία. Αναμφίβολα δέν μπορούσε κατά τήν άρχαϊκή καί πρώιμη
κλασική έποχή ό καθένας, γιά παράδειγμα ένας φτωχός χωρικός, νά συμμετά-
σχει σέ αύτές. Ή στάση τού Εύριπίδη άπέναντι σέ άνθρώπους μέ τέτοιες «άπλη-
στες» συνήθειες ήταν άρνητική357.

ii.'H στρατιωτική συντροφικότητα

"Ενα σημαντικό στοιχείο αύτού τού δεύτερου σταδίου εΐναι ότι ό άριστοκρά-
της 'Ορέστης δέν περνά τις δοκιμασίες μόνος του άλλά έχοντας ώς σύντροφο

351. Για τήν ευγενική καταγωγή ώς κύριο χαρακτηριστικό τών άριστοκρατών τής άρχαϊκής
και πρώιμης κλασικής Άττικής βλ. Knittlmayer, Aristokratie, σ. 75 σημ. 365.

352. C. Calame, Les chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque I. Morphologie, fonction reli-
gieuse et sociale, Rome 1977, σ. 370 σημ. 23.

353. E. Stein-Hölkeskamp, Lebensstil als Selbstdarstellung. Aristokraten beim Symposion, σέ:
I. Wehgartner (έπιμ.), Euphronios und seine Zeit. Kolloquium in Berlin 19.120. April 1991 anläßlich
der Ausstellung Euphronios, der Maler, Berlin 1992, σ. 42-43.

354. Αύτόθι, σ. 40.

355. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 411: αύξοντες μελάθροισιν,

356. Knittlmayer, Aristokratie^. 110-111 σημ. 561.

357. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 414-421: φίλα γαρ έλπις Ϋγένετ' έπι πήμασι βροτώνί
/ άπληστος άνθρώποις, / ολβου βάρος οί φέρονται / πλάνητες έπ' οΐδμα πόλεις <τε> βαρβάρους
περώντες, / κοινω δόξαι- / γνώμα δ'οις μεν άκαιρος ολ / βου, τοϊς δ'ές μέσον ήκει.
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τον Πυλάδη358. Αύτός ό συντροφικός χαρακτήρας τών δύο νέων δηλώνεται μέ
πλειάδα χαρακτηρισμών όπως συλλήπτωρ πόνου (στ. 95), τώι ξυζύγωι (στ. 250),
ώ συγκυναγε και συνεκτραφείς έμοι (στ. 709).

Ό Πυλάδης, ό γιος τοϋ Στρόφιου άπό τή Φωκίδα, παρουσιάζεται στο έργο
νά είναι νεότερος άπό τόν Όρέστη, άφοϋ, όταν θυσιάστηκε ή 'Ιφιγένεια στήν
Αύλίδα καί ό Όρέστης ήταν νήπιο, ό Πυλάδης δέν εΐχε γεννηθεί άκόμα (στ. 60,
920-921). Παρ' όλα αύτά σέ όλες τις περιπτώσεις όπου παρεμβαίνει εΐναι ό συμ-
βουλάτορας τοϋ Όρέστη. 'Άν καί εΐναι θεωρητικά νεαρότερος, στήν ούσία λει-
τουργεί σάν μεγαλύτερος φίλος, περισσότερο νουνεχής καί έμπειρος359. Ή σχέ-
ση του πρός τόν Όρέστη μοιάζει πολλές φορές μέ τή σχέση άξιωματικοϋ πρός
νεοσύλλεκτο. Τούτο διαφαίνεται άπό έρωτήσεις τοϋ Όρέστη τοϋ τύπου Πυλά-
δη ...τί δρώμεν; (στ. 95-96), ένώ όταν ό Όρέστης λιποθυμά ό Πυλάδης σπεύ-
δει νά τόν προστατεύσει (στ. 310-314). 'Επίσης πάρα πολλές λέξεις άπό τό στόμα
τοϋ Πυλάδη άποτελοϋν τμήματα τής στρατιωτικής ορολογίας. "Ετσι, γιά παρά-
δειγμα, τονίζει τό άπαράδεκτο τής λιποταξίας (φεύγειν μεν ούκ άνεκτόν, στ. 104)
καί τής προδοσίας (προδούς σεσωσθαι, στ. 679)360, τή σημασία τοϋ θάρρους
(στ. 114-115) καί τής αύτοθυσίας γιά τόν φίλο (στ. 650).

Είναι φανερό ότι ό Πυλάδης έχει στρατιωτική πείρα άφοϋ έπικαλεΐται τήν
όπλιτική ήθική, ένώ στόν Όρέστη τίποτα δέν δείχνει ότι προϋπήρξε στρατιώ-
της. Ό Όρέστης εΐναι προφανώς αύτός πού θέλει νά γίνει οπλίτης.

iii.'H ομοιότητα μέ τή λακωνική κρυπτεία

1. Όπως οί κρύπτες, έτσι καί οί Όρέστης και Πυλάδης έξορίζονται361 άπό τήν
πόλη καί άπό τήν οποιαδήποτε έπικοινωνία μέ τούς άλλους πολίτες. Είναι, όπως
διαπιστώσαμε στό προηγούμενο στάδιο, φαρμακοΡ62. Στήν Ταυρίδα ό Όρέστης
εΐναι ένας έξόριστος363. Τό μοτίβο αύτό εΐναι, όπως ειπώθηκε (Bierl), έπίσης τυ-
πικό γνώρισμα τοϋ έφήβου πού έχει σπάσει τόν ήθικό κώδικα τής πατρίδας του.
Ταυτόχρονα είναι καί ή έλπίδα τοϋ τόπου του364.

358. Αξίζει νά σημειωθεί δτι τό όνομα «Πυλάδης» έμπεριέχει τή λέξη «πύλη», δηλαδή τό
«πέρασμα» άπό τή μιά κατάσταση στήν άλλη.

359. Άλλη άποψη έχει ό Bierl (Orestes, σ. 88-93), σύμφωνα μέ τήν όποία ό Πυλάδης άποτε-
λεΐ τό «γήινο ύποκατάστατο τοϋ Απόλλωνος».

360. Οί εκφράσεις αύτές θυμίζουν τόν έφηβικό δρκο, στ. 7: ουδέ λείψω τον παραστάτην,
Pélékidis, δ.π. (σημ. 143), σ. 113.

361. Πλούταρχος, Λυκούργος, 28,2: τών νέων οί άρχοντες δια χρόνου τούς μάλιστα νοϋν έχειν
δοκοΰντας εις τήν χώραν άλλως έξέπεμπον.

362. Γιά τούς κρύπτες ώς φαρμακούς βλ. Ducat, Spartan Education, σ. 303.

363. Ευριπίδης,'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 511-512: φυγάς <δ'> άπήρας πατρίδος, ή ποίαι τύ-
χη ι; / φεύγω τρόπον γε δή τιν' ούχ έκών έκών.

364. Αύτόθι, στ. 928: τό δ'Άργος πρός σέ νϋν αποβλέπει-,
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2. Για να έκπληρώσει τον ρόλο πού τοϋ ανέθεσε ό Απόλλων, ό 'Ορέστης πρέ-
πει πρώτα νά περιπλανηθεί διά μακρού (στ. 480) στή στεριά365 κα'ι στή θάλασσα366.
Στήν Ταυρίδα, στόν ίερό χώρο τής Αρτέμιδος, φτάνει λοιπόν ύστερα άπό περι-
πλανήσεις. Δύο φορές μέσα στό έργο, μία στήν άρχή (στ. 84) και μία στό τέλος
(στ. 1455), ό 'Ορέστης περιγράφεται έπίσης ώς περιπόλων καθ' 'Ελλάδα, δηλαδή
κατά λέξη ώς τό άτομο πού γυρίζει γύρω άπό τις πόλεις τής Ελλάδας χωρίς
νά μπαίνει στο έσωτερικό τους367. Ή περιπλάνηση είναι, σύμφωνα μέ τόν Πλάτωνα,
ένα βασικό χαρακτηριστικό τών κρυπτών368.

3. Ή Ταυρίδα, όπου έκτελεϊ τις δοκιμασίες του ό 'Ορέστης, είναι, όπως ειπώ-
θηκε, ένας μεθοριακός και άγριος τόπος, ό όποιος άποκαλείται χώρα, μακριά
άπό τά σπίτια και τά καλλιεργήσιμα χωράφια, όπου ζοΰν μόνο κοπάδια. Αύτός
είναι καί ό τόπος δράσης τών κρυπτών369.

4. Μόλις άποβιβάζονται στήν Ταυρίδα, ό Πυλάδης λέει ότι τήν ημέρα πρέπει
νά κρυφτούν σέ μιά σπηλιά (κρύψωμεν δέμας / κατ' αντρ', στ. 106-107), ένώ τή
νύχτα πρέπει νά τολμήσουν (δταν δέ νυκτός όμμα λυγαίας μόληι, / τολμητέον,
στ. 110-111), πράγμα πού κατά τήν άριστοτέλεια έκδοχή παραπέμπει στή λα-
κωνική κρυπτεία, όπου οί κρύπτες κρύβονταν και ξεκουράζονταν τήν ήμέρα καί
έκτελοϋσαν τις άποστολές τους τή νύχτα370.

5. Κατά τήν άφιξή τους στήν Ταυρίδα ό 'Ορέστης κάι ό Πυλάδης άποκαλούνται
συνεχώς νεανίαι (στ. 242,264), είναι λοιπόν νέοι, όπως και οί κρύπτες371.

6. Οί νέοι 'Ορέστης κάι Πυλάδης δέν φέρουν άλλον οπλισμό πλήν ένός σιδερέ-
νιου (σιδήρωι, στ. 298) ξίφους, τό όποιο άποκαλείται φάσγανον (στ. 322, 332) κάι ξί-
φος (στ. 296, 323). Ίο έπιθετικό αύτό όπλο, τό όποιο ό 'Ορέστης χρησιμοποιεί στή
σφαγή τών βοδιών καί, μαζί μέ τόν Πυλάδη, στή μάχη έναντίον τών βουκόλων, άνα-
καλεΐ στή μνήμη τά έγχειρίδια τών κρυπτών. Κατά τον Αριστοτέλη, τά έγχειρίδια, γιά
τή μάχη έκ τοϋ σύνεγγυς, ήταν τά μοναδικά όπλα πού δίνονταν στούς κρύπτες372.

365. Αύτόθι, στίχος 81: δρόμους τε πολλούς έξέπλησα καμπίμους.

366. Αύτόθι, στ. 408-409: tέπλευσανf έπι πόντια κύματα- στ. 422-425: πώς τάς συνδρομάδας
πέτρας, / πώς Φινεΐδας Ϋάΰπν/ουςΫ άκτάς έπέρα/σαν.

367. Vidal-Naquet, 'Εφηβεία, σ. 184.

368. Πλάτων, Νόμοι, 633b-c: πλανωμένων διά πάσης τής χώρας· Ducat, Spartan Education,
σ. 283-284,303,308.

369. Ducat, Spartan Education, σ. 298.

370. Σύμφωνα μέ τόν Αριστοτέλη, τόν όποιο παραθέτει ό Πλούταρχος (Λυκούργος, 28, 3), οί
δέ (seil, κρύπτες) μεθ' ήμέραν μέν εις άσυνδήλους διασπειρόμενοι τόπους, άπέκρυπτον έαντούς
και άνεπαύοντο, νύκτωρ δέ κατιόντες εις τάς όδούς τών ειλώτων τόν άλισκόμενον άπέσφαττον.

371. Ducat, Spartan Education, σ. 296.

372. Πλούταρχος, Λυκούργος, 28, 3: έχοντες έγχειρίδια και τροφήν άναγκαίαν, άλλο δ' ούδέν-
Ducat, Spartan Education, σ. 298-299.
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7. Τέλος, ό Όρέστης κάι ό Πυλάδης συσχετίζονται δύο φορές μέ τήν ϊδια τή
Σπάρτη. Στή μία περίπτωση άναφέρεται ότι άφησαν πίσω τους τον εϋυδρον δο-
νακόχλοον / λιπόντες Εύρώταν» (στ. 399-400), ένώ στήν άλλη παραλληλίζονται
μέ τούς Σπαρτιάτες Διόσκουρους (στ. 272)373. Προς αύτήν τήν κατεύθυνση οδη-
γεί ό παραλληλισμός τοϋ Όρέστη και τοϋ Πυλάδη μέ τούς Διόσκουρους, καθώς
καί ή άναφορά στήν προέλευσή τους άπό τήν κοιλάδα τοϋ Εύρώτα374.

iv. To κυνήγι

Ό μανιακός Όρέστης άφήνει, όπως είδαμε, τούς Δελφούς καί τόν χώρο δράσης
τοϋ Απόλλωνος γιά τήν Ταυρίδα, τόν χώρο δράσης τής Αρτέμιδος, μέ σκοπό νά
κλέψει τό ξόανο τής θεάς. Εΐναι, λοιπόν, πρώτα άπ' όλα, όπως καί ό Πυλάδης, κυ-
νηγός. Τούτο ένισχύεται άρχικά άπό τήν παρομοίωση τοϋ Όρέστη κατά τήν άφιξή
του στήν Ταυρίδα μέ κυνηγό πού φωνάζει δυνατά (βοάι κυναγός ώς, στ. 284) καί μέ
άρπακτικό λιοντάρι (Λέων όπως, στ. 297)· στή συνέχεια άπό τούς χαρακτηρισμούς
τοϋ Όρέστη και τοϋ Πυλάδη μέσα στο κείμενο ώς άγοριών πού κυνηγούσαν375
καί άνατράφηκαν μαζί (στ. 709: ώ συγκυναγε και συνεκτραφείς έμοί), άλλά καί
μέ τόν παραλληλισμό τους μέ τούς Σπαρτιάτες Διόσκουρους (στ. 272: Διοσκό-
ρω), τούς κατεξοχήν κυνηγούς, φημισμένους γιά τήν άρπαγή τών Λευκιππίδων376.

Τό άντικείμενο τοϋ κυνηγιού ήταν άρχικά τό άγαλμα τής Αρτέμιδος καί άργό-
τερα ή 'ίδια ή 'Ιφιγένεια. Γενικά τό θέμα τού κυνηγιού στο έργο κυριαρχεί άπό τήν
άρχή ώς τό τέλος σέ όλους τούς άρρενες συμμετέχοντες. "Ετσι, βλέποντας τόν
Όρέστη και τον Πυλάδη, οί βουκόλοι άποφάσισαν θηράν τε τήι θεώι σφάγια τάπι-
χώρια (στ. 280), ένώ μετά τή σύλληψή τους άπό τούς βουκόλους οί κυνηγοί Όρέ-

373. Ducat, Spartan Education, a. 179-222.

374. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 399-400: τίνες ποτ' άρα τόν εϋυδρον δονακόχλοον /
λιπόντες Εύρώταν. Οί Διόσκουροι λατρεύονταν ώς ή κατεξοχήν θεϊκή ένσάρκωση τοΰ νέου αθλητή
πού μετά τή μύησή του έπαιρνε τή θέση τοΰ όπλίτη-πολίτη, βλ. Calame, ο.π. (σημ. 352), σ. 170 σημ.
41,δπου βιβλιογραφία.

375. Νεότερες μελέτες δείχνουν δτι πέρα άπό τήν τραγωδία ή σχέση έφηβείας και κυνηγιού
τήν έποχή τοΰ Εύριπίδη είναι έπιβεβαιωμένη και στή γλυπτική. Στό συμπέρασμα αύτό κατέληξε
ή Schild-Xenidou (δ.π. [σημ. 130], σ. 261), ή όποία έδειξε δτι δλες οί γνωστές παραστάσεις άνα-
γλύφων μέ θέματα κυνηγών άπεικονίζουν έφήβους. Ό λόγος είναι δτι οί κυνηγοί άπεικονίζονται
πάντα γυμνοί ή έλαφρά ένδεδυμένοι καί φέρουν έλαφρύ οπλισμό. Ωριμότεροι άνδρες δέν άπει-
κονίζονται ποτέ σέ αύτά τά άνάγλυφα, τά όποια έμφανίζονται σίγουρα στά μέσα τοΰ 5ου αί. π.Χ.,
γιά νά γίνουν τοΰ συρμοΰ στόν 4ο αί. π.Χ. (αύτόθι, σ. 256 κ.έ.).

376. Burkert, Τελετουργία, σ. 125. Γιά τή χρήση καί τή σημασία τοΰ θέματος τής άρπαγής
τών Λευκιππίδων άπό τούς Διόσκουρους στήν πρώιμη κλασική άγγειογραφία βλ. Ε. Köhne, Die
Dioskuren in der griechischen Kunst von der Archaik bis zum Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr.,
Antiquitates. Archäologische Forschungsergebnisse 15, Hamburg 1998, σ. 134-145.
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στης καί Πυλάδης γίνονται οί ίδιοι θηράματα και άπειλοϋνται καθ' όλη τή διάρ-
κεια τοϋ έργου νά θυσιαστούν (στ. 1324,1426).

Έπίσης καί ό Θόας είναι κυνηγός, άφοϋ καί αύτός θέλει τό άγαλμα καί δι-
ακαώς έπιθυμεΐ νά τό κρατάει στήν Ταυρίδα. Όπως διαφαίνεται άπό τό όνομά
του άλλά και άπό τήν έξήγηση πού δίνεται στό έργο (στ. 32-33), ό Θόας τρέχει
πολύ γρήγορα, άρα μπορεί νά διανύσει μεγάλη άπόσταση σέ λίγο χρόνο. Ή ηλι-
κία. του δέν προσδιορίζεται άμεσα, παρουσιάζεται όμως ώς άγαμος, άρα πρέπει
νά είναι καί αύτός νέος, άν καί μεγαλύτερος άπό τον Όρέστη.

Σέ άντίθεση πρός τόν Όρέστη καί τόν Πυλάδη, στόν βάρβαρο (στ. 31) Θόα
άρέσει τό αίμα καί ή βία. Είναι συνεπής πρός τούς (βάρβαρους) νόμους τής πα-
τρίδας του, πρός τόν στόχο του, πού είναι καί έδώ τό καλό τής πατρίδας του377,
γι' αύτό και δέν γεννώνται έντονα αισθήματα άντιπάθειας έναντίον του378.

ν.Σύλληψη καί κίνδυνος θανάτωσης

Αμέσως μετά τον λιθοβολισμό τους οί δύο νέοι συλλαμβάνονται άπό τούς βου-
κόλους καί οδηγούνται άρχικά στόν Θόα (στ. 333) και μετά στήν Ιφιγένεια (στ.
335). Διατρέχουν τόν κίνδυνο νά θανατωθούν και νά θυσιαστούν στή θεά λόγω τού
γνωστοϋ βάρβαρου έθίμου τών κατοίκων τής Ταυρικής Χερσονήσου (στ. 333-336).

Ή συμμετοχή τών γυναικών στις δοκιμασίες τών άγοριών

1. Ανάκριση μέ στόχο τήν έξακρίβωση τής καταγωγής τών

ύποψηφίων

Μόλις οδηγούνται μπροστά στήν ιέρεια, ή 'Ιφιγένεια άρχίζει ένα είδος λε-
πτομερειακής έξέτασης ύπό μορφήν έρωτήσεων πού έχουν χαρακτήρα άνάκρι-
σης. Όλες οί έρωτήσεις έχουν, θά λέγαμε, ληξιαρχικό χαρακτήρα καί άποσκο-
ποΰν στήν έξακρίβωση τής καταγωγής και τής οικογενειακής ταυτότητας τών
ύποψήφιων θυμάτων. Οί έρωτήσεις της είναι συγκεκριμένες καί άφορούν:

- τό όνομα τής φυσικής τους μητέρας (στ. 472),

- τό όνομα τοϋ πατέρα (στ. 473),

- τό όνομα τής άδελφής (στ. 473),

- τόν τόπο καταγωγής τους (στ. 479),

- τό άν είναι άδέλφια (στ. 497),

- τό όνομα πού τούς έδωσε ό πατέρας τους (στ. 499),

377. Cropp, Commentary, σ. 49.

378. Ό Θόας φαίνεται δτι έκπροσωπεϊ τήν παλαιά τάξη πραγμάτων, δηλαδή τόν παραδοσι-
ακό τρόπο γιά τις μυήσεις έφήβων. Θά μπορούσε νά παραλληλιστεί μέ τούς ραβδούχους, τούς
μεγαλύτερους σέ ηλικία νέους τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος Όρθιας στή Σπάρτη.
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- τό όνομα τής πόλης τους (στ. 505), κάι τέλος

- τό αν ζουν οί γονείς τους (στ. 543-555).

2.Ή έπίκληρος 'Ηλέκτρα καί ή άναχώρηση τοϋ Πυλάδη γιά τόν

οΐκο

Ή 'Ιφιγένεια ζητάει άπό τόν Πυλάδη νά μή συμμετάσχει στή θυσία, μέ άλλα
λόγια νά άποχωριστεΐ τόν Όρέστη χωρισθείς σέθεν (στ. 596) και νά έπιστρέψει
στό Άργος. Ό νεαρός Όρέστης, λοιπόν, πρέπει νά θυσιαστεί άκολουθώντας τις
άξίες πού ή πόλις αναγκάζει (στ. 595), ένώ ό Πυλάδης πρέπει νά έπιστρέψει στόν
οΐκο άκολουθώντας τις οικογενειακές άξίες. Τούτο μέ βάση όσα είπαμε δέν πρέ-
πει νά προξενεί έκπληξη, άφοϋ ό Πυλάδης στή συνάφεια αύτή είναι μεγαλύτε-
ρος άπό τόν Όρέστη καί έχει ήδη όπλιτική πείρα.

Στό σημείο αύτό ό Όρέστης πιέζει τόν Πυλάδη νά έπιστρέψει στό Άργος καί
νά νυμφευτεί τήν άδελφή του τήν 'Ηλέκτρα καί νά κάνει παιδιά μαζί της ώστε νά
μή σβήσει ό οίκος: παιδας έξ έμής όμοσπόρου / κτησάμενος, ήν εδωκά σοι δάμαρτ'
έχειν, / ονομα τ'έμοϋ γένοιτ'άν, οϋδ'άπαις δόμος/ πατρώιος ούμός έξαλειφθείη ποτ'
άν (στ. 695-698). Ό Πυλάδης, τελικά, κάνει τήν έπιλογή αύτή, έπιλέγει δηλαδή τή
σύναψη γάμου καί τή δημιουργία οικογένειας -πρέπει δηλαδή, σύμφωνα μέ τις
άρχαΐες συνήθειες, νά ήταν περίπου 30 χρόνων379- καί άπό αύτό τό σημείο καί
πέρα ούσιαστικά -καί μέ έξαίρεση τό σημείο τής άναγνώρισης- έξαφανίζεται άπό
τό σκηνικό.

Αξίζει νά σημειωθεί ότι ό Πυλάδης δέχεται νά νυμφευθεί τήν άδελφή τοϋ
Όρέστη 'Ηλέκτρα, ή όποία πλέον μετά τόν θάνατο τοϋ Όρέστη θά ήταν
έπίκληρος (έγκληρον ώς δη σήν κασιγνήτην γαμών, στ. 682)380.

3.Ή λόγχη τοϋ Πέλοπα καί ή άναχώρηση τού πολεμιστή Όρέστη

γιά τήν πόλη

Κατά τήν άπαρίθμηση τών άναγνωριστικών σημείων άνάμεσα σέ άδελφό καί
άδελφή, ό Όρέστης ύπενθυμίζει στήν 'Ιφιγένεια ότι ό παππούς της ό Πέλοπας
τής εΐχε κληροδοτήσει τή λόγχη, τήν όποία αύτή έκρυβε στό πατρικό της σπί-
τι381. Σέ άντιδιαστολή προς τό βέλος, ή λόγχη ύποδηλώνει τόν οπλίτη. Τούτο

379. Τις άρχαΐες πηγές παραθέτει ή Waldner, Initiation, σ. 238 σημ. 74.

380. "Οπως παρατήρησε ό Cropp (Commentary, σ. 218), ό δρος έγκληρος ισοδυναμεί έδώ μέ
τόν τεχνικό δρο έπίκληρος.

381. Ευριπίδης,Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 823-826: λόγχην ...έν παρθενώσι τοισι σοϊς κεκρυμμέ-
νην. Ή Hartigan (Deceit, σ. 123) θεωρεί τήν άναφορά στό σημείο αύτό άπό τόν Εύριπίδη στή λόγ-
χη τοΰ Πέλοπα άπλώς ώς άλλο ενα τεκμήριο πού χρησιμοποιεί ό Όρέστης γιά τήν ολοκλήρωση
τής άναγνώρισης άπό τήν άδελφή του. Τό ϊδιο καί ή Goff (Violence, σ. 115), ή όποία προσθέτει δτι
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δέν φαίνεται να έχει κάποια σημασία, έκτος κι άν δεχτούμε ότι ό Εύριπίδης
ύπαινίσσεται το ένδιαφέρον τού νεαρού Όρέστη νά άποκτήσει τή λόγχη και νά
γίνει οπλίτης382.

Ή συμπεριφορά τής 'Ιφιγένειας άντιστοιχεΐ στή συμπεριφορά τής ιδεατής
Αθηναίας μητέρας/άδελφής/συζύγου. Αφήνει τόν μικρότερο άδελφό της Όρέ-
στη νά ψάξει τό όπλο τοϋ παππού του, όπως ή Αίθρα άφησε τόν Θησέα νά πά-
ρει τό ξίφος καί τά σανδάλια τοϋ Αιγέα383, καί τόν στέλνει στήν «πόλη», δηλαδή
στήν ένωση τών πολιτών. Τό θέμα είναι γνωστό κάι στήν άττική άγγειογραφία
ήδη άπό τόν 6ο αί. π.Χ. Πρόκειται γιά τό άγαπητό θέμα τής «άναχώρησης τοϋ
πολεμιστή», όπου τις περισσότερες φορές είναι γυναίκες (μητέρες, άδελφές ή
σύζυγοι) αύτές πού δίνουν τά όπλα στούς νεαρούς πολεμιστές384.

Κορίτσια

ΐ.Ή 'Ιφιγένεια ώς έφηβικό πρότυπο τών κοριτσιών

Τό 2ο στάδιο τοϋ Van Gennep άποτελεΐ όμως παράλληλα μεταιχμιακή φάση
και γιά τά κορίτσια. Ύπό αύτή τήν έννοια ή 'Ιφιγένεια άποτελεΐ πρότυπο τών
κοριτσιών τής έφηβικής ήλικίας385, κάτι άντίστοιχο μέ τό πρότυπο τοϋ Όρέστη
γιά τούς άρρενες έφήβους. Τούτο είναι έμφανές κυρίως έπειδή τυπικά χαρα-
κτηρίζεται ώς κόρη (στ. 19), τταϊδ' (στ. 22), παρθένος (στ. 562) και θυγάτηρ (στ.
562)386.

Έπίσης, πολλά σημεία στό κείμενο πού σχετίζονται μέ τήν Ιφιγένεια ένσαρκώ-
νουν τά γνωρίσματα καθώς και τά προβλήματα τών κοριτσιών τής έφηβικής ήλικί-
ας387. Στήν Ταυρίδα, όπου είναι κρυμμένη, έναν τόπο πού θά μπορούσαμε -ύπό

ή λόγχη υπογραμμίζει τήν έξοικείωση τής Ιφιγένειας μέ τή «familial violence». Ό Whitman (Εύρι-
πίδης,, σ. 41), αντίθετα, πιστεύει οτι μέ αύτόν τόν τρόπο ό Εύριπίδης προσπαθεί νά συνδέσει τόν
Όρέστη καί τήν 'Ιφιγένεια μέ τήν ήρωική πλευρά τών Πελοπιδών.

382. Κατά τόν Hughes (ο.π., σημ. 203, σ. 127), ή λόγχη είναι «appropriate to an initiation into
the military or the adult hunting community».

383. Πλούταρχος, Θησεύς, 6,1 -3.

384. Α. Β. Spiess, Der Kriegerabschied auf attischen Vasen der archaischen Zeit, Europäische Hoch-
schulschriften, Archäologie, 39 (Frankfurt/M. 1992), σ. 121-124- Knittlmayer, Aristokratie, σ. 50-53·
Waldner, Initiation, a. 99,188.

385. Henrichs, Human Sacrifice, σ. 207: «the prototype of unmarried girls».

386. Για τούς ορούς αύτούς πού χαρακτηρίζουν τό νεαρό τής ήλικίας της βλ. Heinrich, Epinetron,
σ. 82. Αξίζει να σημειωθεί ότι πουθενά στό έργο ή 'Ιφιγένεια δέν αναφέρεται ώς γυνή, δηλαδή ώς
ώριμη, παντρεμένη γυναίκα.

387. Όπως, για παράδειγμα, ή άπελπισία πού ένιωσε γιά τήν άκύρωση τοϋ γάμου μέ τόν
Αχιλλέα. Μιά τέτοια περιγραφή θά μπορούσε νά ύποδηλώνει γενικότερα τήν άπελπισία τών
κοριτσιών γιά τά έμπόδια στόν έρωτα/γάμο.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΗΓΩΝ

115

αύτό τό πρίσμα- να τόν παρομοιάσουμε μέ τον τόπο φαινομενικά τής διαφυγής
άπό έναν κόσμο αίματος καί βίας πού έχουν δημιουργήσει οί μεγάλοι, στήν
πραγματικότητα όμως σέ έναν καταραμένο τόπο, έμφανίζεται άλλοτε οργι-
σμένη γιά όλα αύτά (καί μάλιστα μέ ιδιαίτερη σκληρότητα), όπότε καί θέλει
νά έκδικηθει τήν Ελένη καί τόν θειο της τόν Μενέλαο388 έπειδή έξαιτίας τους
κατέληξε έδώ, καθώς καί τόν πατέρα της πού τήν έσφαξε389.

ϊί.Ή προετοιμασία τοϋ γάμου τών κοριτσιών

Οί δραστηριότητες τών κοριτσιών πρίν άπό τον γάμο και μέχρι αύτόν άπα-
ριθμοϋνται άπό τήν 'Ιφιγένεια τήν ώρα πού άφηγεΐται τή δική της περίπτωση,
τήν ώρα δηλαδή πού περίμενε ότι θά παντρευτεί τον Αχιλλέα. Μέ βάση τήν πα-
ραπάνω περιγραφή έντοπίζονται οί έξής δραστηριότητες:

1. Οί κοπέλες πού βρίσκονταν σέ προγαμιαία ήλικία ζούσαν σέ κοιτώνες πού
ονομάζονταν παρθενώνες390.

2. Κύρια άσχολία τους μέσα σέ αύτούς τούς παρθενώνες ήταν ή ύφανση ώραί-
ων ύφαντών391 μέ στόχο τήν άπόκτηση έπιδεξιότητας στό καλόμιτο πλέξιμο392.

3. Κατά τήν προετοιμασία τοϋ γάμου οί μητέρες τους τούς έστελναν ιερό
νερό άπό τό σπίτι τους γιά τό γαμήλιο λουτρό393.

4. Τά κορίτσια έκοβαν τά μαλλιά τους και έστελναν τήν κόμη τους στή μητέ-
ρα τους γιά νά μήν άτυχήσει ό έπερχόμενος γάμος394.

Τό μοντέλο τής 'Ιφιγένειας σέ φάση προετοιμασίας γάμου άκολουθούν καί
οί 'Ελληνίδες αιχμάλωτες (χορός). Πρόκειται γιά παρθένες (στ. 130), πού ώς βο-
ηθοί τής ιέρειας395 τελούν ύπό τή θεϊκή προστασία, κρύφθηκαν κάπου (Ταυρί-
δα), είναι άπομονωμένες καί άναπολοϋν τήν πατρίδα τους396.

388. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 357: ϊν'αύτούς άντετιμωρησάμην.

389. Αύτόθι, στ. 354-360.

390. Αύτόθι, στ. 826: έν παρθενώσι τοϊσι.

391. Αύτόθι, στ. 814: ύφήνασ' οίσθ' έν εύπήνοις ύφαΐς;

392. Αύτόθι, στ. 817: ϋφηνα και τόδ'είδος εύμίτοις πλοκαϊς.

393. Αύτόθι, στ. 818: λούτρ'ές Ανλιν μητρός άδέξω πάρα;· πρβ. και J. Η. Oakley - R. Η. Sinos,
The Wedding in Ancient Athens, Madison/Wisconsin 1993, σ. 15.

394. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 819-820: (Ίφ.) ού γαρ ό γάμος έσθλός ών μ' άφεί-
λετο. / (Όρ.) τί γάρ; κόμας σάς μητρί δοϋσα σήι φέρειν;

395. Βοηθούν, γιά παράδειγμα, τούς άλλους πού βρίσκονται στά δώματα νά προετοιμάσουν
τή σφαγή (αύτόθι, στ. 725-726: παρευτρεπίζετε / τάνδον μολόντες τοις έφεστώσι σφαγήι).

396. Αύτόθι, στ. 1143-1151: χοροϊς δ' ένσταίην δθι καί / παρθένος ευδόκιμων γάμων / παρά
πόδ' είλίσσουσα ίφίλας / ματέρος ήλίκων θιάσουςί / ές άμιλλας χαρίτων / άβροπλούτου τε χλιδάς
/ εις έριν όρνυμένα πολυποίκιλα / φάρεα καί πλοκάμους περιβαλλομένα / γένυας έσκίαζον.
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Στάδιο επανένταξης (πεδίο δράσης Διονύσου, Απόλλωνος, Αθηνάς και Αρτέμιδος =
3ο στάδιο Van Gennep)

Αγόρια

Ή τελετουργία τής έπανένταξης, πού είναι καί ό τελικός σκοπός τοϋ Όρέστη,
αρχίζει άπό τή στιγμή πού γίνεται ή άναγνώριση τών δύο άδελφιών καί σχεδιά-
ζεται ή άπόδραση καί ή έπιστροφή τους στήν Ελλάδα, καθώς καί ή ένταξή τους
στήν κανονική ζωή τής πόλεως. Ό 'Ορέστης, σύμφωνα μέ τήν παραπάνω άνάλυ-
ση, θέλει νά γίνει πολεμιστής, όχι όμως καί πολιτικά ένήλικος. Γιά τήν ολοκλή-
ρωση τής ένηλικίωσής του πρέπει, συνεπώς, νά γίνει καί πολίτης τών Αθηνών.

ϊ.Ό γάμος καί οί Χόες

1. Έπίκληση τού κατεξοχήν συμβόλου τής πόλης - Ή εστία

Τήν άρχή τής νέας φάσης τήν κάνει ή 'Ιφιγένεια μέ τήν άκόλουθη έξύμνηση:
ίώ Κυκλωπις εστία, ίώ πατρίς / Μυκήνα φίλα (στ. 845-846). Ή άνακτορική έστία
τών Μυκηνών, ό οίκος τών προγόνων τοϋ Όρέστη, παραπέμπει στήν πρυτανική
έστία τής άθηναϊκής Αγοράς, τοϋ τόπου όπου ή Αθήνα δέχεται τούς ξένους πού
θέλει νά τιμήσει. Ή έστία άποτελεΐ τόν καλύτερο συμβολισμό γιά τήν άθηναϊκή
πόλη τής άρχαϊκής καί τής κλασικής έποχής397, ταυτόχρονα προοιωνίζεται τή
μελλοντική μόνιμη κατοικία τοϋ Όρέστη. Άπό τή στιγμή αύτή καί μετά ό 'Ορέ-
στης άσχολειται άποκλειστικά μέ τήν πόλη.

2. Σύναψη γάμου - Διαδικασία αναγνώρισης τού Πυλάδη ώς πόσεως τής

Ηλέκτρας

Αμέσως μετά, τό ένδιαφέρον τής ιέρειας 'Ιφιγένειας στρέφεται προς τόν
γάμο τοϋ Πυλάδη μέ τήν 'Ηλέκτρα398. Ακολουθεί έκ νέου ένα είδος άνάκρισης.
Τις έρωτήσεις τής ιέρειας δέν τις άπαντάει όμως ό ίδιος ό νέος πού παντρεύεται
άλλά ό έξάδελφός του, ό 'Ορέστης. Πρόκειται γιά τις άκόλουθες έρωτήσεις:

— Ποιός είναι ό τόπος καταγωγής του; (στ. 916)

— Ποιό είναι τό όνομα τοϋ πατέρα του; (στ. 916)

— Ποιό είναι τό όνομα τοϋ πατέρα τής μητέρας του; (918)

— Πρέπει νά έπιβεβαιώσει ότι άνήκει στό ϊδιο γένος μέ αύτό τής ιέρειας
(ομογενής έμός;) (στ. 918)

— Ό έξάδελφός του πρέπει νά άναγνωρίσει τή συγγένειά του πρός τόν
γαμπρό (στ. 923)

397. Parker, Θρησκεία, σ. 63.

398. Ό Πυλάδης, δπως ειπώθηκε, δέχεται νά διαιωνίσει τόν πατρικό οίκο νυμφευόμενος τήν
'Ηλέκτρα.
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"Υστερα άπό τις θετικές άπαντήσεις τοϋ έξαδέλφου Όρέστη, ή ιέρεια άπευ-
θύνεται πρός τόν υποψήφιο γαμπρό Πυλάδη άναφωνώντας: χαϊρ', ώ πόσις μοι
τής έμής όμοσπόρου (στ. 922). Ό Πυλάδης άνακηρύσσεται πλέον έπίσημα πόσις,
δηλαδή κύριος καί σύζυγος τής 'Ηλέκτρας.

3. Συμμετοχή τοϋ Όρέστη ώς νέου πολεμιστή και ώς τρίχρονου αγοριού στήν

έορταστική κοινότητα τής πόλης - Οί Χόες

Ό 'Ορέστης, παρόλο πού σύμφωνα μέ τήν παραπάνω ερμηνεία μας έχει γίνει
ήδη οπλίτης, παραμένει φυσικά σημαδεμένος άπό τό μίασμα. Ακολουθεί ή «μα-
κροσκελής ρήσις» (στ. 939-986) τοϋ Όρέστη πού άπαριθμεΐ τις δοκιμασίες του
(πολλών πόνων, στ. 939) πριν και μετά τή δίκη του στον Άρειο Πάγο399.

Αμέσως μετά τόν γάμο τοϋ Πυλάδη ό 'Ορέστης αύτοπαρουσιάζεται ώς «Ur-
guest»400 καί ιδρυτής τής τελετουργίας τών Χοών κατά τή δεύτερη ή μέρα τών
Ανθεστηρίων (στ. 947-960)401. Σέ παλιότερη έποχή, όπως διηγείται ό 'Ορέστης,
ένώ στήν Αθήνα γιόρταζαν τά Ανθεστήρια, φτάνει ό ίδιος στήν πόλη γιά νά δι-
καστεί στόν Άρειο Πάγο. 'Εδώ ό 'Ορέστης σχετίζεται μέ δύο φαινόμενα: πρώτον
μέ ένα, γιά τά δεδομένα όχι μόνο τής άρχαϊκής402 άλλά καί τής κλασικής καί
ύστεροκλασικής403 Άττικής, άσυνήθιστο συμπόσιο καί δεύτερον μέ έναν διαγω-
νισμό οινοποσίας, πού άποτελοϋσε τό κεντρικό σημείο τής έορτής τών Χοών404.

Πέντε είναι έδώ τά καθαρώς «άντι-συμποτικά» χαρακτηριστικά αύτοΰ τοϋ
συμποσίου/διαγωνισμού οινοποσίας, ό όποιος έπίσημα φαίνεται ότι τελούνταν
μέν στο Θεσμοθετειο405, στήν περίπτωση όμως πού άφηγείται ό Εύριπίδης
λάμβανε χώρα σέ ιδιωτικούς οίκους (οϊκων οντες έν ταύτώι στέγει, στ. 950)406:

399. Whitman, Εύριπίδης, σ. 45.

400. Ham, Male Maturation, σ. 209.

401. Τον συσχετισμό τοϋ γάμου μέ τις Χόες παρατήρησε ήδη ή Simon (Anthesterien-Skyphos,
σ. 20 σημ. 81), άναφερόμενη στήν περίπτωση τής οινοποσίας πού περιγράφει ό Αριστοφάνης
στούς Άχαρνής: 'Εάν δέν ύπήρχε τό έθιμο νά τελούνται γάμοι τήν ήμέρα τών Χοών, δέν θά ύπήρχε
λόγος νά κάνει αύτόν τόν συσχετισμό ό Αριστοφάνης.

402. Γιά τό άρχαϊκό συμπόσιο βλ. Η. Matthäus, Das griechische Symposion und der Orient,
Nürnberger Blätter zur Archäologie, 16,1999-2000, σ. 42-46, μέ παλαιότερη βιβλιογραφία.

403. Στό επίσημο άττικό συμπόσιο δπως τό περιγράφει ό Πλάτων (Συμπόσιο, 175b 6), οί
συμποσιαστές κάθονταν ό ένας δίπλα στόν άλλον (παρατιθέμενοι) καί έπιναν κρασί, μέ άποτέ-
λεσμα νά μεθούν.

404. Deubner, Feste, σ. 96-99· Parke, ο.π. (σημ. 136), σ. 114-115· Simon, Festivals of Attica. An
Archaeological Commentary, Madison/Wisconsin 1983, σ. 95· Auffarth, «Schöpfung», σ. 211- Ha-
milton, Choes, σποραδικά· Burkert, Homo Necans, σ. 241-250· Cropp, Commentary, σ. 231.

405. Deubner, Feste, σ. 99. Ό Auffarth («Schöpfung», σ. 211 σημ. 10) κλίνει άντίθετα πρός τή
βασίλειο στοά ώς τόπο τέλεσης τοϋ διαγωνισμού.

406. Auffarth, «Schöpfung», σ. 212.
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α) Σέ άντίθεση μέ τήν πάγια πρακτική τοϋ συμποσίου, ό Όρέστης είναι
άπρόσκλητος (ούδεις ξένων έκών έδέξαθ', στ. 947).

β) Οί συμμετέχοντες δέν έτρωγαν στά συνηθισμένα κοινά τραπέζια τοϋ συμπο-
σίου407. Ή υποδοχή (ξένια, στ. 949) τοϋ Όρέστη γίνεται σέ μονοτράπεζα (στ. 949),
δηλαδή ό καθένας πού συμμετείχε εΐχε τό δικό του τραπέζι408.

γ) Οί συμμετέχοντες δέν ξάπλωναν σέ άνάκλιντρα άλλά κάθονταν σέ δί-
φρους409. Όπως, κατά τή γνώμη μας, σωστά παρατήρησε ό Bremmer, τό χα-
ρακτηριστικό αύτό είναι ένδεικτικό τής άρχαιότητας τοϋ έθίμου και πρέπει νά
άνάγεται εϊτε στήν ομηρική έποχή εϊτε σέ παλαιά κρητικά έθιμα410. Αποσπά-
σματα τοιχογραφιών άπό τήν αίθουσα τοΰ θρόνου τού άνακτόρου τής Πύλου
δείχνουν έξάλλου ότι τό έθιμο ύπήρχε καί στήν έποχή τών μυκηναϊκών άνακτό-
ρων411, όπου λάμβανε χώρα σέ άνακτορικό καί ταυτόχρονα θρησκευτικό περι-
βάλλον. Ή άρχαιότητα αύτή τού έθίμου έρχεται σέ άντιστοιχία μέ τήν πληρο-
φορία τού Θουκυδίδη ότι τά Ανθεστήρια ήταν μία άπό τις άρχαιότερες άττικές
έορτές412.

δ) Ό κάθε συμμετέχων εΐχε και άπό ένα άγγεΐο πού τό έφερνε μόνος του
(αγγος ίδιον, στ. 953). Πρόκειται γιά έναν χού (χοήρες άγγος Παλλάδος, στ. 960)
χωρητικότητας τριών περίπου λίτρων413. Αντίθετα στο συμπόσιο ύπήρχε ένας
χοΰς γιά όλους. Τό άγγεΐο όμως άπό τό όποιο έπιναν τό κρασί δέν ήταν ό χοΰς
άλλά, σύμφωνα μέ τήν εικονογραφική άνάλυση τής Simon, ό σκύφος414.

407. Hamilton, Choes, σ. 114.

408. Burkert, Homo Necans, σ. 243.

409. Simon, Anthesterien-Skyphos, σ. 21 σημ. 87-92 πίν. 7 άρ. 3 (χοϋς στή Villa Giulia, Ρώμη).

410. J. Bremmer, Adolescents, Symposion, and Pederasty, σέ: Ο. Murray (έπιμ.), Sympotica. A
Symposion on the Symposion, Oxford 1990, σ. 137· Auffarth, «Schöpfung», σ. 212 σημ. 16.

411. J. C. Wright, A Survey of Evidence for Feasting in Mycenaean Society, Hesperia,
73, 2004, σ. 163 είκ. 13· Ε. Shank, Decorated Dining Halls, σέ: A. Hitchcock - R. Laffineur
- J. Crowley (έπιμ.), Dais. The Aegean Feast. Proceedings of the 12th International Aegean
Conference, University of Melbourne, Centre for Classics and Archaeology, 25-29 March 2008,
Aegaeum, 29, Liège-Texas 2008, σ. 102 πίν. XVI· G. Nordquist, Feasting: Participation and
Performance, αύτόθι, σ. 107-108 (άρρενες συμποσιαστές καθισμένοι σέ δίφρους κρατούν κύλικες
ύπό τή συνοδεία μουσικής, ένώ στήν ϊδια συνάφεια άπεικονίζεται ταύρος έτοιμος γιά θυσία).

412. Θουκυδίδης, II, 15.

413. Deubner, Fesie, σ. 96 σημ. 9· Auffarth, «Schöpfung», c. 211 σημ. Il· Burkert, Homo Necans,
σ. 243 σημ. 18.

414. Simon, Anthesterien-Skyphos, σ. 9-10. Ό Πλούταρχος (Quaest. Conv., 1.1.2 [613b] =
Hamilton, Choes 17. 156 άρ. T16) άναφέρει ώς άγγεΐο πόσης τοϋ κρασιού κατά τή διάρκεια τών
Χοών τήν «κύλικα». Άπό τήν έποχή τοΰ Εύριπίδη δμως καί πέρα ή ονομασία «κύλικα» προσδιόριζε
πολλές φορές τόν σκύφο, βλ. Simon, Anthesterien-Skyphos, σ. 9 σημ. 16. Λιγότερο πιθανή μας φαίνε-
ται ή άποψη τοΰ Hamilton (Choes, σ. 115) δτι οί συμμετέχοντες έπιναν άπό τόν 'ίδιο τόν χοΰ ή άπό
έναν σκύφο μεγάλης χωρητικότητας.
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ε) Κατά τή διάρκεια τοϋ διαγωνισμού τής οινοποσίας415 έπικρατοΰσε σιωπή
(σιγή, στ. 951), πού ύποδηλώνει θρησκευτική416 καί όχι εύθυμη άτμόσφαιρα.
Αύτός ό διαγωνισμός οινοποσίας έρχεται σέ πλήρη άντίθεση προς τον εύθυ-
μο, «κλασικού συμποσιακού χαρακτήρα» διαγωνισμό τής οινοποσίας γιά τόν
όποιο άναφέρει ό Αριστοφάνης στούς Άχαρνής (425 π.Χ.) ότι έλαβε χώρα
κατά τή διάρκεια τού έορτασμού τών Χοών καί κατέληξε στή μέθη τού νικητή
Δικαιόπολη417.

Όπως εύστοχα σημείωσε ό Cropp, στό σημείο αύτό ό 'Ορέστης «begins
to be integrated into Athenian society (and mythology) through the peculiar
mechanisms of the civic-religious ritual»418. Μέ τον όρο «Athenian society» δέν
νοείται ή κοινότητα ώς ένωση τών πολεμιστών τοϋ προηγούμενου σταδίου άλλά
ή «έορταστική κοινότητα» («Festgemeinschaft») τής Αθήνας. Ό συσχετισμός μέ
τόν Διόνυσο, δηλαδή ή άδεια τής κατανάλωσης τοϋ κρασιού πού δίνεται άπό
τον άρχοντα βασιλέα στόν οπλίτη Όρέστη, πρέπει νά κατανοηθεί ώς σημαντικό
βήμα γιά τήν εισαγωγή τοϋ νέου άνδρα στον κύκλο τών ενήλικων άνδρών419. Τήν
'ίδια ήμέρα ώς μελλοντικοί συμποσιαστές, δηλαδή πολίτες, παρουσιάζονται στή
φρατρία και τά τρίχρονα άγόρια420.

Στο 'ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ό Burkert άλλά άπό άλλο δρόμο, έξη-
γώντας τή σιωπή, τά ξεχωριστά τραπέζια και τις ϊσες ποσότητες κρασιού μέ
τήν άτμόσφαιρα τής «μιαράς ήμέρας»421 τών Χοών και δίνοντας έμφαση στον

415. Τό οτι γινόταν διαγωνισμός οινοποσίας φαίνεται άπό τήν έκφραση ές δ' αγγος 'ίδιον
ίσον απασι Βακχίου μέτρημα πληρώσαντες (στ. 953-954). Πρβ. καί Hamilton, Choes, σ. 24, 83:
«the drinking contest by its nature requires a standard quantity for each participant». Ό Αριστο-
φάνης (Άχαρνής, στ. 1001) άναφέρει ότι ή πόση (σωστότερα ή έναρξη τής οινοποσίας) γινόταν
ύπό τόν ήχο τής σάλπιγγας.

416. Hamilton, Choes, σ. 24· Burkert, Homo Necans, σ. 243 σημ. 21.

417. Αριςτοφανης, Άχαρνής, στ. 959-1234· Hamilton, Choes, σ. 10-15· Burkert, Homo Necans,
σ. 243-244.

418. Cropp, Commentary, σ. 231.

419. Ή βασική ίδέα είναι οτι ή κατανάλωση τού κρασιού ήταν δικαίωμα τών άνδρών και όχι
τών παιδιών, βλ. P. Schmitt-Pantel, La cité au banquet. Histoire des repas publics dans les cités
grecques, Paris-Rome 1992, σ. 76-77. Γενικά γιά τόν συσχετισμό τοϋ Διονύσου μέ τούς νέους στήν
άγγειογραφία τής άρχαϊκής έποχής βλ. I. Scheibler, Bild und Gefäß. Zur ikonographischen und
funktionalen Bedeutung der attischen Bildfeldamphoren, Jdl, 102,1987, σ. 100-118: «Wo Dionysos
auf solchen Gefäßen dargestellt ist, wäre er als Schutzgott der Jugend, der Geschlechterfolge, des
Wachstums der menschlichen Gesellschaft zu verstehen» (αύτόθι, σ. 118)· Waldner, Initiation,
σ. 146-147. Ή μεγάλη πλειονότητα τών νέων αύτών έμφανίζεται πάνω σέ άλογα, νά φέρει δπλα ή
μόλις νά έχει έπιστρέψει άπό τό κυνήγι. Οί νέοι αύτοι είναι συνήθως άγένειοι.

420. Waldner, Initiation, σ. 148.

421. Φώτιος,Λ. μιαρά ήμέρα. Ή ήμέρα αύτή, δπου δλα τά ιερά τών ολύμπιων θεών ήταν κλειστά
(βλ. Auffarth, «Schöpfung», σ. 241), ήταν ταυτόχρονα καί ή ήμέρα τής έπίσκεψης τών ψυχών τών
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θυσιαστήριο χαρακτήρα τής πόσης του νέου κρασιού. Έδώ, σύμφωνα μέ τόν
Burkert, διαφαίνεται μια ένοχή τών Αθηναίων, ή όποία είναι σαφέστερη στήν
περίπτωση τού δεύτερου αιτιολογικού μύθου τής έορτής όπου δολοφονούνται
οί Αιτωλοί πού έφεραν τό κρασί στήν Αθήνα422. Στον μύθο αύτό τό κρασί τών
Αιτωλών τό έφηϋρε ό Όρεσθεύς, όνομα πού ήχεΐ παρόμοια μέ αύτό τοϋ Όρέ-
στη423. Όπως καί στήν περίπτωση τοϋ μύθου τοϋ Ίκαρίου καί τής Ήριγόνης, τό
κρασί συσχετίζεται και έδώ μέ τό αίμα. Ή τελετουργία τών Χοών άποτελεΐ, συ-
νεπώς, συμβολική επανάληψη μιάς αιματηρής τελετουργίας, μιά ένοχή θανάτου
πού ορίζει τήν τάξη τής ζωής424. Ή συμμετοχή στήν κατανάλωση τοϋ κρασιού
κατά τή διάρκεια τών Χοών είναι, συνεπώς, μύηση στή συμβολική ένοχή τής
κοινότητας425 πού στήν ούσία σήμαινε συμμετοχή στήν ένήλικη ζωή. Τό 'ίδιο συ-
νέβαινε και μέ τά άγόρια μόλις γίνονταν τριών χρόνων426: Άρχικά συμμετείχαν
στήν τελετουργία τών Χοών καί μισό χρόνο άργότερα παρουσιάζονταν στή
φρατρία. Ή τελετουργία τών Χοών, κατά τόν Auffarth, μπορεί νά παραλληλιστεί
μέ τό χριστιανικό βάπτισμα στή νεότερη Ελλάδα427.

ίί. Νέο στάδιο άπομάκρυνσης τοϋ ύποψήφιου πρός μύηση Όρέστη

1. Τό δίκαιο τής πόλης (ό "Αρεως Πάγος) δέν άπαλλάσσει τόν Όρέστη άπό τό
μίασμα

Ώστόσο, άκόμη καί μετά τή συμμετοχή του στήν έορταστική κοινότητα τής
πόλης, ό Όρέστης δέν έχει άπαλλαγεΐ άπό τό μίασμα. Γι' αύτό στή δίκη του γιά
φόνο πού άκολουθεΐ άπό τόν Άρειο Πάγο, παρόλο πού ό Απόλλων καί ή Αθηνά
μέ τις ψήφους τους τον άθωώνουν, οί Ερινύες, δηλαδή ύπό αύτήν τήν έννοια οί
έκπρόσωποι τοϋ γένους/τών προγόνων, έξακολουθοϋν νά τόν κυνηγούν (στ. 961-
971). Τούτο ύποδηλώνει ότι ή συγκατάθεση τοϋ γένους/τών προγόνων ήταν θε-
μελιώδους σημασίας γιά τήν πλήρη άποδοχή τοϋ άγοριοϋ άπό τήν πόλη428.

νεκρών, ή ήμερα πού έμφανίζονταν οϊ Κάρες. Ή παρουσία τών νεκρών στά ιερά, σύμφωνα μέ τήν
έλληνική αντίληψη, ήταν δυνατή μόνο ύπό τή μορφή τών «ήρώων», βλ. Auffarth, «Schöpfung»,
σ. 238· F. Pfister, Reliquienkult im Altertum, ReligionsgeschichtlicheVersuche und Vorarbeiten, 5, Bd. 2,
Gießen 1909-1912, σ. 450-458.

422. Hamilton, Choes, σ. 25,157-158 άρ. Τ 21.

423. Burkert, Homo Necans, σ. 247 σημ. 36.

424. Αύτόθι, σ. 250.

425. Burkert, Homo Necans, σ. 245· πρβ. καί Parker, Polytheism, σ. 313 σημ. 82.

426. Γενικά τά Ανθεστήρια ήταν οικογενειακή έορτή, βλ. Auffarth, «Schöpfung», σ. 243.

427. Αύτόθι, σ. 244.

428. Σύμφωνα μέ τήν παλιά θρησκευτική άντίληψη τοΰ μιάσματος, ό Όρέστης βρίσκεται
άκόμα ύπό τήν έπήρεια τής θεόσταλτης άρρώστιας τοΰ πνεύματος, πού γεννάει άναγκαστικά
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2. Ασκητισμός

Ό 'Ορέστης πάει έκ νέου ές Φοίβου πέδον (στ. 972) έπιζητώντας νέα συνάν-
τηση μέ τόν Απόλλωνα. Ακολουθεί νηστεία στά άδυτα (στ. 973). 'Εδώ ύποδη-
λώνεται τό κίνητρο τοϋ άσκητισμοϋ τοϋ ύποψήφιου πολίτη. Ό Απόλλων δί-
νει έκ νέου τήν έντολή γιά τήν κλοπή τοϋ άγάλματος τής Αρτέμιδος καί τήν
έγκατάστασή του στή γή τής Αθήνας (στ. 977-978).

3. Ή πόλη τών Αθηνών υπολογίζει τή γνώμη τών γυναικών

Κατόπιν ό 'Ορέστης κάνει έκκληση πρός τήν 'Ιφιγένεια νά τον βοηθήσει (στ. 980:
σύμπραξον). Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή 'Ιφιγένεια δέν άποφασίζει μόνη της άλλά
ζητάει τή γνώμη τοϋ χοροϋ (στ. 1056, 1072-1073). Ό χορός σέ αύτό τό σημείο
παρουσιάζεται άπό τόν Εύριπίδη σάν νά μήν άποτελεΐται πλέον άπό παρθένες
(στ. 130) άλλά άπό γυναίκες (ώ φίλταται γυναίκες, εις υμάς βλέπω, στ. 1056· γυ-
ναϊκές έσμεν, στ. 1061), δηλαδή άπό ώριμες, παντρεμένες γυναίκες. Ή άλλαγή
τής ήλικιακής κατάστασης τοϋ χοροϋ σέ αύτήν τή φάση τοϋ έργου δέν πρέπει
νά είναι τυχαία429. Οί παντρεμένες γυναίκες συμβολίζουν τον οίκο, συνεπώς ή
εντύπωση πού δίνεται είναι ότι κατά τή διαδικασία τής άναγνώρισης τοϋ νέου
πολίτη ή πόλη ζητάει, μέσω τής βοήθειας τών παντρεμένων γυναικών430, τήν
έγκριση τοϋ οϊκου.

iii. Μυστική έορτή πρός τιμήν τής Αρτέμιδος

Άπό τό Β' στάσιμο καί έξής431 ξεκινάει ή περιγραφή τών κύριων χαρακτηρι-
στικών τής έορτής τής Αρτέμιδος. Τό όνομα πού εΐχε ή έορτή κατά τήν ύστερη
άρχαϊκή καί πρώιμη κλασική έποχή δέν παρατίθεται, στήν άρχή όμως τοϋ έργου
ή 'Ιφιγένεια σημειώνει ότι τό όμορφο όνομα τής έορτής βρίσκεται σέ άντίθεση
πρός τή σκοτεινή πλευρά τών τελετουργιών της (στ. 36). "Ενα άπό τά κεντρικά

τό έγκλημα· J.-P. Vernant, 'Εντάσεις και άμφιλογίες στήν άρχαία έλληνική τραγωδία, σέ: Μύθος
και τραγωδία, σ. 44.

429. Τήν ξαφνική αύτή άλλαγή παρατήρησε και ό Cropp (Commentary, σ. 237), ό όποιος
όμως χαρακτηρίζει τήν έκφραση «inauthentic».

430. Ειδικά ή έκφραση σ' ίκνοϋμαι ...γονάτων (στ. 1069-1070) θυμίζει τις συμβουλές τής
Ναυσικάς στή χώρα τών Φαιάκων γιά τό πώς πρέπει νά φερθεί ό 'Οδυσσέας μπροστά στή
βασίλισσα Άρήτη, τή σύζυγο τού Αλκίνοου, προκειμένου νά φτάσει στήν πατρίδα του: νά
τής άγκαλιάσει τά γόνατα ÇΟδύσσεια, ζ, στ. 66-77, 139-171). Γιά τόν ικετευτικό χαρακτήρα
τής στάσης και τή σύνδεσή του μέ τΙς γυναίκες κυρίως στήν τέχνη τής κλασικής έποχής βλ.
Α. Klöckner, Votive als Gegenstände des Rituals - Votive als Bilder von Ritualen. Das Beispiel
der griechischen Weihreliefs, σέ: J. Mylonopoulos - H. Roeder (έπιμ.), Archäologie und Ritual.
Auf der Suche nach der rituellen Handlung in den antiken Kulturen Ägyptens und Griechenlands,
Kolloquium Heidelberg 2004, Wien 2006, σ. 146-147, σημ. 43.

431. Πρόκειται γιά τό 5ο χρονικό μας πλαίσιο.
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σημεία τής έορτής φαίνεται ότι ήταν ή τελετουργία τής κλοπής, τοΰ καθαρμοΰ,
τής ανεύρεσης και τής έπανατοποθέτησης τού λατρευτικού αγάλματος τής
θεάς στόν ναό της.

Μέ βάση τό κείμενο τά στάδια αύτής τής έορτής τά όποια άφοροΰσαν άρρε-
νες συμμετέχοντες πρέπει νά ήταν τά έξής:

1. Ή κήρυξη τής έορτής

Ένας κήρυκας (τ/ν'όστις σημάνει) άνακήρυττε τήν έορτή διατάζοντας νά μή
βγει κανένας άπό τό σπίτι του (στ. 1209-1210). Ή έορτή, λοιπόν, ήταν μυστική
και γινόταν μακριά άπό τόν οικισμό τής κοινότητας.

2. 'Εξαγνισμός τοϋ ναοϋ από τόν άρχοντα

Ό άρχοντας τής Ταυρίδας Θόας έξάγνιζε μέ άναμμένο πυρσό τόν ναό τής
Αρτέμιδος (άγνισον πυρσώι μέλαθρον, στ. 1216).

3. Πομπή πρός τή θάλασσα

Ακολουθούσε πομπή, όπου τό λατρευτικό άγαλμα τής θεάς συνοδευόταν
πρός τή θάλασσα:

Ίο Δ' επεισόδιο ξεκινάει μέ τήν άπαγωγή τού άγάλματος άπό τόν ναό (στ.: 1157-
1158: μεταίρεις ...άγαλμ' έν ώλέναις;). Ή ιέρεια μετέφερε τό άγαλμα τής θεάς
άπό τό άδυτο σέ κάποιον (ιερό) χώρο κοντά στή θάλασσα (στ. 1158, 1176,
1191) γιά νά τό έξαγνίσει μέ τό νερό τής θάλασσας432. Ή Ιφιγένεια άναφέρει
στον Θόα ότι λόγω τοΰ μιάσματος τών ξένων (τό τών ξένων μϋσος, στ. 1168)
τό ξόανο γύρισε στό βάθρο του άπό τήν άλλη πλευρά (βρέτας τό τής θεοϋ
πάλιν έδρας άπεστράφη, στ. 1165) καί έκλεισε τά μάτια (οψιν δ' ομμάτων
ξυνήρμοσεν, στ. 1167). Τό θέμα τής άποστροφής καί τοϋ κλεισίματος τών ματιών
τού άγάλματος τής Αρτέμιδος θυμίζει, όπως διαπίστωσε πρώτος ό Graf (1979),
τήν περίπτωση τοϋ ξοάνου τής Αρτέμιδος Όρθιας στή Σπάρτη πού γινόταν
βαρύτερο ή έλαφρότερο άνάλογα μέ τήν ένταση τών κτυπημάτων. Είναι πιθανόν,
όπως ύποστήριξε ό Graf, τό ξόανο αύτό νά φυλασσόταν στό άδυτο τού ναού τής
Ταυροπόλου.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τήν παραπάνω διήγηση τής Ιφιγένειας, ή πομπή ξεκι-
νούσε άπό τόν ναό τής Αρτέμιδος καί κατέληγε σέ ένα έρημικό παραθαλάσσιο
μέρος (όχι πάντως δίπλα στόν ναό, πού ήταν καί αύτός παραθαλάσσιος, στ. 1196).

432. Ή τελετουργία συσχετίζεται άπό τήν ερευνά συνήθως μέ άνάλογες τελετουργίες έξαγνι-
σμοϋ λατρευτικών άγαλμάτων, κυρίως μέ αυτήν πού λάμβανε χώρα κατά τή διάρκεια τών Πλυντη-
ρίων (Sourvinou-Inwood, Tragedy, σ. 302-303). Άπό τήν έορτή τών Πλυντηρίων μέ τόν τελετουρ-
γικό καθαρισμό τοΰ άγάλματος τής Αθηνάς Πολιάδος στό Φάληρο λείπει, ώστόσο, τό μοτίβο τής
άπαγωγής άπό τούς ξένους πού ύπάρχει στήν "Ηρα στή Σάμο, πρβ. Cropp, Commentary, σ. 236,245.
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Στήν πομπή αύτή δέν συμμετείχαν οί πολίτες, όπως συνήθως συμβαίνει στις πο-
μπές, άλλα μόνο ένας πολύ συγκεκριμένος άριθμός άτόμων:

- Πρώτα έβγαιναν άπό τά δώματα οί ξένοι πού θά «θυσιάζονταν», δηλαδή
οί νέοι πού έπρόκειτο νά ένηλικιωθοΰν μέ τελετουργικό τρόπο433. Οί νέοι αύτοί
είχαν καλυμμένα τά μάτια μέ τό πέπλο (στ. 1207).

- Ακολουθούσαν κάποιοι άπό τό βοηθητικό προσωπικό τού ναοϋ (άγνωστο
άν ήταν άνδρες ή γυναίκες) πού έφερναν διάφορα άπροσδιόριστα άφιερώματα
γιά τή θεά, θεάς κόσμους (στ. 1223), όπως άναφέρονται.

- Κάποιοι άλλοι άπό τό προσωπικό τοϋ ναοϋ έφερναν νεογέννητα άρνιά,
τά όποια θά σφάζονταν στή συνέχεια γιά νά ξεπλυθεί μέ τό αίμα τους τό μία-
σμα τοϋ φόνου (στ. 1223-1224: νεογνούς τ' αρνας, ώς φόνωι φόνον / μυσαρόν
έκνίψω). Ή σφαγή τών νεογέννητων άρνιών γιά τόν καθαρμό τοϋ μητροκτόνου
Όρέστη σέ σχέση μέ τή θάλασσα θυμίζει τον καθαρμό τών μυστών μέ αΐμα χοί-
ρου πού λάμβανε χώρα στή θάλασσα κατά τά έλευσίνια μυστήρια.

- Στή συνέχεια κάποιοι άλλοι κρατούσαν άναμμένες λαμπάδες (στ. 1224),
πράγμα πού ϊσως σημαίνει ότι ή τελετουργία τής θυσίας γινόταν τή νύχτα.

- Τέλος, όλα όσα εΐχαν άκόμη οριστεί γιά τον έξαγνισμό τής θεάς καί τών
ξένων434.

- Άπό τήν πομπή άποκλείονταν οί άκόλουθες τρεις κατηγορίες άτόμων435:
α) όσοι έπρόκειτο νά τελέσουν ίεροπραξία καθαρότητας (στ. 1227), β) όσα άτο-
μα έτοιμάζονταν νά συνάψουν γάμο (στ. 1228), καί γ) όσες γυναίκες ήταν έγκυοι
(στ. 1228), δηλαδή όσα άτομα βρίσκονταν σέ φάση πού άποτελεΐ μεταίχμιο436.

4. Μυστικές τελετουργίες καθαρμού

Μόλις έφταναν στή θάλασσα, τελούνταν μυστικές τελετουργίες (ταρρηθ
στ. 1198) καθαρτήριου χαρακτήρα, τών όποιων ή θέα άπαγορευόταν στούς πολίτες
(μηδέν'εις οψιν πελάζει, στ. 1211). Όσοι συμμετείχαν (οί μύστες;) ένιωθαν φόβο και
κάθονταν σιωπηλοί (φόβωι δ'α μή χρήν είσοράν καθήμεθα σιγή ι, στ. 1342-1343).

Κατά τή διάρκεια αύτών τών καθαρτήριων τελετουργιών έξαγνίζονταν συ-
νολικά τρεις κατηγορίες άτόμων και ίερών άντικειμένων:

- ό Όρέστης καί ό Πυλάδης, δηλαδή οί μιασμένοι ξένοι (στ. 1225),

- τό λατρευτικό άγαλμα, δηλαδή ή ϊδια ή θεά Άρτεμις (στ. 1179,1225,1315-
1316),

433. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 1222: τούσδ' άρ'έκβαίνοντας ήδη δωμάτων ορώ ξένους.

434. Αύτόθι, στ. 1224-1225: τά τ'άλλ'δσα / προυθέμην έγώ ξένοισι και θεάι καθάρσια.

435. Αύτόθι, στ. 1229: φεύγετ', έξίστασθε, μή τωι προσπέσηι μνσος τάδε.

436. Cropp, Commentary, σ. 247. Πρβ. και Dillon (Girls, σ. 250-251), ό όποιος θεωρεί τόν
αποκλεισμό τών εγκύων άπό τις θρησκευτικές τελετουργίες ώς μή τυπική πρακτική κατά τήν
άρχαιότητα.
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- ή Ιφιγένεια, δηλαδή ή Ιέρεια437.

Ό καθαρμός τών μιασμένων ξένων έπρεπε να γίνει μέ άγνό νερό (στ. 1191).
Το νερό αύτό δέν έπρεπε νά εΐναι γλυκό, άλλα άλμυρό, τής θάλασσας, γιατί ή θά-
λασσα κλύζει πάντα τάνθρώπων κακά (στ. 1192-1193). Έπίσης ό φόνος έπρεπε νά
ξεπλυθεί μέ αΐμα νεογέννητου άρνιού (στ. 1223-1224). Ό καθαρμός τοϋ λατρευ-
τικού άγάλματος γινόταν στόν άγνό καθαρό άέρα (σεμνόν γ' ύπ' αίθέρ', ώς μετα-
στήσω φόνου, στ. 1177). Μπροστά στή θάλασσα (άκτάς ...θαλασσίας, στ. 1327)
γινόταν ώστόσο και ένας άλλος άπόρρητος καθαρμός: μέσω τής φωτιάς (ώς
απόρρητον φλόγα / θύουσα και καθαρμόν όν μετώιχετο, στ. 1331-1332). Σέ συνάρ-
τηση μέ τόν έξαγνισμό μέσω τής φωτιάς άναφέρεται ότι ή ιέρεια 'Ιφιγένεια έβγαζε
μία κραυγή, έλεγε κάποια άκατάληπτα λόγια καί έκανε κάποια μαγικά γιά νά ξε-
πλύνει τόν φόνο (στ. 1337-1338: άνωλόλυξε και κατήιδε βάρβαρα / μέλη μαγεύ-
ουσ, ώς φόνον νίζουσα δή).

Γιά τόν καθαρμό κάθε κατηγορίας φαίνεται, λοιπόν, ότι χρησιμοποιούνταν
και διαφορετικά στοιχεία: γιά τούς μιασμένους ξένους ή θάλασσα καί τό
αΐμα, γιά τό λατρευτικό άγαλμα όάέρας.Ήφωτιά άναφέρεται σέ συνάρτηση
μέ τήν ιέρεια, άλλά δέν είναι σαφές άν χρησιμοποιούνταν στόν έξαγνισμό τών
άγοριών438.

5. Κεντρική θυσία: μίμηση άνθρωποθυσίας

Μετά τόν καθαρμό μέ τό θαλασσινό νερό, τό αίμα, τόν άέρα κα'ι τή φωτιά,
άκολουθοϋσε τό τελικό στάδιο τοϋ καθαρμοΰ, πού ήταν ή άνανέωση τοϋ μύστη
μέσω τής συμβολικής άνθρωποθυσίας. Ή άναγέννηση τού μύστη παριστανόταν
μέ δραματικό τρόπο. Πρόκειται, όπως είδαμε κατά τήν παράθεση τής ιστορίας
τής έρευνας, γιά ζωντανή μίμηση τής πράξης θανάτου τοϋ μύστη, γιά εικονική
άνθρωποθυσία. Ή βασική ίδέα, όπως είδαμε, είναι ότι ό μύστης πρέπει νά άπο-
βάλει τον παλιό του έαυτό πρίν άποκτήσει τόν καινούργιο.

Όπως άναφέρθηκε στήν άρχή τοϋ έργου, τό μέρος όπου γινόταν ή τέλεση τής
(συμβολικής) άνθρωποθυσίας ήταν ό βωμός τών μελάθρων τής θεάς (στ. 72). Ή δι-
αδικασία περιγράφεται ώς έξής: Ή ιέρεια δέν «σκότωνε» ή ϊδια τά θύματα, άλλά

437. Ίο οτι έξαγνίζεται καί ή Ιφιγένεια δέν άναφέρεται ρητώς μέσα στό έργο, υποδηλώνεται
δμως άπό τόν έξής συλλογισμό: Σέ δλη τή διάρκεια τοϋ έργου κανείς δέν έπιτρέπεται νά άγγίξει
τήν 'Ιφιγένεια (στ. 798-799: ξέν', ού δικαίως τής θεού τήν πρόσπολον / χραίνεις, άθίκτοις περι-
βαλών πέπλοις χέρας). Ή 'Ιφιγένεια παραμένει, συνεπώς, ώς τό τέλος μιασμένη. Ό 'Ορέστης θά
τήν τοποθετήσει πάνω στόν άριστερό του ώμο (στ. 1381) μόλις στό τέλος τοϋ έργου γιά νά
άνέβει στό πλοίο και νά έξαφανιστεΐ.

438. Τά στοιχεία αυτά έρχονται σέ άντιδιαστολή πρός τό στοιχείο γή,τό όποιο στό Γ' στάσι-
μο φέρεται νά νικάται άπό τόν Απόλλωνα (στ. 1234-1283).
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τά ράντιζε στά μαλλιά (στ. 622: χαίτην άμφι σήν χερνίψομαι)439. Τή θυσία τήν
τελούσαν άλλοι (άνδρες) πού βρίσκονταν μέσα στούς δόμους (στ. 624). Παράλ-
ληλα άκουγόταν μοιρολόι άπό όμάδα γυναικών (στ. 644-645: κατολοφύρομαί
σε τόνχερνίβωνρανίσι μελόμενον < > αίμακταϊς [χορός]), πού θρηνούσε τον έφηβο
ώς νεκρό. Μετά τόν ύποτιθέμενο θάνατο τού Όρέστη ή Ιφιγένεια θά στόλιζε
τον τάφο του καί θά έρραινε τό σώμα μέ λάδι (στ. 633). Στή συνέχεια γινόταν ή
καύση τοϋ νεκρού (πϋρ ιερόν) ένδον (στ. 626) (προφανώς έντός τοϋ ίεροϋ), ένώ
ταυτόχρονα ή ιέρεια έριχνε μέλι στήν πυρά (στ. 635)440. Ή διαδικασία, λοιπόν,
παρουσίαζε μεγάλη ομοιότητα μέ τις νεκρικές τελετουργίες.

6. Αθλητικοί άγώνες: παγκράτιο και άκοντισμός

Οί στ. 1368-1370 ύποδηλώνουν ότι κατά τή διάρκεια τής έορτής τής Αρτέ-
μιδος τελούνταν παλαιστικοί καί ριπτικοί άγώνες. Ή έκφραση πνγμαΐ δ' ήταν
έγκροτούμεναι, καί κώλ' άπ' άμφοϊν τοϊν νεανίαιν άμα ές πλευρά και πρός ήπαρ
(στ. 1368-1369) έχει έρμηνευθεΐ ώς άγώνας παγκρατίου, ή έκφραση ήκοντίζετο
(στ. 1370) πρέπει νά ύπονοεΐ τό άγώνισμα τοϋ άκοντισμοϋ441.

7. (Ψεύτικη) μάχη

Σέ άμεση συνάρτηση μέ τούς άθλητικούς άγώνες άναφέρεται καί ή δεύτερη
μάχη μεταξύ Ελλήνων και Ταύρων. Ή μάχη στήν άκτή δέν γίνεται, όπως στήν
πρώτη μάχη στήν άρχή τοϋ έργου, μόνο άπό τόν Όρέστη καί τόν Πυλάδη, άλλά
κινητοποιεί τώρα καί τούς τοξότες (στ. 1377), οί όποιοι πολεμούν συλλογικά
έναντίον τών βάρβαρων ντόπιων, πού έξακολουθοϋν νά μάχονται μέ πέτρες.
Συνεπώς, ή μάχη γίνεται πλέον καί γιά τις δύο πλευρές μιά κοινωνική πρακτική.

Μέ βάση τά συμφραζόμενα, δέν πρέπει νά πρόκειται γιά άληθινή μάχη άλλά
γιά ψεύτικη μάχη, ένα είδος τελικής δοκιμασίας, ή όποία, όπως καί στήν περί-
πτωση τών δύο ομάδων νεαρών τοΰ ίεροϋ τής Αρτέμιδος Όρθιας στή Σπάρτη,
εΐχε ώς στόχο τήν κλοπή ένός άγαθοϋ: στή Σπάρτη τών τυριών, έδώ τοΰ ξοά-
νου καί τής ϊδιας τής ιέρειας (κλέπτοντες έκ γής ξόανα καϊ θυηπόλους, στ. 1359).
Ενδιαφέρον στοιχείο: Ό οπλισμός τών Ελλήνων δέν είναι ό βαρύς οπλισμός
τοϋ οπλίτη μέ τήν άσπίδα άλλά ό έλαφρύς οπλισμός τοϋ τοξότη.

8. Οί ναϋται, ή Ιφιγένεια καϊ ό στρατός

Γιά πρώτη φορά άναφέρονται οί λέξεις δόρυ καί στρατός άπό τόν Θόα, ένώ
έξυμνεΐται ό ναυτικός άθηναϊκός λαός (στ. 1385) ώς γνώστης τού έπαγγέλματος
τής ναυτικής τέχνης. Ό Εύριπίδης περνάει άπό τόν άγριο κόσμο τής Ταυρίδας

439. Dillon, Girls, σ. 246.

440. Cropp, Commentary, σ. 215.

441. Αύτόθι, σ. 256.
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στή θάλασσα καί στή ναυτική τέχνη. Ό 'Ορέστης και οί ναϋται του έχουν πλέον
εισαχθεί στήν κοινότητα τών άνδρών. Αξίζει νά σημειωθεί ότι γιά πρώτη φορά
μέσα στο έργο ό Εύριπίδης άναφέρεται στή «γυμνότητα» τού σώματος τών
ναυτών (γυμνάς έκ <πέπλων> έπωμίδας, στ. 1404)442.

9. 'Ομοιότητα τής τελετουργίας τής κλοπής, τοϋ καθαρμού καί τής αναζήτησης
τοϋ λατρευτικού άγάλματος τής Ταυροπόλου στις Άλές μέ τήν παρόμοια τελε-
τουργία τής "Ηρας στή Σάμο

Στό σημείο αύτό άξίζει νά σημειώσουμε τή δομική ομοιότητα αύτής τής έορτής
τής Αρτέμιδος μέ μιά άλλη έορτή πού τελούνταν στή Σάμο πρός τιμήν τής "Ηρας.

Μέ βάση τήν άφήγηση, ή 'Ιφιγένεια μεταφέρει τό άγαλμα τής Αρτέμιδος στή
θάλασσα μέ σκοπό τάχα νά τό έξαγνίσει, ένώ στήν πραγματικότητα χρησιμο-
ποιεί δόλια τεχνήματ' (στ. 1335) γιά νά τό κλέψει (στ. 1359) μαζί μέ τόν άδελφό
της Όρέστη καί τόν Πυλάδη, ένώ προσπαθούν νά ξεφύγουν άπό τόν Θόα. Στήν
άκτή περιμένει Άργεία πεντηκόντορος443 (στ. 1123-1124) γι' αύτόν τόν σκοπό.
Ή 'Ιφιγένεια κάνει δήθεν πώς τελεί τόν καθαρμό και στή συνέχεια, άφού διώ-
χνει τούς ντόπιους πού παρακολουθούσαν τήν τελετή (στ. 1330-1331), άνεβαί-
νει έντός εύσέλμου νεώς (στ. 1383) μαζί μέ τό άγαλμα τής Αρτέμιδος (στ. 1384-
1385). Ή έπιστροφή όμως στήν Ελλάδα δέν καθίσταται άρχικά δυνατή άφοϋ
ξαφνικός άνεμος σπρώχνει τό πλοίο πίσω πρός τό λιμάνι (στ. 1394-1395). Ό
Θόας, μόλις μαθαίνει τί συμβαίνει, ταράζεται και στέλνει γρήγορα τούς βαρβά-
ρους του πάνω στά άλογα μέ τή διαταγή παράκτιοι δραμεισθε, κάκβολάς νεώς
/ 'Ελληνίδας δέξεσθε, συν δέ / τήι θεώι σπεύδοντες ανδρας δυσσεβεϊς θηράσετε»
(στ. 1424-1425).

Ή περιγραφή άπό τόν Εύριπίδη τής κλοπής τοϋ ξοάνου καί τής άναζήτησής
του άπό τούς ντόπιους βρίσκει ένα καλό παράλληλο στόν θρύλο πού άναφέ-
ρει ό Μηνόδοτος ό Σάμιος καί παραθέτει ό Αθηναίος γιά τήν κλοπή τοϋ λα-
τρευτικού άγάλματος τής Ήρας στή Σάμο444. Σύμφωνα μέ τόν μύθο, τό άγαλμα
κλάπηκε μιά νύχτα άπό Τυρρηνούς/Κάρες πειρατές -ύστερα άπό έντολή τών
Άργείων- άλλά, όπως καί στήν περίπτωση τού Όρέστη, τοϋ Πυλάδη καί τής

442. Για τήν άνδρική γυμνότητα ώς χαρακτηριστικό τοϋ ένήλικου πολίτη, σέ αντιδιαστολή
πρός τα ένδύματα τοϋ γυναικείου οίκου πού χαρακτηρίζουν «αύτόν πού δέν έχει γίνει άκόμα
άνδρας», βλ. Waldner, Initiation, σ. 137,168-170,238-239.

443. Ή αναφορά έκ μέρους τού Εύριπίδη τής άρχαϊκής «πεντηκοντόρου» καί δχι τής κλα-
σικής τριήρους άποτελεΐ, κατά τή γνώμη μας, άλλη μία χρονολογική ένδειξη γιά τό οτι ό ποι-
ητής έδώ άναφέρεται σέ τελετουργίες τού παλαιότερου σταδίου.

444. Αθηναίος, Δειπνοσοφισταί, XV, 672a-e· Η. Kyrieleis, The Heraion at Samos, σέ: Ν.
Marinatos - R. Hägg (έπιμ.), Greek Sanctuaries. New Approaches, London-New York 1993, σ. 112·
Dillon, Girls, o. 135 σημ. 150.
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Ιφιγένειας, οί πειρατές στάθηκε άδύνατο νά άποπλεύσουν όσο είχαν το άγαλ-
μα πάνω στό πλοίο. Οί Σάμιοι, όπως καί οί Ταύροι, τρόμαξαν όταν συνειδητο-
ποίησαν ότι έλειπε τό άγαλμα τής θεάς τους. Στή Σάμο τελικά ήρθε ή ιέρεια (ή
Αδμήτη), πήρε τό άγαλμα, τό καθάρισε άπό τό μίασμα καί τό έπανατοποθέτησε
στο βάθρο του. Σύμφωνα μέ τόν Burkert, στήν περίπτωση τοϋ 'Ηραίου τής Σά-
μου έχουμε περιγραφή μιάς τελετουργίας κλοπής/έξαφάνισης καί άνεύρεσης
τοϋ λατρευτικού άγάλματος445, ή όποία τελούνταν κάθε χρόνο στό πλαίσιο μιάς
έορτής πού στή Σάμο άποκαλοϋνταν Τόναια446. Τό πρώτο στάδιο τής τελετουρ-
γίας στή Σάμο πρέπει νά ήταν ή μεταφορά τού άγάλματος έξω άπό τόν ναό τή
νύχτα, τό δεύτερο ή άνεύρεσή του τό πρωί καί τό τρίτο ή έπανατοποθέτησή
του στόν ναό. Καί οί τρεις κατηγορίες προσώπων πού εμφανίζονται στή Σάμο
ύπάρχουν καί στήν 'Ιφιγένεια τήν έν Ταύροις: α) οί Τυρρηνοί/Κάρες πειρατές
είναι έδώ ό 'Ορέστης, ό Πυλάδης καί οί ναύτες τους (οί «ξένοι»), β) οί Σάμιοι
είναι οί ντόπιοι Ταύροι, καί γ) σέ άμφότερες τις περιπτώσεις έμπλέκεται μιά ιέ-
ρεια (στή Σάμο ή Αδμήτη, στήν Ταυρίδα ή Ιφιγένεια), πού τελεί τόν καθαρμό
τοϋ άγάλματος.

Κορίτσια

ί.Ή Άρτεμις τών Ταύρων ώς θεά τής γέννησης παιδιών
Στό Β' στάσιμο (στ. 1089-1149) γίνεται συσχετισμός τής Αρτέμιδος τών
Ταύρων μέ τήν Άρτεμη τής Δήλου. Όπως καί στή Δήλο έτσι καί στήν Ταυρί-
δα ή Άρτεμις φαίνεται ότι λατρευόταν ώς θεά τού τοκετού, ώς Άρτεμις λοχία
(στ. 1097). Στήν 'ίδια συνάφεια μέ τήν Άρτεμη λοχία άναφέρεται ή μητέρα της
ή Λητώ, πού έπιτείνει τή φύση τής πρώτης ώς θεότητας τής γέννας447. Τά ιερά
δέντρα καί τών δύο είναι ό φοίνικας, ή δάφνη καί τά κλαδιά τής ιερής ελιάς448.

ii. Κυκλικοί χοροί παρθένων ύπό τή συνοδεία μουσικής σέ σχέση
μέ τόν γάμο

Ή ποιητική έκφραση τού χορού γιά λίμνη μέ νερό πού έλίσσεται κυκλικά,
όπου ό μελωδός κύκνος ύπηρετεί τις Μούσες (στ. 1103-1105: λίμναν θ' είλίσ-
σουσαν ύδωρ / κύκλιον, ένθα κύκνος μελωιδός Μούσας θεραπεύει) πρέπει νά κα-
τανοηθεί, όπως παρατήρησε ό Calame, ώς κυκλικός χορός ομάδων γυναικών

445. Burkert, Τελετουργία, σ. 202-203.

446. Αθηναίος, Δειπνοσοφισταί, XV, 672e.

447. Ευριπίδης, Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 1102: Λατοΰς ώδϊνι φίλον.

448. Αύτόθι, στ. 1099-1102: φοίνικά θ' άβροκόμαν / δάφναν τ'εύερνέα και / γλαύκας θαλλόν
ιερόν έλαί / ας.
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ύπό τή μελωδική συνοδεία μουσικών οργάνων449. Οί κυκλικοί αύτοί χοροί τών
παρθένων συσχετίζονται στό έργο μέ ευδόκιμους γάμους (στ. 1144). Δέν γίνεται
σαφές άν μέ τούς χορούς αύτούς έορτάζονταν συγκεκριμένοι γάμοι κάποιων
κοριτσιών ή οί χοροί άποτελούσαν άπλώς τό στάδιο τής συμβολικής έπανέν-
ταξης τών κοριτσιών στήν πόλη.

Σέ άμεση συνάρτηση μέ τόν κυκλικό χορό τών παρθένων άναφέρεται άπό
τόν Εύριπίδη ή άμιλλα χαρίτων450, δηλαδή ό άνταγωνισμός τών κοριτσιών στή
θελκτική χάρη. Ή χάρη αύτή, σύμφωνα μέ τό έργο, προερχόταν άπό τις χορευ-
τικές κινήσεις τών κοριτσιών, τά ένδύματά τους, πού, όπως είχαμε δει στο προ-
ηγούμενο στάδιο, εΐχαν ύφάνει οί ϊδιες, καθώς καί άπό τήν πλούσια κόμη τους
(στ. 1148-1151). Ή έκφραση άβροπλούτου τε χλιδάς (στ. 1148) παραπέμπει
στόν πλούτο τών οίκων αύτών τών κοριτσιών. Άρα όχι μόνο τά άγόρια άλλά
καί τά κορίτσια σέ αύτήν τή φάση φαίνεται ότι άνήκαν στούς κύκλους τής αρι-
στοκρατίας.

Ή άμιλλα αύτή, ή όποία έδινε έμφαση τόσο στή θελκτική χάρη τών κο-
ριτσιών όσο και στήν ύφαντική τους έπιδεξιότητα, έμφανίζεται στήν ούσία
ώς ένα είδος διαγωνισμού μπροστά στά μάτια τής κοινότητας τού τύπου τών
καλλιστείων451.

δ. Ή διονυσιακή πλευρά τής λατρείας: ό Όρέστης ώς Διόνυσος

Ό Όρέστης έμφανίζει τά άκόλουθα στοιχεία πού τόν συνδέουν μέ τόν κόσμο
τοϋ Διονύσου, όπως αύτός περιγράφεται στόν 7ο ομηρικό ύμνο στόν Διόνυσο:

1. Όπως καί ό Διόνυσος, έτσι καί ό Όρέστης είναι ξένος καί έρχεται (στήν
Ταυρίδα) άπό τή θάλασσα.

2. Κατά τήν άφιξή του στήν Ταυρίδα άποκαλεΐται δαίμων (στ. 267).

3. Κατά τήν έλευσή του στήν Ταυρίδα είναι ορατός μόνο άπό τόν
«θεοσεβή» βουκόλο,όχι άπό τόν θρασύ, ή άσεβής άποψη τού όποιου έν τέ-
λει γίνεται άποδεκτή άπό τήν κοινότητα.

Όπως παρατήρησε ό Jean-Pierre Vernant, ό Διόνυσος «άπαιτεΐ νά τόν βλέ-
πουν»452. Αύτόν τόν χαρακτήρα τοϋ ορατού πού πρέπει νά πάρει ή θεϊκή του
παρουσία έκφράζει μέ έμφαση ό θεοσεβής (στ. 268) βουκόλος στήν άρχή τοϋ
έργου. Αντίθετα, ό μάταιος, άνομίαι θρασύς (στ. 275) βουκόλος, όπως καί οί πε-

449. Calame, ο.π. (σημ. 352), σ. 77-79· Cropp, Commentary, σ. 241,243.

450. Cropp, Commentary, σ. 243.

451. J.-P. Vernant, Ανάμεσα στόν μύθο και τήν πολιτική,'Αθήνα 2001, σ. 413.

452. J.-P. Vernant, Ό προσωπιδοφόρος Διόνυσος τών Βάκχων, σέ: J.-P. Vernant - P. Vidal-
Naquet, Μύθος και τραγωδία στήν αρχαία 'Ελλάδα, Β ', σ. 296.
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ρισσότεροι (τοις πλείοσι, στ. 279) έξ αύτών, βλέπουν μόνο ο,τι είναι φανερό στα
μάτια, δηλαδή μόνο «ναυτίλους δ' έφθαρμένους» (στ. 276). Ό θρασύς βουκόλος
άνακαλεΐ στή μνήμη τόν θρασύ Πενθέα στις Βάκχες τοϋ Εύριπίδη453, ό όποιος
δέν άναγνωρίζει τον Διόνυσο ώς θεό.

4. Στήν άρχή τοϋ έργου στήν άκτή ό Όρέστης εισέρχεται στήν παραζάλη
μιάς τρέλας, όπου συγχέει τά βόδια μέ τις 'Ερινύες, βρίσκεται δηλαδή σέ διονυ-
σιακή κατάσταση454.

Τό κοινό τής τραγωδίας γνωρίζει τό άμάρτημα, τή δολοφονία δηλαδή τής
μητέρας του τής Κλυταιμνήστρας, καί τό ψυχολογικό έπακόλουθό του, τήν τρέλα,
τουλάχιστον άπό τήν έποχή πού παιζόταν ή Όρέστεια τοϋ Αισχύλου, ώστόσο
ό Εύριπίδης τό έπαναλαμβάνει. Μαθαίνουμε, λοιπόν, ότι μετά τή δολοφονία
τής μητέρας του ό Όρέστης δέν άντέχει καί τρελαίνεται, κάτι άλλωστε φυσικό
γιά έναν έντιμο, εύσυνείδητο άνθρωπο όταν έχει διαπράξει τέτοιο άμάρτημα455.

Ό κίνδυνος τής τρέλας άγγίζει καί τόν Θόα, τόν όποιο μετά τό «θαύμα» στήν
άκτή παρακαλεί ό άγγελιαφόρος μέ τήν έξής έπίκληση: μή 'νταϋθα τρέψηις σήν
φρεν' (στ. 1322).

5. Καθώς όρμά στά βόδια ό μανιακός Όρέστης παρομοιάζεται μέ λιοντάρι
(λέων, στ. 297), τό κατεξοχήν ζώο μέ τό όποιο παρομοιάζεται ό Διόνυσος.

6. Όπως καί ό Διόνυσος, έτσι καί ό δαίμων Όρέστης έχει τή δυνατότητα νά
κάνει θαύματα: Ό αύτόπτης μάρτυρας βουκόλος διηγείται: άλλ' ήν άπιστον
μυρίων γάρ έκ χερών / ούδεις τά τής θεού θύματ' ηύτύχει βαλών (στ. 328-329).
Πρόκειται γιά ένα θαύμα πού μπορεί νά συσχετιστεί μέ τήν έπιφάνεια τοϋ Διο-
νύσου456. Τό έπιφώνημα θαύμα μνημονεύεται έκ νέου στόν στ. 1321.

7. Ώς ιδρυτής τοϋ συμποσίου τών Χοών τή δεύτερη ή μέρα τών Ανθεστηρίων
ό Όρέστης έμφανίζει μιά ιδιαίτερη σχέση μέ τόν Διόνυσο ώς τόν θεό τοϋ κρασιού.
Όπως άναφέρθηκε παραπάνω, ό Όρέστης έχει συσχετιστεί άπό τήν έρευνα καί
μέ τόν Αιτωλό Όρεσθέα, ό όποιος έφερε στούς Αθηναίους τό κρασί.

453. Ευριπίδης, Βάκχαι, στ. 270 (κατά τόν χαρακτηρισμό τοϋ Τειρεσία).

454. Όπως ήδη παρατήρησε ό Bierl (Orestes), τό ϊδιο τό ονομα τοϋ Όρέστη, στό όποιο ενυ-
πάρχει ή λέξη δρος (Lesky, δ.π., σημ. 150, σ. 966), δηλώνει τήν άγριότητα τής φύσης. Γιά τή σχέ-
ση αύτή βλ. και Lonsdale, Dance, σ. 306 σημ. 102. Ό Burkert (δ.π. [σημ. 143], σ. 119) άποκαλεΐ
τόν Όρέστη «der "Mann vom Berg"».

455. Τό δτι εΐχε έντιμο καί δίκαιο χαρακτήρα άλλα καί δτι ήταν άνθρωπος μέ αύτοθυσία φαίνε-
ται άλλωστε καί άπό τήν άπόφασή του νά μήν άφήσει νά θυσιαστεί ό φίλος του ό Πυλάδης γιά νά
γλιτώσει ό ϊδιος τή ζωή του δταν τοΰ δόθηκε ή εύκαιρία, στ. 601- 602: ονκουν δίκαιον έπ'όλέθρωι
τώι τοϋδ'έμέ χάριν τίθεσθαι καύτον έκδϋναι κακών πρβ. καί Whitman, Εύριπίδης, σ. 38-39.

456. Vernant, δ.π. (σημ. 452), σ. 304. Πρβ. Ευριπίδης, Βάκχαι, στ. 760-761: ούπερ τό δεινόν ήν
θέαμ ' ιδεϊν, άναξ. / τοις μεν γάρ ούχ ήιμασσε λογχωτόν βέλος.
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8. Ό όρος βουκόλοι ήταν άπό τήν κλασική έποχή και υστέρα κοινός χαρα-
κτηρισμός γιά τούς βακχικούς μύστες457.

ε. Ή ναυτική πλευρά τής λατρείας: ό 'Ορέστης καί ό Πυλάδης ώς Διόσκουροι

Μέ τό πού πατούν τό πόδι τους στήν Ταυρίδα οί 'Ορέστης και Πυλάδης άπο-
καλούνται δαίμονες (στ. 267), Διόσκουροι (στ. 272), καί συσχετίζονται μέ τόν
Παλαίμονα, τόν γιο τής Λευκοθέας, τόν προστάτη τών πλοίων (Ώ ποντίας παϊ
Λευκοθέας, νεών φύλαξ, / δέσποτα Παλαϊμον, στ. 270-271). Ή ιδιότητα τους
αύτή ένισχύεται άπό τούς χαρακτηρισμούς πού τούς άποδίδει ό άσεβής βουκό-
λος ώς ναυτίλους δ' έφθαρμένους (στ. 276). Είναι προφανές ότι ώς τό σημείο
αύτό δίνεται έμφαση όχι στούς Σπαρτιάτες κυνηγούς Διόσκουρους άλλά στούς
προστάτες τής ναυσιπλοίας Διόσκουρους, ιδιότητα μέ τήν όποία οί τελευταίοι
λατρεύονταν κυρίως στή Σαμοθράκη.

Ό παραλληλισμός Όρέστη-Πυλάδη μέ τούς Κάστορα-Πολυδεύκη ένισχύε-
ται καί άπό τις άκόλουθες παρατηρήσεις:

1. Όπως οί δίδυμοι άδελφοί Κάστωρ καί Πολυδεύκης, έτσι καί οί 'Ορέστης
καί Πυλάδης άποκαλούνται δίδυμοι (στ. 457).

2. Όπως οί Κάστωρ καί Πολυδεύκης, έτσι καί οί 'Ορέστης καί Πυλάδης άπο-
καλούνται Τυνδαρίδες (στ. 1319).

3. Ούτε ό 'Ορέστης (στ. 597-608) άλλά ούτε καί ό Πυλάδης στήν άρχή (στ. 674)
δέχτηκαν τή σωτηρία πού τούς προσέφερε ή 'Ιφιγένεια, γιά νά μή χωριστούν ό
ένας άπό τόν άλλο. Ή σκηνή θυμίζει τόν Πολυδεύκη, ό όποιος έπίσης δέν δέχτηκε
τήν άθανασία πού τού προσέφερε ό Δίας, γιά νά μή χωριστεί άπό τόν άδελφό του.

Ή σύνδεση τού ίεροϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου μέ τούς Διόσκουρους
ώς προστάτες τού ναυτικού θά ταίριαζε μέ τή σχετικά πρόσφατη θεωρία τού
François de Polignac σύμφωνα μέ τήν όποία, κατά τόν 8ο αί. π.Χ., τά παραθα-
λάσσια ιερά τής Άττικής, στά όποια άνήκει καί τό ίερό τής Αρτέμιδος Ταυροπό-
λου, δέν σηματοδοτούσαν άπλώς τά «όρια» τής έπικράτειας τής πόλης-κράτους
άλλά συνιστούσαν -ώς λιμάνια- κυρίως χώρους άνταλλαγών μέ ναυτικούς άπό
τό εύρύτερο Αιγαίο. Μέ τήν άνάπτυξη τής ναυσιπλοΐας τήν έποχή έκείνη ή πόλη
θά μπορούσε νά είχε χρησιμοποιήσει τά παράκτια αύτά ιερά γιά τήν κατάκτηση
νέων θαλάσσιων εμπορικών δρόμων, καθώς καί τού νησιωτικού κόσμου458. "Ετσι

457. Αριςτοφανης, Σφήκες, 10- βιβλιογραφία συγκεντρωμένη σέ Simon, Anthesterien-Skyphos,
σ. 11 σημ. 36.

458. F. De Polignac, Mediation, Competition, and Sovereignty. The Evolution of Rural Sanctuaries
in Geometric Greece, σέ: S. E. Alcock - R. Osborne (έπιμ.), Placing the Gods. Sanctuaries and Sacred
Space in Ancient Greece, Oxford 1994, σ. 3-18· Του Ιδιου, Sanctuaires et société en Attique géomé-
trique et archaïque: réflexion sur les critères d'analyse, σέ: A. Verbanck-Piérard - D. Viviers (έπιμ.),
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ϊσως αποκτά ιδιαίτερο νόημα ή ειδική σχέση τής τελετουργίας τής κλοπής τοϋ
λατρευτικού άγάλματος πού παρατηρήθηκε παραπάνω μέ τήν άνάλογη τελε-
τουργία στό «κοσμοπολίτικο» ίερό τής Ήρας στή Σάμο459. Ή ένδιαφέρουσα αύτή
θεωρία ώστόσο πρέπει νά τεκμηριωθεί άρχαιολογικά.

Ερχόμαστε τώρα στήν άπάντηση τοϋ έρωτήματος πού θέσαμε στήν άρχή:
Γιατί ό Εύριπίδης χρησιμοποιεί τόν εύπατρίδη Πελοποννήσιο ήρωα Όρέστη και
όχι τόν έπίσης εύπατρίδη Αττικό ήρωα Θησέα ώς ιδρυτή τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος
Ταυροπόλου;

Μέ βάση τήν παραπάνω άνάλυση, φαίνεται ότι ό Εύριπίδης χρησιμοποίησε
τον Όρέστη ώς πρότυπο ένός νέου πλούσιου άριστοκράτη ό όποιος βρισκόταν
στόν ένδιάμεσο χώρο άνάμεσα στον οίκο κα'ι στήν όπλιτική-πολιτική κοινότητα.
Άν σέ αύτήν τή μεταβατική κατάσταση συνεκτιμήσουμε τή μεγάλη σημασία τής
καταγωγής και τής συγγένειας στό έργο -όχι μόνο τής σχέσης γονιοϋ/παιδι-
οϋ, δηλαδή τοϋ γένους πού παρατήρησε ό Wolff (1992), άλλά και τής σχέσης
άδελφοϋ/άδελφής, δηλαδή τής φρατρίας-, τότε προσεγγίζουμε τόν ιδρυτή ένός
ίεροϋ στόχος τού όποιου ήταν ή ένταξη τών νεαρών μελών του στήν κοινωνία
τών όπλιτών-πολιτών, πού βρισκόταν όμως ύπό τήν έπιρροή μιας κοινωνικής
ομάδας τής όποιας τά μέλη ήταν οργανωμένα μέ βάση τήν καταγωγή καί τή
συγγένεια. Δεδομένου ότι ήδη άπό τήν πρώιμη άρχαϊκή έποχή καί μετά τον
μεταβατικό αύτό ρόλο τής «νομιμοποίησης» τών παιδιών στήν Αττική είχαν
άναλάβει οί μηχανισμοί τών άριστοκρατικών φρατριών, εΐναι πολύ πιθανόν τό
ίερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου (όπως και αύτό τής Αρτέμιδος Βραυρωνίας)
νά βρισκόταν κατά τήν ύστερη άρχαϊκή καί τήν πρώιμη κλασική έποχή ύπό τήν
έπιρροή μιας τέτοιας (τής ϊδιας;) φρατρίας.

Πρός αύτή τήν κατεύθυνση μάς όδηγοϋν οί έξής παρατηρήσεις:

α) Ή τελετουργία τής προσφοράς τής κόμης τοϋ Όρέστη πάνω σέ βωμό μπορεί
νά συσχετιστεί μέ τή θυσία τού κουρείου πού λάμβανε χώρα κατά τήν τρίτη μέρα
τών Άπατουρίων. Σύμφωνα μέ τό κείμενο, κατά τή διάρκεια τής παραμονής του
στή χώρα τών Ταύρων ό 'Ορέστης διέθετε χαίτη ν (στ. 622) καί γένειον (στ. 308).

Culture et Cité. Uavènement d'Athènes à l'époque archaïque, Actes du Colloque international organisé
a l'Université libre de Bruxelles du 25 au 27 avril 1991 par l'Institut des Hautes Études de Belgique
et la Fondation Archéologique de l'U.L.B., Bruxelles 1995, σ. 75-101. Γιά τήν άποψη οτι καί τα ιερά
τοϋ Σουνίου συνδέονται μέ τούς Διόσκουρους ώς προστάτες τής ναυσιπλοΐας βλ. καί Γ. Παπαθα-
ναςοπουλος, Σούνιον Ιράν. Συμβολή στήν εξέταση τών κούρων τοϋ Ιερού κα'ι στή διερεύνηση τοϋ προ-
βλήματος τής παλαιότερης υπαίθριας λατρείας στό Σούνιο (διδ. διατρ., Παν/μιο Αθηνών 1983), σ. 96.

459. Ειδικά γιά τό Ηραίο τής Σάμου ώς τό άρχαιότερο παράδειγμα ίεροΰ πού έχει συνδεθεί
μέ θαλάσσιες δραστηριότητες βλ. Polignac, δ.π. (σημ. 458), σ. 6-7· γιά ξύλινα άναθήματα ομοι-
ωμάτων πλοίων τής άρχάίκής έποχής άπό τό ίερό αύτό βλ. Kyrieleis, δ.π. (σημ. 444), σ. 112 είκ.
7.10.
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Τούτο σημαίνει πιθανώς οτι είχε προηγηθεί ή προσφορά τής κόμης του στα
Άπατούρια, είχε δηλαδή κλείσει τά δεκαέξι του χρόνια. "Οπως κι αν έχει, κατά τή
διάρκεια τών δοκιμασιών του ό Όρέστης δέν έχει τά μαλλιά του κομμένα σύρριζα.

β) Ή προβολή τής καταγωγής καί τών δεσμών αίματος άποτελεΐ προϋπό-
θεση γιά τήν άναγνώριση τού Όρέστη άλλά καί τοϋ Πυλάδη άπό τήν ιέρεια
πού έκπροσωπεΐ τή βάρβαρη κοινότητα τών Ταύρων, ή όποία είναι ιδιαίτερα
έμφανής κατά τήν άνάκριση460 τής 'Ιφιγένειας (στ. 495-511).

γ) Οί συμμετέχοντες στις διάφορες δοκιμασίες κατέχουν καί έπιζητοϋν πλούτο
καί δύναμη, δίνουν δηλαδή τήν έντύπωση ότι τό άποφασιστικό κριτήριο γιά τή
συμμετοχή στήν όπλιτική καί πολιτική ζωή είναι τό θέμα τής καταγωγής καθώς
καί τό οικονομικό έπίπεδο τού οπλίτη. Ή εικόνα αύτή έρχεται σέ πλήρη άντίθεση
μέ τήν εικόνα τού δημοκρατικού μεταρρυθμιστή πού είχε δώσει ό Εύριπίδης
στόν ήρωα Θησέα στά έργα του, σύμφωνα μέ τήν όποία μεταξύ τών πολιτών
ύπήρχε 'ισονομία καί ίσοκρατία καί οί φτωχοί είχαν τά ϊδια δικαιώματα μέ τούς
πλουσίους461.

Ή ώριμη κλασική έποχή (β ' μισό 5ου ai. π. Χ.)

ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ

α.Ή χθόνια πλευρά τής νέας λατρείας

Στήν Ταυρίδα είδαμε ότι ή 'Ιφιγένεια ήταν μιά ζώσα νεκρή μορφή, μιά χθό-
νια θεότητα. 'Έτσι δέν προκαλεί έκπληξη τό γεγονός ότι, όταν έκπληρώνει
κατά κάποιο τρόπο τήν άποστολή της, έπιστρέφοντας στήν Ελλάδα, στις Άλές
Άραφηνίδες, δέν παραμένει έκεΐ ζωντανή έτσι ώστε άπό απολις νά γίνει εμπολις,
άλλά άπό έκεΐ μεταφέρεται στή Βραυρώνα, όπου πεθαίνει καί τιμάται ώς κλει-
δούχος τής θεάς. "Οπως ήδη παρατήρησε ό Wolff (1992), στή Βραυρώνα ή 'Ιφι-
γένεια άποκτά έκ νέου τή χθόνια ταυρική της ύπόσταση, άν καί αύτή τή φορά
ώς προστάτιδα τών έγκύων γυναικών, ιδρύοντας τήν τελετουργία τής άνάθε-
σης τών ένδυμάτων σέ αύτήν άπό τις έγκύους πού είχαν πεθάνει στή γέννα.

Πώς έξηγεΐται αύτός ό συσχετισμός τής 'Ιφιγένειας μέ τις έγκύους; Σύμφωνα
μέ πρόσφατες άπόψεις τής έρευνας, ό πρόωρος θάνατος τής 'Ιφιγένειας συσχετί-
ζεται μέ διηγήσεις γυναικών πού πέθαναν πρόωρα, πολλές φορές μέ βίαιο τρόπο,
τις όποιες ή έρευνα κατατάσσει στήν κατηγορία τών αώρων. Τά θέματα αύτών τών

460. Γιά τήν ανάκριση ώς πρώτο στάδιο («preliminary scrutiny») τής διαδικασίας μέ στόχο
τήν εισαγωγή στή φρατρία τών Δημοτιωνιδών βλ. Lambert, Phratries, σ. 98,131,172.

461. Ευριπίδης, Ίκέτιδες, στ. 399 κ.έ.· Lambert, Phratries, σ. 372 σημ. 9.
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διηγήσεων άφοροϋν πάντα τούς θανατηφόρους κινδύνους πού συσχετίζονται μέ
τήν έγκυμοσύνη, μέ τήν άρχή τής μητρότητας καί τά μικρά παιδιά462. Ό θάνατος
τής Ιφιγένειας μπορεί ύπό αύτό τό πρίσμα νά ερμηνευθεί καί ώς θάνατος νεαρής
κοπέλας κατά τή διάρκεια τοϋ τοκετού ή στήν άρχή τής μητρότητας.

Ένα κορίτσι τό όποιο έχει πεθάνει στή γέννα καί τελεί ύπό θεϊκή προστασία
είναι, σύμφωνα μέ τήν άρχαία άντίληψη, προστάτιδα τών έγκύων. Πάράλληλα
όμως είναι καί ένα είδος «φαντάσματος» πού άπειλεΐ τή ζωή τών γυναικών πού
βρίσκονται σέ φάση τοκετού. Γιά τόν λόγο αύτό ή Sarah Iles Johnston ύπέθεσε
ότι τά ένδύματα τών γυναικών πού πέθαναν κατά τήν έγκυμοσύνη και πρέπει
νά άφιερώνονται στήν Ιφιγένεια θά είχαν ώς στόχο νά καταπραϋνθεί ή 'Ιφιγέ-
νεια καί νά άποφύγει ή κοινότητα καί άλλους θανάτους πού θά προκαλούσε ή
άωρος, οργισμένη γιά τόν πρόωρο θάνατο της463.

Ό χθόνιος χαρακτήρας τής 'Ιφιγένειας ύπάρχει, λοιπόν, καϊ στήν ώριμη κλα-
σική έποχή. Ή διαφορά μέ τή χθόνια 'Ιφιγένεια τής προηγούμενης περιόδου
έγκειται σέ δύο σημεία: Πρώτον, δέν συσχετίζεται μέ θανάτους (άνθρωποθυσίες)
άνδρών άλλά μέ θανάτους έγκύων. Δεύτερον, ή λατρευτική της δράση δείχνει
νά περιορίζεται στή Βραυρώνα.

Στά κορίτσια δέν φαίνεται, λοιπόν, νά συνέβησαν μεγάλες άλλαγές κατά τή
διάρκεια τοϋ β' μισού τοϋ 5ου αί. π.Χ. Στις νέες διαβατήριες τελετουργίες τών
κοριτσιών δίνεται έμφαση στον θάνατο τής 'Ιφιγένειας. Τοϋτο μπορεί νά
έρμηνευθεΐ μέ δύο τρόπους: α) Στή νέα λατρεία δίνεται έμφαση στις τελετές κο-
ριτσιών σέ περίπτωση θανάτου κατά τήν έγκυμοσύνη καί όχι σέ αύτές κατά τήν
προετοιμασία τοϋ γάμου πού φαίνεται ότι τελούνταν κατά τήν προηγούμενη
περίοδο, β) Ή άριστοκρατική οργάνωση τής λατρείας, παρόλο πού άποδυνα-
μώθηκε, συνέχισε μετά τήν άλλαγή τής Αθήνας νά παρέχει ιέρειες στή Βραυρώ-
να γιά τήν τέλεση τών τελετουργιών. Τοϋτο σημαίνει ότι οί παλιές τελετουργίες
άρχισαν νά διαπλέκονται μέ τις νέες.

Τέλος, όσον άφορά τις τελετουργίες κοριτσιών σέ περίπτωση θανάτου κατά
τήν έγκυμοσύνη πού άναφέρονται στό έργο, παρατηρούμε τό έθιμο νά άφιε-
ρώνονται στις νεκρές νέες, καθώς καί στήν 'Ιφιγένεια, τά 'ίδια άντικείμενα πού
θά άνέθεταν έκεΐνες στή θεότητα άν ζούσαν τή στιγμή τοϋ γάμου τους464. Τά

462. Waldner, Initiation, σ. 219-220.

463. S. I. Johnston, Restless Dead. Encounters Between the Living and the Dead in Ancient
Greece, Berkeley et al. 1999, σ. 240. Μέ τον πρόωρο θάνατο της ή Ιφιγένεια δέν ολοκλήρωσε τή
μετάβαση στό κοινωνικό στάδιο τής «γυναίκας», τό όποιο στήν Αθήνα ολοκληρωνόταν μέ τή
γέννηση τοΰ πρώτου παιδιοΰ (Sourvinou-Inwood, Tragedy, σ. 420-421 σημ. 541).

464. Τό κλασικότερο παράδειγμα άποτελεΐ ή άνάθεση λουτροφόρων μέ γαμήλιες παραστά-
σεις τόσο άπό τούς ίδιους τούς νέους λίγο πρίν άπό τόν γάμο τους σέ ιερά, δσο καί άπό τούς
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αναθήματα αύτά στον τάφο τους περιελάμβαναν τήν κόμη τους ώς μνημείο τού
σώματος τους465, ένώ στόν τάφο τής Ιφιγένειας καλοϋφασμένους πέπλους466.

β.Ή στρατιωτική-πολιτική πλευρά τής νέας λατρείας

"Υστερα άπό τήν παρέμβαση τής Αθηνάς (6ο χρονικό μας πλαίσιο) τό πρω-
τόγονο έθιμο τής άνθρωποθυσίας καταργείται, στή θέση του εισάγεται τό έθιμο
τού σημαδέματος μέ ξίφος τού λαιμού ένός άνώνυμου νεαρού (άντι τού έφηβου
Όρέστη) μέχρι νά στάξει ανδρός αίμα (στίχ. 1460). Πρόκειται γιά μιά τελε-
τουργία πού, όπως είδαμε, συσχετίζεται μέ τις διαβατήριες τελετές ένηλικίωσης
στό ιερό τής Αρτέμιδος Όρθιας στή Σπάρτη. Ή άλλαγή στήν ήλικία τοϋ νεαρού
ύποδηλώνεται και λεκτικά. Στή θέση τοϋ Όρέστη, τοϋ έφήβου467, πρέπει στό
τέλος τοϋ έργου νά θυσιαστεί όχι άλλος έφηβος άλλά ένας άλλος άνδρας.Ό
Όρέστης έχει πλέον άνδρωθεί κατά τή διάρκεια τοϋ έργου. Ή μύηση έχει πλέον
συντελεστεί και ό μύστης ένσωματώνεται στήν κοινωνία468.

Εκπροσωπώντας τήν πόλη-κράτος τών Αθηνών, ή Αθηνά469 παρεμβαίνει στο
τέλος τοϋ έργου, παρέμβαση πού δέν πρέπει νά είναι χωρίς σημασία γιά τήν πόλη.
Γίνεται, προφανώς, γιά νά αιτιολογήσει ένα σημαντικό γεγονός μέ πολιτικές
συνέπειες. Μέ βάση τήν άνάλυση τής 'Ιφιγένειας τής έν Ταύροις, τό γεγονός τό
όποιο έχει συνέπειες γιά τήν πόλη τής Αθήνας πρέπει νά σχετίζεται μέ τις δια-
βατήριες τελετές τών άγοριών καί τών κοριτσιών στήν ένήλικη ζωή. Αύτή πού
τώρα άναλαμβάνει τις μυήσεις τών έφήβων στό στάδιο τοϋ ένήλικα δέν θά είναι
πλέον ή Ιφιγένεια άλλά ή Αθηνά, δηλαδή ή Αθήνα. Τοϋτο σημαίνει ότι οί διαβα-

συγγενείς τους στούς τάφους τους οταν οί νέοι αύτοί πέθαιναν άγαμοι. Γιά τό θέμα βλ. R. Mösch-
Klingele, Die Loutrophoros im Hoehzeits- und Begräbnisritual des 5. Jahrhunderts v. Chr. in Athen,
Bern 2006, σποραδικά. Τό έθιμο αύτό ύπάρχει και στή νεότερη Ελλάδα, δπως άποδεικνύει ή αφι-
έρωση κουφέτων σέ τάφους άγαμων νέων, βλ., γιά παράδειγμα, Σ. Καρούζου, Βιώματα καί μνημό-
συνα, Ηόρος, 2,1984, σ. 7 κ.έ. (Καλαμάτα, άρχές τοΰ 20οΰ αί.).

465. Ευριπίδης, 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, στ. 820-821: κόμας σάς μητρι δοϋσα σήι φέρειν; / μνη-
μεία γ'άντι σώματος τονμοϋ τάφωι.

466. Αύτόθι, στ. 1464-1467: πέπλων / άγαλμά σοι θήσουσιν εύπήνονς ύφάς, / άς άν γυναίκες
έν τόκοις ψυχορραγείς / λείπωσ' έν οϊκοις. Βλ. καί τήν περιγραφή τοΰ έθίμου άπό τίς Ελληνίδες
γυναίκες τοΰ χοροΰ (στ. 173-174).

467. Μέχρι τοΰ σημείου αύτοΰ (στ. 1460) ό Όρέστης άναφέρεται στό έργο ώς νεανίας, βλ.,
γιά παράδειγμα, στ. 304.

468. Στις νέες μυητικές τελετουργίες τών άγοριών δέν άναφέρεται πουθενά ό Πυλάδης, ό
σύντροφος καί συμβουλάτορας τού έφήβου-κυνηγοΰ Όρέστη κατά τήν προηγούμενη περίοδο.
Δέν χρειάζεται πλέον στήν οικονομία τοΰ έργου ή ύποδηλώνει αύτό μιά άλλαγή στις κυνηγε-
τικές συνήθειες, πού τώρα άκολουθοΰνταν κατά μόνας;

469. Hartigan, Deceit, σ. 125.
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τήριες αύτές τελετές μέ τις έπίπονες δοκιμασίες τους δέν θά ήταν πλέον προνό-
μιο κάποιου άριστοκρατικοϋ ύστεροαρχαϊκού/πρώιμου κλασικού γένους ή (πιο
πιθανόν) κάποιας φρατρίας470 άλλά όλόκλη ρου τοϋ άθηναϊκοϋ κράτους.
Πρόκειται, μέ άλλα λόγια, γιά τήν έπίσημη διακήρυξη τής θεσμοθέτησης τής
άρχαϊκή ς άγωγής471, καί ιδιαίτερα (όπως φάνηκε άπό τήν άνάλυσή μας) τοϋ
τμήματος έκείνου τής άρχαϊκής άγωγής πού άφοροϋσε τήν περίοδο μαθητείας
τοϋ οπλίτη. Ή παρέμβαση τής Αθηνάς στά τέλη τοϋ έργου δέν μπορεί νά έχει
άλλο νόημα πέρα άπό τό νά άποτελεΐ ποιητική μεταφορά τής άπόφασης τής
άθηναϊκής πολιτείας νά άσκεΐ κρατικό έλεγχο στις σχετικές τελετουργίες.

Ή παρατήρηση περί κρατικοποίησης472 τής άρχαϊκής άγωγής -τουλάχιστον
όσον άφορά τό στρατιωτικό της σκέλος- ύποστηρίζεται καί άπό τις παραστάσεις
τοϋ θέματος τής 'Ιφιγένειας τής έν Ταύροις στήν άγγειογραφία. "Οπως ειπώθηκε
παραπάνω, θέματα άπό τήν τραγωδία αύτή γίνονται δημοφιλή πρώτη φορά στις
άρχές τοϋ 4ου αί. π.Χ.473 Τό σημαντικό όμως στοιχείο είναι ότι οί 'Ορέστης καί Πυ-
λάδης άπεικονίζονται γυμνοί, νά κρατοϋν άκόντιο καί νά φορούν μόνο χλαμύδα
καί πέτασο. Απεικονίζονται μέ άλλα λόγια μέ τόν τυπικό στρατιωτικό έξοπλισμό
τών 'Εφήβων. Ή Ταυροπόλος, λοιπόν, εΐναι μιά νέα θεότητα πού έχει έντονότερο
καί σαφέστερο στρατιωτικό χαρακτήρα άπ' ό,τι ή προκάτοχος της τής άρχαϊκής
καί τής πρώιμης κλασικής έποχής, δηλαδή ή Άρτεμις τών Ταύρων.

Ή άποψη αύτή ένισχύεται άπό τό γεγονός ότι, πέρα άπό τή λειτουργία της ώς
λατρευτικού έπιθέτου τής Αρτέμιδος, ή ονομασία Τανροπόλη (βλ. παρακάτω) χρη-
σιμοποιούνταν στήν κλασική Αττική καί ώς όνομα πολεμικών πλοίων, όπως δείχνει
έπιγραφή τής έποχής τοϋ πελοποννησιακού πολέμου πού βρέθηκε τό 1900 στο Μι-

470. Για τήν πιθανή θρησκευτική λειτουργία τών ύστεροαρχαϊκών/πρώιμων κλασικών γενών και
κυρίως τών φρατριών τής Άττικής, δηλαδή για τήν περίοδο «πρίν καί μετά τόν Κλεισθένη», βλ. τήν
έξαιρετική άνάλυση τοϋ Parker, Θρησκεία, σ. 167-168. Γιά τά πρώιμα άρχαϊκά γένη καί φρατρίες, τις
τελετουργικές τους δικαιοδοσίες καί τόν άριστοκρατικό τους χαρακτήρα βλ. αύτόθι, σ. 105-109.

471. Μέ τόν γενικό δρο «αρχαϊκή άγωγή» έννοοϋμε τό έπιλεκτικού καί αριστοκρατικού χαρα-
κτήρα έκπαιδευτικό σύστημα πού έπικρατούσε στή Σπάρτη καί τήν Κρήτη κατά τήν άρχαϊκή έποχή
καί, μέ μικρότερες ή μεγαλύτερες παραλλαγές, φαίνεται δτι έπίσης ίσχυε σέ διάφορες περιοχές τής
'Ελλάδας, τής Άττικής συμπεριλαμβανομένης. Τό έκπαιδευτικό αύτό σύστημα στηριζόταν σέ πλήθος
διαβατήριες τελετουργίες. Γιά τό θέμα βλ. άναλυτικά Μ. Griffith, Public and Private in Early Greek
Institutions of Education, σέ: Y. L. Too (έπιμ.), Education in Greek and Roman Antiquity, Leiden-
Boston-Köln 2001, σ. 23-84 σποραδικά, και ιδιαίτερα σ. 41 σημ. 60,49,77-80.

472. Τέτοιες «κρατικοποιήσεις» δέν ήταν, φυσικά, κάτι καινούργιο γιά τή δημοκρατική Αθή-
να. Άπό τό 440 π. Χ. καί έξής, γιά παράδειγμα, ή νέα ιέρεια τής Αθηνάς Νίκης έπιλέγεται όχι
πλέον μέσα άπό τούς κόλπους τοϋ γένους άλλά μέ κλήρο (βιβλιογραφία συγκεντρωμένη σέ:
Parker, Θρησκεία, σ. 180 σημ. 16).

473. Πρβ. καί Η. Α. Shapiro, Myth into Art. Poet and Painter in Classical Greece, London-New
York 1994, σ. 167 κ.έ.
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κρολίμανο, τό κλειστό πολεμικό λιμάνι της Μουνιχίας, καί περιείχε κατάλογο της
άπογραφής τών τριηρών474. Άλλες ονομασίες πολεμικών πλοίων, όπως γιά παρά-
δειγμα Δανά[η], Παγκ[ράτεια], Θρασεϊα, Σύνταξις, Λόγχη, Σάλπιγξ, Κρατίστη, 'Ηγε-
μονίαΛ75, ύποδηλώνουν ότι και τό όνομα Ταυροπόλη πρέπει όντως νά σχετιζόταν μέ
τήν πολεμική τέχνη.

γ.Ό χαρακτήρας τής άλλαγής και ή κριτική τοϋ Ευριπίδη

Ή βάρβαρη αιματηρή θυσία τής προηγούμενης περιόδου καταπραΰνθηκε
κάπως μέ τήν παρέμβαση τής Άθήνας/Άθηνάς, πράγμα πού δείχνει έκ πρώτης
όψεως τήν κυριαρχία τής Αθηνάς πάνω στήν Αρτέμιδα τών Ταύρων (καί στήν
Ιφιγένεια), ή όποία διαφαίνεται άπό όλο τό έργο, άλλά καί τον άνταγωνιστικό
ρόλο τών δύο θεοτήτων476. Άπό τήν άλλη μεριά, άπορε! κανείς γιατί τό βάρβαρο
έθιμο τής άνθρωποθυσίας δέν έξαλείφεται άπό τή δημοκρατική Αθήνα τελείως
άλλά ύποκαθίσταται άπό άλλη αιματηρή τελετουργία, έστω καί έλαφρότερη.

Έδώ γεννάται ένα εύλογο έρώτημα, τό όποιο έπιτείνεται άν λάβει κανείς ύπόψη
του τήν έποχή κατά τήν όποία γράφτηκε τό έργο: Πώς εΐναι δυνατόν μιά θεότητα ή
όποία έχει τήν ικανότητα νά παρεμβαίνει στή ροή τών γεγονότων ώς «άπό μηχανής
θεός» καί νά τή μεταβάλλει εϊτε άλλάζοντας τή στάση τοϋ Ποσειδώνος εϊτε άπο-
τρέποντας τήν έκδίκηση τοϋ Θόα εϊτε δίνοντας τις θεϊκές της οδηγίες γιά τό πώς
θά τελούνται οί ιερουργίες πρός τιμήν μιάς άλλης (έστω καί άδελφής της) θεότη-
τας, ύποκαθιστώντας τήν ϊδια τή θεότητα αύτή (καί κάνοντάς την νά φαίνεται ώς
άβουλο όν), μέ άλλα λόγια μιά θεότητα πού μπορεί νά κάνει ο,τι θέλει, πώς λοιπόν
αύτή ή παντοδύναμη θεότητα δέν έπιλύει τά προβλήματα πού προκάλεσε ό πελο-
ποννησιακός πόλεμος, όπως άρρώστιες, πείνα καί άλλες καταστροφές, άλλά περι-
ορίζεται έν τέλει στήν άπλή άντικατάσταση μιάς βάρβαρης καί βίαιης λατρευτικής
πρακτικής μέ μιά άλλη λιγότερο βάρβαρη καί βίαιη477;

474. Α. Wilhelm, Έπιγραφή Πειραιώς, ΑΕ 1901, σ. 83· πρβ. και Α. Α. Παπαγιαννοπουαος-Πα-
λαιος, Άττικαι έπιγραφαι 9. Τά έν Άλαΐς Άραφηνίσι Ταυροπόλια και αί έν τοις δήμοις λειτουργίαι,
Πολέμων 1,1929, σ. 227 κ.έ.

475. Ν. Παπαχατζης, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις. Αττικά, Αθήνα 1974, σ. 106 κ.έ.

476. Γιά τή μεγάλη σχέση Αρτέμιδος καί Αθηνάς κυρίως δσον άφορα τήν έπιθετικότητά τους
βλ. Ν. Marinatos, Goddess and Monster. An Investigation of Artemis, σέ: F. Graf (έπιμ.), Ansichten
griechischer Rituale. Geburtstags-Symposium für Walter Burkert, Castelen bei Basel 15. bis 18. März
1996, Stuttgart-Leipzig 1998, σ. 119 σημ. 20· βλ. έπίσης καί V. Mitsopoulos-Leon, Athena oder
Artemis? Zu einem Antefixtypus vom Tempel der Artemis in Lousoi, σέ: A. Alexandri - I. Levendi
(έπιμ.), Καλλίστευμα. Μελέτες πρός τιμήν τής Όλγας Τζάχου-Άλεξανδρή, Αθήνα 2001, σ. 411 κ.έ.

477. Κατά τόν Α. Spira (Untersuchungen zum Deus Ex machina bei Sophokles und Euripides,
Kallmünz 1960, σ. 121), ή παρέμβαση τής Αθηνάς στο τέλος τοϋ έργου οφείλεται γενικά σέ μιά
έπανίδρυση τής τάξης.
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Ικανοποιητική άπάντηση στο παραπάνω έρώτημα προς τό παρόν δέν μπορεί
νά δοθεί. Παραμένει ώστόσο ή διαπίστωση ότι ή δημοκρατική Αθήνα προχωρεί
σέ μιά μικρή άλλαγή τοϋ ήδη ύπάρχοντος κόσμου.

Μιά σκέψη θά ήταν ϊσως ότι τέτοιου είδους ορθολογικοί νεωτερισμοί θά
προκαλούσαν τήν άγανάκτηση τών συντηρητικών κύκλων τής Άττικής, πού
σίγουρα θά άντιδροϋσαν άν έβλεπαν νά παραγκωνίζονται άπότομα τά παλιά
τους έθιμα. Ή ύπόθεση τών Έρμοκοπιδών πού άναφέρει ό Θουκυδίδης γιά
τήν περίοδο αύτή478, ή όποια συγκλόνισε τήν Αθήνα λίγο πρίν άπό τή Σικελική
Εκστρατεία, δείχνει -πέρα άπό τήν ένταση πού έπικρατοϋσε μεταξύ άριστο-
κρατών καί δημοκρατικών- ότι μιά ιερόσυλη πράξη μπορούσε νά έπηρεάσει
άκόμη καί πολιτικά ή στρατιωτικά γεγονότα μέγιστης σημασίας.

δ.Μικρότεροι θεοί πού έμπλέκονται στή νέα λατρεία, ό Απόλλων
καί ό Άρειος Πάγος

Τό Β' στάσιμο δείχνει ότι, πέρα άπό τήν άποφασιστική βοήθεια πού δίνουν
ή Αθηνά καί ό Απόλλων, μιά ολόκληρη κοινωνία θεών, ή όποία έν πολλοίς
ταυτίζεται μέ αύτήν τής προηγούμενης περιόδου, βοηθούν τόν Όρέστη, τον
Πυλάδη καί τήν Ιφιγένεια νά φέρουν τό ξόανο τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου
στήν Αττική. Οί θεοί αύτοί είναι ή Άρτεμις λοχία, ή θεά τού τοκετού, ό Πάν,
ό θεός τών βοσκών, οί Χάριτες, οί θεές τοϋ γάμου, οί Μούσες, οί θεές τών
τεχνών, άκόμη καί όΠοσειδών, ό θεός τής θάλασσας, ό όποιος άρχικώς ήταν
έχθρικά διακείμενος πρός τούς Έλληνες ήρωες, άλλαξε όμως γνώμη γιά χάρη
τής Αθηνάς καί, γαληνεύοντας τή θάλασσα, συνέτεινε καί αύτός στο νά φτάσει
τό άγαλμα στόν προορισμό του. Θεοί καί άνθρωποι, λοιπόν, συμπράττουν έχον-
τας ώς κοινό στόχο τήν άσφαλή μεταφορά τοϋ Όρέστη στις Άλές Άραφηνίδες.

Ή περίπτωση τοϋ Απόλλωνος είναι αύτή πού ξεχωρίζει περισσότερο: Ή σημα-
σία του στο έργο, πέρα άπό τον χρησμό πού έδωσε στόν Όρέστη καί τις σποραδικές
άναφορές στις μαντικές καί μουσικές του ικανότητες, φαίνεται άπό τό Γ' στάσιμο.
Στο χωρίο αύτό έξιστορεΐται ή έκ νέου ί'δρυση τοϋ δελφικού μαντείου άπό τόν Απόλ-
λωνα, τού όποιου τον θρίαμβο ύμνεΐ ό χορός (στ. 1234-1282). Ή σημασία αύτοϋ τοϋ
ύμνου έγκειται στο ότι προοιωνίζεται τό εύτυχές τέλος, άφοϋ λέει ότι οί άμφιβολίες
τοϋ Όρέστη είναι άβάσιμες καί οί οδηγίες τοϋ Απόλλωνος σωστές. Ή Sourvinou-
Inwood παρατήρησε ήδη τήν άντιστοιχία μεταξύ τής προφητείας τοϋ Απόλλωνος
πού έγγυάται ό Δίας καί τής προφητείας τοϋ Απόλλωνος προς τόν Όρέστη479. Ό

478. Θουκυδίδης, VI, 27-28.

479. Ch. Sourvinou-Inwood, Myth as History. The Previous Owners of the Delphic Oracle,
σέ: J. N. Bremmer (έπιμ.), Interpretations of Greek Mythology, London 1987, σ. 230.
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Απόλλων γεννήθηκε στή Δήλο άπό τή Λητώ, έχει χρυσά μαλλιά, είναι σοφός στήν
κιθάρα καί στήν εύστοχία τών τόξων (στ. 1236-1238). Ή μητέρα του τόν φέρνει
στήν κορυφή τοϋ Παρνασσού μέ τά αστακτα ύδατα, όπου διοργανώνονται χοροί
και τραγούδια πρός τιμήν τοϋ Διονύσου (στ. 1241-1244). Έκεΐ ύπάρχει ένα πελώ-
ριο τέρας, ένας δράκος πού φυλάει τό χθόνιο μαντείο, τόν όποιο ό μικρός Απόλλων
σκοτώνει, καί διώχνει άπό τό άδυτο τή Θέμιδα, τήν κόρη τής Γαίας. Στό σημείο αύτό
έχουμε παραλληλισμό τοϋ Απόλλωνος άφενός μέ τόν Όρέστη, στοιχείο πού, όπως
είδαμε παραπάνω, εΐχε παρατηρήσει καί ό Bierl, άλλά καί μέ τήν Αθηνά, όπως εΐχε
διαπιστώσει ήδη ό Andreas Spira480: παραλληλισμό μέ τόν Όρέστη έπειδή, όπως ό
Όρέστης άπομακρύνει (μέσω τής Ιφιγένειας) τό τρομερό άγαλμα άπό τό άδυτο τοϋ
ναοϋ τής Αρτέμιδος, έτσι καί ό Απόλλων σκοτώνει τον δράκο. Παραλληλισμό μέ
τήν Αθηνά έπειδή, όπως ή Αθηνά ύποκαθιστά τήν Άρτεμη καί ούσιαστικά παίρνει
τή θέση της στις Άλές, έτσι καί ό Απόλλων έδιωξε τή Θέμιδα καί πήρε τή θέση της
στούς Δελφούς.

Μετά τις δύο τελετουργίες τής έπανένταξης, δηλαδή τοϋ σημαδέματος τοϋ λαι-
μού τοϋ Όρέστη στό ιερό τής Ταυροπόλου καί τής έπιστροφής τής Ιφιγένειας στή
Βραυρώνα, ή Αθηνά άπευθύνεται έκ νέου στόν Όρέστη καί, άναφερόμενη στή σω-
τήρια γι' αύτόν ψηφοφορία τοϋ Άρειου Πάγου, θεσπίζει τήν έφεξής άθωωτική γιά
τόν κατηγορούμενο λειτουργία τής ισοψηφίας. Στή συγκεκριμένη περίπτωση καί
πέρα άπό τήν προφανή κοινωνική σημασία τοϋ μέτρου, ή Αθηνά άναφέρει δύο ση-
μαντικούς νομικούς όρους πού βρίσκονται σέ άμεση συνάρτηση μέ όσα όρισε ή
'ίδια παραπάνω, δηλαδή μέ τήν ένσωμάτωση τών νεαρών άτόμων στήν κοινότητά
τους. Πρόκειται: α) γιά τήν έννοια τής ψηφοφορίας, καί β) γιά τό δικαστήριο τοϋ
Άρειου Πάγου. Ή ψηφοφορία μάς φέρνει πάλι στόν νοϋ τήν ψηφοφορία τών
φρατέρων και τήν τελική κρίση τής φρατρίας γιά τήν άποδοχή τοϋ νεαρού στούς
καταλόγους τους. Ό Άρειος Πάγος ήταν μέν άπό τήν έποχή τού Σόλωνα, καί ιδι-
αίτερα μετά τις μεταρρυθμίσεις τού 'Εφιάλτη, τό δικαστήριο πού έκδίκαζε περι-
πτώσεις φόνων481, στήν παλαιά όμως έποχή φαίνεται ότι εΐχε και τή φροντίδα τής
νεότητας482. Αξίζει, τέλος, νά σημειωθεί ότι δύο άπό τούς τρεις βασικούς θεούς τής
έορτής τών Άπατουρίων συμμετέχουν ένεργά στή δίκη τοϋ Όρέστη στόν Άρειο
Πάγο: ή Αθηνά ώς πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου καί ό Απόλλων ώς συνήγορος.

480. Spira, ο.π. (σημ. 477).

481. P. J. Rhodes, Areios Pagos, σέ: Der Neue Pauly, 1, Stuttgart 1996, σ. 1044.

482. Ιςοκρατης, Άρεοπαγιτικός, 43 (έφρόντιζον τών πολιτών, μάλιστα δέ τών νεωτέρων)· Α. Burk,
Die Pädagogik des Isokrates als Grundlegung des humanistischen Bildungsideals im Vergleich mit den
zeitgenössischen und den modernen Theorien dargestellt, Würzburg 1923, σ. 85.



II. 01 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (4ος αί. π.Χ.)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Οί επιγραφές

Τα έπιγραφικά δεδομένα πού σχετίζονται μέ τή λατρεία στό ίερό τής Αρτέ-
μιδος Ταυροπόλου εΐναι τρία και χρονολογούνται στά μέσα περίπου τοϋ 4ου
αί. π.Χ., τήν περίοδο δηλαδή άπό τήν όποία προέρχονται συνολικά τά περισ-
σότερα έπιγραφικά δεδομένα γιά τή θρησκευτική και πολιτική οργάνωση τών
άττικών δήμων483.

Ό έκδοτης τοϋ πρώτου Νικόλαος Χ. Κοτζιάς άναφέρει ότι τό ψήφισμα βρέ-
θηκε τό 1926 σέ ένα «ρωμαϊκό κτίσμα», σέ βάθος δύο μ., στο οικόπεδο τοϋ Λε-
ωνίδα Χούντα, «500 μ. περίπου ΝΔ τής Άλικής τών Σπάτα»484. Ή έπιγραφή, ή
όποία μέ βάση τή μορφή τών γραμμάτων χρονολογήθηκε στά μέσα τοϋ 4ου αί.
π.Χ.485, έχει ώς έξής486:

I-----δ]-

[εδόχθαι τοις δημόται]-
[ς έπαινέσαι αυτούς κα]-
[I στεφανώσα]ι θαλλ[ού σ]-

483. Ε. Π. Βιβλιοδέτης, Ό δήμος τοϋ Μυρρινοΰντος. Ή οργάνωση καί ή ιστορία του, ΑΕ 2005,
σ. 196 σημ. 562 (βιβλιογραφία).

484. Ν. Κοτζιας, Δημοτικόν ψήφισμα Άλών τών Άραφηνίδων, ΑΕ 1925-26, σ. 168 κ.έ. Άπό τή
φράση τοϋ Κοτζιά δέν προκύπτει άν ή έπιγραφή προέρχεται άπό άνασκαφή τής Αρχαιολογικής
'Υπηρεσίας ή άπό λαθρανασκαφή.

485. Τά ύψους 0,008-0,009 μ. γράμματα ήταν χαραγμένα στοιχηδόν. Τό ψήφισμα, τό όποιο
ήταν χαραγμένο σέ στήλη άπό πεντελικό μάρμαρο καί είχε σωζόμενες διαστάσεις 0,415 μ. ΰψ.
χ 0,190 μ. πλ., άρχικά φυλασσόταν σέ μιά άρχαιολογική συλλογή στό Λιόπεσι. Σήμερα ό τόπος
φύλαξής του είναι άγνωστος (Κοτζιας, ο.π. [σημ. 484], σ. 168· Παπαδημητρίου, Ταυροπόλος Α,
σ. 88 κ.έ.· Μπαρδανη, Ψήφισμα, σ. 58 σημ. 19).

486. Ανάγνωση τού ψηφίσματος κατά Κοτζια (ο.π. [σημ. 484], σ. 168 κ.έ. είκ. 1), μέ τις
διορθώσεις τοϋ P. Roussel, Bulletin Épigraphique, RÉG, 43,1930, σ. 192· πρβ. έπίσης Παπαδη-
μητρίου, Ταυροπόλος Α, σ. 88 κ.έ.· Hollinshead, Sanctuaries of Artemis, σ. 76 κ.έ.· Μπαρδανη,
Ψήφισμα, σ. 58.
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[τεφάνωι έκ] άτερον αύτ-
[ών δικαιοσ] ύνης ένεκα
[καϊ φιλοτι] μίας της [ε]1ς
[τόν δήμον τ]ών Άλ<α>ιέων
[είναι δέκα] I προεδρία-
[ν αύτοϊς έν] τοις άγώσι-
[ν οΐς τίθησι]ν νέμειν δέ
[καϊ μερίδ]α αυτών έκατ-
[έρωι τούς] ίεροποιούς
[τούς ιερό] π[οι]ούντας ά-
[εΐ καϊ τόν] δήμ[α]ρχον· άν-
[αγράψαι] δέ τόδ[ε τ]à ψήφ-
[ισμα έν σ]τήλει λι[θ]ίνε-
[ι και στή]σαι έν τώι ίερ-
[ώι της Άρ]τέμιδος της Τ-
[αυροπόλ]ης τόν Δήμαρχ-
[ον'Αρχί]αν.

Ή ένεπίγραφη στήλη πρέπει νά βρέθηκε πολύ κοντά στήν αρχική της θέση
στό ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου487. Πέρα άπό γενικές πληροφορίες πού
είναι γνωστές καί άπό άλλους δήμους γιά τά όσα ίσχυαν κατά τόν 4ο αί. π.Χ.,
όπως, γιά παράδειγμα, ότι ό δήμαρχος ήταν έπιφορτισμένος μέ τό νά άναγράψει
τό ψήφισμα στή στήλη καί νά τό τοποθετήσει στό ιερό σέ κοινή θέα, ή έπιγρα-
φική/άρχαιολογική αύτή μαρτυρία δίνει τά έξής στοιχεία:

1) Συσχετίζει καί έπιγραφικά τον δήμο τών Άλαιέων (ή γραφή Άλλιέων,
πού ύπήρχε στον λίθο στόν στ. 8, κατά τόν Κοτζιά οφείλεται σέ σφάλμα τοϋ
χαράκτη) μέ τό ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου, ή όποία έδώ μνημονεύεται ώς
Ταυροπόλη (στ. 20).

2) Αναφέρει τήν ύπαρξη άγώνων στις Άλές (έν τοις άγώσι, στ. 10).

3) Αναφέρει τήν ύπαρξη προεδρίας στούς άγώνες αύτούς (στ. 9).

4) Αναφέρει τήν ύπαρξη τού θρησκευτικού άξιώματος τών ίεροποιών (τούς
ίεροποιούς, στ. 13, δηλαδή ύπήρχαν πάνω άπό δύο). Οί ίεροποιοι ήταν έπιφορτι-
σμένοι μέ τή διανομή μερίδων (στ. 12) άπό θυσιασθέντα ζώα488.

Τό 1929 δημοσιεύτηκε άπό τόν Ανδρέα Α. Παπαγιαννόπουλο-Παλαιό τό
δεύτερο τιμητικό ψήφισμα τοϋ δήμου τών Άλών Άραφηνίδων, πού χρονολο-

487. Traill, Political Organization, σ. 40.

488. Κοτζιας, ο.π. (σημ. 484), σ. 175· Hollinshead, Sanctuaries of Artemis, σ. 77 σημ. 28 για
τή σημασία τής λ. μερίς.
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γεϊται στο β' μισό του 4ου αί. π.Χ.489 Τήν editio princeps ακολούθησε μια δεύ-
τερη τό 1932 άπό τόν Φοίβο Σταυρόπουλλο490.

Ή έπιγραφή βρέθηκε σέ άπόσταση μίας ώρας (προφανώς μέ τά πόδια) νο-
τίως τής Λούτσας491. Ό τρόπος μέ τόν όποιο τεμαχίστηκε ή στήλη ύποδηλώνει,
κατά τόν Σταυρόπουλλο, ότι ή στήλη μεταφέρθηκε άπό τήν άρχική της θέση492.
Κατά τον Παπαγιαννόπουλο-Παλαιό, βρέθηκε στό άρχαιοπωλεΐο τοϋ Ν. Γιαγιά,
στήν Αθήνα, ύστερα άπό άρχαιοκαπηλία493. Ώς τόπος προέλευσης άναφέρεται
τό οικόπεδο Χούντα.

Κατά τούς Henry W. Pieket και Ronald S. Stroud τό ψήφισμα διαβάζεται ώς
έξής494:

Θεοι

Πειθίας εϊπεν επειδή Φιλ-
όξενος καλώς και φιλοτίμ-
ως τοις τε πνρριχισταϊς έ-
χορήγησεν και τάς αλλας λ-
ειτουργίας άπάσαςτάςέν
τώι δήμωι καλώς καί φιλοτ-
ίμως λελειτούργηκεν, δε[δ]-
όχθαι Άλαιεΰσιν έπαινέ[σ]-
αι Φιλόξενον Φρασικλέου-
ς και στεφανώσαι χρυσώι σ-
τεφάνωι άπό :ΙΗ: δραχμών, και

δούναι αύτώι τούς ταμίας
εις θυσίαν :Π: δραχμάς. Άν ει-
πείν δέ τόν κήρυκα Ταυροπ-
ολίων τώι άγώνι, οτι ό δήμο-
ς ό Άλαιέων στέφανοι Φιλό-

489. Παπαγιαννοπουλος-Παλαιος, ο.π. (σημ. 474), σ. 227 κ.έ. Ψήφισμα χαραγμένο σέ άετω-
ματική στήλη, τής όποιας τό άέτωμα άπολήγει σέ άνθεμωτά ακροκέραμα. Συγκολλημένη άπό
τέσσερα συναρμόζοντα τεμάχια. Άπό λευκό πεντελικό μάρμαρο. Ύψ. συνολικό (μέ άέτωμα)
0,980 μ. πλ. κυμαίνεται μεταξύ 0,350 καί 0,380 μ. πάχ. μεταξύ 0,070 καί 0,075 μ. ΰψ. άετώμα-
τος 0,180 μ. Πίσω πλευρά έργασμένη μέ βελόνη. Οί δύο πλάγιες καί ή πρόσθια έχουν τελείως
λειανθεί. Κατώτατο τμήμα άποκεκομμένο. Έπιγραφή στοιχηδόν. 21 γράμματα ό στοίχος. Ύψ.
γραμμάτων άπό 0,005 έως 0,011 μ.

490. Φ. Δ. Σταυροπουαλος, Τιμητικόν ψήφισμα Άλών τών Άραφηνίδων, ΑΕ 1932, Χρον., σ. 30 κ.έ.

491. Αύτόθι, σ. 30 κ.έ.· Παπαγιαννοπουλος-Παλαιος, δ.π. (σημ. 474), σ. 227 κ.έ.

492. Σταυροπουαλος, δ.π. (σημ. 490), σ. 30.

493. Παπαγιαννοπουαος-Παλαιος, ο.π. (σημ. 474), σ. 227 κ.έ.

494. Η. W. Pleket - R. S. Stroud (έπιμ.), SEG, 34, Amsterdam 1984, σ. 39-40 άρ. 103.
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ξένον Φρασικλέους δικαι-
οσύνης ένεκα καϊ φιλοτιμ-
ίας τής περί τόν δήμον τόν
Άλαιέων. Εΐναι δέ και προε-
δρίαν αύτώι έν τοις άγώσι-
ν απασιν, οΐς αν ποιώσιν Άλ-
αιής, καϊ τόν κήρυκα καλεΐ-
ν εις τήν προεδρίαν αύτόν.
Άναγράψαι δέ τόδε τό ψήφι-
σμα τόν δήμαρχον είστήλη-
ν λιθίνην, καϊ στήσαι έν τώ-
ι ίερώι τής Αρτέμιδος. Εις
δέ τήν άναγραφήν τής στήλ-
ης δούναι τόν ταμίαν τών θ-
[ε]ίων :ΔΔ: [δ]ραχμας και λογίσ-
ασθαι τοις δημόταις---

Στό ψήφισμα αύτό τιμάται ό Φιλόξενος ώς χορηγός σέ αγώνα πυρριχιστών
πιθανώς στα Ταυροπόλια. Μέ έντολή δημάρχου τό ψήφισμα ιδρύεται έν τώι
ίερώι τής Αρτέμιδος.

Τά νέα στοιχεία τοϋ ψηφίσματος αύτοϋ μπορούν νά συνοψισθούν ώς έξής:
1) Ή χορηγία (έχορήγησεν), δηλαδή ή ύπαρξη τής λειτουργίας αύτής σέ άγώ-
να πυρριχιστών (τοις τε πυρριχισταϊς, στ. 3-4).

β) Κατά τή στεφάνωση ό στεφανούμενος τελούσε θυσία, γιά τήν όποία ό
δήμος χορηγούσε μέσω τών ταμιών 5 δραχμές.

γ) Ή άνακήρυξη τών τιμών γινόταν κατά τά Ταυροπόλια (βλ. κήρυκα Ταυ-
ροπολίων,σχ. 14-15).

δ) Ή καταβολή τής δαπάνης γιά τήν άναγραφή τού ψηφίσματος σέ στήλη
άνατίθετο στον ταμία τών θ [ε] ίων.

Τό 1998 ή Μπαρδάνη δημοσίευσε τό σχετικά μέ τήν τέλεση τών Διονυσίων
ψήφισμα πού είχε βρει ό Παπαδημητρίου τό 1957495. Σύμφωνα μέ τήν άνάγνωση
τής Μπαρδάνη, ή έπιγραφή έχει ώς έξής:

Θεοί

'Eni Νικομάχο(υ;) άρχοντος δημα-

495. Μπαρδανη, Ψήφισμα, σ. 53-60· πρβ. έπίσης Παπαδημητρίου, Ταυροπόλος Β, σ. 111 κ.έ.·
Traill, Political Organization, σ. 40· Whitehead, Demes, σ. 381 άρ. 61. Τό ψήφισμα εκτίθεται σή-
μερα στήν πρώτη αίθουσα τοΰ Μουσείου Βραυρώνος.
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ρχοϋντος Φόρμου, εδοξεν Άλα-
ιεϋσιν- Φιλοκλής Φιλοκίδου-
ς ειπεν επειδή οί χορηγοί κα-
λώς και φιλοτίμως έχορήγησ-
αν Αντίμαχος Άρχεμάχου, Σωι-
ναύτης Νανσιστρατίδου, επα-
ινέσαι αυτούς καί στεφανώσ-
αι θαλλοϋ στεφάνωι έκάτερο-
ν αύτών καί είναι αύτοϊς προ-
εδρίαν έν τοις άγώσι και καλ-
εϊν αυτούς τόν δήμαρχον τόν
άεί δημαρχοϋντα εις τήν προ-
εδρίαν, άναγράψαι δέ τάδε τό
ψήφισμα τόν δήμαρχον έν στή-
λη ι ληθίνηι και στήσαι έν τώ-
ι Διονυσίωι
Σωιναύτης Αντίμαχος.

Πρόκειται για ψήφισμα τοϋ επώνυμου άρχοντα Νικόμαχου (341/340 π.Χ.).
Σύμφωνα μέ τήν έπιγραφή, οί Αντίμαχος Άρχεμάχου και Σωιναύτης Ναυσιστρα-
τίδου διατέλεσαν συγχορηγοί νικητές σέ έναν άγώνα, ό όποιος δέν προσδιο-
ρίζεται σαφέστερα. Γι' αύτόν τόν λόγο τιμήθηκαν μέ στεφάνωση καί προεδρία
κατά τούς άγώνες496.

Ή προεδρία, ή τέλεση άγώνων καί ή οργάνωση δραματικών παραστάσεων
προϋποθέτουν χώρο μέ έδώλια, δηλαδή θέατρο497. Ή έκφραση στήσαι έν τώι Δι-
ονυσίωι άφήνει νά έννοηθεΐ ότι κοντά στό ίερό τής Άρτέμιδας ύπήρχε καί ναός
τοϋ Διονύσου.

Τά στοιχεία πού προκύπτουν άπό τις επιγραφές

Άπό τις παραπάνω τρεις έπιγραφές πού άναφέρονται στόν δήμο καί χρονο-
λογούνται στά μέσα τοϋ 4ου αί. π. Χ. άποκομίζουμε τά έξής στοιχεία γιά τό ίερό
τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου καί τόν δήμο τών Άλών Άραφηνίδων κατά τήν πε-
ρίοδο αύτή:

496. Ό στέφανος θαλλοϋ ή κιττοΰ δέν πρέπει να θεωρηθεί ένδειξη πενίας τοϋ δήμου, άφοϋ
ό ίδιος ό δήμος, δπως παρατηρεί ή Μπαρδανη (Ψήφισμα, σ. 57-58), στεφανώνει τόν χορηγό τοϋ
δεύτερου ψηφίσματος μέ στέφανον χρυσούν. Βλ. και σημ. 506.

497. Ώστόσο μέχρι σήμερα δέν έχει άποκαλυφθεΐ παρόμοια κατασκευή (αύτόθι, σ. 60).
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ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ

Ό δημότης ονομάζονταν Άλαιενς (όπως προκύπτει άπό τούς τύπους Άλαι-
εϋσιν, Άλαιέων καί Άλαιής). Τό δημοτικό άπό μόνο του μπορεί ώστόσο νά
υποδηλώνει και τον δημότη τών Άλών Αίξωνίδων498, πράγμα πού καθιστά άδύ-
νατη τήν παράθεση προσωπογραφίας τοϋ δήμου έκτος άπό τις σαφείς περι-
πτώσεις τών τριών ψηφισμάτων πού πρέπει, λόγω τοϋ τόπου εύρεσης, νά συ-
σχετιστούν μέ τόν δήμο τών Άλών Άραφηνίδων. Έτσι, τά στοιχεία πού δια-
θέτουμε γιά τούς δημότες τών Άλών Άραφηνίδων προέρχονται άποκλειστικά
άπό τήν άνάλυση τών τριών έπιγραφών, οί όποιες χρονολογούνται στόν 4ο αί.
π.Χ. Στις έπιγραφές αύτές μνημονεύονται τά έξής πρόσωπα: στήν πρώτη έπι-
γραφή ό δήμαρχος Ά[ρχίας], ό όποιος πρέπει νά εΐναι ό πατέρας τού Απολλο-
δώρου, ό όποιος διετέλεσε κατά τό 341/340 π.Χ. βουλευτής τών Άλών Άραφη-
νίδων499, στή δεύτερη έπιγραφή ό εισηγητής Πειθίας και ό χορηγός Φιλόξενος
Φρασικλέους, στήν τρίτη έπιγραφή, ή όποία χρονολογείται τό 341/340 π.Χ., ό
δήμαρχος Φόρμος, όνομα σπάνιο γιά τήν Αττική τού 4ου αί. π.Χ., ό εισηγητής
Φιλοκλής Φιλοκίδους καί οί συγχορηγοί Αντίμαχος Άρχεμάχου καί Σωιναύτης
Ναυσιστρατίδου500.

Ό πληθυσμός τοϋ δήμου δέν μπορεί νά ύπολογιστεί, άλλά οί πέντε βου-
λευτές πού μετείχαν στή βουλή τών πεντακοσίων καί έκπροσωπούσαν τόν
δήμο πρέπει νά ήταν άνάλογοι προς τόν πληθυσμό του. Πέντε βουλευτές
έστελναν στή βουλή τών πεντακοσίων οί έξής δήμοι: οί Άνω Λάμπτραι, ό Προ-
βάλινθος, ό Άγνοϋς, τά Πρόσπαλτα, ή Σφηττός, τό Άθμονον καί ίσως ή Ικαρία
καί ό Θορικός501.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ό δήμαρχος είχε τή διοίκηση τοϋ δήμου τών Άλών Άραφηνίδων. Άπ' όσο
γνωρίζουμε, τόν 4ο αί. π.Χ. στήν Αττική τό άξίωμα τοϋ δημάρχου ήταν έτήσιο
καί άνετίθετο μέ κλήρο502. Όπως είδαμε παραπάνω, τά ονόματα δύο δημάρχων
τού 4ου αί. π.Χ. μάς είναι γνωστά: τοϋ Ά[ρχία] καί τοϋ Φόρμου.

Ό δήμαρχος στις Άλές Άραφηνίδες μεριμνά καί στις τρεις σωζόμενες περι-
πτώσεις γιά τή χάραξη σέ στήλη ψηφίσματος καί γιά τήν ίδρυση τής στήλης σέ

498. Traill, Political Organization, σ. 124.

499. Whitehead, Demes, σ. 411 άρ. 17.

500. Μπαρδανη, Ψήφισμα, σ. 55.

501. Traill, Political Organization, σ. 67.

502. Whitehead, Demes, a. 59.
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κοινή θέα, καθήκον πού μας είναι γνωστό και άπό τήν Αιξωνή, το Άθμονον, τήν
Ελευσίνα, τόν Άλιμοϋντα, τή Μελίτη, τόν Μυρρινοΰντα καί τις Άλές Αίξωνίδες503.

Σέ μία τουλάχιστον έπιγραφή ή πρόσκληση τών τιμώμενων προσώπων στήν
προεδρία τοϋ θεάτρου τού δήμου γίνεται άπό τον δήμαρχο.

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ: ΙΕΡΑ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τό ότι καί στις τρεις δημοσιευμένες έπιγραφές άπό τις Άλές Άραφηνίδες
έχουν έπιλεγει ιερά γιά τήν έκθεση τών στηλών σέ κοινή θέα -δύο φορές τό
ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου καί μία φορά τό Διονύσιο- άποτελεΐ έπίσης
συνηθισμένη πρακτική τών άττικών δήμων504. Ό δήμος είχε, λοιπόν, καί ένα
δεύτερο ιερό, τό Διονύσιο, τό όποιο είχε έπίσης πολιτικό χαρακτήρα, άφοϋ στόν
χώρο του ό δήμαρχος έκαλεΐτο νά ιδρύσει ψηφισματική στήλη.

ΟΙ ΤΑΜΙΑΙ

Οί ταμίαι καταβάλλουν στά τιμώμενα πρόσωπα τις δαπάνες γιά τις θυσίες.
Ένας άπό αύτούς, ό ταμίας τών θ [ε] ίων, έπρεπε νά πληρώσει έναν χαράκτη 20
δραχμές γιά τή χάραξη ένός ψηφίσματος στή στήλη καί νά δώσει λογαριασμό
γι' αύτό στούς δημότες505. Τούτο άποτελεΐ ένδιαφέρον στοιχείο, γιατί ύποδη-
λώνει ότι στις Άλές Άραφηνίδες ύπήρχε έξειδίκευση μεταξύ τών ταμιών. Στούς
άλλους άττικούς δήμους τό καθήκον τής πληρωμής γιά τή χάραξη τών ψηφι-
σμάτων στις στήλες εΐχε συνήθως ό ϊδιος ό δήμαρχος506.

ΟΙ ΙΕΡΟΠΟΙΟΙ

Σέ σχέση μέ τή διαχείριση τοΰ ίεροϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου άναφέρονται
στις έπιγραφές οί ίεροποιοί. Οί ίεροποιοί μεριμνούσαν γιά τή διανομή τών μερίδων
άπό τά θυσιασθέντα ζώα. Ώς θρησκευτικό άξίωμα είναι γνωστοί άπό τήν Αιξωνή,
τήν Παιανία, τούς Φρεαρρίους, τόν Ραμνούντα καί τούς Σκαμβωνίδες, και έμφανί-
ζονται πάντα σέ πληθυντικό αριθμό507.

503. Αύτόθι, σ. 96 σημ. 50.

504. Αύτόθι, σ. 96 σημ. 51.

505. Αύτόθι, σ. 143 σημ. 145,184.

506. Αύτόθι, σ. 96 σημ. 49.

507. Αύτόθι, σ. 142 σημ. 128-134,183.
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Ο ΚΗΡΥΞ

Ή εξειδίκευση αύτή παρατηρείται καί στήν περίπτωση τού άξιώματος τοϋ
κήρυκος. Το καθήκον τού κήρυκα στόν δήμο ήταν να προσκαλεί τόν τιμώμενο
στήν προεδρία τοϋ θεάτρου τοϋ δήμου, άρμοδιότητα πού σέ άλλους δήμους
άλλά καί στις ϊδιες τις Άλές Άραφηνίδες είχε καί ό ϊδιος ό δήμαρχος. Τό άξίωμα
τού κήρυκα είναι έπίσης γνωστό άπό τήν Αιξωνή, τήν Έρχία, τήν Ικαρία, τον
Πειραιά, τούς Φρεαρρίους καί τόν Ραμνούντα508. Κατά τόν David Whitehead,
πρόκειται γιά άνεξάρτητο, ύψηλόβαθμο άξίωμα, στήν Έρχία μάλιστα τοϋ 4ου αί.
π. Χ. ό κήρυξ λειτουργούσε ώς ιερέας509.

Η ΥΠΑΡΞΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

Άπό τήν άναφορά τής προεδρίας καί στις τρεις έπιγραφές προκύπτει ότι ό
δήμος διέθετε θέατρο. Άλλοι άττικοί δήμοι πού διέθεταν θέατρο ήταν οί Άχαρ-
νές, ή Αιξωνή, τό Εύώνυμον, ή Ικαρία, ό Πειραιάς, ό Ραμνοϋς, ό Θορικός, ό Άνα-
γυροϋς, ή Ελευσίνα, ό Μυρρινοϋς, ή Αίγιλία, ή Παιανία καί ό Κολλυτός510.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Μαρτυρεΐται καί ή ύπαρξη τοϋ θεσμού τού χορηγού, τοΰ όποιου τό καθήκον
ήταν ή φροντίδα τών πυρριχιστών καθώς καί τών άλλων λειτουργιών τοϋ δή-
μου, οί όποιες ώστόσο δέν μνημονεύονται. Κατά τά άλλα, στούς άττικούς δή-
μους ό θεσμός τής χορηγίας ήταν άρκετά συνηθισμένος καί σχετιζόταν πάντα
μέ τήν έορτή τών κατ' άγρούς Διονυσίων511. Οί χορηγοί έπαινούνταν γιά τή
φιλοτιμία τους, δηλαδή γιά τόν χρόνο καί τούς κόπους πού προσέφεραν πρός
όφελος τοϋ δήμου καί τών συνδημοτών τους, καί δέν ήταν κατ' άνάγκην οί 'ίδιοι
οικονομικά καί κοινωνικά έπιφανεις512. Σέ μία περίπτωση ό φιλότιμος χορηγός
πληρώθηκε 50 δραχμές γιά νά έπιτελέσει τις θυσίες καί στεφανωνόταν -κατά
τή συνήθη πρακτική τών άττικών δήμων άπό τόν 4ο αί. π.Χ. καί έξής513- μέ
χρυσό στέφανο, πού κόστιζε 500 δραχμές514.

508. Αύτόθι, σ. 141 σημ. 116-122.

509. Αύτόθι, σ. 142.

510. Τά πρώτα έπτά θέατρα είναι άρχαιολογικά τεκμηριωμένα, τά ύπόλοιπα επτά έπιγραφικά
(πρβ. αύτόθι, σ. 219-220 σημ. 253-266), καί Γ. Σταϊνχαουερ, Παρατηρήσεις στήν οικιστική μορφή
τών άττικών δήμων, σέ: Coulson et al., δ.π. (σημ. 30), σ. 184 σημ. 30.

511. Whitehead, Demes, σ. 152 σημ. 13-14.

512. Αύτόθι, σ. 251.

513. Αύτόθι, σ. 162.

514. Αύτόθι, σ. 163 σημ. 98. Συνεπώς, ούτε ή χρυσή στεφάνωση θά πρέπει, άπό τήν άλλη μεριά
(πρβ. σημ. 496), νά θεωρηθεί ένδειξη οικονομικής εύμάρειας τοϋ δήμου (αύτόθι, σ. 163 σημ. 93).
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ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ό μόνος αγώνας ό όποιος άναφέρεται μέ σαφήνεια είναι ό πυρρίχιος χορός. Ό
πυρρίχιος χορός ήταν μιά λειτουργία τοϋ δήμου τών Άλών Άραφηνίδων και δέν
είναι ταυτόσημος μέ τόν ομώνυμο χορό πού τελούνταν στήν έορτή τών Πανα-
θηναίων515. Πιθανότατα τελούνταν κατά τή διάρκεια τών Ταυροπολίων516. Ήταν
ένας ένοπλος, πολεμικός χορός, ό όποιος έκτελοϋνταν κυρίως άπό άγόρια και
άποτελούσε ένα είδος έορταστικής έπίδειξης τών στρατιωτικών δεξιοτήτων τών
έκπαιδευόμενων οπλιτών517. Ό Steven Lonsdale συσχέτισε τόν έπιδεικτικό χαρα-
κτήρα τοϋ πυρρίχιου χορού μέ τήν πληροφορία τοϋ Αριστοτέλη ότι οί έφηβοι
επιδείκνυαν τις ίκανότητές τους στά μέλη τής πόλης πού συναθροίζονταν στό
θέατρο μετά τό πέρας τοϋ πρώτου έτους τής στρατιωτικής τους έκπαίδευσης518.
Ύπό αύτή τήν έννοια ό πυρρίχιος χορός σηματοδοτούσε τό πέρασμα τοϋ έφη-
βου στήν ένήλικη ζωή τοϋ πολεμιστή519.

ΟΙ ΕΟΡΤΕΣ

Άπό τις έπιγραφές μαθαίνουμε γιά δύο έορτές πού τελούνταν στον δήμο: τά
Ταυροπόλια και τά κατ' άγρούς Διονύσια. Άπό τις δύο αύτές έορτές ή δεύτερη
ήταν πολύ συνηθισμένη στούς άττικούς δήμους520, ένώ ή πρώτη φαίνεται ότι
συνδεόταν άποκλειστικά μέ τόν δήμο τών Άλών Άραφηνίδων.

515. Αύτόθι, σ. 152 σημ. 12.

516. P. Brûlé, La fille d'Athènes. La religion des filles à Athènes à l'époque classique. Mythes, cultes
et société, Paris 1987, σ. 310-313· Lonsdale, Dance, σ. 144· P. Ceccarelli, La pirrica nell'antichità
greco-romana. Studi sulla danza armata, Pisa-Roma 1998, σ 83-87· Parker, Polytheism, σ. 481.

517. L. Lawler, The Dance in Ancient Greece, London 1964, σ. 104-105· Kahil, Artémis attique,
σ. 28-29. Για τόν πυρρίχιο χορό βλ. F. Brommer, Antike Tänze, AA 1989, σ. 489 κ.έ., μέ συλλογή
παραπομπών στούς άρχαίους συγγραφείς καί έναν κατάλογο μέ παραστάσεις τοϋ χορού σέ μελα-
νόμορφους κανθάρους. Οί χορευτές παριστάνονται γυμνοί άλλά κρανοφόροι, μέ τήν αιχμή τών
δοράτων τους νά κατευθύνεται πρός τό έδαφος. Ή περισσότερο έμπεριστατωμένη μελέτη γιά τόν
πυρρίχιο χορό είναι τής Ceccarelli, δ.π. (σημ. 516).

518. Αριςτοτελης, Αθηναίων Πολιτεία, 42,4- Lonsdale, Dance, σ. 163.

519. P. Wilson, The Athenian Institution of the Khoregia. The Chorus, the City and the Stage,
Cambridge 2000, σ. 323-324 σημ. 135.

520. J. D. Mikalson, Religion in the Attic Demes, AJP, 98,1977, σ. 433. Ό Whitehead (Demes,
σ. 213 σημ. 212) παραθέτει κατάλογο τών δήμων στούς οποίους τελούνταν τά κατ' άγρούς Διο-
νύσια.
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Οί 'Επιτρέποντες τοϋ Μενάνδρου

Ή έορτή τών Ταυροπολίων πού μνημονεύεται άπό τον Εύριπίδη είναι
γνωστή και άπό τήν κωμωδία τού Μενάνδρου 'Επιτρέποντες, στήν όποία άνα-
φέρεται δύο φορές ώς ολονύκτια έορτή (παννυχίδα). Στήν παννυχίδα αύτή,
όπως συνέβαινε κατά κανόνα στις παννυχίδες521, συμμετείχαν γυναίκες καί νε-
αρές κοπέλες522. Στήν πρώτη περίπτωση ή νεαρή δούλη και έταίρα Άβρότονον,
ή όποία στήν παραπάνω συνάφεια τών κοριτσιών/παρθένων άποτελεΐ, όπως
παρατήρησε ό Rangos, μάλλον κωμική άντίθεση523, διηγείται ότι κατά τή διάρ-
κεια τής έορτής έπαιζε ένα έγχορδο μουσικό όργανο524. Στή δεύτερη περίπτωση
άναφέρεται ότι στό πλαίσιο τής έορτής τελούνταν ένας κυκλικός χορός525. Τά
κορίτσια λάτρευαν, λοιπόν, τή θεά κατά τά τέλη τοΰ 4ου αί. π.Χ. έκτελώντας
κυκλικούς χορούς ύπό τή συνοδεία μουσικής526. Τό μοτίβο θυμίζει έντονα τις
έορτές προγαμιαίου χαρακτήρα τής ώριμης κλασικής έποχής. Σέ αύτή τή συ-
νάφεια πρέπει νά έρμηνευθεΐ, κατά τον Lonsdale, τό στιγμιότυπο πού άναφέρει
ό Μένανδρος527 ότι κατά τή διάρκεια τής ολονύκτιας αύτής έορτής ό Χαρίσιος
άπήγαγε τή μέλλουσα γυναίκα του, τή νεαρή Παμφίλη528.

521. Parker, Polytheism, σ. 166,182.

522. Α. W. Gomme - F. Η. Sandbach, Menander. A Commentary, Oxford 1973, σ. 330. Ή έορτή
μνημονεύεται έπίσης άπό τόν Στέφανο Βυζάντιο και τόν 'Ησύχιο (Α. Ταυροπόλια), χωρίς ώστόσο
νά δίνονται περαιτέρω πληροφορίες.

523. Rangos, δ. π. (σημ. 228), σ. 142.

524. Μένανδρος, 'Επιτρέποντες, στ. 260.

525. Μένανδρος, 'Επιτρέποντες, στ. 907.

526. Deubner, Feste, σ. 208· Dillon, Girls, σ. 128· Α. Zschätzsch, Verwendung und Bedeutung
griechischer Musikinstrumente in Mythos und Kult, Internationale Archäologie, 73, Rahden/Westf.
2002, σ. 72.

527. Μένανδρος, 'Επιτρέποντες, στ. 451-454.

528. Lonsdale, Dance, σ. 308 σημ. 65. Κατά τόν ϊδιο έρευνητή, τό μοτίβο τής άπαγωγής τοϋ
κοριτσιού άπό έναν μή ήρωα θνητό κατά τή διάρκεια ένός έορταστικοϋ χοροΰ καί ή παράβαση
τών κανόνων άποτελεΐ σταθερά στή Νέα Κωμωδία (αύτόθι, σ. 222 κ.έ. σημ. 39).
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ι. οι λατρευτικές περιοδοι
και τα ανασκαφικα δεδομενα

Λατρευτικές περίοδοι

Στόχος τοϋ μέρους Γ εΐναι ή άναλυτική παρουσίαση τών αποτελεσμάτων
τών άνασκαφών τοϋ Παπαδημητρίου στό ίερό τής Ταυροπόλου μέ άπώτερο
σκοπό τήν άπόκτηση μιας όσο τό δυνατόν καλύτερης εικόνας για τήν ιστορία
τοϋ ίεροϋ.

Ή σχεδόν παντελής απουσία στρωματογραφικών δεδομένων άποτελεΐ ώστόσο
έμπόδιο στήν προσπάθειά μας νά καταλάβουμε πώς και γιατί τό ίερό αύτό δημιουρ-
γήθηκε, άναπτύχθηκε καί παρήκμασε.

Γιά νά παρουσιάσουμε τήν ιστορία τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου
στις Άλές Άραφηνίδες (Αούτσα) στή διάρκεια τής μακράς περιόδου χρήσης
του, έπιβάλλεται νά διακρίνουμε άρχικά λατρευτικές περιόδους στήν Αττική,
ώστε νά έντάξουμε μέσα σέ αύτές τό άστρωματογράφητο ύλικό του.

Οί περίοδοι αύτές δέν πρέπει νά συσχετιστούν έκ τών προτέρων μέ χρονικές
περιόδους πού έχουν σχηματιστεί μέ βάση τήν έξέλιξη τών πολιτικών συμβάντων
τής γενικής ιστορίας. Παρόλο πού πολιτικοί παράγοντες έπαιξαν σίγουρα καθο-
ριστικό ρόλο στή μορφή πού έλαβε ή άσκηση τής λατρείας κατά τούς αιώνες, μιά
a priori «πολιτική» προσέγγιση θά ήταν στήν περίπτωσή μας χωρίς συνοχή καί
θά ένεΐχε τόν κίνδυνο τής άναχρονιστικής σύγκρισης έτερογενών φαινομένων.

Γι' αύτόν τον λόγο δέν είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν γενικοί χρονο-
λογικοί όροι δπως «άρχαϊκή», «κλασική» ή «έλληνιστική» έποχή, άφοϋ οί όροι
αύτοί είναι φορτισμένοι μέ διαφορετικό περιεχόμενο άναλόγως τοϋ πώς χρη-
σιμοποιούνται άπό τόν έκάστοτε έρευνητή, κυρίως όμως έπειδή παραπέμπουν
στήν πολιτική διάρθρωση τής άρχαίας ιστορίας τής Άττικής.

Ώς διέξοδο άπό αύτόν τόν κίνδυνο θά χρησιμοποιήσουμε στή μελέτη μας
τούς άκόλουθους χρονολογικούς λατρευτικούς ορίζοντες:

- τήν «έποχή τών Λακκοειδών Τάφων/πρώιμη μυκηναϊκή έποχή»,

- τήν «έποχή τών μυκηναϊκών άνακτόρων»,

- τή «μετα-ανακτορική έποχή»,

- τήν «πρώιμη έποχή τοϋ Σιδήρου»,

- τήν «πρώιμη άρχαϊκή έποχή»,

- τήν «ύστερη άρχαϊκή/πρώιμη κλασική έποχή»,



152

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΕΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΕΣ

- τήν «ώριμη κλασική έποχή»,

- τήν «ύστερη κλασική/πρώιμη έλληνιστική έποχή»,

- τή «μέση έλληνιστική έποχή»,

- τήν «ύστερη έλληνιστική έποχή»,

- τήν «έποχή τών ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων».

Για τή διαίρεση τής λατρευτικής ακολουθίας τής Άττικής χρησιμοποιήθηκαν,
λόγω τής μεγάλης σημασίας τους άλλά και λόγω τής ομοιότητας πού
παρουσιάζουν μέ τό ύλικό τής Άούτσας, κυρίως τά άνασκαφικά δεδομένα τής
'Ελευσίνας γιά τήν άρχάίκή έποχή και τής Αθήνας γιά τις μεταγενέστερες
έποχές. Γιά τή δεύτερη χιλιετία είναι άπαραίτητο, έλλείψει δεδομένων άπό τήν
Αττική, νά διευρύνουμε τό πεδίο παρατήρησης σέ ολόκληρη τήν περιοχή τής
νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οί χρονολογικές αύτές διαιρέσεις βασίζονται κυρίως σέ «κλειστά λατρευ-
τικά σύνολα». Ό όρος χρησιμοποιείται γιά νά προσδιορίσει σύνολα εύρημάτων,
τά όποια βρέθηκαν in situ κατά τή διάρκεια άρχαιολογικών άνασκαφών χωρίς νά
έχουν διαταραχθεί άπό μεταγενέστερες έπιχώσεις καί τά όποια άποτελούν κατά-
λοιπα θρησκευτικών δραστηριοτήτων πού τελούνταν έπαναλαμβανόμενα κατά
τή διάρκεια μιάς μακράς χρονικής περιόδου. Ώς κλειστά λατρευτικά σύνολα, συ-
νεπώς, θεωρούμε: (1) άδιατάρακτα σύνολα εύρημάτων τά όποια βρέθηκαν μέσα
σέ ιερούς χώρους και είχαν τή χρήση άποθετών άναθημάτων (π.χ. τό σύνολο
εύρημάτων τοΰ Crossroads Enclosure [λεγόμενου Αεωκορείου] στήν Αγορά),

(2) άδιατάρακτα σύνολα εύρημάτων τά όποια βρέθηκαν μέσα σέ πηγάδια ή
δεξαμενές πού βρίσκονται μέσα ή δίπλα σέ ιερά καί συνιστούν λατρευτικό ύλικό
πού προέρχεται άπό περιοδικούς καθαρισμούς ίερών χώρων (π.χ. τό ύλικό τού πη-
γαδιού δίπλα στο Crossroads Enclosure, άποθέτης J 5:1 στήν Αγορά),

(3) άρχαιολογικά κατάλοιπα καμένων άναθημάτων (π.χ. ή Πυρά Α στήν
'Ελευσίνα). Ή τελευταία κατηγορία κλειστών συνόλων είναι ιδιαίτερα σημαν-
τική γιά τούς χρονολογικούς μας ορισμούς, άφού ό άρχαιολογικά άδιατάρα-
κτος χαρακτήρας τους συμπίπτει μέ τον άρχικό σκοπό τών συμμετεχόντων στις
θρησκευτικές τελετουργίες άνάθεσης έμπυρων άντικειμένων στή λατρευόμενη
θεότητα, πού ήταν νά μή μετακινηθούν αύτά άπό τήν άρχική τους θέση.

Ή διάρκεια ζωής των παραπάνω κλειστών λατρευτικών συνόλων χρησι-
μοποιήθηκε ώς ένδεικτική βάση γιά τόν ορισμό τού χρονολογικού πλαισίου
τής κάθε λατρευτικής περιόδου. "Ετσι τά πρωιμότερα εύρήματα σέ ένα κλειστό
λατρευτικό σύνολο χρησιμοποιήθηκαν γιά τόν ορισμό τής άρχής τής έκάστοτε
λατρευτικής περιόδου, ένώ τό τέλος τής λατρευτικής περιόδου καθορίστηκε
άπό τό νεότερο χρονολογήσιμο εύρημα πού έντοπίστηκε μέσα στή συγκεκρι-
μένη λατρευτική συνάφεια (βλ. συνοπτικά Παράρτημα I, διάγραμμα 1). Όπου
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δέν ήταν δυνατό νά βρεθεί κλειστό λατρευτικό σύνολο για νά οριστεί τό χρο-
νολογικό πλαίσιο μιας λατρευτικής περιόδου, χρησιμοποιήσαμε για τόν σκοπό
αύτό είτε τή συνολική διάρκεια ζωής ένός ιερού (π.χ. τοϋ μυκηναϊκού ίεροϋ τοϋ
Αγίου Κωνσταντίνου στά Μέθανα γιά τόν χρονολογικό ορισμό τής 2ης λατρευ-
τικής περιόδου) εϊτε σημαντικές, κατά τή γνώμη μας, άλλαγές πού διαπιστώ-
θηκαν στή λατρευτική άκολουθία ένός ίεροϋ (π.χ. τήν ξαφνική έμφάνιση ένε-
πίγραφων κεραμικών άναθέσεων στο ίερό κορυφής στον Υμηττό στά τέλη τοϋ
8ου αί. π.Χ. γιά τόν ορισμό τοϋ τέλους τής 4ης λατρευτικής περιόδου).

Σέ κάθε περίπτωση, γιά τούς ορισμούς τών λατρευτικών περιόδων χρησι-
μοποιήθηκε ύλικό άποκλειστικά λατρευτικού χαρακτήρα. Εξαίρεση άποτελεΐ
μόνο τό σύνολο εύρημάτων πού χρησιμοποιήθηκε γιά τόν ορισμό τής 10ης
λατρευτικής περιόδου (ύστερη έλληνιστική έποχή), τοϋ όποιου ό λατρευτικός
χαρακτήρας είναι άβέβαιος. Στήν περίπτωση αύτή ύποθέσαμε ότι τό ύλικό τών
άποθετών Ε 6:1 καί Ε 6:2 τοϋ λεγόμενου αίγυπτιακοϋ συστήματος δεξαμενών
στήν περιοχή τοϋ Αγοραίου Κολωνού εΐναι λατρευτικού ή τουλάχιστον έορτα-
στικοϋ χαρακτήρα λόγψ τής τυπολογικής ομοιότητας πού αύτό έμφανίζει μέ τό
όμόχρονο ύλικό τοϋ ίεροϋ τής Ταυροπόλου.

Τά πλεονεκτήματα άπό τή χρήση τοϋ παραπάνω ένιαίου χρονολογικού συ-
στήματος κατά τή μελέτη τοϋ ίεροϋ τής Ταυροπόλου είναι προφανή. Πέραν τοϋ
ότι παρακάμπτουμε τήν άβεβαιότητα σέ έπίπεδο ορολογίας, μπορούμε νά πα-
ρακολουθήσουμε τήν έξέλιξη πού έλαβε χώρα στο ίερό τής Αρτέμιδος Ταυρο-
πόλου πατώντας σέ στέρεο έδαφος.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΛΑΚΚΟΕΙΔΩΝ ΤΑΦΩΝ/ΠΡΩΙΜΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ
ΕΠΟΧΗ (ME ΙΙΙ/ΥΕ Ι-ΥΕ ΙΙΒ/ΙΙΙΑ1,1700-άρχές 14ου αί,π.Χ.)529

Ή πρώτη λατρευτική περίοδος ορίζεται άπό τήν κύρια περίοδο χρήσης τοϋ
πρώιμου μυκηναϊκού ίεροϋ στο Κυνόρτιο530, ή όποία ξεκινάει άπό τήν YE I καί
καλύπτει ολόκληρη τήν πρώιμη μυκηναϊκή έποχή531.

529. Οί άπόλυτες χρονολογήσεις πού προτείνονται έδώ γιά τις λατρευτικές περιόδους 1-4
άκολουθοΰν τή λεγόμενη παραδοσιακή χρονολογία, δπως αύτή διαμορφώθηκε στό έργο τών
P. Warren - V. Hankey, Aegean Bronze Age Chronology, Bristol 1989, σ. 169. Για τούς συσχετισμούς
μέ άλλα χρονολογικά συστήματα βλ. Mountjoy, RMDP, σ. 17 διάγραμμα 1.

530. V. Lambrinoudakis, Remains of the Mycenaean Period in the Sanctuary of Apollon
Maleatas, σέ: R. Hägg - Ν. Marinatos (έπιμ.), Sanctuaries and Cults in the Aegean Bronze Age,
Proceedings of the First International Symposium at The Swedish Institute in Athens, 12-13 May,
1980, Stockholm 1981, σ. 59-65.

531. J. B. Rutter, Review of Aegean Prehistory II. The Prepalatial Bronze Age of the Southern and
Greek Mainland, σέ: T. Cullen (έπιμ.), Aegean Prehistory. A Review, Boston 2001, σ. 144 σημ. 203.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2 ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ (YE ΙΙΙΑ2-ΥΕ ΙΙΙΒ2,
1370-άρχές 12ου άι. π.Χ.)

Ή δεύτερη περίοδος ορίζεται άπό τήν περίοδο χρήσης τοϋ μυκηναϊκού ίεροϋ
στόν Άγιο Κωνσταντίνο στα Μέθανα532. Ή άρχή τής περιόδου 2 (ΥΕ ΙΙΙΑ2) συμ-
πίπτει μέ τήν παγίωση τοϋ μυκηναϊκού άνακτορικοΰ συστήματος καί τό τέλος
της (τέλη ΥΕ ΙΙΙΒ2) μέ τήν κατάρρευσή του.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΥΕ ΙΙΙΓ, περ. 1185/1180-άρχές 11ου
αί. π. Χ.)

Ώς περίοδο 3 (ΥΕ ΙΙΙΓ) άντιλαμβανόμαστε τήν περίοδο πού εκπροσωπείται
άπό τά στρώματα Ι-ΧΙΙ στό ιερό στό Καλαπόδι Λοκρίδας533.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4 ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΥΠΟΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΩΣ ΥΣΤΕΡΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ, 1065-720 π.Χ.)

Ώς περίοδο 4 (ύπομυκηναϊκή έως ύστερη γεωμετρική) άντιλαμβανόμαστε τήν
περίοδο πού ξεκινάει μέ τήν έμφάνιση ένός άκέραια σωζόμενου ύπομυκηναϊκοϋ
σκύφου στόν άποθέτη μέ τά ύστερότερα άγγεΐα-άναθήματα στό ιερό τοϋ Διός
στον Υμηττό534 καί τελειώνει μέ τήν ξαφνική έμφάνιση ένεπίγραφων κεραμικών
άναθημάτων στά τέλη τής ύστερης γεωμετρικής έποχής στο ϊδιο ιερό535.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5 ΠΡΩΙΜΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (720/700-575 π.Χ.)

Ή λατρευτική περίοδος 5 ορίζεται άπό τήν περίοδο χρήσης τής Πυράς Α στήν
'Ελευσίνα536. Ή Πυρά Α ήρθε στο φώς άπό τόν Δημήτριο Φίλιο τό 1885 μπροστά
άπό τον νότιο τοίχο τοϋ «γεωμετρικού» περιβόλου τοϋ ναοϋ τής Δήμητρας,

532. Ε. Konsolaki-Yannopoulou, A Mycenaean Sanctuary on Methana, σέ: R. Hägg (έπιμ.),
Peloponnessian Sanctuaries and Cults. Proceedings of the Ninth International Symposium at the
Swedish Institute at Athens, 11-13 June 1994, Stockholm 2002, σ. 25-36- Της Ιδιας, Mycenaean
Religious Architecture. The Archaeological Evidence from Ayios Konstantinos, Methana, σέ:
M. Wedde (έπιμ.), Celebrations. Sanctuaries and the Vestiges of Cult Practice. Selected Papers and
Discussions from the Tenth Anniversary Symposion of the Norwegian Institute at Athens, 12-16
May 1999, Bergen 2004, a. 61-94 (μέ παλαιότερη βιβλιογραφία).

533. R. C. Felsch, Vorwort des Herausgebers, σέ: Kalapodi I, σ. XVI· Του Ιδιου, Tö μυκηναϊκό
Ιερό στό Καλαπόδι. Λατρεία καί τελετουργικό, σέ: 'Ε. Φρούσσου (έπιμ.), Ή περιφέρεια τοϋ μυ-
κηναϊκού κόσμου. Α ' Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο, Λαμία, 25-29 Σεπτεμβρίου 1994, Λαμία
1999, σ. 163-170· Του Ιδιου, Zur Stratigraphie des Heiligtums, σέ: Kalapodi II, σ. 5-6.

534. Langdon, Hymettos, σ. 55 άρ. 189 πίν. 17.

535. Langdon, Hymettos, σ. 10, 50. Στό Καλαπόδι ή λατρευτική περίοδος 4 έκπροσωπεΐται
άπό τά στρώματα 13-40· R. C. Felsch, Zur Stratigraphie des Heiligtums, σέ: Kalapodi II, σ. 6-10.

536. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 142-143.
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κοντά στή νότια βαθμιδωτή είσοδο του περιβόλου αύτοϋ. Μπροστά του βρέθηκε
στρώμα χώματος πάχους 0,80-1,00 μ., παχύ, άναμεμιγμένο μέ στάχτη, άπανθρα-
κωμένο ξύλο καί μεγάλο αριθμό καμένων χειροποίητων κυλινδρικών ειδωλίων μέ
πτηνόσχημο πρόσωπο. Επιπρόσθετα σέ αύτό τό κύριο στρώμα στάχτης, στάχτες
καί κάρβουνα βρέθηκαν γύρω γύρω άναμεμιγμένα μέ σπασμένους πρωτοκοριν-
θιακούς άρύβαλλους καί άλάβαστρα, πήλινους πίνακες, θραύσματα χρυσών έλα-
σμάτων καί μετάλλινα κοσμήματα. Ό τοίχος είχε χαρακτηριστικά σημάδια φωτιάς,
πράγμα πού σημαίνει ότι ή Πυρά βρέθηκε στό σημείο αύτό in situ537.

Ύστερα άπό άλλεπάλληλες συμπληρωματικές άνασκαφές καί έρευνες στόν
χώρο τών Ferdinand Noack (1906), Κωνσταντίνου Κουρουνιώτη (1931-1932)
καί 'Ιωάννη Τραυλού (1983), ή Κωνσταντίνα Κόκκου-Βυριδή μπόρεσε, κάνον-
τας χρήση τών σωζόμενων ήμερολογίων τών άνασκαφέων άλλά καί προσω-
πικών πληροφοριών καί φωτογραφιών τού Τραυλού, νά ταυτίσει τά εύρήματα
τής Πυράς Α μέ αύτά πού βρίσκονταν στό μουσείο τής 'Ελευσίνας538 καί νά τά
δημοσιεύσει μαζί μέ μιά χαρακτηριστική έπιλογή τοϋ συνολικού ύλικού τής
Πυράς Α (καθώς καί δύο άλλων μεταγενέστερων άρχάίκών πυρών, τών Πυρών
Β καί Γ)539.

Γιά τή χρονολόγηση τής Πυράς Α ή Κόκκου-Βυριδή άναφέρει ώς terminus
post quem τά μέσα τού 8ου αί. π.Χ. καί ώς terminus ante quem τό 580 π.Χ.540

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 6 ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΪΚΗ/ΠΡΩΙΜΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (575-450 π.Χ.)

Ή λατρευτική περίοδος 6 ορίζεται άπό τήν περίοδο χρήσης τής Πυράς Β στήν
'Ελευσίνα. Από τό ύλικό τής Πυράς Β δημοσιεύτηκαν 279 άντικείμενα, τά όποια
χρονολογούνται άπό τό β ' τέταρτο τοϋ 6ου αί. π.Χ. μέχρι τά μέσα τοϋ 5ου αί. π.Χ.541

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 7 ΩΡΙΜΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 5ου ΕΩΣ ΤΑ
ΤΕΛΗ ΤΟΥ 5ου αί. π.Χ., 450-420/400 π.Χ.)

Ή λατρευτική περίοδος 7 ορίζεται άπό τήν περίοδο χρήσης τής πρώτης φά-
σης του λεγόμενου Λεωκορείου (Crossroads Enclosure) τής άθηναϊκής Αγοράς.

537. Αύτόθι, σ. 39-44 σχ. 11β.

538. Αύτόθι, σ. 262.

539. Αύτόθι, σποραδικά, βλ. καί παρακάτω.

540. Αύτόθι, σ. 142-143,264· J. Binder, The Early History of the Demeter and Kore Sanctuary at
Eleusis, σέ: R. Hägg (έπιμ.), Ancient Greek Cult Practice from the Archaeological Evidence, Proceed-
ings of the Fourth International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the Swedish Institute at
Athens, 22-24 October 1993, Stockholm 1998, σ. 135.

541. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 143-144. Ή λατρευτική περίοδος 6 ισοδυναμεί μέ τή φάση 2
τής Βραυρώνος δπως αύτή ορίστηκε άπό τήν G. Ekroth, Brauron, σ. 104-108.
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Κατά τή διάρκεια τών άνασκαφών πού διενήργησε το 1971 ή Αμερικανική
Σχολή ύπό τή διεύθυνση τού Theodore Leslie Shear Jr., στά ΝΑ τής Βασιλείου
Στοάς βρέθηκε τετράγωνος σχεδόν περίβολος πλευράς 2,75 x 2,94 μ., ό όποιος
περιβαλλόταν άπό πώρινο θωράκιο ύψους 1,22 μ. χωρίς νά ύπάρχει είσοδος. Τό
θωράκιο αύτό περιέβαλλε λατρευτικό βράχο. Τό μικρό αύτό τέμενος, τό όποιο
άνασκάφηκε σέ δύο άνασκαφικές περιόδους τό 1971 καί τό 1972542, έχει γιά
τόν σκοπό μας μεγάλη σημασία, έπειδή, λόγω τοϋ ότι σφραγίστηκε μέ τά θεμέ-
λια ένός ύστερορωμαϊκού κτηρίου543, συνιστά μοναδική εύκαιρία μελέτης τών
άρχικών άδιατάρακτων έπιχώσεών του.

Ήδη κατά τή διάρκεια τής πρώτης άνασκαφικής περιόδου ό Shear ξεχώρισε
μία πρώτη περίοδο χρήσης τοϋ ίεροϋ, ή όποία φαίνεται ότι ξεκίνησε στά 450
περ. π.Χ. καί διακόπηκε σκόπιμα στά τέλη τοϋ 5ου αί. π.Χ. μέ τήν κάλυψη τοϋ
ύπερυψωμένου βράχου τής λατρείας μέ χώμα, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργηθεί
ένα σκληρό χωμάτινο δάπεδο544.

Σύμφωνα μέ τις άνασκαφικές ένδείξεις, τό περίκλειστο αύτό τέμενος εγκα-
ταλείφθηκε στά τέλη τοϋ 4ου αί. π.Χ., ή λατρεία όμως φαίνεται ότι συνεχίστηκε
σέ ένα γειτονικό πηγάδι545.

Τό κάτω τμήμα τοϋ θωρακίου βρέθηκε κατά τή διάρκεια τής άνασκαφής γε-
μάτο μέ άναθήματα τά όποια είχαν ριφθεί μέ δύναμη άπό τούς λάτρεις κατά τή
διάρκεια τής χρήσης τοϋ τεμένους καί είχαν άφεθεΐ διάσπαρτα πάνω στόν ιερό
βράχο546. Τό ύλικό πού βρέθηκε στήν πρώτη άνασκαφική περίοδο περιελάμβανε
πολυάριθμα πήλινα ύφαντικά βάρη καί σφονδύλια, κάποια γυναικεία κοσμήματα,
θήλαστρα καί πολυάριθμους στιλβωμένους άστραγάλους, παιχνίδια μικρών παι-
διών. Αναφέρθηκαν έπίσης κάποιοι μελαμβαφεις άμφορίσκοι καί μιά όμάδα πυ-
ξίδων καί πωμάτων. Ή μεγάλη πλειονότητα τών άγγείων ώστόσο ήταν λήκυθοι,
καθώς καί άγγεία πόσεως -κυρίως σκύφοι άττικοϋ καί κορινθιακού τύπου- καί
άγγεία πού περιείχαν λάδι. Αναφέρθηκαν έπίσης κύπελλα τού τύπου τού Φειδία,
μερικές κύλικες, φιάλες τύπου Boisai καί μόνωτες φιάλες τύπου one-handler. Ξε-
χωριστή σημασία δόθηκε σέ μία μαρμάρινη έρμαϊκή κεφαλή, ή όποία έντοπίστηκε
άνάμεσα στά άλλα μικροευρήματα, ώστόσο ό άνασκαφέας θεώρησε τή λατρεία

542. Shear, Shrine· Του Ιδιου, The Athenian Agora. Excavations of 1972, Hesperia, 42, 1973,
σ. 359 κ.έ.

543. Shear, Shrine, σ. 126.

544. Αύτόθι, σ. 127-128: «This floor seemed to mark a deliberate epoch in the life of the sanctu-
ary, for there was, at least, no subsequent attempt to raise the level of the floor within the enclosure».

545. Αύτόθι, σ. 127 κ.έ.· J. M. Camp, The Athenian Agora. Excavations in the Heart of Classical
Athens, London 1986, σ. 79- πρβ. γενικά και U. Kenzler, Studien zur Entwicklung und Struktur
der griechischen Agora in archaischer und klassischer Zeit, Frankfurt 1999, σ. 144.

546. Shear, Shrine, σ. 128 πίν. 26b.
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ώς γυναικεία. Άπό τα άγγεΐα δημοσιεύτηκαν μία έρυθρόμορφη κύλικα πού απει-
κονίζει γυμνή νεανική ανδρική μορφή πού κρατά λύρα στό άριστερό (Απόλλων)
νά σπένδει μέ φιάλη σέ έναν βωμό547, καί τέσσερις έρυθρόμορφες άρυβαλλό-
σχημες λήκυθοι τού δ' τετάρτου τοϋ 5ου αί. π.Χ., άπό τις όποιες δύο εικονογρα-
φούνται μέ παραστάσεις φτερωτής Νίκης καί γυναικείας κεφαλής548.

Μέσα στό περίκλειστο τέμενος βρέθηκαν λίγα καμένα οστά ζώων, όχι όμως
καί συσσωρεύσεις αύτών, καθώς καί στρώσεις στάχτης πού θά ύποδήλωναν ότι
πυρές τελούνταν έντός τού τεμένους549.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 8 ΥΣΤΕΡΗ ΚΛΑΣΙΚΗ/ΠΡΩΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (420/400-
275/250 π.Χ.)

Ή περίοδος 8 ορίζεται άπό τήν περίοδο χρήσης τής δεύτερης φάσης του λε-
γόμενου Λεωκορείου τής άθηναϊκής Αγοράς (ύλικό στό πηγάδι).

Μετά τήν κάλυψη τοϋ ίεροϋ βράχου μέ χώμα ή άσκηση λατρείας στόν χώρο
συνεχίστηκε. Τά ύστερότερα όμως άναθήματα φαίνεται ότι μαζεύονταν κατά και-
ρούς καί ρίχνονταν μέσα σέ ένα πηγάδι πού άποκαλύφθηκε έπίσης τό 1971 σέ
άπόσταση τριών μέτρων βορείως τοϋ τεμένους. Ή περίοδος 8 ορίζεται άπό τά
στρώματα IX-V, πού βρέθηκαν στήν «κάτω συσσώρευση» τοϋ πηγαδιοϋ καί άπο-
τελοϋν άποθέτη τοϋ ίεροϋ. Χρονολογούνται στό διάστημα 420/400-300/250 π.Χ.

Λόγω τής μεγάλης ομοιότητας πού παρουσιάζει τό ύλικό τοϋ ύστεροκλασικοϋ
καί πρώιμου έλληνιστικοϋ ίεροϋ πού ορίζει τήν περίοδο 8 μέ τό κεραμικό
ρεπερτόριο τής άντίστοιχης περιόδου στο ίερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου, τά
σχετικά στρώματα τοϋ πηγαδιοϋ παρατίθενται έδώ πιό άναλυτικά:

Τό στρώμα IX είναι πολύ άποσπασματικό καί περιέχει ύλικό τοϋ τέλους τοϋ
5ου καί τοϋ πρώιμου 4ου αί. π.Χ.

Τό στρώμα VIII χρονολογείται στο διάστημα 350-340 π.Χ. Λίγα ύδροφόρα
άγγεΐα ύποδηλώνουν ότι έχουμε νά κάνουμε μέ περίοδο χρήσης τοϋ πηγαδιοϋ.
Στό στρώμα αύτό βρέθηκαν κάποιες πρώιμες σειρές πινακίδων τοϋ ιππικού.

Τό στρώμα VII χρονολογείται στό 350-325 π.Χ. Καταγράφηκαν πάνω άπό 150
άγγεΐα, άνάμεσα στά όποια μελαμβαφής σκύφος άττικοΰ τύπου550, μελαμβαφές
πινάκιο μέ στρογγυλό χείλος551, μελαμβαφές πινάκιο μέ αύλακωτό χείλος552, με-

547. Αύτόθι, σ. 129 πίν. 27a.

548. Αύτόθι, σ. 129 πίν. 27b-e.

549. Αύτόθι, σ. 130.

550. Agora XXIX, σ. 257 άρ. 150 πίν. 14.

551. Αύτόθι, σ. 309 άρ. 631 είκ. 46 πίν. 142.

552. Αύτόθι, σ. 321 άρ. 777 πίν. 54.
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λαμβαφές πινάκιο μέ καμπύλο χείλος553, όκτώ μικρογραφικά δίωτα κύπελλα554 καί
σαλτσιέρα τού τύπου πού βρίσκεται σέ πυρές555. Βρέθηκαν έπίσης μελαμβαφές
πινάκιο πού σχετίζεται μέ αύτό τού τύπου μέ στρογγυλό χείλος556, μελαμβαφής
σκύφος κορινθιακού τύπου557, πρόχους μέ λεπτό λαιμό558. 'Εντοπίστηκαν έπίσης
λυχνάρια τοϋ τύπου Howland 25Α559 και τού τύπου Howland 25Β560.

Ίο στρώμα VI χρονολογείται στό διάστημα 350-325 π.Χ. Πρόκειται γιά μετα-
βατικό στρώμα, τοϋ όποιου τά εύρήματα άρμόζουν τόσο σέ αύτά τοϋ στρώματος
VII όσο και σέ αύτά τοϋ στρώματος V. Άπό άγγεία άναφέρθηκαν ένας μελαμ-
βαφής κλασικός κάνθαρος τοϋ τύπου μέ πλαστικό χείλος561, μελαμβαφής κάν-
θαρος μέ λαβές πού σχηματίζουν κόμπο562, μελαμβαφές άλατοδοχεΐο μέ δακτυ-
λιόσχημη βάση563, μελαμβαφής άναθηματικός σκύφος άττικοϋ τύπου564, δίωτα
μικρογραφικά άναθηματικά κύπελλα, σαλτσιέρα τού τύπου πού βρίσκεται σέ
πυρές, μελαμβαφής κάνθαρος τοϋ τύπου μέ ταινιωτές λαβές καί διβαθμιδωτή
βάση565. Βρέθηκε έπίσης ένα λυχνάρι τοϋ τύπου Howland 25Α566.

Τό στρώμα V χρονολογείται στό διάστημα 325-300/250 π.Χ. Στά άγγεία συγ-
καταλέγονται μελαμβαφεΐς κλασικοί κάνθαροι τού τύπου μέ άπλό χείλος567,
μελαμβαφεΐς κλασικοί κάνθαροι μέ πλαστικό χείλος568, μελαμβαφεΐς κυπελλο-
ειδεΐς κάνθαροι569, μελαμβαφεΐς κάνθαροι μέ λαβές πού σχηματίζουν κόμπο570,

553. Αύτόθι, σ. 324 άρ. 816 είκ. 55.

554. Shear, Shrine, σ. 131 σημ. 26 πίν. 28b· Agora XXIX, σ. 379-380 άρ. 1408 πίν. 108, μέ άνα-
φορά στά άλλα έπτά παρόμοια δείγματα.

555. Agora XXIX, σ. 385 άρ. 1460 είκ. 87 πίν. 110.

556. Αύτόθι, σ. 315 άρ. 704 είκ. 50 πίν. 62 (Ρ 28887).

557. Αύτόθι, σ. 379 άρ. 1398 πίν. 107 (Ρ 29376).

558. Αύτόθι, σ. 422 άρ. 1756 είκ. 104 πίν. 138 (Ρ 29161).

559. Αύτόθι, σ. 494 (L 5708, L 5709).

560. Αύτόθι, σ. 496 (L 5707).

561. Αύτόθι, σ. 245 άρ. 37 είκ. 6 πίν. 4.

562. Αύτόθι, σ. 251 άρ. 94 είκ. 9 πίν. 10,325-315 π.Χ.

563. Αύτόθι, σ. 347 άρ. 1077 είκ. 65 πίν. 79.

564. Αύτόθι, σ. 378 άρ. 1392 πίν. 107.

565. Αύτόθι, σ. 252 άρ. 103 είκ. 10 πίν. 10 (Ρ 29107).

566. Αύτόθι, σ. 495 (L 5685).

567. Αύτόθι, σ. 242 άρ. 6-7 είκ. 4 πίν. 1,325-300 π.Χ.

568. Αύτόθι, σ. 245 άρ. 37 είκ. 6 πίν. 4, βλ. καί στρώμα VI· σ. 246 άρ. 41-43 είκ. 6 πίν. 4-5.

569. S. I. Rotroff, Athenian Hellenistic Pottery. Toward a Firmer Chronology, σέ: Akten des
XIII. internationalen Kongresses für Klassische Archäologie, Berlin 1988, Mainz 1990, σ. 176 πίν.
24 άρ. 1, κάτω σειρά, δεύτερο άπό δεξιά· Agora XXIX, σ. 247 άρ. 53-54 (Ρ 29176) είκ. 7 πίν. 6.

570. Shear, Shrine, σ. 133 σημ. 37 πίν. 28j· Agora XXIX, σ. 251-252 άρ. 94, 96, 98 είκ. 9 πίν. 10,
325-300 π.Χ., βλ. καί στρώμα VI.
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μελαμβαφής κάνθαρος μέ λαβές τοϋ τύπου μέ πηνίο571, μελαμβαφεΐς κάνθαροι
τού τύπου μέ ταινιωτές λαβές καί διβαθμιδωτή βάση572, μελαμβαφής σκυφοειδής
κάνθαρος573, μελαμβαφής σκύφος μέ ψηλό πόδι τού τύπου Bolster-cup574, μελαμ-
βαφές Boisai575, μελαμβαφής μικρή οινοχόη576, μελαμβαφής όλπη577, μελαμβαφές
μόνωτο κύπελλο τού τύπου τού ρηχού one-handler578, μελαμβαφή μεγάλα καί
ρηχά σκυφίδια μέ καμπύλα τοιχώματα καί έσω νεϋον χείλος579, μελαμβαφή μυρο-
δοχεια580, μελαμβαφεΐς άναθηματικοί σκύφοι άττικού τύπου581, πέντε μικρογρα-
φικά άναθηματικά δίωτα κύπελλα582, (μελαμβαφής;) μικρογραφικός κρατηρί-
σκος583, μελαμβαφής πρόχους μέ λεπτό λαιμό584. Βρέθηκαν έπίσης λυχνάρια τού
τύπου Howland 23 D (τοϋ τύπου τοϋ μελανοδοχείου)585, τοϋ τύπου Howland
25Α586, τοϋ τύπου Howland 25Α'587, τοϋ τύπου Howland 25Β588, τοϋ τύπου
Howland 25D589, τοϋ τύπου Howland 3 1 590.

Τό τελευταίο στρώμα IV χρονολογείται στό α' τέταρτο τοϋ 3ου αί. π.Χ.
Πρόκειται γιά σύντομη περίοδο χρήσης τού πηγαδιού (300-275 π.Χ.). Βρέθηκαν
μελαμβαφής μεγάλος κάνθαρος μέ γωνιώδη τοιχώματα591, μελαμβαφής όλπη592
καί ένας άγάνωτος πτηνόμορφος άσκός593. Από τον κατώτερο αύτό άποθέτη
προέρχεται έπίσης μιά μελαμβαφής πυξίδα τύπου Β594.

571. Agora XXIX, σ. 252 άρ. 101 (Ρ 29130) είκ. 9 πίν. 10,325-300 π.Χ.

572. Shear, Shrine, σ. 133 σημ. 37 πίν. 28k· Agora XXIX, σ. 252 άρ. 103-104 είκ. 10 πίν. 10.

573. Agora XXIX, σ. 255 άρ. 129 πίν. 12.

574. Shear, Shrine, σ. 133 σημ. 37 πίν. 28h- Agora XXIX, σ. 259 άρ. 164 είκ. 13 πίν. 15.

575. Agora XXIX, σ. 259 άρ. 168 είκ. 13 πίν. 16,145,325-300 π.Χ.

576. Αύτόθι, σ. 294 άρ. 473 είκ. 35 πίν. 47,325-300 π.Χ.

577. Αύτόθι, σ. 296 άρ. 502 είκ. 37 πίν. 49,325-300 π. Χ.

578. Αύτόθι, σ. 329 άρ. 856 είκ. 58 πίν. 71,325-300 π.Χ.

579. Αύτόθι, σ. 339-340 άρ. 980,983 είκ. 62 πίν. 75,310-300 π.Χ.

580. Αύτόθι, σ. 354 άρ. 1163,1166-1167,1169 είκ. 72 πίν. 85,325-300; π.Χ.

581. Αύτόθι, σ. 378 άρ. 1393-1394 είκ. 85 πίν. 107,325-300 π.Χ.

582. Αύτόθι, σ. 380 άρ. 1410 πίν. 108 (καί Ρ 28783, Ρ 28787, Ρ 29304, Ρ 29322), 325-300 π.Χ.

583. Αύτόθι, σ. 380 άρ. 1417 πίν. 108,325-300 π.Χ.

584. Αύτόθι, σ. 422 άρ. 1756 είκ. 104 πίν. 138,325-300 π.Χ.

585. Αύτόθι, σ. 494 (L 5703).

586. Αύτόθι, σ. 495 (L 5683, L 5686, L 5687, L 5695).

587. Αύτόθι, σ. 495 (L 5682, L 5700).

588. Αύτόθι, σ. 496 (L 5684).

589. Αύτόθι, σ. 498 (L 5698).

590. Αύτόθι, σ. 501 (L 5702).

591. Αύτόθι, σ. 261 άρ. 184 πίν. 17,285-275 π.Χ.

592. Αύτόθι, σ. 296 άρ. 503 είκ. 37 πίν. 49, 300-275 π. Χ.

593. Αύτόθι, σ. 351 άρ. 1128 πίν. 83,325-300 π.Χ.

594. Shear, Shrine, σ. 131 σημ. 28 πίν. 281- Agora XXIX, σ. 189 σημ. 4,350-325 π.Χ.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 9 ΜΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (275/250-150 π.Χ.)

Ή λατρευτική περίοδος 9 ορίζεται άπό τήν περίοδο χρήσης τής τρίτης φάσης
του λεγόμενου Λεωκορείου τής άθηναϊκής Αγοράς (= φάση Upper accumulation).
Έδώ μάς ένδιαφέρουν τά στρώματα ΙΙΙ-ΙΙ τοϋ πηγαδιού, ή άνώτερη δηλαδή συσσώ-
ρευση, ή όποία χρονολογείται στο διάστημα μεταξύ τοϋ 275[250;] καί τοϋ 150 π.Χ.

Ίο στρώμα III περιείχε πολλά οστά και έναν «άποθέτη» 85 πινακίδων τοΰ ιππι-
κού. Κατά τήν περίοδο αύτή τό πηγάδι προφανώς ειχε περιέλθει σέ άχρηστία καί
χρησίμευε ώς άποθέτης άπορριμμάτων τού ίεροϋ. Παρόμοιος άποθέτης βρέθηκε
στο πηγάδι Β1 τοϋ Διπύλου. Άπό άγγεία άναφέρονται μελαμβαφής κλασικός κάν-
θαρος τοϋ τύπου μέ πλαστικό χείλος595, μελαμβαφεΐς έλληνιστικοί μεγάλοι κάνθα-
ροι μέ γωνιώδη τοιχώματα596, μελαμβαφεΐς έλληνιστικοί μικροί κάνθαροι μέ γωνι-
ώδη τοιχώματα597, μελαμβαφής λήκυθος598, μελαμβαφές σκυφίδιο μέ έσω νεύοντα
τοιχώματα τοϋ τύπου echinus bowl: deep599.

To στρώμα II περιείχε κεραμική τού α' μισού τοϋ 2ου αί. π.Χ. καί θραύσματα ενός
χάλκινου έφιππου άνδριάντα, ίσως τοϋ Δημητρίου Πολιορκητή. Ή Rotroff άναφέρει
δύο λαβές κνιδιακών άμφορέων πού χρονολογούνται πρίν άπό τό 188 π.Χ. καί τρία
μικρά θραύσματα μεγαρικών σκύφων600. Άπό άγγεία άναφέρθηκαν μελαμβαφές
δίωτο κύπελλο πού μιμείται τά κνιδιακά601, μελαμβαφής άναθηματικός σκύφος
κορινθιακού τύπου602 καί μελαμβαφές πινάκιο μέ στρογγυλεμένο χείλος603.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 10 ΥΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (150-75/50 π.Χ.)

Ή περίοδος 10 ορίζεται άπό τήν περίοδο χρήσης τοϋ ύλικοϋ πού βρέθηκε στίς
έπιχώσεις τού λεγόμενου αιγυπτιακού συστήματος δεξαμενών («The Egyptian
Cistern System») στήν περιοχή τοΰ Αγοραίου Κολωνού (άποθέτες Ε 6:1 καί
Ε 6:2)604. Τά σχήματα πού κυριαρχούν στίς έπιχώσεις αύτοΰ τοΰ συστήματος
ύδροδεξαμενών (μεγαρικοί σκύφοι μέ έπιμηκυσμένα πέταλα, φιάλες μέ έξω
νεύοντα χείλη, πινάκια) έμφανίζουν μεγάλη τυπολογική ομοιότητα μέ τά ύστερο-
ελληνιστικά σχήματα τής περιοχής τοΰ μεγάλου ναοϋ τής Ταυροπόλου. Δέν θά

595. Agora XXIX, σ. 246 άρ. 44 είκ. 6 πίν. 5,275-250 π. Χ.

596. Αύτόθι, σ. 262-263 άρ. 189 καί 199 είκ. 14 πίν. 18,275-250 π.Χ.

597. Αύτόθι, σ. 266 άρ. 227-228 πίν. 21, περ. 250 π.Χ.

598. Αύτόθι, σ. 350 άρ. 1112 πίν. 81,περ. 250 π.Χ.

599. Αύτόθι, σ. 341 άρ. 999 (Ρ 29229).

600. Αύτόθι, σ. 458.

601. Αύτόθι, σ. 284 άρ. 399 είκ. 23 πίν. 38,175-150 π.Χ.

602. Αύτόθι, σ. 379 άρ. 1404 είκ. 86 πίν. 107,300-200 π.Χ.

603. Αύτόθι, σ. 313 άρ. 680 (Ρ 29126), 175-150 π.Χ.

604. S. I. Rotroff, Three Cistern Systems on the Kolonos Agoraios, Hesperia, 52,1983, σ. 278-
282,295-297.
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ήταν συνεπώς παράλογο νά ύποθέσουμε οτι τό ύλικό τών άποθετών Ε 6:1 καί Ε 6:2
προήλθε άπό τόν καθαρισμό κάποιου άταύτιστου γειτονικού ιερού, κάτι άλλωστε
πού ύπέθεσε καί ή Rotroff γιά τήν προέλευση τοϋ πρωιμότερου ύλικοϋ τής παρα-
κείμενης ύδροδεξαμενής, τοϋ λεγόμενου Cave Cistern System605.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 11 ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (50 π.Χ.-
400 μ. Χ.)

Ώς περίοδο 11 άντιλαμβανόμαστε αύτήν πού ορίζεται άπό τήν περίοδο χρή-
σης τοϋ λατρευτικού σπηλαίου τοϋ Απόλλωνος Ύποακραίου. Τό σπήλαιο αύτό
ήταν τό πρώτο (σπήλαιο Β) άπό τή σειρά τών τριών σπηλαίων πού άνασκάφηκαν
τό 1896 άπό τόν Παναγή Καββαδία. Τήν ονομασία του τήν πήρε άπό πλάκες
πού βρέθηκαν στήν πρόσοψη του, οί όποιες δείχνουν ότι ήταν άφιερωμένο
στόν Απόλλωνα Ύποακραΐο ή ύπό Άκραις ή ύπό Μακραις. Τό σπήλαιο αύτό
ήταν σέ χρήση στά ρωμαϊκά χρόνια καί σέ αύτό άνέθεταν οί έννέα άρχοντες606.

Ανασκαφικά δεδομένα

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

Άν κρίνουμε άπό τά ελάχιστα νέα στοιχεία τά όποια υπάρχουν στά ήμερολόγια
τοϋ Παπαδημητρίου (βλ. παρακάτω «χώρος 1»), ή άνασκαφή δέν διενεργήθηκε
μέ τό σύστημα τών τετραγώνων ούτε άφαιρέθηκαν μεθοδικά άρχαιολογικές
ένότητες (πάσες).

'Έτσι οί άνασκαφικές ένότητες δέν είναι στήν ούσία παρά μόνο γεωγραφικές
ένότητες («χώροι») χωρίς στρωματογραφική σημασία.

Άπό τούς χώρους στούς όποιους βρέθηκαν τά κινητά εύρήματα τής άνασκαφής
Παπαδημητρίου ό γράφων μελέτησε καί σχεδίασε ύλικό άπό δέκα «χώρους», οί
όποιοι σχετίζονται μέ τον μεγάλο ναό καί τον περιβάλλοντα χώρο του.

Α) Χώρος 1: Ό ναός τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου καί οί έπιχώσεις τοϋ εσω-
τερικού του.

Β) Χώρος 2: Έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τού ναοϋ.

Γ) Χώρος 3: Έπιχώσεις τής βορειοδυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

Δ) Χώρος 4: Έπιχώσεις τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

605. Αύτόθι, σ. 270.

606. P. Nulton, The Sanctuary of Apollo Hypoakraios and Imperial Athens, Providence, R. I.
2003. Γιά τήν άποψη δτι τό σπήλαιο αύτό εΐχε λατρευτική χρήση καί πρίν άπό τή ρωμαϊκή έποχή
βλ. Ε. Βικέλα, Τά μικρά ιερά τής Αθήνας, ΑΕ 150,2011, σ. 176-177 σημ. 325.
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Ε) Χώρος 5: Έπιχώσεις παρά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τοϋ ναοϋ.

ΣΤ) Χώρος 6: Έπιχώσεις τής νότιας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Ζ) Χώρος 7: Έπιχώσεις μεταξύ τοϋ ναοϋ καί τοϋ κυκλικού κτίσματος.

Η) Χώρος 8: Έπιχώσεις τοϋ κυκλικοϋ κτίσματος.

Θ) Χώρος 9: Έπίχωση τής άνατολικής πλευράς τού ναοϋ (ή «τομή ανατο-
λικά τοϋ ναοϋ»).

I) Χώρος 10: Κινητά εύρήματα στό Μουσείο Βραυρώνος μέ τήν ένδειξη
«Λούτσα 1956-1957».

α. Χώρος 1: Ό ναός τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου και οί έπιχώσεις τοϋ έσωτερικοϋ
του (οικόπεδο Α. Χούντα)

Ένώ άπό τήν ανασκαφή τοϋ ναοϋ τής Ταυροπόλου άπό τόν Κυπαρίσση δέν
γνωρίζουμε τίποτε άλλο πέρα άπό τό ότι διενεργήθηκε κάποια στιγμή στό διά-
στημα μεταξύ τοϋ 1925 και τοϋ 1930, ή άνασκαφή τού ναοϋ άπό τόν Παπαδη-
μητρίου διενεργήθηκε σέ δύο περιόδους. Σέ μιά ολιγοήμερη (άπό τις 15 έως τις
17 'Οκτωβρίου 1956) καί σέ μιά δεύτερη, ή όποία φαίνεται ότι διήρκεσε σχεδόν
τρεις μήνες, άπό τό διάστημα άπό τις 14 Αύγούστου έως τις 3 Δεκεμβρίου 1957.
Τό 1994 ό ναός καθαρίστηκε άπό τήν Κλαίρη Εύστρατίου.

Οί παρακάτω πληροφορίες προέρχονται άπό τά ημερολόγια τοϋ Παπαδη-
μητρίου τοϋ έτους 1957607. Ώς ήμερομηνία άνασκαφής άναφέρεται τό διάστημα
άπό τις 15 έως τις 18 'Οκτωβρίου 1957.

Εύρήματα: «Ελάχιστα όστρακα και κέραμοι. 'Ιδίως δε πολλά άποκεκρουμένα
ειδώλια μέ κυλινδροειδήν κορμόν (παπάδες)».

«Έσωτερικό τοϋ ναοϋ, παχύ στρώμα άμμου μεταξύ τών χωμάτων τοϋ Κυπα-
ρίσση και τής κατώτατης βαθμίδας». Κατά τόν Παπαδημητρίου, αύτό άποδεικνύει
ότι ή καταστροφή τών άνωτέρω δόμων τού κρηπιδώματος προϋπήρξε τών ανα-
σκαφών Κυπαρίσση. Έπίσης ύπήρχαν καί σώζονταν έκεΐ οί δύο άλλοι δόμοι, πού
άφαιρέθηκαν άπό τούς χωρικούς. Εύρήματα δέν ύπήρχαν μέσα σέ αύτή τήν άμμο.

Σύμφωνα μέ τό ήμερολόγιο τοϋ Παπαδημητρίου, στίς 16 'Οκτωβρίου 1957
άνοίχτηκε τομή στο έσωτερικό τοϋ ναοϋ «κατά τήν βορείαν πλευράν καί εις άπό-
στασιν 10,5 (μ.) περίπου άπό τής δυτικής πλευράς ...προς βορείαν διεύθυνσιν
άκριβώς πλησίον τής πέρυσιν άνευρεθείσης βάσεως. Εύρέθη δέ ότι τό έπίπεδον
τού γύρω χώρου (τό άρχαΐον) εύρίσκετο άκριβώς κατά τήν έπιφάνειαν τής κατω-
τάτης βαθμίδος». Στό έπίπεδο αύτό παρατηρήθηκε «έτι δέ καί στρώμα πυράς ήτις

607. Τόπος φύλαξης: Αρχείο τής έν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Τό κείμενο τών ήμε-
ρολογίων τοΰ 1956 εΐναι πανομοιότυπο μέ αύτό πού δημοσιεύτηκε στα ΠΑΕ τοΰ 1956, συνεπώς
δέν ύπάρχει κανένα καινούργιο στοιχείο.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

163

προχωρεί προς Ανατολάς». Στις 18 'Οκτωβρίου 1957 ό Παπαδημητρίου άναφέρει
οτι «έξηκολουθήσαμεν έτι βορειότερα - άνευ όμως άποτελέσματος».

Στά εύρήματα του κατώτερου βάθους, τά όποια βρέθηκαν στις 16 'Οκτωβρίου,
ό Παπαδημητρίου ξεχωρίζει «πλήθος κεράμων καί ήγεμόνων άνθεμωτών καί
στρωτήρων καί καλυπτήρων». Οί άνθεμωτοί αύτοί ήγεμόνες καλυπτήρες καί
στρωτήρες πρέπει νά είναι οί Α 1 - Α 14, οί όποιοι χρονολογούνται στήν πρώιμη
κλασική έποχή. Καί ό Παπαδημητρίου συνεχίζει: «Εύρέθησαν δέ καί άλλα τεμάχια
έκ τών σπονδύλων τών δωρικών κιόνων μετά έπιχρίσματος». Από τούς σπονδύ-
λους αύτούς σώζεται μόνο ένας, ό Α 40.

Δύο ήμέρες άργότερα, στις 18 'Οκτωβρίου, ό Παπαδημητρίου άναφέρει ότι
βρέθηκαν «δύο μολύβδινοι συνδετήρες καί τεμάχιον έκ μεγάλου πήλινου λύ-
χνου». Οί μολύβδινοι συνδετήρες δέν έχουν βρεθεί, ό μεγάλος αύτός λύχνος
πρέπει ώστόσο νά ταυτίζεται μέ τόν Μ 76.

Τήν ϊδια ήμέρα άναφέρεται ότι «κατά τήν άνατολικήν πλευράν τά χώματα
ήταν άνάσκαπτα», ένώ στά εύρήματα συγκαταλέγεται «πλήθος κεράμων μετα-
γενεστέρων». "Ισως νά έννοεΐται ό Α 15 καί οί λακωνικές κεραμίδες Α 22 - Α 39.
Ό Παπαδημητρίου κάνει τήν ύπόθεση ότι «πιθανώς ύπήρχεν έκεΐ μεταγενέστε-
ρόν τι κτίσμα».

Στο έσωτερικό τοϋ ναού βρέθηκαν συνολικά 584 άντικείμενα. Πρόκειται γιά
496 όστρακα, 56 μικροευρήματα καί 32 άρχιτεκτονικά εύρήματα (Παράρτημα
I, διαγράμματα 3-5). Άπό τά άντικείμενα αύτά μή χρονολογήσιμα ήταν τά 340:
288 όστρακα (βλ. Παράρτημα III Κ 423 - Κ 502), 30 μικροευρήματα (Μ 82, Μ 86
-Μ 95, Μ 100-Μ 101, Μ 104 - Μ 116, Μ 118 - Μ 119, Μ 129, Μ 134) καί 22
άρχιτεκτονικά εύρήματα (Α 17, Α 20 - Α 26, Α 28 - Α 30). Χρονολογήσιμα
ήταν 244: 208 όστρακα, 26 μικροευρήματα καί 10 άρχιτεκτονικά εύρήματα.

Κατάλογος χρονολογήσιμων εύρημάτων
Περίοδος 3

Μυκηναϊκή γραπτή κεραμική: άνω τμήμα άμφορέα τύπου FS 69 (Κ 44)
Μυκηναϊκή άδιακόσμητη κεραμική: πρόχους μέ πλεξιδωτή λαβή τύπου FS 106
(Κ 45)

Περίοδος 4

Γεωμετρική μελαμβαφής κεραμική: άνω τμήμα κρατήρα ή δίνου (Κ 60)

Περίοδοι 4-5

Γεωμετρική γραπτή: σκύφος (Κ 63)

Περίοδος 5

Κορινθιακή μελανόμορφη κεραμική: κορινθιακό άλάβαστρο τής πρωτοκο-
ρινθιακής-μεταβατικής ή μεσοκορινθιακής περιόδου (Κ 64)
Μελαμβαφής κεραμική: λεκάνη (Κ 69)
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Μικροευρήματα άπό πηλό: επτά χειροποίητα άνθρωπόμορφα ειδώλια μέ πτηνό-
μορφο πρόσωπο και κυλινδρικό κορμό του άττικοϋ τύπου (Μ 3, Μ 5 - Μ 6, Μ 13,
Μ 20, Μ 44 - Μ 45), τρία χειροποίητα ειδώλια άλογων (Μ 52 - Μ 54), ειδώλιο
πτηνού (Μ 59), θραύσμα πίνακα (Μ 60), κωνοειδές σφονδύλι (Μ 61)
Περίοδοι 5-6

Χρηστική κεραμική: πίθος μέ διακόσμηση έμπίεστων τρεχουσών σπειρών
(Κ 74), λεκάνη (Κ 76)
Περίοδος 6

Αττική μελανόμορφη κεραμική: έπτά θραύσματα λουτροφόρων (Κ 81 - Κ 86,
Κ 88), λήκυθος (Κ 89), 12 θραύσματα κρατηρίσκων (Κ 90 - Κ 101), κυλικο-
ειδής σκύφος (Κ 103), κύλικα τής «ομάδας χωρίς φύλλα» (Κ 105)

Μελαμβαφής κεραμική: κύλικα τοϋ τύπου τής Δηιάνειρας (Κ 109), λήκυθος τοϋ
τύπου black bodied (Κ 110), λήκυθος ή όλπη (Κ 111), χείλος πελίκης (Κ 112), δύο
κύπελλα τοϋ τύπου Mug (Κ 113 - Κ 114), δύο σκύφοι άττικοϋ τύπου (Κ 121 καί
Κ 124), σκύφος μέ διαγώνιες λαβές (Κ 128), κυλικοειδής σκύφος (Κ 130), σκύφος
(Κ 133), κύλικα μέ κοιλόκυρτο χείλος τής κατηγορίας τών Αθηνών 1104 (Κ 134),
ταινιωτή κύλικα (Κ 136), τρεις κύλικες τοϋ τύπου C μέ κοιλόκυρτο χείλος (Κ 137 -
Κ 139), κύλικα τοϋ τύπου Β (Κ 142), κύλικα τοϋ τύπου Vicup (Κ 143), τρεις κύλικες
(Κ 145 - Κ 147), άλατοδοχεϊο μέ κοίλο σώμα (Κ 149), άλατοδοχείο μέ καμπύλο
σώμα (Κ 150), μόνωτες φιάλες (Κ 152 - Κ 153), τρεις λεκανίδες ή παρεμφερή
ανοικτά άγγεΐα (Κ 154 - Κ 156), πινάκιο μέ πλατύ χείλος (Κ 157)
Αττική έρυθρόμορφη κεραμική: πινάκιο (Κ 158)

Χρηστική κεραμική: κάδος (Κ 160), κλειστό άγγεΐο (Κ 161), τέσσερις λεκάνες
(Κ 162 - Κ 165), μεγάλο άνοικτό άγγεΐο (Κ 167)
Μαγειρική κεραμική: χύτρα (Κ 168)

Μικροευρήματα άπό πηλό: θραύσμα ειδωλίου ένθρονης γυναικείας μορφής
(Μ 66)

Αρχιτεκτονικά εύρήματα άπό πηλό: πέντε έρυθρόμορφοι ήγεμόνες καλυ-
πτήρες μέ μέτωπο άνθεμωτοϋ σχήματος κορινθιακού τύπου (Α 1 - Α 5), τρεις
έρυθρόμορφοι άνθεμωτοί κορυφαίοι καλυπτήρες άμφίγραφοι κορινθιακού τύπου
(Α 11 - Α 13), θραύσμα κυματίου έρυθρόμορφης κοιλόκυρτης έπαέτιδος σίμης
(Α 14)

Περίοδοι 6-7

Μελαμβαφής κεραμική: λαβή ληκύθου (Κ 170), κύλικα χωρίς ψηλό στέλεχος
(Κ 171), λαβή κλασικού κανθάρου (Κ 172), λαβή ίσως καλυκόσχημου κρατήρα
(Κ 173),λεκανίδα βοιωτικού τύπου (Κ 174)

Χρηστική κεραμική: πρόχους (Κ 175), άμφορέας (Κ 176)
Περίοδος 7

Αττική έρυθρόμορφη κεραμική: καλυκόσχημος κρατήρας (Κ 179)
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Μελαμβαφής κεραμική: κυλικοειδής σκύφος (Κ 183), δύο κύπελλα τοϋ τύ-
που Mug (Κ 184 - Κ 185), κύλικα τού τύπου τής Ρήνειας (Κ 186), δύο άποδες
κύλικες (Κ 189 - Κ 190), δύο φιάλες τύπου Boisai (Κ 191 - Κ 192), δύο μόνωτες
φιάλες (Κ 194 - Κ 195), φιάλη μέ έξω νεύον χείλος (Κ 197), φιάλη μέ έσω νεΰον
χείλος (Κ 198), άωτο φιαλίδιο (Κ 199), άλατοδοχεΐο μέ καμπύλο τοίχωμα (Κ 200),
άλατοδοχεΐο μέ δακτυλιόσχημη βάση (Κ 201)

Χρηστική κεραμική: ύδρία (Κ 203), τέσσερις άμφορεΐς μέ ραδινές άναλογίες
τοϋ τύπου τής οικίας τού Δέματος (Κ 204 - Κ 207), ιγδίο (Κ 209), πώμα λεκανίδας
(Κ 210)

Μικροευρήματα άπό πηλό: θραύσμα άπό έρυθρόμορφο έπίνητρο (Μ 68), λυ-
χνάρι άκαθόριστου τύπου (Μ 69)
Περίοδοι 7-8

Αττική έρυθρόμορφη κεραμική: άποδη κύλικα (Κ 212)
Περίοδος 8

Μελαμβαφής κεραμική: μικρογραφική όλπη (Κ 228), μικρή όλπη (Κ 229), οινο-
χόη (Κ 230), δύο πλαστικές λήκυθοι (Κ 232 - Κ 233), κλειστό άγγεΐο (άρ. κατ.
234), μικρό άωτο κωνικό κύπελλο (Κ 235), δύο σκύφοι κορινθιακού τύπου (Κ 236
- Κ 237), σκύφος άττικοϋ τύπου (Κ 238), τρεις κάνθαροι μέ άπλό χείλος (Κ 244 -
Κ 246), τέσσερις κάνθαροι τοϋ τύπου Cup-Kantharos τής Αγοράς (Κ 247 - Κ 249,
Κ 251), κάνθαρος (Κ 252), τρεις άωτες φιάλες μέ έξω νεύον χείλος (Κ 254 - Κ 255,
Κ 257), τέσσερις άωτες φιάλες μέ χείλος πού στρέφεται πρός τά μέσα (Κ 258 -
Κ 261), μόνωτο ρηχό φιαλίδιο μέ σιγμοειδές προφίλ (Κ 264), δύο άωτα φιαλί-
δια (Κ 265 - Κ 266), άωτο ρηχό φιαλίδιο (Κ 268), άλατοδοχεΐο (Κ 271), πινάκιο
μέ αύλακωτό χείλος (Κ 273), πινάκιο άκαθόριστου τύπου (Κ 275), δύο άνοικτά
σχήματα άβέβαιου τύπου (Κ 277 - Κ 278), ίσως λεκάνη (Κ 279)
Γκρίζα κεραμική: πηνιόσχημο πώμα λεκανίδας (Κ 281)
Χρηστική κεραμική: δύο λαβές άμφορέων (Κ 285 - Κ 286), πρόχους (Κ 287),
κλειστό άγγεΐο (Κ 288), δύο λεκάνες (Κ 289, Κ 291), τρεις κυψέλες (Κ 295 - Κ 297)
Μικροευρήματα άπό άργυρο: διώβολον Αθηνών (Μ 70)
Μικροευρήματα άπό χαλκό: δύο νομίσματα Δημητρίου Πολιορκητή, 306-
283 π.Χ. (Μ 71 - Μ 72), συνδετήρας σχήματος Τ μέ λυγισμένο στέλεχος (Μ 74)
Μικροευρήματα άπό πηλό: δισκόμορφο λυχνάρι τύπου Howland 23D ή τύ-
που μελανοδοχείου (Μ 76)
Περίοδοι 8-9

Μελαμβαφής κεραμική: φιάλη μέ έξω νεύον χείλος (Κ 299)
Χρηστική κεραμική: άμφορέας (Κ 300)
Περίοδος 9

Κεραμική τοϋ τύπου τής δυτικής κλιτύος: κλειστό άγγεΐο μέ τροπιδωτό σώμα
(Κ 301), πρόχους (Κ 302), δύο κάνθαροι (Κ 304 - Κ 305)
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Μελαμβαφής κεραμική: μυροδοχεϊο (Κ 306), τριφυλλόστομη οινοχόη (Κ 308),
δύο λήκυθοι (Κ 309 - Κ 310), κάνθαρος τοϋ τύπου Hellenistic Kantharos: Angular
τής Αγοράς (Κ 313), τρεις κάνθαροι τού τύπου Hellenistic Kantharos: Baggy τής
Αγοράς (Κ 314, Κ 318 - Κ 319), φιάλη μέ έξω νεύον χείλος (Κ 323), σαλτσιέρα μέ
προτεταμένο χείλος (Κ 327)

Κεραμική μέ άνάγλυφη διακόσμηση κατασκευασμένη σέ μήτρα: τέσσερα
θραύσματα μεγαρικών σκύφων (Κ 331 - Κ 334)

Χρηστική κεραμική: τέσσερα θραύσματα άμφορέων (Κ 338 - Κ 341), φλασκί
(Κ 342), κλειστό άγγεΐο (Κ 343)

Μικροευρήματα άπό χαλκό: μισό άσσάριο ρωμαϊκής δημοκρατίας (Μ 77)
Περίοδοι 9-10

Μελαμβαφής κεραμική: κάνθαρος (Κ 347), φιάλη μέ έσω νεύον χείλος (Κ 349)
Κεραμική μέ άνάγλυφη διακόσμηση κατασκευασμένη σέ μήτρα: θραύσμα με-
γαρικού σκύφου (Κ 351)
Περίοδος 10

Μελαμβαφής κεραμική: ήμισφαιρική φιάλη μέ ψηλή βάση (Κ 358), πινάκιο μέ
αύλακωτό έξωτερικά χείλος (Κ 361), πινάκιο μέ χείλος πού κλίνει άπότομα προς τά
πάνω (Κ 362), τρεις σαλτσιέρες μέ προτεταμένο χείλος (Κ 363 - Κ 365), πυξίδα
τύπου Β (Κ 368), κρατήρας (Κ 369)

Κεραμική μέ άνάγλυφη διακόσμηση κατασκευασμένη σέ μήτρα: τρία θραύσματα
μεγαρικών σκύφων (Κ 372 - Κ 374), θραύσμα άπροσδιόριστου άγγείου (Κ 382)

Χρηστική κεραμική: τέσσερα θραύσματα λαγύνων (Κ 383 - Κ 386), δύο με-
γάλες πρόχοι μέ κυλινδρικό λαιμό (Κ 388 - Κ 389), λαβή οινοχόης (Κ 391),
έμβολο όξυπύθμενου άμφορέα (Κ 392), κυψέλη (Κ 394)
Μικροευρήματα άπό χαλκό: νόμισμα Αθηνών (Μ 78)
Μικροευρήματα άπό πηλό: δηλιακό λυχνάρι τύπου Howland 38 (Μ 79)
Περίοδοι 10-11

Μικροευρήματα άπό χαλκό: νόμισμα Αθηνών (Μ 80)
Περίοδος 11

Χρηστική κεραμική: σφαιρική πρόχους (Κ 398), πρόχους (Κ 400), θραύσμα
άμφορέα μέ ψηλό κωνικό λαιμό (Κ 402), τέσσερις άμφορεΐς μέ γωνιώδεις,
διπλές λαβές καϊ ψηλό στενό λαιμό (Κ 405 - Κ 407, Κ 409), δισκοειδές πώμα
ιταλικού άμφορέα (Κ 410), θραύσμα άμφορέα (Κ 412), προσθετικός δακτύλιος
κυψέλης (Κ 415)

Μαγειρική κεραμική: δύο θραύσματα άπό κατσαρόλες (Κ 416 - Κ 417), τρία
θραύσματα άπό χύτρες (Κ 418 - Κ 419, Κ 422)

Μέ βάση τά παραπάνω, διαπιστώνεται ότι στο έσωτερικό τού μεγάλου ναού
άνασκάφτηκαν έπιχώσεις τής ΥΕ ΙΙΙΓ, τής ύστερης γεωμετρικής, τής άρχαϊκής,
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τής κλασικής και τής ρωμαϊκής έποχής. Ήδη άπό τήν παράθεση αύτοϋ του ύλι-
κοϋ είναι φανερό ότι ή χρήση τοϋ χώρου τοϋ μεγάλου ναοϋ ήταν κατά πολύ
παλαιότερη τής άρχαϊκής έποχής.

β. Χώρος 2: Κινητά εύρήματα άπό τις έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τού ναοϋ

Τό μόνο κτίσμα πού φαίνεται ότι βρέθηκε στις «έπιχώσεις τής βόρειας
πλευράς τοϋ ναοϋ» εΐναι ένας τοίχος (πίν. 114, α), ό όποιος στό έξής ονομάζεται
«βόρειος τοίχος». Ό βόρειος τοίχος φαίνεται ότι ήταν διατεταγμένος παράλληλα
πρός τις στενές πλευρές τού ναοϋ. Τό άρχικό του μήκος εΐναι άγνωστο. Σήμερα
είναι ορατός σέ μήκος 20 περ. μ.

Στή βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ βρέθηκε μαρμάρινη βάση μέ τριγωνικό τόρ-
μο (πίν. 115, α)608. Άγνωστη ώστόσο ή άκριβής άρχική της θέση. Έπίσης, λόγω
έλλειψης σχετικών παρατηρήσεων, είναι άγνωστο άν αύτή ή βάση βρισκόταν
άρχικά πάνω στό βόρειο κρηπίδωμα τοϋ ναοϋ, όπως φαίνεται στή φωτογραφία,
ή λίγο πιο πέρα πάνω σέ λιθόστρωτη έπιφάνεια ή άπευθείας πάνω στό χώμα.

Στις έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ βρέθηκαν συνολικά 202 άντι-
κείμενα. Πρόκειται γιά 187 όστρακα, 10 μικροευρήματα καί πέντε άρχιτεκτο-
νικά εύρήματα. Άπό τά άντικείμενα αύτά μή χρονολογήσιμα ήταν τά 122: 117
όστρακα (βλ. Παράρτημα III, άρ. Κ 503 - Κ 545), τρία μικροευρήματα (Μ 102 -
Μ 103, Μ 107) καί δύο άρχιτεκτονικά εύρήματα (Α 17, Α 19). Χρονολογήσιμα
ήταν τά 80: 70 όστρακα, έπτά μικροευρήματα καί τρία άρχιτεκτονικά εύρήματα.

Κατάλογος χρονολογήσιμων εύρημάτων

Περίοδος 4

Γεωμετρική μελαμβαφής κεραμική: λεκάνη μέ τροπιδωτό χείλος (Κ 59)

Περίοδος 5

Κορινθιακή μελανόμορφη κεραμική: τρεις σφαιρικοί άρύβαλλοι (Κ 65, Κ 67 -
Κ 68)

Μικροευρήματα άπό πηλό: δύο χειροποίητα άνθρωπόμορφα ειδώλια μέ πτη-
νόμορφο πρόσωπο καί κυλινδρικό κορμό τοϋ άττικοϋ τύπου (Μ 9, Μ 22), τρία
χειροποίητα ειδώλια άλογων (Μ 50, Μ 57 - Μ 58), άνοικτό λυχνάρι μέ κεντρικό
σωληνίσκο τοϋ τύπου Howland 11 (Μ 62)

Περίοδοι 5-6

Μελαμβαφής κεραμική: σκύφος ύπογεωμετρικοϋ τύπου (Κ 72), σκύφος κο-
ρινθιακού τύπου (Κ 73)

608. Ή Μπαρδανη (Ψήφισμα, σ. 60) πιστεύει δτι πρόκειται γιά βάση τριποδικσΰ χορηγικού
μνημείου.
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Περίοδος 6

Κορινθιακή μελανόμορφη κεραμική: τέσσερις σφαιρικοί άρύβαλλοι (Κ 77 - 80)
Αττική μελανόμορφη κεραμική: σκύφος (Κ 102), όφθαλμωτή κύλικα (Κ 104),
δύο κύλικες (Κ 106 - Κ 107)

Μελαμβαφής κεραμική: τρεις σκύφοι κορινθιακού τύπου (Κ 115 - 117), πέ-
ντε σκύφοι άττικού τύπου (Κ 119 - Κ 120, Κ 122 - Κ 123, Κ 125), δύο κυλι-
κοειδεΐς σκύφοι (Κ 129, Κ 131), μελαμβαφής σκύφος (Κ 132), κύλικα μέ κοιλό-
κυρτο χείλος τής κατηγορίας τών Αθηνών 1104 (Κ 135), κύλικα τού τύπου C μέ
κοιλόκυρτο χείλος (Κ 139), κύλικα τοϋ τύπου C μέ άπλό χείλος (Κ 140), κύλικα
τύπου Vicup (Κ 143), βάση κύλικας μέ τήν έγχάρακτη έπιγραφή ΘΕ(ΟΥ) ή ΘΕ(ΩΙ)
(Κ 148), άλατοδοχεΐο μέ καμπύλα τοιχώματα (Κ 151)
Χρηστική κεραμική: ύδρία (Κ 159)

Μικροευρήματα άπό πηλό: άνοικτό λυχνάρι τοϋ τύπου Howland 16Β (Μ 67)
Αρχιτεκτονικά εύρήματα άπό πηλό: τρεις έρυθρόμορφοι ήγεμόνες στρωτήρες
κορινθιακού τύπου μέ διακόσμηση πλοχμοϋ (Α 6 - Α 8)
Περίοδοι 6-7
Χρηστική κεραμική: κάδος (Κ 177)
Περίοδος 7

Μελαμβαφής κεραμική: τρεις λήκυθοι (Κ 180 - Κ 182), άποδη κύλικα (Κ 188),
φιάλη τύπου Boisai (Κ 193), μόνωτη φιάλη (Κ 196), κωδωνοειδής κρατήρας (Κ 202)

Χρηστική κεραμική: άμφορέας μέ ραδινές άναλογίες τοϋ τύπου τής οικίας
τού Δέματος (Κ 208)
Περίοδοι 7-8

Μελαμβαφής κεραμική: σκύφος μέ έσω νεύον χείλος (Κ 213), άωτη φιάλη μέ
έξω νεύον στρογγυλεμένο χείλος (Κ 214)
Περίοδος 8

Μελαμβαφής κεραμική: κυλικοειδής σκύφος (Κ 240), φιάλη τοϋ τύπου
Boisai (Κ 241), κάνθαρος τοϋ τύπου μέ πλαστικό χείλος τής Αγοράς (Κ 242),
κάνθαρος μέ άπλό χείλος (Κ 243) μικρογραφικό πινάκιο προσφορών (Κ 274),
πώμα μικρής πυξίδας (Κ 276)

Γκρίζα κεραμική: φιαλίδιο μέ έξω νεύον χείλος (Κ 280)
Χρηστική κεραμική: λαβή άμφορέα (Κ 284), λεκάνη (Κ 294)
Περίοδος 9

Μελαμβαφής κεραμική: πρόχους μέ σφαιρικό σώμα (Κ 311), δύο λαβές καν-
θάρων τοϋ τύπου Hellenistic Kantharos: Baggy τής Αγοράς (Κ 315 - Κ 316),
σαλτσιέρα μέ προτεταμένο χείλος (Κ 326)

Άνάγλυφη κεραμική κατασκευασμένη σέ μήτρα: μεγαρικός σκύφος (Κ 330)
Χρηστική κεραμική: ένσφράγιστη λαβή έμπορικοϋ άμφορέα (Κ 337), βαθύ
κύπελλο μέ άναδιπλωμένες λαβές (Κ 345)
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Περίοδοι 9-10

Χρηστική κεραμική: θραύσμα λαγύνου (Κ 354), κλειστό άγγεΐο (Κ 355)
Περίοδος 10

Μελαμβαφής κεραμική: φιάλη μέ ψηλή δακτυλιόσχημη βάση (Κ 359), πυξί-
δα τύπου Β (Κ 367)

Γκρίζα κεραμική: θραύσμα λαγύνου (Κ 370)

Ανάγλυφη κεραμική κατασκευασμένη σέ μήτρα: θραύσμα μεγαρικοϋ σκύφου
(Κ 371)

Χρηστική κεραμική: θραύσμα λαγύνου (Κ 387), πρόχους μέ τριφυλλόσχημο
χείλος (Κ 390), πυξίδα τύπου Β (Κ 393)
Περίοδος 11

Έρυθροβαφής κεραμική άνατολικής Sigillata τύπου Α: μεγάλο ρηχό πινάκιο μέ
κρεμάμενο χείλος καί έμπίεστη διακόσμηση τοϋ τύπου Hayes σχήμα 9 (Κ 396)

Χρηστική κεραμική: άμφορέας μέ γωνιώδεις διπλές λαβές καί ψηλό λαιμό
(Κ 408)

Μαγειρική κεραμική: χύτρα (Κ 420)

γ. Χώρος 3: Κινητά εύρήματα άπό τις έπιχώσεις τής βορειοδυτικής πλευράς τού ναού

Όλα τά εύρήματα πού βρίσκονται στις άποθήκες τού Μουσείου Βραυρώνος
μέ τήν ένδειξη «έπιχώσεις τής βορειοδυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ» φέρουν τήν
ήμερομηνία 3.12.1957. "Ολα χρονολογούνται στό γ' τρίτο τοϋ 4ου αί. π.Χ. Ή
χρονολογική ομοιογένεια ύποδηλώνει ότι τά εύρήματα προέρχονται άρχικά
άπό άδιατάρακτη έπίχωση καί, συνεπώς, άνήκουν στήν ϊδια άρχαιολογική συνά-
φεια - ίσως τό στιγμιότυπο μιάς λατρευτικής πράξης.

Συνδυασμός: τουλάχιστον ένας παναθηναϊκός άμφορέας (όκτώ θραύσματα),
ένα πινάκιο, ένα άλατοδοχεΐο, μία χύτρα.

Στις έπιχώσεις τής ΒΔ πλευράς τοϋ ναοϋ βρέθηκαν συνολικά 11 άντικείμενα.
Πρόκειται γιά 11 όστρακα, τά όποια είναι όλα χρονολογήσιμα.

Κατάλογος χρονολογήσιμων εύρημάτων
Περίοδοι 7-8

Μαγειρική κεραμική: θραύσμα λαβής λοπαδίου ή χύτρας (Κ 216)
Περίοδος 8

Αττική μελανόμορφη κεραμική: όκτώ θραύσματα τουλάχιστον ένός παναθη-
ναϊκού άμφορέα (Κ 217[α-γ] - Κ 222)

Μελαμβαφής κεραμική: άλατοδοχεΐο (Κ 270), πινάκιο μέ στρογγυλεμένο
χείλος (Κ 272)
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Περίοδοι 9-10

Χρηστική κεραμική: θραύσμα λαγύνου (Κ 354), κλειστό άγγεΐο (Κ 355)
Περίοδος 10

Μελαμβαφής κεραμική: φιάλη μέ ψηλή δακτυλιόσχημη βάση (Κ 359), πυξί-
δα τύπου Β (Κ 367)

Γκρίζα κεραμική: θραύσμα λαγύνου (Κ 370)

Άνάγλυφη κεραμική κατασκευασμένη σέ μήτρα: θραύσμα μεγαρικοΰ σκύφου
(Κ 371)

Χρηστική κεραμική: θραύσμα λαγύνου (Κ 387), πρόχους μέ τριφυλλόσχημο
χείλος (Κ 390), πυξίδα τύπου Β (Κ 393)
Περίοδος 11

Έρυθροβαφής κεραμική άνατολικής Sigillata τύπου Α: μεγάλο ρηχό πινάκιο μέ
κρεμάμενο χείλος καί έμπίεστη διακόσμηση τού τύπου Hayes σχήμα 9 (Κ 396)

Χρηστική κεραμική: άμφορέας μέ γωνιώδεις διπλές λαβές καί ψηλό λαιμό
(Κ 408)

Μαγειρική κεραμική: χύτρα (Κ 420)

γ. Χώρος 3: Κινητά εύρήματα άπό τις έπιχώσεις τής βορειοδυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ

Όλα τά εύρήματα πού βρίσκονται στίς άποθήκες τού Μουσείου Βραυρώνος
μέ τήν ένδειξη «έπιχώσεις τής βορειοδυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ» φέρουν τήν
ήμερομηνία 3.12.1957. Όλα χρονολογούνται στό γ' τρίτο τοϋ 4ου αί. π.Χ. Ή
χρονολογική ομοιογένεια ύποδηλώνει ότι τά εύρήματα προέρχονται άρχικά
άπό άδιατάρακτη έπίχωση καί, συνεπώς, άνήκουν στήν ϊδια άρχαιολογική συνά-
φεια - ι'σως τό στιγμιότυπο μιάς λατρευτικής πράξης.

Συνδυασμός: τουλάχιστον ένας παναθηναϊκός άμφορέας (όκτώ θραύσματα),
ένα πινάκιο, ένα άλατοδοχεΐο, μία χύτρα.

Στίς έπιχώσεις τής ΒΔ πλευράς τού ναοϋ βρέθηκαν συνολικά 11 άντικείμενα.
Πρόκειται γιά 11 όστρακα, τά όποια είναι όλα χρονολογήσιμα.

Κατάλογος χρονολογήσιμων εύρημάτων
Περίοδοι 7-8

Μαγειρική κεραμική: θραύσμα λαβής λοπαδίου ή χύτρας (Κ 216)
Περίοδος 8

Αττική μελανόμορφη κεραμική: όκτώ θραύσματα τουλάχιστον ένός παναθη-
ναϊκού άμφορέα (Κ 217 [α-γ] - Κ 222)

Μελαμβαφής κεραμική: άλατοδοχεΐο (Κ 270), πινάκιο μέ στρογγυλεμένο
χείλος (Κ 272)



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

171

Περίοδος 10

Μελαμβαφής κεραμική: φιάλη μέ έξω νεϋον χείλος (Κ 357), πινάκιο μέ
άρχικά στρογγυλεμένο χείλος (Κ 360), σαλτσιέρα (Κ 366)

Ανάγλυφη κεραμική κατασκευασμένη σέ μήτρα: έπτά θραύσματα μεγαρικών
σκύφων (Κ 375-Κ 381)
Περίοδος 11

Έρυθροβαφής κεραμική άνατολικής Sigillata τύπου Α: μικρό πινάκιο μέ χα-
μηλή καί πλατιά δακτυλιόσχημη βάση τού τύπου Hayes σχήμα 12 (Κ 395), ήμι-
σφαιρικό κύπελλο μέ βαριά δακτυλιόσχημη βάση τού τύπου Hayes σχήμα 22Β
(Κ 397)

Χρηστική κεραμική: θραύσμα άμφορέα (Κ 413)

ε. Χώρος 5: Κινητά εύρήματα από τις έπιχώσεις παρά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν
τού ναοϋ

Όλα τά εύρήματα πού βρίσκονται στις άποθήκες τού μουσείου Βραυρώνας
μέ τήν ένδειξη «έπιχώσεις παρά τήν ΝΔ γωνίαν τοϋ ναοϋ» φέρουν τήν ήμερο-
μηνία 24.11.1957.

Στις έπιχώσεις «παρά τήν ΝΔ γωνίαν τοϋ ναοϋ» βρέθηκαν συνολικά 24 άντι-
κείμενα. Πρόκειται γιά 23 όστρακα καί ένα άρχιτεκτονικό εύρημα (Παράρτημα I,
διαγράμματα 3-5). Μή χρονολογήσιμα είναι 13 άπό τά όστρακα (Παράρτημα III,
άρ. Κ 550 - Κ 553) καί τό άρχιτεκτονικό εύρημα (Α 39).

Κατάλογος χρονολογήσιμων εύρημάτων
Περίοδος 1

Άνοικτόχρωμη έντριπτη κεραμική: μόνωτο κύπελλο μέ ύπερυψωμένη κάθετη
λαβή (Κ 28)

Περίοδος 2

Μυκηναϊκή γραπτή κεραμική: θραύσμα ύδρίας τύπου FS 128 (Κ 42), κρατή-
ρας τύπου FS 9 (Κ 43)
Περ ίοδος 3

Μυκηναϊκή άδιακόσμητη: κύπελλο τύπου FS 222 (Κ 49), άρύταινα FS 236
(Κ 50)

Περίοδος 8

Μελαμβαφής κεραμική: μόνωτο φιαλίδιο (Κ 263)

Χρηστική κεραμική: λεκάνη (Κ 290), βαθιές λεκάνες (Κ 292 - Κ 293)

Περίοδος 10

Μελαμβαφής κεραμική: προχοΐδιο (Κ 356)
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στ. Χώρος 6: Κινητά εύρήματα από τις έπιχώσεις τής νότιας πλευράς τοϋ ναοϋ

Ή μόνη δημοσιευμένη πληροφορία πού έχουμε για τόν έγγύτατο χώρο νοτίως
τοϋ ναοϋ είναι ότι έκεΐ ύπήρχαν «τοίχοι έξ άλλων κτισμάτων άνηκόντων άσφαλώς
εις τό ιερόν». Στίς έπιχώσεις της νότιας πλευράς τοϋ ναοϋ βρέθηκαν συνολικά 53
άντικείμενα. Πρόκειται γιά 19 όστρακα, 30 μικροευρήματα καί τέσσερα άρχιτεκτο-
νικά εύρήματα. Άπό τά άντικείμενα αύτά μή χρονολογήσιμα ήταν τά 12: τέσσερα
όστρακα (Παράρτημα III, άρ. Κ 546 - Κ 549), επτά μικροευρήματα (Μ 83 - Μ 85,
Μ 96, Μ 97 - Μ 99) καί δύο άρχιτεκτονικά εύρήματα (Α 20 - Α 21). Χρονολογή-
σιμα ήταν τά 40:15 όστρακα, 23 μικροευρήματα καί δύο άρχιτεκτονικά εύρήματα.

Κατάλογος χρονολογήσιμων εύρημάτων
Περίοδος 5

Μικροευρήματα άπό πηλό: 17 χειροποίητα άνθρωπόμορφα ειδώλια μέ πτη-
νόμορφο πρόσωπο καί κυλινδρικό κορμό άττικοϋ τύπου (Μ 4, Μ 7, Μ 10 -
Μ 12, Μ 15, Μ 18, Μ 27 - Μ 29, Μ 31 - Μ 32, Μ 35 - Μ 39), χειροποίητο ειδώ-
λιο άλογου (Μ 55)

Μικροευρήματα άπό πράσινο στεατίτη: νησιωτική σφραγίδα (Μ 63)
Περίοδος 6

Αττική μελανόμορφη κεραμική: πινάκιο (Κ 108)
Μελαμβαφής κεραμική: σκύφος άττικοϋ τύπου (Κ 126)
Μικροευρήματα άπό χαλκό: δύο θραύσματα τουλάχιστον ένός κατόπτρου
τού τύπου ΑΙ τής Oberländer (Μ 64-65)

Αρχιτεκτονικά εύρήματα άπό πηλό: δύο έρυθρόμορφοι ήγεμόνες στρωτήρες
κορινθιακού τύπου μέ διακόσμηση πλοχμού (Α 9-10)
Περίοδοι 6-7

Μελαμβαφής κεραμική: λήκυθος (Κ 169)
Περίοδοι 7-8
Μαγειρική κεραμική: χύτρα (Κ 215)
Περίοδος 8

Μελαμβαφής κεραμική: λήκυθος (Κ 231), άωτη φιάλη μέ έξω νεύον χείλος
(Κ 256), άλατοδοχεΐο μέ τό χάραγμα ΗΡΑ (Κ 269)
Χρηστική κεραμική: δύο άμφορεΐς (Κ 282-283)
Μαγειρική κεραμική: χύτρα (Κ 298)

Μικροευρήματα άπό χαλκό: συνδετήρας σχήματος Τ μέ λυγισμένο στέλεχος
(Μ 73)

Περίοδος 9

Χρηστική κεραμική: τροπιδωτό δίωτο κύπελλο (Κ 344)
Περίοδοι 9-10

Μελαμβαφής κεραμική: κάνθαρος (Κ 348)
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Περίοδος 1 1

Χρηστική κεραμική: θραύσμα αμφορέα μέ ψηλό κωνικό λαιμό (Κ 404),
θραύσμα αμφορέα (Κ 411), λεκάνη μέ αύλακωτό χείλος (Κ 414)
Μικροευρήματα άπό χαλκό: νόμισμα Αθηνών (Μ 81)

ζ. Χώρος 7: Κινητά ευρήματα άπό τις έπιχώσεις μεταξύ τού ναοϋ και τοϋ κυκλικού
κτίσματος

Όλα τά εύρήματα πού βρίσκονται στις άποθήκες τοϋ Μουσείου Βραυρώνος
μέ τήν ένδειξη «έπιχώσεις μεταξύ τοϋ ναοϋ καί τοϋ κυκλικού κτίσματος» φέ-
ρουν τήν ήμερομηνία 24.11.1957.

Στις έπιχώσεις μεταξύ τοϋ ναοϋ καί τοϋ κυκλικού κτίσματος βρέθηκαν συ-
νολικά 29 άντικείμενα. Πρόκειται γιά 14 όστρακα καί 15 μικροευρήματα. Άπό
τά άντικείμενα αύτά μή χρονολογήσιμα ήταν τά πέντε: τέσσερα όστρακα (Πα-
ράρτημα III, άρ. Κ 554 - Κ 557) καί ένα μικροεύρημα (Μ 135). Χρονολογήσιμα
ήταν τά 24:10 όστρακα καί 14 μικροευρήματα.

Κατάλογος χρονολογήσιμων εύρημάτων
Περίοδος 5

Μικροευρήματα άπό πηλό: 12 χειροποίητα άνθρωπόμορφα ειδώλια μέ πτηνό-
μορφο πρόσωπο καί κυλινδρικό κορμό (Μ 1 - Μ 2, Μ 14, Μ 19, Μ 21, Μ 25 - Μ 26,
Μ 30, Μ 40, Μ 42, Μ 46 - Μ 47), άνθρωπόμορφο σωματώδες συμπαγές ειδώλιο
(Μ 49), χειροποίητο ειδώλιο άλογου (Μ 56)
Περίοδοι 5-6

Κορινθιακή μελανόμορφη κεραμική: σφαιρικός άρύβαλλος (Κ 71)
Περίοδος 6

Μελαμβαφής κεραμική: σκύφος κορινθιακού τύπου (Κ 118), σκύφος άττι-
κοϋ τύπου (Κ 127)

Χρηστική κεραμική: λεκανίδα (Κ 166)
Περίοδος 7

Μαγειρική κεραμική: πύραυνο (Κ 211)
Περίοδος 8

Μελαμβαφής κεραμική: άττικός άναθηματικός σκύφος (Κ 239)
Περίοδος 9

Μελαμβαφής κεραμική: λαβή κανθάρου τοϋ τύπου Hellenistic Kantharos:
Baggy τής Αγοράς (Κ 317), κάνθαρος μέ πλαστικό χείλος τοϋ τύπου Hellenistic
Kantharos: Molded rim τής Αγοράς (Κ 320), φιάλη μέ έσω νεϋον χείλος (Κ 324)
Περίοδος 11

Χρηστική κεραμική: σφαιρική πρόχους (Κ 399)
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η. Χώρος 8: Κινητά εύρήματα άπο τις έπιχώσεις τού κυκλικού κτίσματος

Για τό κυκλικό αύτό κτίσμα δέν ύπάρχει κανένα στοιχείο. Τό κτίσμα άνα-
φέρεται στά ημερολόγια και στις ένδείξεις τών εύρημάτων ώς «κυκλικό», ένώ
στήν προκαταρκτική δημοσίευση ό άνασκαφέας τό χαρακτηρίζει ώς «βωμό».
Είναι άγνωστο άν άνασκάφηκε πλήρως ή τμηματικά. "Υπαρξη εισόδου δέν άνα-
φέρεται. Έπίσης δέν άναφέρονται κεραμίδια, ώστε νά ύποθέσουμε ότι ύπήρχε
κάποια μορφή στέγης. Έμμεσα μόνο, μέ βάση τις φωτογραφίες (πίν. 122, α),
τά ήμερολόγια άλλά καί τή σημερινή κατάσταση διατήρησής του, μπορούμε
νά πούμε ότι βρίσκεται στά ΝΑ τού ναού, σέ άπόσταση περ. 0,50 μ. άπό τό νό-
τιο κρηπίδωμά του. Σήμερα είναι σχεδόν πλήρως καλυμμένο μέ άμμο. Σώζεται
μόνο ήμικυκλικό τόξο άποτελούμενο άπό μεγάλους πωρόλιθους. Ή άρχική του
διάμετρος είναι άγνωστη.

Τά εύρήματα άπό τό «κυκλικό κτίσμα» βρίσκονται σέ μικρό κιβώτιο μέ
τήν ένδειξη «Λούτσα. Όστρακα έκ τών έπιχώσεων τού κυκλικού κτίσματος,
24.11.57».

Στίς έπιχώσεις τοϋ κυκλικοϋ κτίσματος βρέθηκαν συνολικά 12 άντικείμενα:
11 όστρακα καί ένα μικροεύρημα. Μή χρονολογήσιμα είναι ένα όστρακο (Πα-
ράρτημα III, άρ. Κ 558) καί ένα μικροεύρημα (Μ 133). Χρονολογήσιμα είναι 10
όστρακα. Τό ύλικό χρονολογείται άπό τήν πρώιμη άρχαϊκή (περίοδος 5) έως τή
ρωμαϊκή έποχή (περίοδος 11).

Κατάλογος χρονολογήσιμων εύρημάτων
Περ ίοδος 5

Κορινθιακή μελανόμορφη κεραμική: σφαιρικός άρύβαλλος (Κ 66)
Περίοδος 6

Αττική μελανόμορφη κεραμική: θραύσμα λουτροφόρου (Κ 87)

Περίοδοι 6-7

Χρηστική κεραμική: λεκάνη (Κ 178)

Περίοδος 8

Μελαμβαφής κεραμική: κάνθαρος τοϋ τύπου Cup-Kantharos (Κ 250), κάν-
θαρος (Κ 253)
Περίοδος 9

Μελαμβαφής κεραμική: μικρή οινοχόη (Κ 307), πρόχους μέ σφαιρικό σώμα
(Κ 312), σαλτσιέρα μέ προτεταμένο χείλος (Κ 329)
Περίοδος 11

Χρηστική κεραμική: μεγάλο κλειστό άγγεΐο μέ τομή στό άνω τμήμα σχήματος
S (Κ 401), θραύσμα άμφορέα μέ ψηλό, κωνικό λαιμό (Κ 403)
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θ. Χώρος 9: Κινητά εύρήματα άπό τήν έπίχωση τής ανατολικής πλευράς τοϋ
ναοϋ (ή «τομή άνατολικά τοϋ ναοϋ»)

Άπό τή θέση οπού θα περίμενε κανείς νά βρίσκεται ό βωμός τοϋ ναοϋ μαζεύ-
τηκαν κεραμική καί μικροευρήματα. Στό Μουσείο Βραυρώνος βρίσκονται σέ μια
σακκούλα μέ τήν ένδειξη «όστρακα έκ τής τομής άνατολικά τοϋ ναοϋ» καί τήν
ήμερομηνία 24.11.1957. Τά εύρήματα προέρχονται άπό διάφορες περιόδους.

Στήν έπίχωση τής άνατολικής πλευράς τοϋ ναοϋ βρέθηκαν συνολικά 23 άντι-
κείμενα. Πρόκειται γιά δύο όστρακα καί 21 μικροευρήματα. Άπό τά άντικείμενα
αύτά μή χρονολογήσιμα ήταν 12 μικροευρήματα (Μ 120 - Μ 128, Μ 130 - Μ 132).
Χρονολογήσιμα ήταν τά 11: δύο όστρακα καί έννέα μικροευρήματα.

Κατάλογος χρονολογήσιμων εύρημάτων

Περίοδος 5

Μικροευρήματα άπό πηλό: όκτώ χειροποίητα άνθρωπόμορφα ειδώλια μέ
πτηνόμορφο πρόσωπο καί κυλινδρικό κορμό (Μ 8, Μ 16 - Μ 17, Μ 23 - Μ 24,
Μ 33, Μ 41, Μ 43), σωματώδες ειδώλιο μέ σωληνωτό κάτω τμήμα (Μ 48)

Περίοδοι 5-6

Χρηστική κεραμική: πίθος μέ διακόσμηση τοϋ θέματος «μετοπών καί τριγλύ-
φων» (Κ 75).

Περίοδος 11

Μαγειρική κεραμική: χύτρα (Κ 421)

ι. Χώρος 10: Κινητά εύρήματα στό Μουσείο Βραυρώνος με τήν ενδειξη «Λούτσα
1956-1957»

Πρόκειται γιά εύρήματα πού φέρουν μόνο τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-1957»
χωρίς άκριβέστερο προσδιορισμό προέλευσης. Τό γεγονός ότι οί μόνες άνα-
σκαφές πού διενεργήθηκαν τό 1956 καί τό 1957 έγιναν στο ίερό τής Αρτέμιδος
(καί μάλιστα στήν περιοχή τοϋ μεγάλου ναοϋ) ύποδηλώνουν ότι καί αύτά τά
εύρήματα προέρχονται άπό τον εύρύτερο χώρο τοϋ ίεροϋ.

Πρόκειται συνολικά γιά 67 όστρακα, άπό τά όποια τά 13 είναι μή χρονολο-
γήσιμα (Παράρτημα III, άρ. Κ 570 - Κ 571), καθώς καί γιά έξι μικροευρήματα,
άπό τά όποια τά τέσσερα είναι μή χρονολογήσιμα (Μ 136 - Μ 138, Μ 139).

Κατάλογος χρονολογήσιμων εύρημάτων

Περίοδος 1

Κεραμική τοϋ τύπου Polychrome Mainland Ware: θραύσμα άμφορέα (Κ 1)

Μονόχρωμη άμαυρόχρωμη κεραμική αίγινήτικης προέλευσης: θραύσμα άμφο-
ρέα ή ύδρίας (Κ 2)
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Γκρίζα μινυακή κεραμική: τέσσερα θραύσματα ήμισφαιρικών κυπέλλων (Κ 3 -
Κ 6), 13 θραύσματα κυάθων μέ ψηλό πόδι τού τύπου Goblet (Κ 7 - Κ 19), μεγάλη
καί βαθιά φιάλη (Κ 20), δύο θραύσματα άνοικτών άγγείων άκαθόριστου τύπου
(Κ 21 - Κ 22)

Σκοτεινόχρωμη έντριπτη κεραμική: θραύσμα κλειστού άγγείου (Κ 23), θραύσμα
κρατήρα (Κ 24), δύο θραύσματα κυάθων μέ ψηλό πόδι τού τύπου Goblet (Κ 25 -
Κ 26)

Άνοικτόχρωμη έντριπτη κεραμική: κλειστό άγγεΐο (Κ 27), τρεις άωτοι κύα-
θοι μέ ψηλό πόδι (Κ 29 - Κ 31), άνοικτό άγγεΐο άκαθόριστου τύπου (Κ 32)
Κεραμική τοϋ τύπου Aegina Red-Slipped Ware: θραύσμα κρατήρα (Κ 33)
Χρηστική κεραμική: πίθος του τύπου Barrel Jar (Κ 34), δύο θραύσματα άπό
μεγάλα κλειστά άγγεΐα μέ ψηλό χωνοειδή λαιμό καί πλαστική διακόσμηση (Κ 35 -
Κ 36), κρατήρας (Κ 37)

Μαγειρική κεραμική: τρία θραύσματα άπό χύτρες (Κ 38 - Κ 40)
Μαγειρική κεραμική αίγινήτικης προέλευσης: πώμα μαγειρικού σκεύους (Κ 41)
Περίοδος 3

Μυκηναϊκή άδιακόσμητη: τρία θραύσματα άπό ύδρίες τού τύπου FS 128 ή
άμφορεΐς (Κ 46 - Κ 48), θραύσμα άπό κύλικα τύπου FS 267 (Κ 51), δύο θραύ-
σματα άπό κρατήρες (Κ 52 - Κ 53), δύο θραύσματα σκύφων τύπου FS 284 (άρ.
κατ. Κ 54 - Κ 55), λεκάνη τύπου FS 294 ή 302 (Κ 56), χύτρα (Κ 57)
Περίοδος 4

Γεωμετρική γραπτή κεραμική: θραύσμα ύδρίας (Κ 58)
Μελαμβαφής κεραμική: θραύσμα κρατήρα (Κ 61)
Γεωμετρική άδιακόσμητη κεραμική: θραύσμα σκύφου (Κ 62)
Περίοδος 5

Χρηστική κεραμική: πιθοειδές άγγεΐο (Κ 70)

Μικροευρήματα άπό πηλό: χειροποίητο άνθρωπόμορφο ειδώλιο μέ πτη-
νόσχημο πρόσωπο καί κυλινδρικό κορμό άττικοϋ τύπου (Μ 34), χειροποίητο
ειδώλιο άλογου (Μ 51)

Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Μέ βάση τά δεδομένα τών άρχιτεκτονικών εύρημάτων, ή χρονολογία κατα-
σκευής τοϋ μεγάλου ναοϋ φαίνεται νά τοποθετείται στό τέλος τής περιόδου 6.

Τό κεραμικό ύλικό ώστόσο είναι άφθονο καί σέ αύτό άντιπροσωπεύονται
όλες οί περίοδοι άπό τήν πρώιμη μυκηναϊκή έως τή ρωμαϊκή έποχή.

Ή έξέταση τών άνασκαφικών δεδομένων δείχνει ότι, μέ έξαίρεση τοϋ χρο-
νολογικά ομοιογενούς άναθηματικοϋ συνόλου τών εύρημάτων πού προέρχεται



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

177

άπό τις «έπιχώσεις τής βορειοδυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ» και χρονολογείται
στήν περίοδο 8 -και συγκεκριμένα στο γ' τρίτο τοϋ 4ου αί. π.Χ.-, όλα τα εύρή-
ματα τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου βρέθηκαν διάσπαρτα καί άστρωμα-
τογράφητα σέ όλη τήν έκταση τοϋ ναοϋ καί στή γύρω περιοχή του. Τό φαινό-
μενο αύτό έξηγεΐται άπό τή μακρά διάρκεια χρήσης τοϋ χώρου, γιά τουλάχιστον
2000 χρόνια (17ος αί. π.Χ. έως 4ος αί. μ.Χ.).

Πάντως, άπλώς καί μόνο άπό τήν έξέταση τής κατανομής τών χρονολο-
γήσιμων εύρημάτων στίς διάφορες κατά τόπους συγκεντρώσεις (Παράρτημα
I, διάγραμμα 6) παρατηρεί κανείς ότι τά εύρήματα τών περιόδων 1, 2 καί 3
βρέθηκαν κυρίως στίς έπιχώσεις κοντά στή νοτιοδυτική γωνία τοϋ ναοϋ (πέντε
άντικείμενα) καί σέ μικρότερο βαθμό προέρχονται άπό τις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ
(δύο άντικείμενα), ένώ ένας σημαντικός αριθμός οστράκων τών παραπάνω
περιόδων (40 άντικείμενα) εΐναι άγνώστου προελεύσεως. Τοϋτο άποτελεΐ
ϊσως ένδειξη ότι στήν περιοχή ΝΔ τοϋ ναοϋ ύπήρχε έγκατάσταση τής ύστερης
έποχής τού Χαλκοϋ.

Ή κεραμική τής περιόδου 4 είναι έλάχιστη καί δέν έπιτρέπει γενικές παρατη-
ρήσεις στατιστικού χαρακτήρα.

Άλλαγή παρατηρείται μέ τήν περίοδο 5. 'Εξετάζοντας στή συνέχεια τήν κα-
τανομή τών εύρημάτων τής περιόδου 5, διαπιστώνουμε ότι αύτή, ένώ λείπει τε-
λείως άπό τή δυτική πλευρά καθώς καί τή ΒΔ και τή ΝΔ γωνία τού ναοϋ, έπι-
χωριάζει άντίθετα σέ τέσσερις μεγάλες συγκεντρώσεις. Ή μεγαλύτερη παρατη-
ρείται μέσα στόν ϊδιο τόν ναό (15 άντικείμενα). Ακολουθούν οί έπιχώσεις τής
νότιας πλευράς (33 άντικείμενα, στά όποια συμπεριλαμβάνουμε τά 14 πρώιμα
άρχαϊκά άντικείμενα τής έπίχωσης πού έντοπίστηκε μεταξύ τοϋ ναοϋ καί τοϋ
κυκλικού κτίσματος) και τής βόρειας πλευράς (έννέα άντικείμενα). Άπό τήν
έπίχωση τής άνατολικής πλευράς τοϋ ναοϋ προήλθαν έννέα άντικείμενα πού
μπορούν νά χρονολογηθούν στήν περίοδο 5.

Παρόμοια είναι ή κατανομή τών εύρημάτων τής περιόδου 6.

Μιά δεύτερη άλλαγή στήν κατανομή τών εύρημάτων παρατηρείται μέ
τήν περίοδο 7. 'Εξετάζοντας τήν κατανομή τών εύρημάτων πού μπορούν
νά χρονολογηθούν στήν περίοδο 7, παρατηρούμε ότι ή μεγαλύτερή τους
συγκέντρωση παρατηρείται μέσα στον ϊδιο τόν ναό (25 άντικείμενα), ένώ
άπό άπόσταση άκολουθεΐ ή βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ (όκτώ άντικείμενα). Τά
ύπόλοιπα άντικείμενα πού χρονολογούνται στήν περίοδο 7 και προέρχονται
άπό τις ύπόλοιπες πλευρές τοϋ ναοϋ δέν άποτελοϋν παρά μονάχα ένα έλάχιστο
ποσοστό τοϋ συνόλου τής εύρεθείσας ώριμης κλασικής κεραμικής. Τά 'ίδια
ισχύουν και γιά τήν περίοδο 8.

Οί 'ίδιες παρατηρήσεις πού κάναμε γιά τά εύρήματα τής κλασικής έποχής
ισχύουν καί γι' αύτά τών περιόδων 9 και 10. Ή μεγαλύτερη συγκέντρωση τών
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εύρημάτων τής μέσης κάι τής ύστερης έλληνιστικής έποχής σημειώνεται μέσα
στόν ίδιο τόν ναό (50 [24+3+23] άντικείμενα), άκολουθούμενη άπό τις συγκεν-
τρώσεις τής βόρειας καί τής δυτικής πλευράς (16 καί 21 άντικείμενα άντίστοιχα).

Τήν ίδια τάση γιά συγκέντρωση μέσα στον ναό παρουσιάζουν καί τά εύρή-
ματα τής περιόδου 11 (15 άντικείμενα).



ii. η αρχιτεκτονικη

Γενικά στοιχεία

Ό μεγάλος ναός βρίσκεται σήμερα περ. 50 μ. δυτικά τής θάλασσας, σέ έπίπεδη
έπιφάνεια, πάνω στήν άμμο (πίν. 112). Ό ναός είναι τοποθετημένος στο βόρειο
μέρος του συνολικού ίεροϋ χώρου, τοΰ όποιου οί μέγιστες διαστάσεις είναι
περ. 200 μ. κατά τόν άξονα Β-Ν καί περ. 60 μ. κατά τόν άξονα Α-Δ (πίν. 4). Ή
στάθμη τών ύδάτων βρισκόταν ώστόσο κατά τήν άρχαιότητα χαμηλότερα
άπό τή σημερινή, γεγονός πού άποδεικνύεται σήμερα άπό τήν έπικάλυψη
τών μνημείων άνατολικά τού μεγάλου ναοΰ άπό τά θαλάσσια ύδατα. Τούτο
σημαίνει ότι ό χώρος γύρω άπό τον ναό, ειδικά στήν άνατολική του πλευρά,
ήταν άρχικά κατά πολύ μεγαλύτερος τοΰ σημερινού.

Ή θέση τού ναοΰ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου άκριβώς δίπλα στή θάλασσα,
χωρίς νά άποτελεΐ άποκλειστικό φαινόμενο ναών Αρτέμιδος, έν τούτοις θυμίζει
τις περιπτώσεις πολλών ναών τής θεάς, όπως, γιά παράδειγμα, τήν περίπτωση
τοΰ μεγάλου ναοϋ στή Βραυρώνα, τών ναών στήν Αύλίδα, στή Μουνιχία, στήν
Κολώνα τής Αίγινας, τής Αρτέμιδος Αγροτέρας στήν Αϊγειρα, τοϋ Αρτεμισίου
στή βόρειο Εύβοια καί τοϋ Αρτεμισίου στήν "Εφεσο, γιά νά περιοριστούμε σέ
μερικά μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ό μεγάλος άριθμός ναών άφιερω-
μένων στήν Αρτέμιδα, οί όποιοι βρίσκονται δίπλα στή θάλασσα, δείχνει ότι ή
έπιλογή τής παραλιακής αύτής θέσης στή Λούτσα δέν έγινε τυχαία καί ύποδει-
κνύει ότι οί λατρευτικές λειτουργίες πού λάμβαναν χώρα έξω άπό τόν ναό τής
Ταυροπόλου πρέπει κατά κάποιο τρόπο νά σχετίζονταν μέ τή θάλασσα.

Ό ναός ήταν προσανατολισμένος κατά τόν άξονα Άνατολής-Δύσης (πίν. 4-5),
άκολουθεΐ δηλαδή τόν γενικό κανόνα τών άρχαίων έλληνικών ναών.

Στά βόρεια (πίν. 114, α) και στά δυτικά (πίν. 115, β) τοϋ ναοϋ έντοπίστηκαν
τοίχοι άγνώστων διαστάσεων. Είναι άσαφές άν οί τοίχοι αύτοί άποτελοϋν
τμήμα περιβόλου πού οριοθετούσε τον ναό καί τό ιερό ή ήταν άπλώς άναλημ-
ματικοί τοίχοι, οί όποιοι έπέτρεπαν τή δημιουργία πλατώματος γιά τις άνάγκες
τών τελετουργιών.

Βωμός τοϋ ναοϋ δέν έντοπίστηκε. Τό κτίσμα πού ό Παπαδημητρίου άποκάλεσε
«πιθανώς βωμό» στά ΝΑ τού ναοΰ φαίνεται ότι ήταν τό «κυκλικό κτίσμα» καί
εΐναι άνασκαφικά άτεκμηρίωτο. Στό σκαρίφημα τοΰ ίεροϋ πάντως πού έκπο-
νήθηκε άπό τόν Τραυλό (πίν. 5), στά άνατολικά τοϋ ναοϋ σημειώνεται διαγραμ-
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μισμένο ορθογώνιο. Πρόκειται για τήν ύποθετική θέση του βωμού, τόν ίδιο τον
βωμό ή άπλώς για άνασκαφική τομή ή όποία διενεργήθηκε στό σημείο αύτό;

Ή παρακάτω άρχιτεκτονική άνάλυση τού ναού τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου
βασίζεται στις άκόλουθες πηγές:

α) στήν άρχιτεκτονική άποτύπωση τοϋ ναοϋ πού δημοσίευσε ό Παπαδημητρίου
στά ΠΑΕ τοϋ 1957 (πίν. 6). Ή άποτύπωση αύτή είναι ή μόνη πού έχει γίνει καί
πάνω σέ αύτήν θά βασιστούν κυρίως οί παρατηρήσεις μας γιά τήν περιγραφή
τοϋ ναοϋ,

β) σέ 42 άδημοσίευτα άρχιτεκτονικά μέλη (Α 1 - Α 42), τά όποια προέρχον-
ται κυρίως άπό τήν πήλινη κεράμωση τοϋ ναοϋ καί φυλάσσονται στό Μουσείο
Βραυρώνος, καί

γ) σέ προσωπικές παρατηρήσεις καί μετρήσεις πού έγιναν ύστερα άπό άλλε-
πάλληλες αύτοψίες τοϋ ναοϋ610.

Τά άλλα κτίσματα τοϋ ίεροϋ, τά όποια έκτος άπό τόν μικρό ναό (πίν. 122, β)
είναι πλήρως καλυμμένα άπό τήν άμμο, περιγράφονται στο μέρος Γ, κεφ. II (Τά
άλλα κτίσματα τοϋ ίεροϋ), μέ βάση τά δημοσιευμένα στοιχεία στό Αρχαιολο-
γικών Δελτίον καί τά νέα στοιχεία πού προκύπτουν άπό τά σκαριφήματα τοϋ
Τραυλοϋ, τά όποια φυλάσσονται στό Αρχείο τής Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Οικοδομική σύνθεση τοϋ μεγάλου ναού
ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ

Δέν υπάρχουν ένδείξεις γιά τό βάθος τοϋ θεμελίου τοϋ ναού τής Αρτέμιδος
Ταυροπόλου. Ούτε στήν προκαταρκτική δημοσίευση ούτε στά ήμερολόγια γίνεται
λόγος γιά άνασκαφή ή όποία νά έφθασε μέχρι τό φυσικό έδαφος. Λαμβάνοντας
πάντως κανείς ύπόψη του τά άνασκαφικά δεδομένα τοϋ γειτονικού ίεροϋ τής
Αρτέμιδος στή Βραυρώνα, όπου τό φυσικό άμμώδες έδαφος τοϋ όρμου τής
Βραυρώνας παρουσίασε ικανή άντοχή ώστε νά θεμελιωθεί άπευθείας πάνω σέ
αύτό ή ύστεροκλασική στοά τοϋ ίεροϋ611, μπορεί άπλώς νά ύποστη ρίξει ότι καί τό
θεμέλιο τοϋ ναοϋ τής Ταυροπόλου θά μπορούσε νά είχε κτιστεί ολόκληρο πάνω
στήν έπίπεδη άμμώδη έπιφάνεια τής παραλίας τής Λούτσας. Τούτο, φυσικά, θά
άποδειχθεΐ μόνο άπό μελλοντική άνασκαφική έρευνα.

610. Οί μετρήσεις στοιχείων τής αρχιτεκτονικής τοϋ μεγάλου ναοϋ πού άναφέρονται στό
κείμενο πραγματοποιήθηκαν κατά τή διάρκεια τών δύο τελευταίων αύτοψιών τοϋ γράφοντος
στόν μεγάλο ναό και έγιναν στις 17 Μαρτίου καί στις 14 Απριλίου τοϋ 2007.

611. Μπουρας, Στοά, σ. 32 σημ. 50.
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Άπό τό θεμέλιο διακρίνεται σήμερα μόνο ή εύθυντηρία, δηλαδή ή ανώτατη
σειρά του, ή όποία έχει καλυφθεί άπό τήν άμμο σέ πολύ μικρό βαθμό (πίν. 112).
Ή εύθυντηρία είναι πώρινη, ορθογώνια στήν κάτοψη, και έχει μήκος 21,16 μ.
καί πλάτος 14,11 μ.

Γιά νά διευκολυνθεί ή μελέτη τους, οί πωρόλιθοι πού άπεικονίζονται στό
σχέδιο τοϋ Παπαδημητρίου612 άριθμήθηκαν ώς έξής: οί πλίνθοι τής εύθυντηρίας
μέ τούς άριθμούς Ε 1 - Ε 94, οί πλίνθοι τής πρώτης βαθμίδας μέ τούς άριθμούς
Β 1 - Β 39. Οί πλίνθοι τής δεύτερης βαθμίδας (στυλοβάτης) μέ τούς άριθμούς
Σ 1 - Σ 9, οί πλίνθοι τοϋ δαπέδου τοϋ πτερού μέ τούς άριθμούς ΔΠ 1 - ΔΠ 3, οί
πλίνθοι τοϋ θεμελίου τοϋ κυρίως ναοϋ μέ τούς άριθμούς Θ 1 - Θ 51 καί τέλος οί
πλίνθοι τοϋ δαπέδου τοϋ σηκοϋ μέ τούς άριθμούς ΔΣ 1 - ΔΣ 7 (βλ. πίν. 7).

Σύμφωνα μέ τό σχέδιο τοϋ Παπαδημητρίου, κάι οί τέσσερις γωνίες τής εύθυν-
τηρίας εΐναι άπόλυτα όρθές. Όλες οί λιθόπλινθοι πλήν τού γωνιόλιθου Ε 37
έχουν ορθογώνιο σχήμα καί φαίνεται νά έχουν κοπεί συμμετρικά. Ή όρατή άνω
έπιφάνεια είναι έπίπεδη. Οι πωρόπλινθοι τών μακρών πλευρών έχουν τοπο-
θετηθεί μέ τή μεγάλη διάσταση κατά πλάτος (διάτονες). Οί πωρόπλινθοι τών
στενών πλευρών έχουν τοποθετηθεί μέ τή μεγάλη διάσταση κατά μήκος. Ή
έπαφή τών λίθων τής εύθυντηρίας πρέπει νά είναι πολύ καλή, άφοϋ οί πωρό-
πλινθοι συναρμόζουν σχεδόν τέλεια.

Μέ βάση τό σχέδιο άλλά καί σύμφωνα μέ τή σημερινή κατάσταση τοϋ ναοϋ,
στή νότια πλευρά τής εύθυντηρίας διατηρούνται οί 21 (Ε 1 - Ε 21, πίν. 7) άπό τις
άρχικά 22 ορθογώνιες, άνισου μήκους, πώρινες πέτρες. Στον άριθμό αύτό (21+1)
πρέπει νά προστεθούν καί οί άκραΐοι λίθοι τής ΝΔ και τής ΝΑ γωνίας, οί όποιες
όμως ύπολογίζονται στόν άριθμό τών πώρινων λίθων τής δυτικής καί άνατολικής
πλευράς άντίστοιχα. Τό μήκος, δηλαδή τό μήκος τών λιθοπλίνθων αύτών κατά
τόν άξονα Β-Ν, κυμαίνεται άπό 0,65 έως 0,90 μ. Ή λιθόπλινθος Ε 10 έχει μήκος
περ. 1,85 μ. καί άποτελεΐ έξαίρεση. Τό πλάτος τών λίθων αύτών, δηλαδή τό μήκος
κατά τον άξονα Α-Δ, είναι, άντίθετα, σέ όλες τις περιπτώσεις περ. 1,20-1,22 μ. Οί
λιθόπλινθοι τής νότιας πλευράς είχαν δηλαδή τό ϊδιο πλάτος.

Περισσότερο συμμετρική φαίνεται νά εΐναι ή βόρεια πλευρά τής εύθυντηρίας.
Σώζονται και οί 20 λίθοι τής πλευράς αύτής (Ε 38 - Ε 57), οί όποιοι, έκτος άπό
έναν (Ε 44), πού όπως και ό Ε 10 στή νότια πλευρά έχει μήκος 0,185 μ., είναι
περίπου ϊσου μεταξύ τους μεγέθους (μήκος: περ. 1,20-1,21 μ., πλάτος: περ. 0,90 μ.).
Έξαίρεση άποτελεΐ έπίσης ένας γωνιακός λίθος στή ΒΔ γωνία, ό Ε 37, ό όποιος
σχηματίζει όρθή γωνία μέ τή δυτική πλευρά τής εύθυντηρίας. Πρόκειται δηλαδή
γιά λαξευμένο γωνιόλιθο.

612. Παπαδημητρίου, Ταυροπόλος Β, σ. 46 είκ. 2.
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Ή δυτική πλευρά άποτελεΐται άπό 16 λίθους (Ε 22 - Ε 37), έκ τών όποιων οί
14 -έκτός δηλαδή άπό τούς δύο γωνιακούς λίθους τής ΒΔ και τής ΝΔ γωνίας-
είναι ισομεγέθεις (μέσων διαστάσεων 1,20-1,22 χ 0,90 μ.).

Συμμετρική προς τή δυτική εΐναι καί ή άνατολική πλευρά τού θεμελίου τοϋ
ναού. Αποτελείται άπό 16 ισομεγέθεις πώρινους λίθους (Ε 58 - Ε 73), μέσων δι-
αστάσεων έπίσης: 1,20-1,22 χ 0,90 μ.

Περιμετρικά, λοιπόν, σώζονται συνολικά 73 πώρινοι λίθοι (21+20+16+16).
Αρχικά θά ύπήρχαν συνολικά 74 άν προστεθεί καί ό μή σωζόμενος τής νότιας
πλευράς.

Στό άνατολικό μισό τής εύθυντηρίας διακρίνεται καί μιά δεύτερη έσωτερική
σειρά ορθογώνιων πωροπλίνθων, ή όποία άποτελεΐται άπό έπτά λιθοπλίνθους
στά βόρεια (Ε 74 - Ε 80), 10 στά άνατολικά (Ε 81 - Ε 73) καί τέσσερις στά νότια
(Ε 91 - Ε 94). Τόσο οί διαστάσεις όσο καί οί έσωτερικές άπολήξεις αύτής τής
έσωτερικής σειράς είναι άκανόνιστες. Οί Ε 83 καί Ε 86 σώζουν -σύμφωνα μέ
τό σχέδιο- έντορμίες στήν άνω τους έπιφάνεια. Όρατές είναι σήμερα έντορμίες
μέσων διαστάσεων 0,15 χ 0,08 μ. στήν άνω έπιφάνεια τών πωροπλίνθων Ε 62, Ε
66 - Ε 67 καί Ε 69 - Ε 70. Τό ότι ή έσωτερική αύτή σειρά δέν διακρίνεται στό
δυτικό μισό τοϋ ναοϋ ίσως οφείλεται στό ότι στο άνατολικό μισό τό ύπερκείμενο
κρηπίδωμα είναι τελείως κατεστραμμένο.

Άπό τά παραπάνω προκύπτει ότι τις διαστάσεις τών ορατών λιθοπλίνθων
μπορούμε νά τις ταξινομήσουμε σέ τέσσερις βασικές κατηγορίες μεγεθών:

α) Ή πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ορθογώνιες λιθοπλίνθους μέ διαστάσεις
1,20-1,22 χ 0,90 μ. Πρόκειται γιά τήν πολυπληθέστερη όμάδα, άφού περιλαμβάνει
συνολικά 59 λιθοπλίνθους (Ε 1 - Ε 3, Ε 8, Ε 10 - Ε 14, Ε 18 - Ε 43, Ε 45 - Ε 73).

β) Ή δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ορθογώνιες λιθοπλίνθους μέ διαστά-
σεις 1,20-1, 22 χ 0,60 μ. Πρόκειται γιά όκτώ λιθοπλίνθους (Ε 4 - Ε 7, Ε 9, Ε 15
- Ε 17).

γ) Ή τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει δύο ορθογώνιες λιθοπλίνθους μέ δια-
στάσεις 1,20-1,22 (;) χ 1,85 μ.: τις Ε 10 καί Ε 44.

δ) Ή τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει έναν τετράγωνο γωνιόλιθο διαστά-
σεων περ. 0,90 χ 0,90 μ. (Ε 37).

Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή συνεχώς έπαναλαμβανόμενη διάσταση είναι αύτή
τών 1,20 - 1,22 μ. Ή διάσταση αύτή, ή όποία ισούται μέ τέσσερις άττικούς πόδες,
κυριαρχεί έπίσης στούς ορθοστάτες καί στούς λιθοπλίνθους τής στοάς τής Βραυ-
ρώνας, στόν Παρθενώνα, στόν ναό τής Αθηνάς Νίκης καί στή νότια στοά τής Κο-
ρίνθου613, δηλαδή σέ ναούς καί ναϊκά σχήματα τής ώριμης κλασικής έποχής.

613. Μπουρας, Στοά, σ. 98 σημ. 170-171.
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Οί πωρόπλινθοι Ε 60 καί Ε 61 σώζουν ζεύγος έντορμιών μή συμμετρικών ώς
προς τό κέντρο βάρους, πλάτους 0,006 μ., βάθους 0,010 μ. κάι μήκους 0,17 κάι
0,18 μ. άντίστοιχα γιά τήν άνάρτησή τους μέ λιθολαβίδα (άρπάγη).

Στήν Ε 60, νοτίως τών έντορμιών, σώζεται μοχλοβόθριο διαστάσεων 0,065 x
0,005 χ 0,004 μ. Γενικά στήν έσωτερική πλευρά τών περισσότερων πωροπλίνθων
τής εύθυντηρίας διακρίνονται σήμερα μοχλοβόθρια μέσων διαστάσεων 0,008 x
0,006 χ 0,003 μ. γιά τή μετακίνηση τών λίθων τών ύπερκείμενων δόμων.

ΚΡΗΠΙΔΑ

Ή κρηπίδα τού μεγάλου ναού είχε δύο καί όχι τρεις βαθμίδες, όπως είναι ό κα-
νόνας στούς ναούς τής κλασικής έποχής614. Τό υψος τών δύο βαθμίδων τοϋ ναού
τής Ταυροπόλου κυμαίνεται μεταξύ 0,290 καί 0,300 μ.615 Τό συνολικό ύψος τής
κρηπίδας είναι, συνεπώς, και στίς τρεις σωζόμενες πλευρές 0,590 μ. 'Ενιαία είναι
και ή διάσταση τοϋ πλάτους τής πρώτης βαθμίδας: Σύμφωνα μέ τις μετρήσεις τοϋ
Παπαδημητρίου κυμαίνεται μεταξύ 0,340 και 0,350 μ. Άντίθετα, τό πλάτος τής
εύθυντηρίας κατά τή στενή (δυτική) πλευρά, τό όποιο κυμαίνεται μεταξύ 0,540 καί
0,580 μ., εΐναι άρκετά μεγαλύτερο άπό αύτό τών μακρών πλευρών (0,440 - 0,450
μ.). Ή άπόσταση πού χωρίζει τήν εύθυντηρία άπό τούς λίθους τοϋ στυλοβάτη στίς
μακρές πλευρές κυμαίνεται μεταξύ 0,780 και 0,790 μ. Ή ϊδια άπόσταση στή στενή
δυτική πλευρά κυμαίνεται μεταξύ 0,880 και 0,930 μ. Έμφαση, λοιπόν, δινόταν
στήν άνάδειξη τοϋ πλάτους τής κρηπίδας τών στενών πλευρών τοϋ ναού616.

α.Πρώτη βαθμίδα κρηπίδας

Ή πρώτη βαθμίδα τής κρηπίδας διατηρείται μόνο στο δυτικό μισό τοϋ ναοΰ.
Διακρίνονται 15 λίθοι στή νότια πλευρά (Β 1 - Β 15), 12 λίθοι στή δυτική (Β 16 -
Β 27) και 12 λίθοι στή βόρεια πλευρά (Β 28 - Β 39). Συνεπώς, διακρίνονται 39 λί-
θοι τής πρώτης βαθμίδας.

614. D. Mertens, Der Tempel von Segesta und die dorische Tempelbaukunst des griechischen
Westens in klassischer Zeit, DAI Rom, Sonderschriften, 6, Mainz 1984, σ. 131 σημ. 277.

615. Knell, Tauropolos, σ. 41. Οί διαστάσεις αύτές έπιβεβαιώθηκαν άπό προσωπικές μας με-
τρήσεις.

616. Ό Παπαδημητρίου στό ήμερολόγιό του άντιλαμβάνεται τήν εύθυντηρία ώς «κάτω βαθ-
μίδα» καί τόν στυλοβάτη ώς «τρίτη βαθμίδα». Ή παρανόηση αύτή είναι άρκετά συνηθισμένη
στίς δημοσιεύσεις καί όδηγει σέ συγχύσεις ή παραπλανητικές περιγραφές, βλ. D. Wannagat,
Säule und Kontext. Piedestale und Teilkannelierung in der griechischen Architektur, München
1995, σ. 19 σημ. 40. Έτσι, γιά παράδειγμα, ή Mersch (Siedlungsgeschichte, σ. Ill άρ. 13) περιγρά-
φει τήν κρηπίδα τοΰ ναοΰ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου ώς τρίβαθμη.
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Στήν άνω έπιφάνεια τών λίθων τής πρώτης βαθμίδας, καθώς καί στις δύο δυ-
τικές γωνίες, είναι ορατοί σύνδεσμοι σχήματος διπλού Τ. Στό σχέδιο τοϋ Παπαδη-
μητρίου (πίν. 6) έχουν σχεδιαστεί συνολικά έξι σύνδεσμοι: δύο στή δυτική πλευρά
τής βόρειας πλευράς (πίν. 120, α-β), τρεις στή δυτική πλευρά καί ένας στή δυ-
τική πλευρά τής νότιας πλευράς. Είναι όλοι τοϋ ίδιου τύπου καί έχουν τις ίδιες
διαστάσεις (μήκος περ. 0,24 μ., πλάτος 0,009 - 0,11 μ. καί πάχος 0,001 μ.). Άπ' ο,τι
φαίνεται, όλοι οί λίθοι τής πρώτης βαθμίδας πρέπει άρχικά νά συνδέονταν μεταξύ
τους μέ μολυβδοχοημένους συνδέσμους σχήματος διπλού Τ, οί όποιοι θά κρύβον-
ταν, άφοϋ πάνω σέ αύτούς έδράζονταν οί πλάκες τοϋ στυλοβάτη.

Ή παρουσία συνδέσμων σχήματος διπλού Τ άποτελεΐ ένα πολύ γενικό χρο-
νολογικό κριτήριο, άφοϋ τέτοιου είδους σύνδεσμοι άπαντοϋν μέν σέ άττικά
οικοδομήματα τοϋ τέλους τοϋ 6ου αί. π.Χ., είναι όμως συνήθεις στήν άθηναϊκή
άρχιτεκτονική τοϋ 5ου καί τών πρώτων δύο τρίτων τοϋ 4ου αί. π.Χ.617

Στούς άρμούς ώσεως τών πωροπλίνθων τής πρώτης βαθμίδας έχουν δημιουρ-
γηθεί καλοδουλεμένες άναθυρώσεις. Άναθυρώσεις διακρίνονται στούς λιθοπλίν-
θους Β 1 (πίν. 121, β), Β 15, Β 16 καί Β 39. Πρόκειται γιά πλατιές ταινίες μέσου
πλάτους περ. 0,11 μ. Όπως παρατήρησε ή Hollinshead, ό τρόπος τής άναθύρωσης
έπιτρέπει μιά χρονολογία κατασκευής άπό τά τέλη τοϋ 6ου αί. π.Χ. καί μετά618.

β.Δεύτερη βαθμίδα κρηπίδας (στυλοβάτης)

Ώς στυλοβάτης θεωρείται ή άνω (δεύτερη) βαθμίδα τής κρηπίδας. Σώζονται
συνολικά έννέα λιθόπλινθοι τοϋ στυλοβάτη άπό τή νότια, τή δυτική καί τή βό-
ρεια πλευρά του (Σ 1 - Σ 9): τέσσερις λιθόπλινθοι στή νότια πλευρά (Σ 1 - Σ 4),
τμήματα άπό δύο λιθοπλίνθους στά δυτικά (Σ 5 - Σ 6) καί τρεις λιθόπλινθοι
στό μέσον περίπου τής βόρειας πλευράς (Σ 7 - Σ 9, πίν. 7, 116). Τό μήκος τών
λιθοπλίνθων τοϋ στυλοβάτη κυμαίνεται μεταξύ τών 0,79 καί τών 0,97 μ., ένώ τό
πλάτος τους μεταξύ 0,084 καί 0,094 μ.

Γιά τις διαστάσεις τοϋ στυλοβάτη ύπάρχουν τρεις διαφορετικές μετρήσεις:
α) Σύμφωνα μέ τόν Παπαδημητρίου είναι 19,30 χ 12,20 μ.
β) Σύμφωνα μέ τον Τραυλό είναι 19,44 χ 12,56.
γ) Σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς τοϋ Knell είναι 19,61 χ 12,55/6 μ.

617. Α. Κ. Ορλάνδος, Τά υλικά δομής τών άρχαίων 'Ελλήνων κατά τους συγγραφείς, τάς έπι-
γραφάς και τά μνημεία 2. Τά μέταλλα, το έλεφαντοστοΰν, τά κονιάματα κα'ι οί λίθοι, ΒΑΕ, 37, Αθήναι
1958, σ. 184 σημ. 14, 185 σημ. 1-17 (παραδείγματα μέ βιβλιογραφικές παραπομπές)· R. Martin,
Manuel de l'architecture grecque I. Matériaux et techniques, Paris 1965, σ. 261 κ.έ.

618. Hollinshead, Sanctuaries of Artemis, σ. 73 σημ. 11.
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Οί διαστάσεις τοϋ Knell προέκυψαν ώς έξής: Ή άπόσταση πού χωρίζει τήν
εύθυντηρία άπό τούς λίθους τοϋ στυλοβάτη είναι 0,775 μ. Άπό αύτή τή μέτρηση
ό Knell ύπολόγισε ότι τό πλάτος τοϋ στυλοβάτη πρέπει νά ήταν 14,11 - 0,775 x 2
= 12,55/6 μ. καί τό μήκος 21,16 - 0,775 χ 2 = 19,61 μ.619 Όπως είδαμε όμως παρα-
πάνω ή μέτρηση 0,775 μ. άφορά μόνο τις μακρές πλευρές καί όχι τις στενές. Τοϋτο
σημαίνει ότι ό Knell ύπολόγισε σωστά μόνο τό πλάτος καί όχι τό μήκος τοϋ στυ-
λοβάτη. Άν χρησιμοποιήσουμε τή διάσταση 0,905 μ. γιά τις στενές πλευρές άντι
τοΰ 0,775, τότε προκύπτει ό άριθμός 21,16 - 0,905 χ 2 = 19,35 μ. Άρα ή πιο σωστή
μέτρηση τών διαστάσεων τοΰ στυλοβάτη φαίνεται ότι είναι αύτή τοΰ Τραυλού.

Όπως προαναφέρθηκε, ή άνω έπιφάνεια τού στυλοβάτη είναι έπιμελώς λα-
ξευμένη. Στά τεμάχια τά όποια τόν άποτελοΰν δέν σώζονται σύνδεσμοι. Ή πίσω
πλευρά τοϋ στυλοβάτη είναι έργασμένη μέ βελόνι καί φέρει πολλές κατακόρυφες
γραμμές.

γ.Τό φαινόμενο τής δίβαθμης κρηπίδας

Δίβαθμες, όπως άλλωστε καί μονόβαθμες620, κρηπίδες έμφανίζονται γενικά σέ
πρώιμους ναούς621. Ώς «στοιχεϊον άρχαϊσμοϋ» χαρακτηρίζει ό Ά. 'Ορλάνδος τή δί-
βαθμη κρηπίδα κατά τή δημοσίευση τοϋ ύστεροαρχαϊκοΰ ναοϋ τής Αθηνάς στήν
Άλίφειρα στά σύνορα Τριφυλίας καί Αρκαδίας, και παραθέτει άνάλογα παραδείγ-
ματα διβασμού άπό τόν παλαιότερο ναό τοΰ Ηραίου τού Άργους, άπό τον ναό
τής Αθηνάς Προναίας στούς Δελφούς και άπό τον ναό τής Αθηνάς στήν Άσσο622.
Έκτος άπό τον παλαιότερο ναό τής Ήρας, πού είναι πρώιμος άρχαϊκός623, όλα τά
άλλα παραδείγματα είναι ύστεροαρχαϊκά: Ό ναός τής Αθηνάς στήν Άλίφειρα χρο-
νολογήθηκε στά 500-490 π.Χ.624, ό δεύτερος, ύστεροαρχαϊκός πώρινος ναός τής

619. Knell, Tauropolos, σ. 41.

620. Παραδείγματα: "Ηραίο 'Ολυμπίας: Martin, δ.π. (σημ. 617), σ. 336- Α. Ε. Kalpaxis,
Früharchaische Baukunst in Griechenland und Kleinasien, Athen 1976, σ. 53· J. Α. De Waele, Der
Entwurf des Heraion von Olympia, BABesch, 57, 1982, σ. 31· «άρχαΐος νεώς» στήν Ακρό-
πολη τής Αθήνας: W. Dörpfeld, Der alte Athenatempel auf der Akropolis, AM, 11,1886, σ. 347·
W. Judeich, Topographie von Athen, München 1931, σ. 266· Martin,δ.π. (σημ. 617), σ. 336.

621. Martin,δ.π. (σημ. 617), σ. 345. Ή δίβαθμη βαθμίδα τοΰ ναοΰ προβλημάτισε καί τόν Knell
(Tauropolos, σ. 42 σημ. 15), ό όποιος θεωρώντας, ώστόσο, ώς δεδομένο δτι ό ναός τής Ταυροπόλου
χρονολογείται στόν 4ο αί. π.Χ., τή θεώρησε άπλώς άσυνήθιστο φαινόμενο γιά τήν έποχή, επικα-
λούμενος μιά άνάλογη περίπτωση δίβαθμης κρηπίδας άπό τόν ναό τοΰ Αμμωνος Διός στή Νέα
Καλλιθέα, στήν Κασσάνδρα Χαλκιδικής, γιά νά δικαιολογήσει τήν παρουσία της στόν 4ο αί. π.Χ.

622. Ορλάνδος, Άλίφειρα, σ. 59 σημ. 2-4.

623. Kalpaxis, δ.π. (σημ. 620) (650 π.Χ.).

624. Ορλάνδος, Άλίφειρα, σ. 98- U. Sinn, Kultorte. Griechenland, σέ: ThesCRA, IV, Los Angeles
2005, σ. 96 άρ. 46 (νεότερη βιβλιογραφία).
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Αθηνάς Προναίας στούς Δελφούς στον όποιο παρατηρείται τό φαινόμενο τής
διπλής βαθμίδας στήν κρηπίδα, στά 500 π.Χ.625 κάι τέλος ό ναός τής Αθηνάς στήν
Άσσο χρονολογήθηκε άπό τήν Bonna Daix Wescoat άρχικά στά 550-535 π.Χ.626
και πιο πρόσφατα γύρω στά 530 π.Χ.627 Στά παραδείγματα αύτά πρέπει νά προ-
στεθούν οί δίβαθμες κρηπίδες τών ύστεροαρχαϊκών ναών τοϋ Απόλλωνος628 και
τής Αθηνάς629 στήν Καρθαία τής Κέας. Ή δίβαθμη κρηπίδα φαίνεται, λοιπόν, νά
χαρακτηρίζει τούς ναούς τής ύστερης άρχαϊκής έποχής καί δέν περιορίζεται τοπικά.
Ή καταγωγή τοϋ φαινομένου είναι πρός τό παρόν άσαφής. Αξίζει πάντως νά
σημειωθεί ότι ένα άπό τά πρωιμότερα παραδείγματα δίβαθμης κρηπίδας έμφανίζεται
στόν ναό τοϋ Απόλλωνος Πυθίου στή Γόρτυνα630, ό όποιος χρονολογείται άπό τήν
πλειονότητα τών έρευνητών στον 7ο αί. π.Χ.631 καί ότι ό Θανάσης Καλπαξής θεώ-
ρησε τή δίβαθμη κρηπίδα χαρακτηριστικό τής πρώιμης άρχαϊκής Κρήτης632.

ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ
α. Θεμέλιο

Τό περίγραμμα τοϋ κυρίως ναοϋ είναι ορθογώνιο. Οί έξωτερικές διαστάσεις
πού δίνονται άπό τον Παπαδημητρίου είναι περ. 7x13 μ., ένώ ό Knell τις προσ-
διορίζει ώς 7,235 χ 12,870 μ.633 Οί τελευταίες διαστάσεις, ώς νεότερες, πρέπει
μάλλον νά θεωρηθούν ώς οί άκριβέστερες. Ή άναλογία τοϋ πλάτους προς τό
μήκος τοϋ θεμελίου τοϋ σηκοϋ είναι έπομένως 1:1,77.

625. Μ. Maass, Das antike Delphi. Orakel, Schätze und Monumente, Darmstadt 1993, σ. 221.

626. Β. D. Wescoat, Some Architectural Evidence for the Sources and Program of the Athena
Temple at Assos, σέ: Πρακτικά τοϋ XII Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας, Αθήνα 4-10
Σεπτεμβρίου 1983,4, Αθήνα 1988, σ. 220.

627. Ν. Hellner, Bedeutungstragende Steinbearbeitung am Athenatempel von Assos, σέ:
R. Stuppenrich (έπιμ.), Ausgrabungen in Assos 1993, Asia Minor Studien, 57, Bonn 2006, σ. 227
σημ. 4.

628. Α. Παπανικολαου, Ή οικοδομική δραστηριότητα στή νότια κλιτύ τής ακροπόλεως τής
Καρθαίας κατά τόν 6ο καί 5ο αί. π.Χ., σέ: Κέα - Κύθνος, σ. 557 είκ. 6 (530 π.Χ.).

629. Λ. Γ. Μενδωνη, Αρχαιολογικές έρευνες στήν Κέα. Αρχαία Καρθαία, Αρχαιογνωσία, 4,
1985-86, σ. 159 (δύο βαθμίδες σέ δλες τις πλευρές πλήν τής άνατολικής, δπου ύπάρχει μία). Για τή
χρονολόγηση τού ναού τής Αθηνάς βλ. Μ. Schuller, Die dorische Architektur der Kykladen in
spätarchaischer Zeit,JdI, 100,1985, σ. 374,383· Παπανικολαου, δ.π. (σημ. 628), σ. 558 (500-490 π.Χ.).

630. M. Ricciardi, Il tempio di Apollo Pizio a Gortina, AS Atene, 64-65,1986-87, σ. 20.

631. 'Ολοκληρωμένη βιβλιογραφία γιά τή χρονολόγηση τού ναού παραθέτει ή Μ. Prent,
Cretan Sanctuaries and Cults. Continuity and Change from Late Minoan IIIC to the Archaic
Period, Religions in the Graeco-Roman World, 154, Leiden 2005, σ. 274 σημ. 324,326-327.

632. Kalpaxis, δ.π. (σημ. 620), σ. 111.

633. Knell, Tauropolos, σ. 42.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

187

Οί πώρινες λιθόπλινθοι τής κατώτατης σωζόμενης στρώσης (θεμελίου) τοϋ
κυρίως ναοϋ είναι κτισμένες κατά μήκος τών πωρόλιθων τής εύθυντηρίας, τής
α' βαθμίδας τής κρηπίδας καί τοϋ στυλοβάτη, έχουν όμως μικρότερες διαστάσεις
άπό αύτούς (ένδεικτικές διαστάσεις λιθοπλίνθων σηκοϋ: 1,10 x 0,60 μ.).

Οί λιθόπλινθοι αύτές είναι ορθογώνιου σχήματος καί ένώνονται μεταξύ τους
μέ έπιμελώς λαξευμένους άρμούς. Τόσο στή βόρεια (Θ 33 - Θ 51) όσο καί στή
νότια πλευρά (Θ 1 - Θ 19) χρησιμοποιήθηκαν άπό 19 λιθόπλινθοι, χωρίς νά ύπο-
λογίζονται οί δύο τής ΒΔ (Θ 31 - Θ 32) καί οί δύο τής ΝΔ γωνίας (Θ 20 - Θ 21)
πού μετρήθηκαν στή δυτική πλευρά. Ή δυτική πλευρά φέρει 13 λιθοπλίνθους
(Θ 20 - Θ 32), άπό τούς όποιους οί 11 μέ τήν ίδια κατεύθυνση (Θ 20 - Θ 30).
Όπως φαίνεται άπό τό σχέδιο (πίν. 7), οί λιθόπλινθοι κάθε πλευράς ήταν διατε-
ταγμένοι κατά τόν ϊδιο τρόπο, άν καί δέν ήταν πάντα άπόλυτα 'ίσοι μεταξύ τους.

Ή δυτική στενή πλευρά τοϋ κυρίως ναοΰ δέν φέρει τόν συνήθη οπισθόδομο
άλλά άπολήγει σέ κλειστό τοίχο. "Ενας έσωτερικός, έγκάρσιος τοίχος πού άπο-
τελεΐται άπό όκτώ σωζόμενους ορθογώνιους λίθους (Θ 52 - Θ 59, ένδεικτικών
διαστάσεων άπό 0,80 x 0,50 μ. έως 1,20 χ 0,70 μ.) χωρίζει τό έσωτερικό τοϋ κυ-
ρίως ναοΰ σέ δύο μέρη: σέ ένα μεγαλύτερο άνατολικά τμήμα έσωτερικών δια-
στάσεων 7 x 5 μ. περίπου, δηλαδή 35 τ.μ., πού περιλαμβάνει τά 2/3 περ. τοϋ συ-
νολικού μήκους τού κυρίως ναοϋ (σηκός), καί σέ ένα μικρότερο δυτικό δωμάτιο
έσωτερικών διαστάσεων 5 x 3,21 περ. μ., δηλαδή 16 τ.μ. (άδυτο). Στο κέντρο
περίπου καί λίγο πρός τά βόρεια τοϋ έσωτερικοϋ αύτοϋ τοίχου λείπει ένας λίθος
(πίν. 117, α). "Ισως σέ αύτό τό σημείο νά βρισκόταν άρχικά ή είσοδος προς τό
δυτικό δωμάτιο. Πρόκειται δηλαδή γιά θυραΐο τοίχο. Στο δυτικό δωμάτιο δέν
άναφέρθηκαν ούτε σχεδιάστηκαν κάποια'ίχνη άκίνητων εύρημάτων.

β. Είσοδος

Πλάκες θεμελίου ύπάρχουν μόνο στή βόρεια, στή δυτική καί στή νότια
πλευρά τοΰ κυρίως ναοΰ, όπου ή θεμελίωση είναι συνεχής. Άν αύτό δέν είναι
τυχαίο, τότε σημαίνει ότι στίς πλευρές έκεΐνες άναμένονταν κατακόρυφα φορ-
τία, δηλαδή μόνο έκεΐ έβαινε συνεχής τοίχος. Στήν άνατολική πλευρά σώζονται
μόνο πλάκες δαπέδου. Ή είσοδος τοΰ κυρίως ναοΰ φαίνεται, λοιπόν, ότι βρι-
σκόταν στήν άνατολική πλευρά.

Σύμφωνα μέ τό σχέδιο τού Παπαδημητρίου (πίν. 6-7) άλλά καί κατά τον
Τραυλό634, ή είσοδος τοΰ κυρίως ναοΰ βρισκόταν στά άνατολικά, στοιχείο πού
συμφωνεί μέ τήν παραπάνω παρατήρηση. Στό σχέδιο τοϋ Παπαδημητρίου οί
δύο ορθογώνιοι κεντρικοί λίθοι τής άνατολικής στενής πλευράς έσωτερικά

634. Τραυλός, Ναοι Αρτέμιδος, σ. 204.
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προεξέχουν τής υπόλοιπης σειράς και δείχνουν νά έχουν άκανόνιστη άπόληξη
(ΔΣ 4 καί ΔΣ 5). Τούτο ϊσως άποτελεΐ περαιτέρω ένδειξη γιά τό ότι στό σημείο
αύτό ύπήρχε είσοδος, πράγμα πού ένισχύεται άπό τή συγκριτικά μεγάλη φθορά
πού παρουσιάζει σήμερα ή πλάκα ΔΣ 5 (βλ. καί παρακάτω). Δέν ύπάρχει κατά
τά άλλα κανένα στοιχείο άπό τό όποιο νά προκύπτει ότι ή άνατολική στενή
πλευρά τοϋ σηκού διέθετε θύρα στό μέσον της ή πρόσταση. Ή ύπαρξη τεσσάρων
κιόνων στήν άνατολική πλευρά τοϋ σηκοϋ άποκαθίσταται ύποθετικά μόνο
σέ ένα άδημοσίευτο σχέδιο τοϋ Τραυλού (πίν. 10). Στό σχέδιο αύτό οί τέσσερις
κίονες δείχνουν μόνο νά είναι στενότεροι άπό τούς κίονες τοϋ περιστυλίου.
Είναι άγνωστο άν ό Τραυλός διέθετε στοιχεία γι' αύτή τήν άναπαράσταση ή
στηρίχτηκε έξ ολοκλήρου στις άνάλογες περιπτώσεις σηκών άπό τούς ναούς τής
Αύλίδας καί τής Βραυρώνας. Τελείως ύποθετική είναι ή άποψη τοϋ Knell635 ότι ή
είσοδος τοϋ ναοϋ βρισκόταν στά δυτικά, όπότε ό ναός θά ήταν πρόστυλος.

γ.Λατρευτικό άγαλμα

Δέν ύπάρχουν άρχαιολογικές μαρτυρίες γιά τό θεμέλιο τού λατρευτικού
άγάλματος τοϋ ναοϋ. Ή ύπαρξη ένός φορητού λατρευτικού άγάλματος τής
Αρτέμιδος Ταυροπόλου στό άδυτο τοϋ ναοϋ της κατά τήν ύστερη άρχαϊκή καί
πρώιμη κλασική έποχή συνάγεται μόνο άπό τό σχετικό χωρίο τής τραγωδίας
τοϋ Εύριπίδη 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις636.

δ.Αναλογίες κάτοψης

Ή άνάλυση τών σωζόμενων έπιμέρους άρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών
τοϋ μεγάλου ναοϋ, ιδιαίτερα τών κεραμίδων τής στέγης (βλ. παρακάτω), δείχνει
ότι ό ναός είχε διάφορες οικοδομικές φάσεις ή προσθήκες οί όποιες είναι πι-
θανό νά έχουν άλλοιώσει τις άρχικές άναλογίες τής κάτοψης. Υπάρχει, λοιπόν,
χρονολογική άβεβαιότητα καί γι' αύτό συνιστάται μεγάλη προσοχή κατά τή
συναγωγή συμπερασμάτων μέσφ συγκρίσεων τής κάτοψής του. Παρ' όλα αύτά
νομίζουμε ότι μπορούν νά γίνουν τρεις παρατηρήσεις:

1) Ή κάθε πλευρά τών τοίχων τοϋ θεμελίου τοϋ κυρίως ναοϋ είναι, σύμ-
φωνα πάντα μέ τό σχέδιο τοϋ Παπαδημητρίου (πίν. 6), άπολύτως παράλληλη
μέ τις τέσσερις πλευρές τής εύθυντηρίας. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τόν έγκάρσιο
τοίχο, ό όποιος είναι παράλληλος πρός τόν δυτικό καί τόν άνατολικό τοίχο τής

635. Knell, Tauropolos, σ. 43: «Falls man abweichend von Travlos für die Cella einen Anten-
bau annimmt, der sich nach Westen öffnet, ist auch die Quereinbindung möglich».

636. Βλ. μέρος Β, κεφ. l· πρβ. έπίσης: I. Β. Romano, Early Greek Cult Images (Diss., Pennsylvania
1980), σ. 84- Hollinshead, Sanctuaries of Artemis, a. 94· Της Ιδιας, «Adyton», «Opisthodomos» and
the Inner Room of the Greek Temple, Hesperia, 68,1999, σ. 208 σημ. 65.
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εύθυντηρίας. Ή σχέση τών δύο θεμελίων μεταξύ τους είναι, συνεπώς, οργανική
και πρέπει να έξηγηθεΐ ώς αποτέλεσμα τού ίδιου προγραμματισμού.
Ή παρατήρηση αύτή ένισχύεται άπό τό ότι δέν ύπάρχει ποιοτική διαφορά με-
ταξύ τού θεμελίου τής περίστασης καί τοΰ θεμελίου τοϋ κυρίως ναοΰ ούτε όσον
άφορά τό χρησιμοποιηθέν ύλικό ούτε όσον άφορά τόν τρόπο κατασκευής: Καί
γιά τά δύο θεμέλια χρησιμοποιήθηκε τό ίδιο ύλικό (γκριζωπός πωρόλιθος)
καί ή ίδια έπεξεργασία τής έξωτερικής έπιφάνειας (λείανση). Ή μόνη διαφορά
έντοπίζεται στό ότι τό πρώτο θεμέλιο άποτελεΐται άπό μεγαλύτερα τεμάχια
πωρολίθου άπό τό δεύτερο. Ή διαφορά όμως αύτή άπό μόνη της δέν άποτελεΐ
ισχυρή ένδειξη ότι ό κυρίως ναός άποτελεΐ μεταγενέστερη προσθήκη637.

2) Ένα στοιχείο πού προξενεί έντύπωση στόν μεγάλο ναό τής Λούτσας
είναι οί άσυνήθιστα βραχείς μακρές πλευρές τοΰ ορθογωνίου τής
εύθυντηρίας. Ή άναλογία τοΰ πλάτους προς τό μήκος τής εύθυντηρίας είναι
14,11:21,16, είναι, επομένως, σχεδόν άκριβώς 2:3 ή 1:1,5. Πρόκειται γιά έναν
έξαιρετικά διαπλατυσμένο ναό. Ή άναλογία αύτή έρχεται σέ άντίθεση μέ τή με-
γάλη πλειονότητα τών άρχαίων έλληνικών ναών, οί όποιοι είναι πολύ πιο έπι-
μήκεις καί τονίζουν τόν κατά μήκος άξονά τους.

Τό ότι οί άσυνήθιστες άναλογίες τής κάτοψης τοΰ μεγάλου ναού τοΰ ιερού
τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου δέν άποτελοϋσαν μοναδικό φαινόμενο τό εΐχε έπιση-
μάνει ό Παπαδημητρίου άπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή, άφοϋ παρατήρησε ότι οί
διαστάσεις αύτές είναι παρόμοιες μέ αύτές τής εύθυντηρίας τού γειτονικού ναού
τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα638. Οί διαστάσεις τής εύθυντηρίας τού ναού τής
Αρτέμιδος στή Βραυρώνα είναι 19,70 (μήκος) x 10,40 μ. (πλάτος)639. Συνεπώς, ό
λόγος τού πλάτους πρός τό μήκος είναι 1:1,89. Ώς τοπική ιδιομορφία θεώρησε τό
συντμημένο μήκος τοΰ ναού τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου καί ή Hollinshead640.

Ώστόσο, όπως πρώτος παρατήρησε ό Wolfgang Wurster τό 1973, αύτή ή
τάση στήν εύθυντηρία νά μήν κυριαρχεί ό κατά μήκος άξονας άλλά νά τονί-
ζεται ή διάσταση τοϋ πλάτους (τύπος peripteraler Kurztempel κατά Wurster)
δέν φαίνεται νά άποτελεΐ τοπικό φαινόμενο τής άνατολικής Άττικής. Ό τύπος,
ό όποιος έμφανίζεται λίγο πρίν άπό τά μέσα τοϋ 6ου αί. π.Χ. (παλαιότερος ναός
τοϋ Απόλλωνος στήν Κυρήνη), άκμάζει, κατά τόν Wurster, σέ δύο χρονικές πε-
ριόδους: Ή πρώτη καί μεγαλύτερη περίοδος άκμής είναι τό β' μισό τοϋ 6ου αί.
π.Χ., ένώ μία δεύτερη περίοδος μικρότερης άκμής έμφανίζεται τον 4ο αί. π.Χ.

637. Άντίθετα ή Hollinshead (Sanctuaries of Artemis, σ. 71) ύποστήριξε δτι «the outline of
the cella is less regular».

638. Παπαδημητρίου, Ταυροπόλος Α, σ. 89.

639. Travlos, Attika, a. 55.

640. Hollinshead, Sanctuaries of Artemis, σ. 74.
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Στήν άκμή του β' μισού τοϋ 6ου αί. π.Χ. ό Wurster συμπεριέλαβε τούς
άκόλουθους ναούς: τόν ύστεροαρχαϊκό ναό τοϋ Απόλλωνος στήν Κολώνα τής
Αίγινας, τόν νεότερο ναό τής Αφαίας στήν Αίγινα, τούς ναούς τοϋ Ποσειδώνος
στήν Ερμιόνη καί στήν Καλαβρία (Πόρος), τόν πεισιστράτειο άρχαϊο νεώ
στήν ακρόπολη τής Αθήνας, τον δωρικό ναό τής Αθηνάς στήν Καρθαία τής
Κέας, τόν ναό τοϋ Απόλλωνος στή Νάξο, τόν ύστεροαρχαϊκό ναό τής Αθηνάς
Προναίας στή Μαρμαριά στούς Δελφούς, τόν ναό στό Καρδάκι τής Κέρκυρας
καί τόν ναό τής Ήρας στο Μεταπόντιο641. Σέ αύτούς τούς ναούς πρέπει νά
προστεθεί ό νότιος ναός στό ίερό τής Αρτέμιδος καί τοϋ Απόλλωνος στό
Καλαπόδι καί ό ναός τοϋ Απόλλωνος Τερμινθέως στον Μυούντα τής Ιωνίας642.
Σέ γενικές γραμμές παρατηρείται μία συγκέντρωση στήν εύρύτερη περιοχή τής
Αίγινας άλλά καί στούς ναούς τής Μεγάλης Ελλάδας καί τής Σικελίας643.

Τό φαινόμενο έπανεμφανίζεται στόν 4ο αί. π.Χ. μέ δείγματα όπως τό
Μητρώο στήν 'Ολυμπία, ό ναός τοϋ Ίσμηνίου Απόλλωνος στή Θήβα, τό Ασκλη-
πιείο τής 'Επιδαύρου, τό ίερό τής Δήμητρας στό Λέπρεο, ό ναός τοϋ Διονύσου
στήν 'Ερέτρια καί ό ναός στό ίερό τοϋ Ασκληπιού καί τής Υγείας στή Γόρτυνα.
Στά παραδείγματα αύτά πρέπει νά προστεθεί καί ό ναός τής Αρτέμιδος στούς
Λουσούς τής Αρκαδίας, ό όποιος έμφανίζει παρόμοια άναλογία μέ τόν δικό μας
ναό. Μεμονωμένα παραδείγματα ύπάρχουν καί στό β' μισό τοϋ 5ου π.Χ., όπως,
γιά παράδειγμα, ό μεγάλος ναός τοϋ ίεροϋ τής Νεμέσεως στόν Ραμνούντα καί
ό νεότερος ναός στό 'Ηραίο τοϋ Αργούς, άλλά καί τόν 3ο αί. π.Χ., όπως δείχνει
τό παράδειγμα τοϋ ναοϋ τής Αθηνάς Πολιάδος στήν Πέργαμο.

3) "Ενα άλλο ιδιαίτερο στοιχείο τοϋ μεγάλου ναοϋ τής Λούτσας είναι, όπως
προαναφέρθηκε, ό διαχωρισμός τοϋ κυρίως ναοϋ σέ έναν έσωτερικό χώρο
(άδυτο) καί σέ έναν σηκό. Σύμφωνα μέ τήν έπικρατούσα άποψη τής έρευνας,
ή παρουσία άδύτου στούς ναούς, μολονότι έμφανίζεται στήν πρώιμη άρχαϊκή
έποχή, γίνεται τοϋ συρμοϋ κατά τήν ύστερη άρχαϊκή καί τήν πρώιμη κλασική
έποχή, ένώ φαίνεται νά έγκαταλείπεται σταδιακά μετά τά μέσα τοϋ 5ου αί. π.Χ.
Κατά τήν περίοδο άκμής του τό φαινόμενο άπαντα σέ διάφορες περιοχές, κυρί-
ως όμως άπαντά στούς ναούς τής Σικελίας, καί ιδιαίτερα τοϋ Σελινούντα644.

Ή χρονολογική σχέση αύτών τών έσωτερικών χώρων μεταξύ τους έλάχιστα
έχει άπασχολήσει μέχρι τώρα τήν έρευνα καί δυστυχώς τά δεδομένα τοϋ μεγά-

641. W. W. Wurster, Dorische Peripteraltempel mit gedrungenem Grundriss, AA, 88,1973,
σ. 200-203.

642. Sinn, δ.π. (σημ. 624),σ. 97 άρ. 53 (Καλαπόδι, 570-560 π.Χ.) άρ. 54 (Μυοΰς, μέσα 6ου αί. π.Χ.).

643. Mertens, δ.π. (σημ. 614), σ. 166 σημ. 526.

644. Πρβ. τούς πίνακες σέ Hollinshead, δ.π. (σημ. 636).
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λου ναοϋ τής Λούτσας δέν μπορούν, ελλείψει στρωματογραφίας, νά συνεισφέ-
ρουν στον τομέα αύτό.

Άντίθετα, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά αύτών τών έσωτερικών χώρων
έχουν βρεθεί στο έπίκεντρο τής έρευνας για πάνω άπό έναν αιώνα. Τό μεγα-
λύτερο μέρος τών έρευνητών -μέ κύριο έκπρόσωπο τόν Τραυλό- χαρακτηρί-
ζει τά ένδότερα αύτά δωμάτια ώς «άδυτα» και τά συσχετίζει μέ τελετουργικές
δραστηριότητες645. Ή άλλη άποψη έκπροσωπειται κυρίως άπό τή Hollinshead.
Ή Hollinshead διατύπωσε άρκετές φορές, και πρόσφατα, μέ έκτενή έπιχειρημα-
τολογία τήν άποψη ότι οί έσωτερικοί αύτοι χώροι δέν είχαν λατρευτική άλλά
άποθηκευτική χρήση646. Ή κεντρική ιδέα τής Hollinshead συνίσταται στό ότι τό
έσωτερικό δωμάτιο δέν είναι έξ ορισμού ό τόπος τέλεσης θρησκευτικών τελε-
τουργιών. Άφοϋ αύτές κατά κανόνα τελούνταν μπροστά στόν έξωτερικό βωμό
καί άφοϋ ό σηκός περιείχε τό άγαλμα καί τά άναθήματα, τό έσωτερικό δωμά-
τιο πρέπει νά είχε τή λειτουργία θησαυροφυλακίου. Έτσι τά δωμάτια αύτά δέν
θά έπρεπε πλέον νά τά ονομάζουμε «άδυτα» άλλά «όπισθοδόμους», κατά τά
πρότυπα τοϋ «όπισθοδόμου» τοϋ Παρθενώνα στήν Ακρόπολη τής Αθήνας, πού
άποτελούσε θησαυροφυλάκιο.

Ή άποψη τής Hollinshead δέν μάς φαίνεται πειστική καί θά πρέπει νά έκφρά-
σουμε κάποιες έπιφυλάξεις γιά τήν εύκολία μέ τήν όποία ή έρευνήτρια άπορρίπτει
τή σχέση τών έσωτερικών αύτών χώρων μέ τήν τέλεση τελετουργικών πράξεων:
Έκτος άπό τά γνωστά παραδείγματα τών ναών τής Αρτέμιδος στήν Αύλίδα καί
τής Αφαίας στήν Αίγινα, όπου άπό τά άνασκαφικά δεδομένα προκύπτει ότι στά
δωμάτια αύτά πραγματοποιούνταν θρησκευτικές τελετουργίες647, χαρακτηριστικό
είναι καί τό παράδειγμα ένός πρόσφατα άνεσκαμμένου ναοϋ μέ έσωτερικό δω-
μάτιο στή Μητρόπολη τής Θεσσαλίας. Σύμφωνα μέ τον άνασκαφέα τοϋ ναοϋ
Μπάμπη Γ. Ίντζεσίλογλου, μέσα στό δάπεδο τοϋ άδύτου τοϋ ναοΰ αύτοϋ βρέθηκε

645. Ch. Leypold, Gestaltung und Nutzung der Innenräume, σέ: ThesCRA, IV, Los Angeles
2005, σ. 107.

646. Hollinshead, ö. π. (σημ. 636), ιδιαίτερα σ. 213-214. Γιά μια άποψη πού συνδυάζει τόν
λατρευτικό χαρακτήρα τών άδύτων μέ τήν έννοια τοΰ θησαυροφυλακίου βλ. J. Mylonopoulos
- F. Bubenheimer, Beiträge zur Topographie des Artemision von Brauron, AA 1996, σ. 15,
καί Η. Λυκιδου, Ή λειτουργία τοϋ άδύτου στούς ναούς τής ηπειρωτικής 'Ελλάδας, κύρια
μεταπτυχιακή έργασία, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 126-127.

647. Βιβλιογραφικές παραπομπές σέ S. Κ. Thalmann, The Adyton in the Greek Temples of
South Italy and Sicily (Diss., Berkeley 1976), σ. 115. Γιά τήν τέλεση θρησκευτικών τελετουργιών
στό άδυτο τοΰ ναοΰ τής Αρτέμιδος στήν Αύλίδα βλ. καί Λυκιδου, δ.π. (σημ. 646), σ. 86-87. Τούτο
δέν σημαίνει δτι έχουμε μιά ειδική σχέση τών άδύτων μέ τή χθόνια λατρεία τής 'Ιφιγένειας,
δπως ειχε ύποστηρίξει ό Τραυλός, σχετικά: Ekroth, Brauron, σ. 93-94.
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πήλινο άγγεΐο πού δεχόταν χοές προσφορών648. Στον ναό αύτό τό πλήθος τών
άναθημάτων, καθώς καί τό λατρευτικό άγαλμα, τό μπρούτζινο άγαλμα τού Απόλ-
λωνα, βρέθηκαν μέσα στόν σηκό. Σέ άλλες περιπτώσεις, όπως στήν Περαχώρα ή
στήν Κέρκυρα, φαίνεται ότι άκόμη καί τό λατρευτικό άγαλμα βρισκόταν μέσα στό
άδυτο649. Δέν ύπάρχει λοιπόν, τουλάχιστον μέ βάση τά σημερινά δεδομένα, λό-
γος νά άντικατασταθεΐ ό όρος «άδυτο» άπό τόν όρο «οπισθόδομο». Ή ονομασία
«άδυτο» έξακολουθεΐ, κατά τή γνώμη μας, νά είναι εύστοχη, άφοϋ πρώτον ύπο-
δηλώνει τό άπροσπέλαστο τοϋ χώρου καί δεύτερον συσχετίζει τόν χώρο μέ τελε-
τουργικές πράξεις. Περισσότερο φώς στό ζήτημα τών άδύτων άναμένεται ότι θά
ρίξουν οί νέες έρευνες τοϋ Αλέξανδρου Μαζαράκη-Αίνιάν στήν Κύθνο650.

ΚΙΟΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΥ

'Εντύπωση προκαλεί γενικά ή άπουσία τών κιόνων κατά τήν άνασκαφή άφοϋ
αύτοί -σέ άντίθεση, λόγου χάριν, μέ τά έπιπεδωμένα καί ορθογώνια έπιστύλια-
λόγω τοϋ κυλινδρικού τους σχήματος δέν προσφέρονται γιά μεταγενέστερες
οικοδομήσεις καί δέν εΐναι λογικό νά είχαν κλαπεί έντελώς. Ή ύπαρξη τους
ώστόσο μαρτυρεΐται άπό ένα μικρό θραύσμα πώρινου κίονα πού φυλάσσεται
σήμερα στο Μουσείο Βραυρώνος (Α 40, πίν. 25, 130) μέ ένδειξη προέλευσης τόν
ναό τής Ταυροπόλου, άπό άλλα θραύσματα πώρινων κιόνων πού άναφέρει ό
Παπαδημητρίου ότι βρέθηκαν κατά τή διάρκεια τής άνασκαφής, καθώς καί άπό
κυκλικά ϊχνη πάνω στά σωζόμενα τμήματα τοϋ στυλοβάτη πού παρατήρησαν ό
Τραυλός καί ή Hollinshead (βλ. παρακάτω).

α.Χαρακτηριστικά κιόνων

Ή ύπαρξη στό Μουσείο Βραυρώνος ένός μόνο μικρού θραύσματος πώρινου,
δωρικού651 ραβδωτού κίονα άπό τό έσωτερικό τού ναοϋ (Α 40, πίν. 25,130) δη-
λώνει ότι οί κίονες τοϋ ναοϋ ήταν κατασκευασμένοι άπό τό ίδιο ύλικό όπως καί
τά θεμέλιά του.

648. Μ. Γ. Ιντζεςιλογλου, Ή αποκάλυψη τοϋ ναοϋ τοϋ Απόλλωνα στήν άρχαία θεσσαλική
πόλη τής Μητρόπολης, Πρόγραμμα Μελίνα - Ό Κόσμος τής Αρχαιότητας, Βόλος 1999, σ. 15 μέ
είκ. στήν 'ίδια σ.

649. Thalmann, ο.π. (σημ. 647), σ. 116.

650. Προσωρινά βλ. Α. Mazarakis-Ainian, Inside the Adyton of a Greek Temple. Excavations on
Kythnos (Cyclades), σέ: M. Yeroulanou - M. Stamatopoulou (έπιμ.), Architecture and Archaeology
in the Cyclades. Papers in Honour of J. J. Coulton, BAR-IS, 1455, Oxford 2005, σ 87-103.

651. Τό οτι πρόκειται για δωρικό κίονα προκύπτει άπό τή σωζόμενη όξεία του άκμή. Κατά τή
Hollinshead (Sanctuaries of Artemis, σ. 71), δύο άλλα θραύσματα δωρικών κιόνων άπό τόν ναό
πρέπει νά μεταφέρθηκαν τό 1968 στά γραφεία τής Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.
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Ίο μοναδικό αύτό σωζόμενο θραύσμα ένός κίονα είναι πολύ μικρό για να άπο-
τελέσει τή βάση τής άναπαράστασης τής διαμέτρου τού κίονα στό σημείο αύτό.
Άλλά, άκόμη κι άν τοϋτο ήταν δυνατό και ύποθέταμε ότι ή περιφέρεια τοϋ κίονα
στό σημείο αύτό σχημάτιζε τέλειο κύκλο, θά γνωρίζαμε τή διάμετρο τοϋ κίονα
μόνο στό σημείο έκεινο, όχι όμως καί τής βάσης του, ούτε καί τό άρχικό του ύψος.
Έπίσης δέν είναι γνωστό άπό ποιά πλευρά καί άπό ποιο σημείο τής κιονοστοιχίας
προέρχεται τό θραύσμα (πρόκειται, άς πούμε, γιά γωνιακό κίονα;), ώστε νά μπο-
ρεί νά γίνει ύποθετική άναπαράσταση τής κιονοστοιχίας. Τό θραύσμα είναι πολύ
άποσπασματικό γιά νά μετρηθεί τό πλάτος, δηλαδή ή χορδή καί τό βάθος, τό βέ-
λος, τής κάθε ράβδωσης. Παρ' όλα αύτά οί σωζόμενες διαστάσεις ύποδεικνύουν
ότι τό βέλος τής ράβδωσης δέν μπορεί νά ήταν πολύ παραπάνω άπό 0,009 μ. καί
ή χορδή όχι πολύ παραπάνω άπό 0,086 μ. Επομένως οί ραβδώσεις τοϋ κίονα ήταν
άβαθείς, πράγμα πού μπορεί νά θεωρηθεί στοιχείο πρωιμότητας652.

Μιά πρώιμη χρονολόγηση ένισχύεται καί άπό τον άριθμό τών ραβδώσεων
τοϋ κίονα. Σύμφωνα μέ τό σκαρίφημα τοϋ Τραυλού (πίν. 11) άλλά καί σύμφωνα
μέ τά στοιχεία πού άνακοίνωσε ό ίδιος τό 1974, ό άριθμός τών ραβδώσεων τών
κιόνων τοϋ περιστυλίου ήταν 16 και όχι 20, όπως συνηθίζεται σέ ναούς τής
κλασικής έποχής. Αύτό είναι ένα στοιχείο πού συμβαδίζει περισσότερο μέ ναούς
τής άρχάίκής έποχής653.

"Ιχνη κιονοκράνων δέν έχουν σωθεί. Κατά συνέπεια είναι άγνωστο άν καί
αύτά ήταν άπό πωρόλιθο ή άπό μάρμαρο.

β.Άριθμός κιόνων

Προτάσεις αποκατάστασης

Γιά τον άριθμό τών κιόνων τοϋ περιστυλίου ύπάρχουν τέσσερις προτάσεις
άποκατάσταση ς:

1) Ή πρώτη πρόταση είναι αύτή τοΰ Παπαδημητρίου, ό όποιος στά ΠΑΕ τοϋ
1957 άναφέρει ότι τό κτήριο έφερε 6 κίονες στίς στενές καί 13 κίονες στις μακρές

652. Οί διαστάσεις αύτές πλησιάζουν τις διαστάσεις τών ραβδώσεων στούς άνώτερους
σφονδύλους τοΰ ναοΰ τής Αθηνάς στήν Άλίφειρα, βλ. Ορλάνδος, Άλίφειρα, σ. 64.

653. Κατάλογο πρώιμων ναών τών οποίων οί κίονες φέρουν 16 ραβδώσεις παραθέτει ό
Ορλάνδος, Άλίφειρα, σ. 62 σημ. 2. Στά παραδείγματα αύτά πρέπει νά προστεθεί ό ύστεροαρ-
χαϊκός ναός στήν Άσσο, βλ. Β. D. Wescoat, Designing the Temple of Athena at Assos. Some
Evidence from the Capitals, A]A, 91, 1987, σ. 556. Γιά τό φαινόμενο τών 16 ραβδώσεων στούς
πρωιμότερους δωρικούς κίονες βλ. Β. Α. Barletta, The Origins of the Greek Architectural Orders,
Cambridge 2001, σ. 63.
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πλευρές654, το περιστύλιο δηλαδή εΐχε τήν κλασική άναλογία. Ή άποψη αύτή
ώστόσο δέν τεκμηριώθηκε ούτε μπορεί νά τεκμηριωθεί μέσα άπό τά ήμερολόγια.

2) Ή δεύτερη πρόταση εΐναι αύτή τού Τραυλού. Σέ άνακοίνωσή του τό 1974 ό
Τραυλός παρατήρησε «σαφή 'ίχνη ...στούς πωρολίθους τού στυλοβάτη, στις θέ-
σεις όπου πατούσαν οί κίονες τοϋ πτερού». Άπό τά άποτυπώματα αύτά συμπέ-
ρανε «ότι οί κίονες τού ναού ήταν δωρικοί μέ 16 ραβδώσεις καί μέ διάμετρο
0,60 μ.». Ό Τραυλός σχεδίασε πάνω στο σχέδιο τού Παπαδημητρίου τά ίχνη τών
κιόνων πού διέκρινε. Μέ βάση τό σχέδιο πού δημοσίευσε τό 1976, άποτυπώματα
τής κάτω διαμέτρου τών κιόνων έντοπίστηκαν σέ τέσσερα διαφορετικά σημεία.
Πρόκειται γιά τέσσερις κίονες, τρεις στή νότια καί έναν στή βόρεια πλευρά τοϋ
στυλοβάτη (πίν. 8). Σύμφωνα πάλι μέ τό σχέδιο τοϋ Τραυλοϋ, ό κάθε κίονας τής
νότιας πλευράς δέν έδραζόταν σέ έναν μόνο λιθόπλινθο, άλλά στο σημείο τής
ένωσης τών άρμών δύο λιθοπλίνθων. Στήν ίδια άνακοίνωσή έπίσης άνέφερε ότι
μπόρεσε νά μετρήσει τό μεταξόνιο διάστημα, τό όποιο ήταν 1,72 μ. Συνδυάζοντας
όλα αύτά τά στοιχεία άποκατέστησε γραφικά τήν περίσταση μέ όκτώ κίονες στις
στενές καί 12 κίονες στις μακρές πλευρές (πίν. 9, α)655.

3) Ή τρίτη πρόταση είναι αύτή τής Hollinshead. Στή διατριβή της, ή όποία
δημοσιεύτηκε τό 1979 άλλά όσον άφορά τά άρχιτεκτονικά δεδομένα τού ναοϋ
τής Ταυροπόλου βασίζεται σέ έπιτόπιες παρατηρήσεις πού έγιναν τό 1970, ή
Hollinshead παρατήρησε στό σωζόμενο τμήμα τού νότιου στυλοβάτη ίχνη άπό
τό περίγραμμα ένός κίονα καθώς καί ίχνη άπό τό περίγραμμα τοϋ διπλανού
του. Μπόρεσε έτσι νά μετρήσει όχι μόνο τήν κάτω διάμετρο ένός κίονα, άλλά
καί ένα μετακιόνιο διάστημα τής νότιας περίστασης. Κατά τή Hollinshead,
ή κάτω διάμετρος τοϋ κίονα ήταν περίπου 0,58 μ. Ή μέτρηση αύτή ταυτίζεται
σχεδόν μέ αύτήν πού παραδίδει ό Τραυλός. Τό διάστημα τών 1,72 μ. πού άνα-
φέρει ώς μετακιόνιο παραπέμπει σέ έναν πολύ πιο άραιόστυλο ναό άπό αύτόν
πού πρότεινε ό Τραυλός, άφοϋ, όπως άναφέρθηκε παραπάνω, τό ίδιο διάστημα
άναφέρει ό Τραυλός ώς μεταξόνιο.

Μέ βάση τά δικά της καινούργια άριθμητικά στοιχεία, ή Hollinshead
πρότεινε έναν νέο αριθμό κιόνων τοϋ περιστυλίου μέ έξι κίονες στις στενές καί
εννέα κίονες στις μακρές πλευρές656. Δυστυχώς, γιά όλες αύτές τις μετρήσεις
καί παρατηρήσεις ή Hollinshead δέν παραθέτει σχέδια τεκμηρίωσης ή έστω μιά
διαφωτιστική κάτοψη.

4) Ή τέταρτη πρόταση είναι αύτή τοϋ Knell. Σέ άρθρο του πού δημοσιεύτηκε
τό 1983 ό Knell έπιχειρηματολόγησε ύπέρ ένός πολύ πιο ισχυρού κίονα καί,

654. Παπαδημητρίου, Ταυροπόλος Β, σ. 45.

655. Τραυλός, Ναοί Αρτέμιδος, σ. 204.

656. Hollinshead, Sanctuaries of Artemis, σ. 72.
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άφοϋ άντιπαρήλθε τήν πρόταση τής Hollinshead, άσκησε κριτική στήν πρόταση
άποκατάστασης τοϋ Τραυλοϋ.

Προβάλλοντας μετρολογικά έπιχειρήματα θεώρησε ότι ή άποκατάσταση τοϋ
Τραυλοϋ, ή όποία δέν προέβλεπε συστολή στίς γωνίες τοϋ ναοϋ, δέν μποροϋσε
νά ισχύει, άφοϋ τό άθροισμα τών μεταξονίων σέ κάθε στενή (7 χ 1,72 = 12,04 μ.)
καί μακρά πλευρά (11 χ 1,72 = 18,92 μ.), συμπεριλαμβανομένης τής διαμέτρου
τών 0,60 μ. γιά τόν δωδέκατο καί τόν όγδοο κίονα τοϋ περιστυλίου άντίστοιχα,
θά ξεπερνοϋσε έλαφρώς τις ύπάρχουσες διαστάσεις τοϋ στυλοβάτη657.

Στή συνέχεια ό Knell προχώρησε σέ μιά δική του γραφική άποκατάσταση τοϋ
περιστυλίου στηριζόμενος στήν ύπόθεση ότι ό λόγος τού πλάτους προς τό μήκος
τής εύθυντηρίας, ό όποιος είναι 6:9, πρέπει νά άντιστοιχοϋσε καί στόν άριθμό
τών κιόνων τοϋ πτερού. Οί κίονες, λοιπόν, τοϋ περιστυλίου τοϋ ναοϋ τής Ταυρο-
πόλου ήταν γιά τόν Knell, όπως καί γιά τή Hollinshead, έξι στίς στενές πλευρές
καί έννέα στίς μακρές (πίν. 9, β), ένώ τό κανονικό μεταξόνιο θά πρέπει νά άπο-
τελοΰσε τό 1/6 τοϋ πλάτους καί τό 1/9 τοϋ μήκους τοϋ ναού. Μέ βάση αύτή τήν
πρόταση τό κανονικό μεταξόνιο θά ΐσοϋταν μέ 2,35 μ., πού είναι άκριβώς όκτώ
άττικοί πόδες σύμφωνα μέ τό άττικό σύστημα μέτρησης. Άπό τό άθροισμα τών
μεταξονίων προκύπτει ό άριθμός 11,75 μ. (2,35 χ 5) στήν πρόσοψη καί 18,80 μ.
(2,35 χ 8) στίς μακρές πλευρές. Αύτό σημαίνει ότι καί στίς δύο περιπτώσεις θά
ύπήρχε χώρος μόνο γιά έναν κίονα διαμέτρου 0,81 μ.658

Μέ τήν άποκατάσταση αύτή περιστύλιο καί κυρίως ναός θά άποτελούσαν
ένα σφιχτοδεμένο σύνολο, άφοϋ ή προέκταση τής εύθείας πού ορίζεται άπό τό
έξωτερικό μέρος τών μακρών τοίχων τοΰ κυρίως ναοϋ θά συναντούσε τόν άξονα
τοϋ δεύτερου κάθε φορά κίονα τών στενών πλευρών (πίν. 9, β). Σέ περίπτωση
μάλιστα πού -πάντα σύμφωνα μέ τόν Knell- θά προϋποθέταμε μία είσοδο τοϋ
ναοΰ όχι στά άνατολικά άλλά στά δυτικά, τότε ό κυρίως ναός θά συνδεόταν καί
μέ τις μακρές πλευρές, άφοϋ τότε ή προέκταση, ή όποία θά διερχόταν άπό τον
άξονα τοΰ ύποτιθέμενου στυλοβάτη τοϋ προνάου, θά συναντούσε τό κέντρο τοϋ
δεύτερου μεταξονίου διαστήματος τών μακρών πλευρών (πίν. 9, β)659.

Παρατηρήσεις στις προτάσεις άποκατάστασης

Οί άκόλουθες παρατηρήσεις μπορούν νά γίνουν στίς παραπάνω προτάσεις:

Ή άποψη τοϋ Παπαδημητρίου γιά άριθμό κιόνων περιστυλίου 6x13 είναι άτεκ-
μηρίωτη, συνεπώς δέν μπορεί νά έξεταστεΐ. Οί προτάσεις τοϋ Τραυλοϋ (8 χ 12) καί

657. Knell, Tauropolos, σ. 39-40.

658. Αύτόθι, σ. 42.

659. Αύτόθι, σ. 43.
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τής Hollinshead (6 χ 9), άντίθετα, στηρίζονται σέ ίχνη (χαραγές) τών κιόνων
πού πατούσαν στόν στυλοβάτη. Κα! οί δύο προτείνουν, άνεξάρτητα ό ένας άπό
τόν άλλο, τήν ϊδια περίπου διάσταση γιά τήν κάτω διάμετρο τών κιόνων τοϋ
ναοϋ. Τούτο άποτελεΐ ισχυρή ένδειξη γιά τό ότι ή διάσταση τής κάτω διαμέ-
τρου τών κιόνων κυμαινόταν όντως άνάμεσα στά 0,58 καί στά 0,60 μ. Άν θεω-
ρήσουμε ότι οί διαστάσεις αύτές 'ισχύουν, τότε ό κίονας θά είχε μικρή διάμετρο,
στοιχείο πού χαρακτηρίζει τούς ύστεροαρχαϊκούς ναούς τών Κυκλάδων660. Δυ-
στυχώς, σήμερα δέν σώζονται ίχνη έδρασης τών κιόνων στά διατηρούμενα τμή-
ματα τοϋ στυλοβάτη καί οί αριθμοί αύτοί δέν μπορούν νά έπιβεβαιωθοϋν.

'Εξαιρετικά ένδιαφέρουσα είναι, σέ αύτή τή συνάφεια, ή πρόταση τής
Hollinshead περί ένός περιστυλίου 6x9, τοϋ όποιου ή άποκατάσταση θά
δημιουργούσε, όπως παραδέχεται καί ή ίδια661, τήν άσυνήθιστα μεγάλη άναλογία
διαμέτρου κίονα καί μεταξονίου 1:3,97. Ή «άσυνήθιστη» αύτή άναλογία ώστόσο
(1:4) είναι άπό τήν άλλη μεριά τυπική γιά τή δωρική άρχιτεκτονική τής ύστερης
άρχαϊκής έποχής στό Ήραΐο τής Δήλου. Οί άσυνήθιστα λεπτοί κίονες καί τό
πολύ πλατύ μεταξόνιο παραπέμπουν, λοιπόν, στήν κυκλαδίτικη άρχιτεκτονική
τής ύστερης άρχαϊκής έποχής. Γιά τόν λόγο αύτό έντύπωση άποτελεΐ τό
γεγονός ότι σέ μεταγενέστερο άρθρο της, τό όποιο δημοσιεύτηκε τό 1999,
ή Hollinshead δέν άναφέρεται στή δική της πρόταση άποκατάστασης μέ τις
τόσο ένδιαφέρουσες συνέπειες, άλλά χρησιμοποιεί καί άπεικονίζει αύτήν τοϋ
Knell, ή όποία, όπως προαναφέρθηκε, προϋποθέτει έναν πολύ ισχυρότερο κίονα
διαμέτρου 0,81 μ.662

Στό σημείο αύτό άξίζει νά άναφερθεΐ ένα νέο στοιχείο, τό όποιο προκύπτει
άπό τις πληροφορίες πού μας δίνει τό μικρό θραύσμα τοϋ πώρινου τριγλύ-
φου πού σώθηκε (Α 41, πίν. 25, 130) καί τό όποιο θά μπορούσε νά συνηγορή-
σει ύπέρ τής πρότασης Τραυλού. Μέ βάση τόν Α 41, τό καθαρό πλάτος τών
τριγλύφων τοϋ ναοϋ μπορεί νά ύπολογιστεΐ σέ περ. 0,342 μ. (= 0,048 [πλάτος
μηρού] + 0,066 [πλάτος γλυφής] x 3). Άν χρησιμοποιήσουμε τήν κλασική άνα-
λογία πλάτους μετόπης πρός πλάτος τριγλύφου 3:2 = 1,5, τότε τό πλάτος τής
μετόπης τοϋ ναοϋ τής Ταυροπόλου θά πρέπει νά ήταν 0,518 μ. Γνωρίζοντας στή
συνέχεια τό άθροισμα τοϋ πλάτους τόσο τοϋ τριγλύφου όσο καί τής μετόπης
(= 0,342 + 0,518 = 0,86 μ.), μπορούμε νά βρούμε τό μεταξόνιο τών κιόνων τοϋ
περιστυλίου, πού ισούται μέ τό διπλάσιο του. Ό άριθμός πού προκύπτει είναι τό
1,72 μ. (2 x 0,86 μ.). Πρόκειται γιά τό ίδιο μεταξόνιο στό όποιο κατέληξε καί ό

660. Παραδείγματα: ναός Απόλλωνος Καρθαίας στήν Κέα: Παπανικολαου, δ.π. (σημ.
628), σ. 557· Ήραΐο στή Δήλο: Schuller, δ.π. (σημ. 629), σ. 342 (0,535 μ.).

661. Hollinshead, Sanctuaries of Artemis, σ. 72 σημ. 10.

662. Hollinshead, δ.π. (σημ. 636), σ. 202 είκ. 5.
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Τραυλός μέ διαφορετικό τρόπο, ϋοτερα δηλαδή άπό μέτρηση πού έκανε πάνω
στόν σωζόμενο στυλοβάτη τού ναοϋ. Βεβαίως, έδώ πρέπει νά παραδεχτούμε
ότι γιά τούς παραπάνω ύπολογισμούς χρησιμοποιούνται οί κλασικές άναλογίες
τής περιόδου κατασκευής τού περίκλειου Παρθενώνα (Παρθενώνα III)663, ένώ
τό σωζόμενο θραϋσμα τοϋ πώρινου τριγλύφου τοϋ ναοϋ τής Ταυροπόλου δέν
μπορεί νά χρονολογηθεί μέ άκρίβεια.

Έν μέρει μόνο σωστή είναι και ή παρατήρηση τοϋ Knell ότι μέ τήν άποκατά-
σταση τοϋ Τραυλού ό σηκός βρίσκεται άσύνδετος και «κολυμπάει» έντός τοϋ
περιστυλίου664. Παρατηρώντας τή γραφική άποκατάσταση τοϋ Τραυλοϋ (πίν. 9, α)
διαπιστώνει κανείς ότι τοϋτο ισχύει μόνο γιά τις στενές πλευρές τοϋ περιστυ-
λίου καί όχι γιά τις μακρές, άφοϋ ό δυτικός τοίχος τοϋ κυρίως ναοϋ εύθυγραμ-
μίζεται μέ τόν τρίτο κίονα άπό τά δυτικά τής βόρειας καί τής νότιας περίστα-
σης, ένώ ό άνατολικός τοίχος βρίσκεται στήν ίδια εύθεία μέ τον τρίτο κίονα άπό
τά άνατολικά τών μακρών πλευρών.

Ή άποκατάσταση τοϋ περιστυλίου άπό τόν Knell είναι σέ γενικές γραμμές
λογική, ώστόσο πρέπει νά σημειωθεί ότι στούς ύπολογισμούς του χρησιμοποιεί
πάντα άναλογίες και παράλληλα άπό ναούς τοϋ 4ου αί. π.Χ., θεωρώντας ώς δε-
δομένο ότι ό ναός τής Ταυροπόλου οικοδομήθηκε τόν 4ο αί. π.Χ.665

Άπ' όσα παραθέσαμε παραπάνω προκύπτει ότι ό αριθμός τών κιόνων τοϋ πε-
ριστυλίου τοϋ μεγάλου ναοΰ δέν μπορεί νά προσδιοριστεί μέ βεβαιότητα, του-
λάχιστον μέ τά μέχρι στιγμής δεδομένα. Γιά τον λόγο αύτό τό περιστύλιο τού
ναοΰ δέν μπορεί νά χρησιμεύσει ώς δεδομένο γιά συγκρίσεις άπό τήν άποψη
τών γενικών άναλογιών.

ΔΑΠΕΔΑ

α.Δάπεδα πτερών

Στήν περιοχή τών πτερών διατηρούνται καί είναι σήμερα ορατά ύπολείμματα
δύο δαπέδων διαφορετικής στάθμης καί διαφορετικού τύπου:

α) ένός χαλικόστρωτου δαπέδου τό όποιο βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επί-
πεδο μέ τον στυλοβάτη, δηλαδή σέ ύψος 0,79 μ. πάνω άπό τήν εύθυντηρία, καί

663. Πρβ. Α. Νακαςης, Ό ναός τής Αθηνάς Μακίστου, Δημοσιεύματα τοΰ Αρχαιολογικού Δελ-
τίου, 87, Αθήνα 2004, σ. 182.

664. Knell, Tauropolos, σ. 42.

665. Για τούς ύπολογισμούς του, γιά παράδειγμα, ό Knell προϋποθέτει δτι δλα τά μεταξόνια
είναι μεταξύ τους ϊσα και δτι δλοι οί κίονες τής περίστασης είχαν τήν ϊδια διάμετρο. Γιά τή μή
κανονικότητα τών άναλογιών στούς πρώιμους κλασικούς ναούς βλ. Α. Νακαςης, Ή αρχιτεκτο-
νική τοϋ ναοΰ τής Αθηνάς Μακίστου (διδ. διατρ., ΕΜΠ 1997), σ. 131 σημ. 410.
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β) ένός πλακόστρωτου δαπέδου, τό όποιο βρίσκεται 0,16 μ. ψηλότερα άπό
τό πρώτο, δηλαδή 0,95 μ. πάνω άπό τήν εύθυντηρία.

Χαλικόστρωτο δάπεδο

Στο κέντρο περίπου τοϋ δαπέδου τοϋ βόρειου και τοϋ νότιου πτεροϋ και σέ
επαφή μέ τά σωζόμενα τμήματα τοϋ στυλοβάτη παρατηρούνται σήμερα υπολείμ-
ματα χαλικόστρωτης έπίστρωσης, ή όποία άποτελεΐται άπό πολύ μικρού, μικρού
(0,004 - 0,005 μ.) και μεσαίου μεγέθους επιμήκη βότσαλα, χαλίκια καί μικρές πέ-
τρες (κάποια άπό αύτά μέ αιχμηρές προεξοχές)666 (πίν. 116, β, 119). Ή άνθεκτική
αύτή στρώση δέν μπορεί νά είναι τίποτε άλλο έκτος άπό χαλικόστρωτο δάπεδο,
τό όποιο, άν κρίνουμε άπό τή σημερινή άντίθεση μεταξύ τών βαθυγάλαζων, πορ-
τοκαλόχρωμων, έρυθρωπών καί λευκών βοτσάλων, θά πρέπει κατά τήν περίοδο
χρήσης της νά είχε ένα έντονα πολύχρωμο αισθητικό άποτέλεσμα667.

Τό δάπεδο αύτό διατηρείται καί στά δύο πτερά κατά χώραν. Βρίσκεται στήν
ίδια στάθμη μέ τήν άνω έπιφάνεια τοϋ λίθων τοϋ βόρειου καί τοϋ νότιου στυ-
λοβάτη καί σώζεται σέ έκταση τόση όσο καί οί σωζόμενοι λίθοι του (πίν. 119).
Δέν μπορεί σήμερα νά έξακριβωθε! άν ή χαλικόστρωτη έπίστρωση συνεχι-
ζόταν προς τά δυτικά, τά άνατολικά καί τό κέντρο, κάλυπτε δηλαδή ολόκληρο
τό δάπεδο καί τών τεσσάρων πτερών ή μόνο τις περιοχές κατά τό μέσον τών
μακρών πλευρών, καί μάλιστα κοντά στόν στυλοβάτη668. Δύο στοιχεία ώστόσο
συνηγορούν ύπέρ μιάς έπιλεκτικής τοποθέτησής του: πρώτον ή άπουσία του
άπό τήν περιοχή τών σωζόμενων λίθων τοϋ δυτικοϋ στυλοβάτη καί δεύτερον ή
συμμετρική ένθεσή του σέ μία λωρίδα μήκους περ. 2,5 έως 3 μ. κατά μήκος τών
μακρών πλευρών στο μέσον περίπου τοϋ ναοϋ. Είναι πιθανό, λοιπόν, νά έχου-
με μιά σκόπιμη ύπογράμμιση τοϋ χώρου στά σημεία αύτά. Μιά σκέψη γιά τή
συμμετρική τοποθέτηση τοϋ χαλικόστρωτου θά μποροϋσε νά είναι ότι διακο-
σμούσαν προθαλάμους εισόδων. "Ισως δηλαδή νά είχαμε άνοίγματα στο κέντρο
τών μακρών πλευρών, μεταξύ τών κεντρικών κιόνων τά όποία διακοσμούνταν
(μόνο στό σημείο αύτό) μέ χαλικόστρωτο δάπεδο. Τό φαινόμενο είναι άσυνή-
θιστο, όχι όμως τελείως άγνωστο, άφοϋ ύπαρξη εισόδων κατά τό μέσον τών
μακρών πλευρών είναι γνωστή άπό τόν λεγόμενο ναό τής Δήμητρας καί τής
Κόρης στόν Θορικό669, ό όποιος πρόσφατα άναπαραστάθηκε ώς διπλή δωρική

666. Συνδετικό ύλικό δέν κατέστη δυνατό νά έντοπιστεϊ μέ γυμνό μάτι.

667. Τό μαύρο χρώμα σέ κάποια άπό αύτά δείχνει νά προέρχεται άπό καύση.

668. Γιά πιθανό «pebble paving» στό δάπεδο κάνει λόγο καί ή Hollinshead, Sanctuaries of
Artemis, a. 71.

669. Β. Σταης, Άνασκαφαί έν ©ορικώ, ΠΑΕ 1893, σ. 17 πίν. Β, 2.
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στοά670. Γιά τή χρονολόγηση αύτοϋ τοϋ δωρικού κτιρίου τοϋ Θορικοϋ έχει προ-
ταθεί τόσο ή άρχή671 όσο κάι τό γ ' τρίτο672 τοϋ 5ου αί. π. Χ.

Χαλικόστρωτα ή βοτσαλόστρωτα δάπεδα όμοια μέ αύτά τοϋ ναοϋ τής Αρτέ-
μιδος Ταυροπόλου ύπάρχουν έπίσης καί σέ άλλους ναούς. Σύμφωνα μέ τις έρευ-
νες τού Dieter Salzmann, κατά τήν άρχαϊκή έποχή χαλικόστρωτα δάπεδα άπαν-
τοϋν στό ιερό τής Αρτέμιδος Όρθιας στή Σπάρτη, στό ιερό τού Ποσειδώνος στά
"Ισθμια, στό Καλαπόδι, στο 'Ηραίο τής Δήλου, στόν ναό τοϋ Απόλλωνος στούς
Δελφούς, στόν ναό τής Καλυδώνας καί στή Λατώ. Ώστόσο, μέ έξαίρεση τό δάπε-
δο άπό τό ναό στή Λατώ, τά άρχαϊκά δάπεδα δέν είναι πολύχρωμα. Ή πολυχρω-
μία φαίνεται ότι έμφανίζεται άπό τά τέλη τού 5ου αί. π.Χ. καί μετά673.

Πλακόστρωτο δάπεδο

Οί πλάκες ΔΠ 1 - ΔΠ 3 στό ΝΑ τμήμα τοϋ νότιου πτερού φαίνεται νά άποτε-
λοϋν ύπολείμματα ένός πλακόστρωτου δαπέδου. Οί ΔΠ 1 καί ΔΠ 2 διατηρούνται
κατά χώραν (πίν. 118, β). Ή ΔΠ 3 έχει μετακινηθεί καί βρίσκεται σήμερα μερικά
μέτρα πεσμένη δυτικότερα τών ύπόλοιπων δύο. Οί ΔΠ 1 καί ΔΠ 2 βρίσκονται
στο 'ίδιο ΰψος μέ τις πλάκες δαπέδου τοϋ σηκοϋ, άν καί ή νότια πλευρά τους βρί-
σκεται σέ κεκλιμένη θέση, γεγονός πού ύποδεικνύει καθίζηση τού δαπέδου τοϋ
πτερού.

β. Δάπεδο σηκοϋ

Τό δάπεδο τοϋ σηκοϋ βρίσκεται στό ίδιο περίπου οριζόντιο έπίπεδο μέ τό
πλακόστρωτο δάπεδο τοϋ πτερού, δηλαδή περίπου 0,95 μ. ψηλότερα άπό τήν
εύθυντηρία.

Στό άνατολικό δωμάτιο (σηκό) τοϋ ναοΰ διατηρήθηκαν έπτά πώρινες πλάκες
(ΔΣ 1 - ΔΣ 7), έκ τών όποιων οί έξι (ΔΣ 1 καί ΔΣ 3 - ΔΣ 7) φαίνεται λίγο ή πολύ
νά έχουν διατηρηθεί στή θέση τους. Οί πλάκες τοΰ σηκοϋ βρίσκονται στήν ίδια
στάθμη καί είναι στή σύσταση καί στήν έπεξεργασία τους όμοιες μέ αύτές τών
πτερών (ΔΠ 1 - ΔΠ 3). Ή πλάκα ΔΣ 1 φαίνεται ότι βρίσκεται κατά χώραν καί
φέρει άναθύρωση πλάτους 0,07 μ., άρα συνδεόταν οριζόντια μέ κάποια άλλη. Ή
διάταξη τοϋ πλακόστρωτου δέν μπορεί νά έξακριβωθει, οί πλάκες τοϋ άνατο-

670. Β. Χ. Πετρακος, Έργον 1996, σ. 22-23 είκ. 44-45- Του Ιδιου, Έργον 1997, σ. 23-24 είκ. 12.

671. Σταης,ο.τι. (σημ. 669), σ. 17.

672. J. S. Boersma, Athenian Building Policy from 561/0 to 405/4 B.C., Groningen 1970, σ. 188
άρ. 54, h (βιβλιογραφία).

673. D. Salzmann, Untersuchungen zu den antiken Kieselmosaiken von den Anfängen bis zum
Beginn der Tesseratechnik, Archäologische Forschungen, 10, Berlin 1982, σ. 48.
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λικοϋ άκρου τοϋ οηκοϋ εΐναι ώστόσο στενόμακρες, ένώ ή μόνη σίγουρη τοϋ
έσωτερικοϋ του, ή ΔΣ 1, σχεδόν τετράγωνη (διαστάσεις 0,66 x 0,63 χ 0,15 μ.). Ή
ΔΣ 2, ή όποία σώζεται σήμερα στό κέντρο τοϋ σηκοϋ, δέν μας προσφέρει κάποιο
άσφαλές στοιχείο σχετικά, άφοϋ είναι άποσπασματική (οί σωζόμενες διαστάσεις
κυμαίνονται άπό 0,34 - 0,38 έως 0,42 - 0,55 μ., πίν. 7,116, β).

ΕΙΣΟΔΟΙ

α.Έσωτερικές είσοδοι

Όπως προαναφέρθηκε, ή ΔΣ 5 (πίν. 118, α) μπορεί λόγω φθοράς νά έκληφθεΐ
ώς εικόνα έσωτερικής εισόδου πού συνδέει τό άνατολικό πτερό μέ τόν σηκό, πού
έχει φθαρεί άπό τή συχνή χρήση. Τό πλάτος της είναι 0,65 μ., όσο περίπου καί
τής έσωτερικής εισόδου πού συνδέει τόν σηκό μέ τό άδυτο (πλάτος άνοίγματος
0,62 μ., πίν. 117, α). Οί έσωτερικές είσοδοι δηλαδή είχαν μικρές διαστάσεις άφοϋ
χωροϋσαν μόνο ένα άτομο. Ή διπλανή πωρόπλινθος Θ 54 έμφανίζει ορθογώνια
έντορμία διαστάσεων 0,18 x 0,009 μ. (πίν. 117, α). Καί στις δύο περιπτώσεις ή είσο-
δος δέν έχει τοποθετηθεί άκριβώς στό κέντρο τών τοίχων άλλά λίγο δεξιά του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή ύπαρξη τοιχίου μπροστά άπό τό άνατολικό δά-
πεδο (άνοιγμα) τοϋ σηκοϋ (πίν. 118, α). Τό τοιχίο αύτό άποτελεΐται άπό 10 επι-
μήκεις μικρούς λίθους μεγίστου πλάτους 0,24 μ. καί ύψους περ. 0,13 μ., καμ-
πυλωμένους στήν άνω τους έπιφάνεια, μέ κατεύθυνση παράλληλη πρός τήν
άνατολική πλευρά τοϋ σηκοϋ. Τό ύψος τής άνω έπιφάνειας τού τοίχου αύτοϋ
είναι σχεδόν τό ίδιο μέ αύτό τοϋ δαπέδου τοϋ σηκοϋ. Μέ τόν τρόπο αύτό άπο-
τελοϋσε ένα εΐδος έλαφρά χαμηλωμένης λωρίδας άπό μικρές πέτρες, ή όποία
πλαισιώνει τήν περιοχή τής εισόδου. "Ισως άποτελοϋσε ένα είδος βαθμίδας
μπροστά άπό τήν είσοδο, πράγμα πού ύποδηλώνει ότι ύπήρχε ύψομετρική δια-
φορά μεταξύ τοϋ δαπέδου τοϋ άνατολικοϋ πτερού καί τοϋ δαπέδου τοϋ σηκοϋ.

Ενδιαφέρουσα κατασκευαστική λεπτομέρεια άποτελοϋν καί τέσσερις μι-
κροί λίθοι άπό λευκό μάρμαρο οί όποιοι βρίσκονται στή βόρεια προέκταση
αύτοϋ τοϋ τοιχίου καί έχουν σφηνωθεί στήν άκρη τής ΒΑ πλευράς τοϋ σηκοϋ,
μπροστά άπό τήν πωρόπλινθο Θ 51 τοϋ θεμελίου (πίν. 117, β). Ή χρήση τών
μικρών αύτών λίθων άπό μάρμαρο είναι άγνωστη.

β.'Εξωτερικές είσοδοι

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, δέν μπορούμε νά άποκλείσουμε τό ένδεχόμενο
έξωτερικές είσοδοι νά ύπήρχαν καί στις μακρές πλευρές.
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ΘΡΙΓΚΟΣ

Δέν ύπάρχει κανένα στοιχείο γιά το έπιστύλιο καθώς κάι γιά τό οριζόντιο
γείσο τών στενών πλευρών (ύπαέτιο γείσο), άλλά ούτε και γιά τό γείσο τών
μακρών πλευρών. Κάπως καλύτερη είναι ή κατάσταση μέ τή ζωφόρο: Τό μικρό
θραύσμα τού πώρινου τριγλύφου πού σώθηκε (Α 41, πίν. 25, 130) έπαρκεΐ γιά
νά ύπολογιστεί τό άρχικό του πλάτος. Όπως άναφέρθηκε παραπάνω, τά τρί-
γλυφα είχαν καθαρό πλάτος περ. 0,342 μ. (= 0,048 + 0,066 χ 3). Είναι άγνωστο
άν ό ναός άκολουθούσε τις κλασικές άναλογίες, γιά νά ύπολογίσουμε και τό
πλάτος τής μετόπης. Τό θραύσμα Α 42 (πίν. 25, 130) προέρχεται άπό μετόπη ή
άπό άνω μέρος τριγλύφου καί πρόκειται γιά κεφαλή πλάτους 0,090 μ.

ΑΕΤΩΜΑ

Δέν γνωρίζουμε άν τό άέτωμα διέθετε γλυπτά διάκοσμο.
ΚΕΡΑΜΩΣΗ

Οί σωζόμενες πήλινες κεραμίδες έκπροσωποΰν δύο στέγες κορινθιακού τύπου,
οί όποιες χρονολογούνται στήν πρώιμη κλασική και στήν ώριμη κλασική έποχή,
καί μία στέγη λακωνικού τύπου, ή όποία δέν μπορεί νά χρονολογηθεί.

α.Στέγες κορινθιακού τύπου

Άκολουθώντας τόν ορισμό τοΰ Νικόλαου Καλτσά, μέ τόν όρο «κορινθιακού
τύπου» έννοοΰμε κεραμίδες καί κεραμώσεις, στίς όποιες, σέ άντίθεση μέ αύτές
τού λακωνικού τύπου, δέν κυριαρχούν οί καμπύλες άλλά οί έπίπεδες έπιφά-
νειες674. Έδώ χρησιμοποιείται δηλαδή ό όρος μέ τήν έννοια πού δηλώνει τόν
τύπο καί όχι τήν πραγματική καταγωγή τών κεραμίδων άπό τήν Κόρινθο675. Οί
στέγες κορινθιακού τύπου άποτελούνται, ώς γνωστόν, άπό έπίπεδες πλάκες
στρωτήρων πού τοποθετούνται κλιμακωτά κατά τήν κλίση τής στέγης καί άπό
καλυπτήρες μέ άμφικλινή ράχη πού τοποθετούνται πάνω στούς άρμούς τών
στρωτήρων.

674. Για τόν ορισμό αύτό, καθώς καί για παράθεση τών φιλολογικών μαρτυριών σχετικά μέ
τήν άναγωγή τοΰ τύπου αύτοΰ στήν Κόρινθο, βλ. Ν. Ε. Καλτςας, Πήλινες διακοσμημένες κερα-
μώσεις άπό τή Μακεδονία, Δημοσιεύματα τοϋ Αρχαιολογικού Δελτίου, 37, Αθήνα 1988, σ. 15 κ.έ.,
όπου παραπομπές σέ παλαιότερη βιβλιογραφία.

675. Γιά κεραμίδες κορινθιακού τύπου πού προέρχονται άπό πραγματικά κορινθιακά
έργαστήρια βλ. J. Heiden, Korinthische Dachziegel. Zur Entwicklung der korinthischen Dächer,
Europäische Hochschulschriften, Archäologie, 16, Frankfurt a.M. 1987.
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Μέ βάση το ύλικό στό Μουσείο Βραυρώνος οί κεραμίδες κορινθιακού τύπου
τού ναού τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου άντιπροσωπεύουν μία πρώιμη κλασική (τέ-
λος 6ης περιόδου) καί μία ώριμη κλασική (τέλος 7ης περιόδου) στέγη. Άπό τήν
πήλινη κεράμωση τής 6ης περιόδου σώθηκαν 14 τεμάχια: ένα θραύσμα έπαέτιδος
σίμης (Α 14, πίν. 20,129) άπό τή στέγη τών στενών πλευρών καί πέντε θραύσματα
ήγεμόνων στρωτήρων (Α 6 - Α 10, πίν. 15-18,125-127), καθώς καί πέντε θραύσματα
ήγεμόνων καλυπτήρων άπό τις μακρές πλευρές (Α 1 - Α 5, πίν. 12-14, 123-124).
Σώθηκαν έπίσης τρία θραύσματα κορυφαίων καλυπτήρων (Α 11 - Α 13). Λόγω
τοϋ άποσπασματικοϋ τους χαρακτήρα, είναι άγνωστο άν ό καλυπτήρας Α 16 καί
οί στρωτήρες Α 17 - Α 20 (πίν. 22) ήταν ήγεμόνες ή άγελάίοι. Ελλείψει στοιχείων
έδώ θεωρούνται άγελαιοι. Τό πλήθος τών άγελαίων κεραμίδων τοϋ ναοϋ φαίνε-
ται ότι είτε δέν σώθηκε είτε δέν περισυλλέχθηκε κατά τήν άνασκαφή. "Ενα μόνο
θραύσμα κορυφαίου καλυπτήρα χρονολογείται στήν 7η περίοδο (Α 15, πίν. 21,
129) καί έκπροσωπει τήν ώριμη κλασική στέγη τοϋ ναοϋ.

Ή πρώιμη κλασική στέγη

Έπαέτιδα σίμη

Ό πηλός τοϋ τεμαχίου τής έπαέτιδος σίμης Α 14 (πίν. 20, 129) τόσο στον
πυρήνα όσο καί στήν έπιφάνειά του είναι λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (5 YR 7/4
pink), φέρει έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας καί είναι άναμεμιγμένος μέ
άρκετά μεγάλα καστανέρυθρα πήλινα έγκλείσματα μήκους περ. 0,005 μ., τά όποια
τοϋ δίνουν σταθερότητα. Τό έπίχρισμα, τό όποιο άποτελοϋσε τό ύπόστρωμα τής
ζωγραφικής έπιφάνειας, είναι κίτρινο (10 YR 8/3 very pale brown). Ή διακόσμηση
έχει έκτελεσθεΐ μέ τήν έρυθρόμορφη τεχνική. Τά σωζόμενα χρώματα είναι
κίτρινο, μελανόφαιο καί κόκκινο (Παράρτημα I, διάγραμμα 8, άρ. Α 14).

Ό Α 14 έμφανίζει τή διακόσμηση καί τή διατομή πού συναντάται στις πήλινες
πρώιμες κλασικές σίμες τής άθηναϊκής άκρόπολης. Μιά πολύ καλή εικόνα γιά τό
σχήμα καί τήν ολοκληρωμένη διακόσμηση τοϋ Α 14 μάς προσφέρει ή σίμη τύπος
XIV τής Άκρόπολης τών Αθηνών, πού, σύμφωνα μέ τον Ernst Buschor, προέρχεται
άπό δεξί σκέλος τοϋ άετώματος ένός άπό τά πρώτα μεταπερσικά κτίσματα676. Ή
τομή τοϋ κυρίως μέρους τόσο στή Λούτσα όσο καί στήν Αθήνα έχει τή μορφή έπι-
μηκυσμένου άνάστροφου λέσβιου κυματίου (cyma reversa). Άν κρίνουμε άπό τήν
άθηναϊκή σίμη, τό μή σωζόμενο άνω τμήμα τού Α 14 θά ήταν κυρτό (πίν. 27).

Μέ βάση τή διακόσμηση τής σίμης τύπος XIV τής άθηναϊκής Άκρόπολης,
τό διακοσμητικό σύστημα τοϋ Α 14 μπορεί νά άποκατασταθεΐ ώς έξής: Ή κύ-

676. Ε. Buschor, Die Tondächer der Akropolis. I. Simen, Berlin-Leipzig 1929, σ. 29 είκ. 32, 35,
τύπος XIV.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

203

ρια διακόσμηση αποτελούνταν άρχικά άπό δύο τρέχουσες οριζόντιες ζώνες μέ
εναλλάξ τοποθετημένους λωτούς όρθιους και άνάστροφους καί έννεάφυλλα
άνθέμια έγγεγραμμένα μέσα σέ ημικύκλια στήν κάθε μιά άπό αύτές. Στις δύο
οριζόντιες σειρές τό έναλλασσόμενο θέμα έπαναλαμβάνεται άντίστροφα. Τή
νοητή διαχωριστική γραμμή τών δύο σειρών άποτελούσαν τά σημεία ένωσης
τών δύο ζωνών: Πρόκειται γιά ζώνη άπό τρέχουσες σπείρες μέ όλόβαφους κόκ-
κινους δίσκους στο έσωτερικό τους. Στό άνω τμήμα τής σίμης ή μή σωζόμενη
ταινία θά πρέπει άρχικά νά ήταν διακοσμημένη μέ κλαδί ελιάς, όπως στήν περί-
πτωση τής σίμης τύπος XIV τής άθηναϊκής Ακρόπολης (πίν. 27).

Ή σίμη τής άθηναϊκής άκρόπολης είναι πανομοιότυπη μέ αύτήν τοϋ ναοϋ
τής Ταυροπόλου καί, όσον άφορά τις διαστάσεις, ή άθηναϊκή σίμη έχει ύψος
0,196 μ.677 Τό ίδιο φαίνεται ότι ήταν άρχικά καί τό ϋψος τοϋ Α 14 (πίν. 27). Άν
κρίνουμε άπό τήν έρυθρή ταινία στήν κάτω της έπιφάνεια, ή έπαέτιδα σίμη τοϋ
ναοϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου προεξείχε τουλάχιστον 0,05 μ. τοΰ καταέτι-
ου γείσου. Ή σίμη XIV τής άθηναϊκής Άκρόπολης προεξείχε άντιστοίχως 0,040
έως 0,045 μ. τοϋ λίθινου καταέτιου γείσου678.

'Ηγεμόνες στρωτήρες

Ό πηλός τών πέντε τεμαχίων τών ήγεμόνων στρωτήρων Α 6 - Α 10 (πίν. 15-
18, 125-127) τόσο στόν πυρήνα όσο καί στήν έπιφάνειά του είναι πορώδης καί
τό χρώμα του κυμαίνεται άπό άνοικτοκάστανο (10 YR 7/4 very pale brown, A 6 -
A 7, A 10) καί άνοικτό έρυθροκάστανο (5 YR 6/3 light reddish brown, A 9) έως
καί κιτρινωπό (2.5 Y 7/3 pale yellow, A 8). Σέ όλες τις περιπτώσεις ό πηλός είναι
άναμεμιγμένος μέ γκρίζα πετραδάκια μέ μήκος πού κυμαίνεται άπό 0,003 έως

0.006 μ., τά όποια τοϋ δίνουν τήν άπαραίτητη σταθερότητα. Σέ κάποιες περι-
πτώσεις ύπάρχει συνδυασμός γκρίζων καί λευκών (Α 6) ή γκρίζων καί έρυθρών
(Α 7) λίθινων έγκλεισμάτων. Τό έπίχρισμα, τό όποιο άποτελοΰσε τό ύπόστρωμα
τής ζωγραφικής έπιφάνειας, είναι παχύ λευκοκίτρινο (5 Υ 8/3 pale yellow). Ή
διακόσμηση έχει έκτελεσθεΐ μέ τήν έρυθρόμορφη τεχνική. Τά σωζόμενα χρώματα
είναι λευκοκίτρινο, μελανόφαιο, μελανό, άνοικτέρυθρο καί έρυθρό (Παράρτημα

1, διάγραμμα 8, άρ. Α 6 - Α 10).

Οί Α 6 - Α 10 άνήκουν στόν ίδιο τύπο ήγεμόνων στρωτήρων. Τό ότι έχουν
άκριβώς τό ίδιο ϋψος μετώπου, τήν ίδια διατομή, τήν ίδια σύσταση πηλού καί
άκριβώς τήν ίδια διακόσμηση δείχνουν ότι προέρχονται άπό τήν ίδια στέγη. Οί
συνθήκες εύρεσης ύποδηλώνουν ότι οί Α 6 - Α 8 προέρχονται άπό τις άπολήξεις τής
στέγης τής βόρειας μακράς πλευράς, ένώ οί Α 9 - Α 10 άπό τις άπολήξεις τής νότιας.

677. Αύτόθι, σ. 29 άρ.Κ81.

678. Αύτόθι, σ. 30.
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Όλα τά σωζόμενα δείγματα διακοσμούνται μέ πλοχμό. Τά καλύτερα παράλ-
ληλα ώς πρός τον τύπο καί τή διακόσμηση προέρχονται άπό τήν Ακρόπολη
τών Αθηνών679, άπό τό ίερό τής Νεμέσεως στον Ραμνούντα, όπου κατά τον
Πετράκο πρέπει νά συσχετίζονται μέ τήν άρχική κεράμωση τού μικρού ναού680,
καί άπό τό ίερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα681. Συναφής είναι καί ή διακό-
σμηση τών ήγεμόνων στρωτήρων τής θόλου τής Αγοράς τών Αθηνών, ή όποία,
μέ βάση άνασκαφικά δεδομένα, κτίστηκε τό 470-460 π.Χ.682 Όλα τά παράλ-
ληλα είναι μεταπερσικά καί χρονολογούνται στή δεκαετία 470-460 π.Χ.

Ό ήγεμόνας στρωτήρας Α 7 μέ τήν όπή προσήλωσης (πίν. 16,125) άποδεικνύει
ότι οί ήγεμόνες στρωτήρες στερεώνονταν στά οριζόντια γείσα μέ (σιδερένιους)
ήλους683. Οί άβαθεΐς ορθογώνιοι τόρμοι (έγκοπές) πού σώθηκαν στις πλάγιες
πλευρές τών ήγεμόνων στρωτήρων Α 8 - Α 9 (πίν. 17) δείχνουν ότι έκει πρέπει νά
έμπαιναν μικρά έξάρματα τών διπλανών τους ήγεμόνων στρωτήρων. Τεκμηριώ-
νονται, λοιπόν, δύο μέθοδοι στερέωσης τών ήγεμόνων στρωτήρων: πρώτον κά-
θετη στερέωση μέ προσήλωση καί δεύτερον οριζόντια στερέωση μέ ένθεση έξαρ-
μάτων στις έγκοπές τών πλάγιων έπιφανειών. Όπως δείχνουν οί Α 8 καί Α 9 (πίν.
17), οί πλάγιες αύτές έγκοπές δέν είχαν τις ϊδιες διαστάσεις.

Άν κρίνουμε άπό τή γραπτή (άνοικτέρυθρη έως φαιοκόκκινη) ταινία κατά
τήν παρυφή τοϋ άνω καί κάτω τμήματος τών γωνιακών τεμαχίων τών ήγεμόνων
στρωτήρων Α 8 καί Α 9 (πίν. 17), τό μέτωπο τους προέβαλλε τών ύπερκείμενων
ήγεμόνων καλυπτήρων κατά 0,024 μ. (Α 8) έως 0,028 μ. (Α 9) καί τοϋ ύποκείμενου
οριζόντιου γείσου κατά 0,037 μ. (Α 8), 0,038 μ. (Α 6 - Α 7, πίν. 15-16), 0,039 μ. (Α 9)
καί 0,030 μ. (Α 10, πίν. 18).

Τό πλάτος τών ήγεμόνων στρωτήρων δέν έχει σωθεί. Από τά πανομοιότυπα
δείγματα τής Άκρόπολης τών Αθηνών προκύπτει ότι θά ήταν περ. 0,58 μ., δη-
λαδή δύο άττικούς πόδες.

Ό χρωματισμός τής κεράμωσης εΐναι χαρακτηριστικός γιά τά μνημεία τής
Άκρόπολης.

679. Buschor, Stirnziegel, σ. 17 είκ. 21, 24, 25, τύπος XVIII (ΰψος 0,072 μ., κατά τον Buschor
ανήκει σέ σίμη)· Χ. Βααςςοπουαου, Πήλινες διακοσμημένες κεραμώσεις άπό τήν άθηναϊκή Ακρόπολη.
Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 1988, Αθήνα 1989, σ. 25 άρ. 58, δίνει ΰψος 0,075 μ. (470-460 π.Χ.).

680. Β. Χ. Πετρακος, Ανασκαφή Ραμνοΰντος, ΠΑΕ 1985, σ. 4-5 άρ. 10 πίν. Ια.

681. Αποθήκες Μουσείου Βραυρώνος.

682. Η. Α. Thompson, The Tholos of Athens and its Predecessors, Hesperia Suppl., 4, Princeton
1940, έγχρωμος πίν.· Camp, δ.π. (σημ. 545), σ. 77 είκ. 52· Toy Ιδιου, The Archaeology of Athens,
New Haven 2004, σ. 101 είκ. 52. Ή διαφορά έγκειται στό δτι, στή θόλο τής Αγοράς, στή θέση
τών λογχόσχημων κεντρικών φύλλων χρησιμοποιήθηκαν άνθέμια.

683. Οί ήγεμόνες στρωτήρες τοποθετούνταν πρώτοι πάνω στή στέγη καί συγκρατούσαν
τούς ύπόλοιπους άγελαίους στρωτήρες. Ήταν καί οί μόνοι πού εΐχαν άνάγκη στερέωσης.
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'Ηγεμόνες καλυπτήρες

Ό πηλός τών πέντε τεμαχίων τών ήγεμόνων καλυπτήρων Α 1 - Α 5 (πίν. 12-
14, 123-124) τόσο στόν πυρήνα όσο κάι στήν έπιφάνειά του εΐναι πορώδης καί
τό χρώμα του ροδόχρωμο (7.5 YR 8/4 pink, Al), πορτοκαλόχρωμο (5 YR 7/6
reddish yellow, A 2) καί άνοικτοκάστανο (10 YR 7/4 very pale brown, A 3 - A 5).
"Οπως καί στήν περίπτωση τών ήγεμόνων στρωτήρων, ό πηλός είναι καί έδώ άνα-
μεμιγμένος με γκρίζα ή μελανά πετραδάκια, μέ μήκος πού κυμαίνεται άπό 0,004
έως 0,005 μ., τά όποια τοϋ δίνουν τήν άπαραίτητη σταθερότητα. Σέ μία περίπτω-
ση (Α 5) ύπάρχει συνδυασμός σκούρων γκρίζων καί πορτοκαλόχρωμων λίθινων
έγκλεισμάτων. Τό έπίχρισμα, τό όποιο άποτελοϋσε τό ύπόστρωμα τής ζωγρα-
φικής έπιφάνειας, είναι λευκοκίτρινο (2.5 Υ 8/2-8/3 pale yellow έως 10 YR 8/2
very pale brown). Ή διακόσμηση έχει εκτελεσθεί μέ τήν έρυθρόμορφη τεχνική.
Τά χρώματα είναι διαβρωμένα. Σώζεται μόνο τό έρυθρομέλανο/μώβ χρώμα (10 R
4/2 weak red) τών πλάγιων όψεων (Παράρτημα I, διάγραμμα 8, άρ. Α 1 - Α 5).

Οί Α 1 - Α 5 ήταν τοποθετημένοι στίς άπολήξεις τών μακρών πλευρών τής
στέγης πάνω άπό τόν άρμό δύο κάθε φορά ήγεμόνων στρωτήρων (βλ. γραφική
άποκατάσταση κεράμωσης μακρών πλευρών, πίν. 26). Τοϋτο προκύπτει άπό τό
έξής στοιχείο: Οί μικρές, παράλληλες πρός τις μακρές πλευρές άνωθεν προε-
ξοχές τών ήγεμόνων στρωτήρων, οί όποιες έχουν σωθεί μόνο στά άκρα τών τε-
μαχίων (Α 7, Α 9, πίν. 16-17, 125-126), δέν μπορεί νά είχαν άλλη χρησιμότητα
παρά αύτήν τών σφηνών γιά τή στερέωση τών ύπερκείμενων ήγεμόνων καλυ-
πτήρων, ώστε νά άποφευχθεΐ ό κίνδυνος ολισθήσεως. Οί ήγεμόνες στρωτήρες
είχαν, λοιπόν, τις πλάγιες πλευρές τους άνυψωμένες, σχηματίζοντας τή βάση
γιά τήν έδραση τών ήγεμόνων καλυπτήρων684. Ή παρατήρηση αύτή ένισχύεται
άπό τήν άπουσία οποιασδήποτε ένδειξης γιά τήν παρουσία παραέτιδος σίμης.

Οί διαστάσεις καί τό σχήμα τών πέντε σωζόμενων ήγεμόνων καλυπτήρων
πού είναι πανομοιότυπες καί ή κοινή σύσταση τοϋ πηλού τους ύποδηλώνουν
κατασκευή στίς ίδιες μήτρες.

Όσον άφορά τή διακόσμηση, φαίνεται ότι όλοι άκολουθούν τόν ίδιο τύπο,
ό όποιος σέ γενικές γραμμές πρέπει νά άκολουθεΐ τό πρότυπο διακοσμητικό
σύστημα τών ήγεμόνων καλυπτήρων τής άθηναϊκής Άκρόπολης τοϋ τύπου

684. Για τόν τρόπο πού τοποθετούνταν οί ήγεμόνες καλυπτήρες πάνω στούς ήγεμόνες
στρωτήρες πρβ. τό σχέδιο σέ Ορλάνδος, Άλίφειρα, είκ. 55. Στό σχέδιο φαίνεται δτι ή κάτω έπιφά-
νειά τοΰ ήγεμόνα καλυπτήρα παρουσιάζει μία κοιλότητα γιά νά δεχθεί τά πλάγια εξογκώματα
δύο γειτονικών στρωτήρων κοντά στούς άρμούς τους. Στή δική μας περίπτωση (πίν. 26) οί ήγε-
μόνες καλυπτήρες σταματοΰσαν τρία έκατοστά τουλάχιστον ψηλότερα άπό τό χείλος τής στέγης.
'Εφόσον δέν σώζονται οί βάσεις τών ήγεμόνων καλυπτήρων, είναι άγνωστο άν ή πρόσοψή τους
ήταν κατακόρυφη, δπως τών ήγεμόνων στρωτήρων, ή έκλινε πρός τά μέσα ή πρός τά έξω.
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Stirnziegel ΧΙΙ/ΧΙΙΙ685. Τό άνω μέρος τοϋ μετώπου έφερε άνθεμωτή επίστεψη
και τό κάτω έλικοειδή διακόσμηση, ή όποία σχημάτιζε ζεύγη σπειρών διευρυνό-
μενα πρός τά κάτω. Άπό τήν κάτω διακόσμηση σώζονται μόνο οί άνω άντωπά
διατεταγμένοι έλικες. Ή άνω διακόσμηση μπορεί νά άναπαρασταθεΐ μέ άρκετή
βεβαιότητα. Άπό έναν μικρό όλόβαφο λογχόσχημο ή ρομβοειδή πυρήνα έκφύ-
ονται τά ροπαλόσχημα φύλλα ένός μικρού δωδεκάφυλλου άνθεμίου, τό όποιο
περικλείεται άπό ένα όλόβαφο ήμικύκλιο. Άπό τό ήμικύκλιο αύτό ξεκινούν 11
κοίλα και γερμένα πρός τά έξω φύλλα ένός μεγάλου άνθεμίου, τών όποιων οί
κυκλικές άπολήξεις συμπίπτουν μέ τό περίγραμμα τοϋ άνω τμήματος τοϋ μετώ-
που τοϋ ήγεμόνα καλυπτή ρα686.

Τά καλύτερα παράλληλα γιά τούς Α 1 - Α 5 (πίν. 12-14,123-124) προέρχονται
άπό τήν Ακρόπολη τών Αθηνών687, καθώς καί άπό τό ίερό τής Νεμέσεως στόν
Ραμνούντα688. Παρόμοιος είναι καί ένας ήγεμόνας καλυπτήρας άπό τόν Κερα-
μεικό689, καθώς καί ένας άλλος πού άπεικονίστηκε πρόσφατα άπό τόν ναό τής
Αρτέμιδος Κολαινίδος στή Μερέντα Μαρκοπούλου690. Οί ομοιότητες πρός τις
άντίστοιχες κεραμίδες τής θόλου τής Αγοράς691 περιορίζονται στό παρόμοιο
περίγραμμα τοϋ ένδεκάφυλλου άνθεμίου. Όλα τά παράλληλα χρονολογούνται
στήν άμέσως μετά τά Περσικά περίοδο.

Κορυφαίοι καλυπτή ρες

Ό πηλός τών τριών τεμαχίων τών κορυφαίων καλυπτήρων Α 11 - Α 13 (πίν. 19-
20,127-128), τόσο στόν πυρήνα όσο καί στήν έπιφάνειά του, είναι πορώδης καί τό
χρώμα του ροδόχρωμο (7.5 YR 8/3 pink - 10 YR 8/3 very pale brown, A 11, A 13)
και πορτοκαλόχρωμο (7.5 YR 7/6 reddish yellow, A 12). Όπως καί στήν περίπτωση
τών ήγεμόνων στρωτήρων καί τών ήγεμόνων καλυπτήρων, ό πηλός είναι καί έδώ
άναμεμιγμένος μέ γκρίζα (Α 11, Α 13) ή καστανέρυθρα (Α 12) πετραδάκια μήκους
0,004 μ., τά όποία τοϋ δίνουν τήν άπαραίτητη σταθερότητα. Τό έπίχρισμα, τό
όποιο άποτελοϋσε τό ύπόστρωμα τής ζωγραφικής έπιφάνειας, είναι καί έδώ
λευκοκίτρινο έως λευκοπράσινο (5 Υ 8/2-8/3 pale yellow). Ή διακόσμηση έχει

685. Buschor, Stirnziegel, είκ. 59 πίν. 8.

686. Τό γεγονός ότι τό περίγραμμα τοϋ μετώπου άκολουθει τις κυκλικές απολήξεις τών
φύλλων τού άνθεμίου, καθώς καί τών άλλων διακοσμητικών θεμάτων, είναι φαινόμενο πού
πρωτοεμφανίζεται μετά τά μέσα τού 6ου αί. π.Χ., Καλτςας, δ.π. (σημ. 674), σ. 19.

687. Buschor, Stirnziegel, σ. 49 (Stirnziegel XV).

688. Πετρακος, Ίερό Νεμέσεως, σ. 173 άρ. 89' σ. 176 άρ. 106 πίν. 118β (βόρεια δεξαμενή,
στρώματα 4 καί 5).

689. Hübner, Dachterrakotten, σ. 74-76 είκ. 1-2 πίν. 57 άρ. 1.

690. Ο. Κακαβογιαννη - Β. Αργυρόπουλος, Ναός, Μερέντα, σ. 44 είκ. 4.

691. Thompson, δ.π. (σημ. 682), έγχρωμος πίν.
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έκτελεσθεϊ μέ τήν έρυθρόμορφη τεχνική. Τά σωζόμενα χρώματα εΐναι τό λευ-
κοκίτρινο έως λευκοπράσινο, τό σκούρο φαιοκάστανο καί τό έρυθρομέλανο/
μώβ (Παράρτημα I, διάγραμμα 8, άρ. Α 11 - Α 13).

Οί διαστάσεις καί τό σχήμα τών τριών σωζόμενων κορυφαίων καλυπτήρων
τής περιόδου 6 πού είναι πανομοιότυπες καί ή κοινή σύσταση τού πηλού τους
ύποδηλώνουν κατασκευή στίς ίδιες μήτρες.

Όσον άφορά τή διακόσμηση, οί Α 11 - Α 12 (πίν. 19) άκολουθοϋν τόν ίδιο
τύπο, ό όποιος σέ γενικές γραμμές πρέπει νά μοιάζει στό διακοσμητικό σύστημα
τών ήγεμόνων καλυπτήρων Α 1 - Α 5.

Όπως καί οί ύπόλοιπες σωζόμενες κεραμίδες κορινθιακού τύπου τής περι-
όδου 6, οί Α 11 - Α 13 έχουν πολύ καλά παράλληλα άπό τήν Ακρόπολη τών
Αθηνών καί χρονολογούνται στήν περίοδο άμέσως μετά τά Περσικά692.

Συμπερασματικά, όλα τά διαθέσιμα στοιχεία (σύσταση πηλού, διαστάσεις, δια-
κοσμητικό σύστημα) συνηγορούν στό ότι τά 14 τεμάχια κεραμίδων κορινθιακού
τύπου Α 1 - Α 14 προέρχονται άπό τήν ίδια πρώιμη κλασική στέγη693.

Ή ώριμη κλασική στέγη

Κορυφαίοι καλυπτήρες

Στή δεύτερη στέγη άνήκει σίγουρα μόνο ό κορυφαίος καλυπτήρας Α 15 (πίν. 21,
129, β).

Ό πηλός του τόσο στόν πυρήνα όσο καί στήν έπιφάνειά του εΐναι πορώδης
καί τό χρώμα του κιτρινωπό (10 YR 8/3 very pale brown), διαφορετικό δηλαδή
άπό τό τυπικό ροδόχρωμο έως άνοικτοκάστανο χρώμα πηλού τών κορινθιακών
κεραμίδων τής πρώιμης κλασικής στέγης. Ώστόσο, όπως καί στήν περίπτωση
τών κορινθιακών κεραμίδων τής πρωιμότερης στέγης, ό πηλός εΐναι και έδώ
άναμεμιγμένος μέ μελανά καί έρυθρά πετραδάκια μήκους 0,004 μ., τά όποια τοϋ
δίνουν τήν άπαραίτητη σταθερότητα. Τό έπίχρισμα, τό όποιο άποτελοϋσε τό
ύπόστρωμα τής ζωγραφικής έπιφάνειας, είναι και έδώ λευκοκίτρινο έως λευκο-

692. Πρβ. κάτι μεταξύ Buschor, Stirnziegel, σ. 63-64 είκ. 87-89 (Firstziegel II) = Βλαςςοπου-
λου, δ.π. (σημ. 679), σ. 22 άρ. 49 (περ. 480 π.Χ.), καί Buschor, Stirnziegel, σ. 66 είκ. 91 (Firstziegel
V), 470-460 π.Χ.

693. Ή διαπίστωση αύτή ένισχύεται άπό τις στυλιστικές παρατηρήσεις πού εΐχε κάνει ό
Buschor τό 1933 γιά τά συναφή άρχιτεκτονικά πήλινα άπό τήν άθηναϊκή Ακρόπολη. Κατά τόν
Buschor (Stirnziegel, σ. 49, 72 [Dach 17-21]), ό τύπος τοΰ ήγεμόνα καλυπτήρα Stirnziegel XV, ό
όποιος άποτελεΐ τό καλύτερο παράλληλο γιά τούς ήγεμόνες καλυπτήρες τής στέγης τοΰ ναοΰ
τής Ταυροπόλου (Α 1-5), συνδυάζεται στυλιστικά καλύτερα μέ τόν τύπο τής σίμης Sima XIV, ό
όποιος είναι πανομοιότυπος μέ τή δική μας έπαέτιδα σίμη Α 14.
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πράσινο (2.5 Υ 8/3 pale yellow). Τά χρώματα τής διακόσμησης δέν μπορούν νά
προσδιοριστούν (Παράρτημα I, διάγραμμα 8, άρ. Α 15).

Οί διαστάσεις και τό σχήμα τών τριών σωζόμενων κορυφαίων καλυπτήρων
τής περιόδου 6 πού είναι πανομοιότυπες καί ή κοινή σύσταση τοϋ πηλού τους
ύποδηλώνουν κατασκευή στις ίδιες μήτρες.

Όσον άφορά τή διακόσμηση, ό Α 15 πρέπει νά άντιγράφει τό διακοσμητικό
σύστημα τών κορυφαίων καλυπτήρων Α 11 - Α 12 καί κατ' έπέκταση τών ήγεμό-
νων καλυπτήρων Α 1 - Α 5: Τό διακοσμητικό του σύστημα άποτελεΐται στό άνω
του τμήμα άπό ένδεκάφυλλο άνθέμιο καί στο κάτω άπό έλικοειδεΐς βλαστούς
οί όποιοι διευρύνονται πρός τά κάτω. Μεταξύ τών έλίκων έκφύονται μικρότερα
άνθέμια. Δύο άπό αύτά είναι οριζόντια. Τό μικρό κάθετο άνθέμιο ήταν τρίφυλλο.
Τό διακοσμητικό σύστημα θυμίζει έντονα αύτό τής πρώιμης κλασικής στέγης.
Ή κύρια διακοσμητική διαφορά συνίσταται στήν άντικατάσταση τοϋ κεντρικού
πολύφυλλου άνθεμίου άπό ένα ρομβοειδές κόσμημα. Ή διακόσμηση τοϋ Α 15
βρίσκει άκριβεΐς άντιστοιχίες στά πρόσωπα ήγεμόνων καλυπτήρων άπό τή στέγη
τής στοάς τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα694 καί ένός ορθογωνίου κτη-
ρίου τής όδοϋ Νηλέως στήν Αθήνα695. Συναφείς διακοσμήσεις προέρχονται άπό
τή στέγη τοϋ κλασικού Πομπείου στον Κεραμεικό696, άπό μία στέγη στήν περι-
οχή τοϋ βουλευτηρίου τής Ελευσίνας697 καί άπό τή στέγη τοϋ κλασικού ναοϋ τοϋ
Ποσειδώνος στο Σούνιο698. Εκτιμούμε ότι, όπως καί στήν περίπτωση τής πρώιμης
κλασικής στέγης, έτσι καί έδώ ή διακόσμηση τών κορυφαίων καλυπτήρων τοϋ
ναοϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου ήταν παρεμφερής προς αύτήν τών ήγεμόνων
καλυπτήρων699 καί, άρα, παρόμοιους κορυφαίους καλυπτήρες μέ αύτούς τής δεύ-
τερης στέγης τοϋ ναοϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου θά είχαν καί τά προαναφερ-
θέντα δημόσια κτήρια.

694. Μπουρας, Στοά, σ. 117 είκ. 84· Hübner, Dachterrakotten, σ. είκ. 5a-b πίν. 62 άρ. 1 -2.

695. Φ. Δ. Σταυροπουλλος, Γ' Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ΑΔ, 20, 1965, Χρον., 47 σχ. 3
(άναπαράσταση) καί πίν. 41α. Βρέθηκε νοτίως τοϋ τοίχου Α, ό όποιος άποτελοΰσε τόν νότιο
τοίχο ένός ορθογώνιου κτίσματος και χρονολογήθηκε άπό τόν άνασκαφέα στό β' μισό τοϋ 5ου
αί. π.Χ.

696. Hübner, Dachterrakotten, σ. 96 άρ. 17 πίν. 58,1· σ. 96 άρ. 19 πίν. 61,1- Beilage 5.

697. Αύτόθι, σ. 89 είκ. 4, δεξιά· πίν. 61,2.

698. Α. Κ. Ορλάνδος, Ή γραπτή άρχιτεκτονική διακόσμησις τού έν Σουνίω ναοϋ τοϋ Πο-
σειδώνος, σέ: ΑΕ 1953-1954, Εις μνήμην Γεωργίου Π. Οικονόμου, Γ', Αθήναι 1961, σ. 6-7 είκ. 5-6.

699. Πρβ., γιά παράδειγμα, τήν ομοιότητα τοϋ κορυφαίου καλυπτήρα άπό τό κλασικό Πομ-
πείο (Hübner, Dachterrakotten, σ. 96 άρ. 20 πίν. 61, 3) μέ τόν τύπο τού ήγεμόνα καλυπτήρα άπό
τήν ϊδια στέγη (αύτόθι, Beilage 5). Έπίσης στήν περίπτωση τών κορυφαίων καλυπτήρων άπό τή
στοά τής Βραυρώνας ό Μπουρας (Στοά, σ. 118-119) διαπίστωσε οτι «τό κόσμημα [τοϋ κορυφαίου]
είναι παρεμφερές πρός τό τών ήγεμόνων».
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Κατά τήν Gerhild Hübner, οί στέγες τής στοάς τής Βραυρώνας (ή όποία χρο-
νολογήθηκε άπό τόν Χαράλαμπο Μπούρα «εις τήν περί τό 420 δεκαετίαν»)700, τοϋ
κλασικού Πομπείου (τήν όποία ή ίδια χρονολογεί γύρω στά 400 πΧ.) καί τοΰ κτη-
ρίου τής περιοχής τοΰ Βουλευτηρίου τής 'Ελευσίνας δέν άπέχουν χρονολογικά με-
ταξύ τους πάνω άπό μία, τό πολύ δύο δεκαετίες701. Μέ βάση αύτή τήν έκτίμηση, ή
δεύτερη στέγη τοΰ ναοΰ τής Ταυροπόλου μπορεί νά χρονολογηθεί στό διάστημα
άνάμεσα στό 420 καί τό 400 περ. π.Χ., μέ πιθανότερη τή χρονολόγηση στή δεκα-
ετία 420-410 π.Χ. λόγω καλύτερων ομοιοτήτων μέ τά δείγματα άπό τή στοά τής
Βραυρώνας.

Ή παρουσία ένός μόνο ώριμου κλασικού κορυφαίου καλυπτήρα σέ σύγκριση
μέ τό πλήθος τών πρώιμων κλασικών κεραμίδων, καθώς καί οί παρόμοιες δια-
στάσεις του, θά μπορούσε νά ύποδηλώνει ότι ό Α 15 χρησίμευσε στήν άντικα-
τάσταση ένός άπό τούς παλαιότερους κορυφαίους καλυπτήρες.

β.Στέγη λακωνικού τύπου

Ό τύπος στόν όποιο άνήκουν τά θραύσματα λακωνικών κεραμίδων Α 22 - Α 39
(πίν. 23-24) δέν έπιτρέπει χρονολόγηση, άφοϋ λακωνικά κεραμίδια άπό σύνολα
τής άρχαϊκής έως καί τή ρωμαϊκή έποχή έχουν τήν ίδια μορφή702. Συνεπώς, άπό τόν
τύπο τους καί μόνο δέν μπορούν νά χρονολογηθούν. 'Επίσης, οί χρωματικές δια-
βαθμίσεις τού πηλού τους φαίνεται νά είναι σχετικά ομοιογενείς (βλ. Παράρτημα I,
διάγραμμα 9).

Τό θραύσμα τοΰ λακωνικού καλυπτήρα Α 22 (πίν. 23) παρουσιάζει ξεχωριστό
ένδιαφέρον έπειδή φέρει έγχάρακτα σύμβολα, προφανώς τεκτονικά σημεία. Στήν
κάτω πλευρά φαίνεται νά έχει χαραχθεί τό γράμμα F. 'Επίσης δίγαμμα ή Ε τό όποιο
έχει προσαρτηθεί σέ Π φέρει ή ίδια κεραμίδα στήν άλλη της πλευρά, καθώς καί
ένα μικρότερο Ε άπό πάνω του. Τό δίγαμμα συνηθίζεται μέν σέ άρχαϊκές έπιγρα-
φές, ή διαμόρφωσή του όμως έδώ, όσο καί αύτή τού Ε, διαφέρει άπό τήν τυπική
διαμόρφωση τών γραμμάτων αύτών στήν Αττική κατά τήν άρχαϊκή έποχή703. Τά
χαράγματα αύτά δέν παρέχουν, λοιπόν, άσφαλείς χρονολογικές ένδείξεις.

700. Μπουρας, Στοά, σ. 159· πρβ. έπίσης Ekroth, Brauron, σ. 109 σημ. 243, καί Η. R. Goette,
Überlegungen zur Topothese von Gebäuden im antiken Brauron, AA 2005, σ. 32 σημ. 26.

701. Hübner, Dachterrakotten, σ. 142-143.

702. Ν. A. Winter, Greek Architectural Terracottas from the Prehistoric to the End of the Ar-
chaic Period, Oxford 1993, σ. 108 σημ. 54.

703. Σύγκρινε τον πίνακα σέ L. Η. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece. A Study of
the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the Eighth to the Fifth Centuries B.C.
Revised Edition, Oxford 1990, σ. 66 είκ. 26.



210

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΕΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΕΣ

Ή παρουσία λακωνικών κεραμίδων στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ τής Ταυρο-
πόλου θα μπορούσε να έξηγηθεϊ μέ πολλούς τρόπους: πρώτον, νά είναι αρχαϊκά
και να άποτελοϋν τεκμήρια μιας παλαιότερης τής πρώιμης κλασικής στέγης, ή
όποία δέν καλυπτόταν άπό κεραμίδες κορινθιακού τύπου· δεύτερον, νά είναι
κλασικά, έλληνιστικά ή άκόμη ύστερότερα. Στήν περίπτωση αύτή, θά είχαν
χρησιμοποιηθεί ώς δευτερεύον οικοδομικό ύλικό704.

ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ
α. Πωρόλιθος

Όλοι οί ορατοί λιθόπλινθοι, συμπεριλαμβανομένων αύτών τοϋ στυλοβάτη,
είναι άπό πωρόλιθο έξωτερικά άνοικτόφαιου χρώματος. Ή έπιφάνεια τοϋ πω-
ρολίθου είναι λεία καί πορώδης. Όπως δείχνουν τά έλάχιστα μέλη τής άνω-
δομής πού σώθηκαν (Α 40-42, πίν. 25, 130), πωρόλιθος χρησιμοποιήθηκε καί
γιά τά άνω μέρη τοϋ ναοϋ έκτος άπό τή στέγη του.

Τό σωζόμενο κάτω τμήμα τού ναού διατηρείται σέ άριστη κατάσταση χωρίς
έσωτερικές φθορές ή ρωγμές, πράγμα πού ίσως οφείλεται στήν άντοχή καί στήν
ομοιογένεια τοϋ συγκεκριμένου ύλικοϋ. Επίχρισμα στά διάφορα πώρινα μέλη
ώστόσο δέν παρατηρήθηκε. Τοϋτο ϊσως νά οφείλεται στή φθορά τήν όποία
ύπέστησαν οί πέτρες τόσο άπό τά βρόχινα όσο καί άπό τά θαλασσινά νερά.

Άν κρίνουμε άπό τό γεγονός ότι γιά όλα τά άρχιτεκτονικά σύνολα τοϋ ίεροϋ,
τά όποια προέρχονται άπό διαφορετικές χρονικές περιόδους, χρησιμοποιήθη-
κε πωρόλιθος, ή χρήση τού πωρολίθου γιά τήν κατασκευή τοϋ μεγάλου ναοϋ
πρέπει νά οφείλεται όχι σέ χρονολογικούς άλλά σέ τοπικούς λόγους. Άρα, ή
εξόρυξη τού πωρολίθου πρέπει νά έγινε άπό λατομείο πού βρισκόταν σχετικώς
κοντά στόν ναό. Είναι πολύ πιθανό νά προήλθε άπό τά λατομεία τής Βραυρώ-
νας, άφοϋ ή ομοιότητα τής έξωτερικής τους έπιφάνειας, τουλάχιστον μέ γυμνό
μάτι, είναι πολύ έντονη705.

β. Μάρμαρο

Τή μοναδική ένδειξη γιά χρήση μαρμάρου στόν ναό άποτελοϋν τέσσερις μι-
κροί λίθοι άπό λευκό μάρμαρο, οί όποιοι βρίσκονται σήμερα σφηνωμένοι στήν

704. Σύμφωνα μέ τήν G. Hübner (προσωπική έπικοινωνία), ή ταυτόχρονη χρησιμοποίηση κο-
ρινθιακών καί λακωνικών κεραμιδιών ώς δευτερεύοντος οικοδομικού ύλικοϋ ήταν δυνατή στήν
άρχαιότητα, δπως καί σήμερα.

705. Σύμφωνα μέ τόν Χ. Μπούρα, ή στοά τής Βραυρώνας δέν χτίστηκε άπό πωρόλιθο άλλά άπό
ένα εΐδος ψαμμιτικού πετρώματος (Μπουρας, Στοά, σ. 19 σημ. 21). Γιά τή θέση τών άρχαίων λατο-
μείων τής Βραυρώνας βλ. αύτόθι, σ. 19-22 πίν. 4-6, καί Goette, δ.π. (σημ. 700), σ. 34 είκ. 10, D καί 11.
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άκρη της ΒΑ πλευράς τοϋ σηκοϋ, μπροστά άπό τήν πωρόπλινθο Θ 51 τοϋ θεμε-
λίου (πίν. 117, β). Ή χρήση τών μαρμάρινων αύτών λίθων είναι άσαφής.

Κατά τά άλλα μάρμαρο δέν φαίνεται νά είχε χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον
γιά τούς κίονες, τις μετόπες καί τά τρίγλυφα. Βεβαίως, ϊχνη άπό τά κιονόκρανα
δέν σώζονται ώστε νά άποδειχθει τοϋτο και γι' αύτά τά άρχιτεκτονικά μέλη
όπου χρειάζεται μεγαλύτερη άντοχή.

γ. Πηλός

Τουλάχιστον ή πρώιμη κάι ή ώριμη κλασική στέγη τοϋ ναοΰ ήταν κατασκευα-
σμένη άπό όπτό πηλό (Α 1 - Α 15). Ή άνάλυση τής σύστασης και τών χρωμάτων
τού πηλού τών κεραμίδων δείχνει ότι ό πηλός είναι άττικός.

Σχεδόν όλα τά σωζόμενα μέλη τής κεράμωσης ήταν χρωματισμένα. Ή βασική
σύσταση τών χρωμάτων, ώς γνωστόν, είναι ό πηλός. Τά έπιχρίσματα ήταν
βαμμένα λευκοκίτρινα (κυρίως 2.5 Υ 8/2 pale yellow έως 5 Υ 8/3 pale yellow,
βλ. Παράρτημα I, διάγραμμα 8). Πάνω στό λευκοκίτρινο αύτό ύπόστρωμα
οί ήγεμόνες κέραμοι έφεραν γραπτά χρωματιστά διακοσμητικά θέματα. Τά
σωζόμενα χρώματα μέ τά όποια ήταν βαμμένη ή κεράμωση τοϋ ναοϋ ήταν τό
κόκκινο (10 R 4/4 weak red), τό άνοικτοκόκκινο (2.5 YR 4/2 weak red) καί τό
φαιομέλανο (10 R 4/2 weak red).

δ.Ξύλο, μόλυβδος, σίδηρος

'Άλλα ύλικά πού χρησιμοποιήθηκαν στήν κατασκευή τοϋ μεγάλου ναοϋ καί πρέ-
πει νά έννοηθοϋν είναι τό ξύλο, τουλάχιστον γιά τά δοκάρια τής στέγης, καί τό μέ-
ταλλο γιά τις γομφώσεις, τούς συνδέσμους ή γιά διάφορα έξαρτήματα τών θυρών.

Γιά τήν οριζόντια σύνδεση τών λιθοπλίνθων έχουμε τή μαρτυρία ύποδοχών
συνδέσμων σχήματος διπλού Τ. Οί ύποδοχές αύτές ήταν άρχικά μολυβδοχοη-
μένες. "Ιχνη μολυβδοχοημένων σιδερένιων συνδέσμων είναι ορατά άκόμη καί
σήμερα στούς λιθοπλίνθους τοϋ ναοϋ (πίν. 120).

Ό Α 7 (πίν. 16,125) άποδεικνύει ότι οί ήγεμόνες στρωτήρες έφεραν ίχνη άπό
ήλώσεις. Άν κρίνουμε άπό παράλληλα τής άθηναϊκής άκρόπολης, οί ήλοι αύτοί
θά ήταν άρχικά σιδερένιοι καί θά έφεραν μολυβδοχόηση.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Μέ βάση τις διαστάσεις τής εύθυντηρίας ό Knell καθόρισε τόν πόδα πού
χρησιμοποιήθηκε γιά τήν κατασκευή τοϋ ναοϋ. "Εδειξε ότι, άν ώς μονάδα μή-
κους χρησιμοποιηθεί ό άττικός ποϋς (= 0,294 μ.), τότε οί διαστάσεις τοΰ όρθο-
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γωνίου τοϋ θεμελίου, δηλαδή τής εύθυντηρίας, εΐναι περίπου 48 χ 72 πόδες706.
Ή μονάδα αύτή, ή όποία χρησιμοποιήθηκε στήν άττική-κυκλαδική άρχιτεκτο-
νική άπό τά μέσα τοϋ 6ου αί. π.Χ. καί έξής707, έπιβεβαιώνεται άπό τή χρήση τής
διάστασης τών 1,20 μ. γιά τό μήκος τών λιθοπλίνθων, πού 'ισοδυναμεί μέ τέσ-
σερις άττικούς πόδες, καθώς καί άπό τήν κάτω διάμετρο τών κιόνων, ή όποία
μετρήθηκε μεταξύ τοϋ 0,58 καί 0,60, είναι δηλαδή άκριβώς ίση μέ δύο άττικούς
πόδες (0,294 χ 2 = 0,588 μ.).

Κατάλογος των σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών τοϋ μεγάλου ναοϋ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 6 ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΪΚΗ/ΠΡΩΙΜΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Οί κεραμίδες τής στέγης

Κεραμίδες κορινθιακού τύπου (Α 1 - Α 14)

α. Ήγεμόνες καλυπτήρες μέ μέτωπο άνθεμωτοϋ σχήματος (ΑΙ-
Α 5)

Οί Α 1 - Α 5 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Α 1 (Λ 5α) - Άνω τμήμα μετώπου έρυθρό-
μορφου πήλινου άνθεμωτοϋ ηγεμόνα καλυ-
πτήρα κορινθιακού τύπου· πίν. 12, 123. -
"Υψ. μέγ. σωζ. 0,126 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,108 μ.
πάχ. μέγ. σωζ. 0,053 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
καθαρός πορώδης, μέ γκρίζα λίθινα έγκλεί-
σματα μήκ. έως 0,005 μ., ροδόχρωμος (7.5 YR
8/4 pink). Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: λευκοκίτρινο (2.5 Υ
8/3 pale yellow). Δ μετώπου άπό πάνω πρός τά
κάτω: ένδεκάφυλλο άνθέμιο, άπολεπισμένες
οί άπολήξεις τών άνώτερων φύλλων του.
Στόν πυρήνα τού άνθεμίου ένα άλλο μικρό-
τερο δωδεκάφυλλο άνθέμιο μέ μικρά ροπα-
λόσχημα/ριπιδιόσχημα φύλλα πού έκφύονται
άπό έναν όλόβαφο μελανό ρομβοειδή πυρήνα.
Τό μικρότερο αύτό άνθέμιο περιβάλλεται άπό
όλόβαφο, διαβρωμένου χρώματος, ήμικύκλιο.

Τά φύλλα τών δύο άνθεμίων εΐναι άφημένα
στό χρώμα τού έπιχρίσματος, δηλαδή είναι
λευκοκίτρινα. Πίσω όψη: Στό κάτω του τμήμα
σώζεται ή έπάλειψη τοϋ λευκοκίτρινου έπιχρί-
σματος. Πλάγιες δψεις και άνω όψη όλόβαφες
έρυθρομέλανες/μώβ (10 R 4/2 weak red).
A 2 (Λ 5β) - Άνω τμήμα μετώπου έρυθρό-
μορφου πήλινου άνθεμωτοϋ ήγεμόνα καλυ-
πτήρα κορινθιακού τύπου· πίν. 12,123. - "Υψ.
μέγ. σωζ. 0,142 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,103 μ. πάχ.
μέγ. σωζ. 0,077 μ. Σώζεται σέ άρκετά καλή
κατάσταση έκτός άπό μικρές άποκρού-
σεις στις πλευρές του. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
καθαρός πορώδης, πορτοκαλόχρωμος (5 YR
7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: λευκο-
κίτρινο (2.5 Υ 8/2 pale yellow). Ή βαφή τής
μετωπικής πλευράς είναι τελείως φθαρμένη.

706. Knell, Tauropolos, σ. 41 σημ. 13,14.

707. Η. Bankel, Der spätarchaische Tempel der Aphaia auf Aegina, Berlin-New York 1993, σ. 150
σημ. 412.
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Δ μετώπου άπό πάνω πρός τά κάτω: ένδεκά-
φυλλο άνθέμιο, άπολεπισμένες οί άπολήξεις
τεσσάρων φύλλων τής άριστερής πρός τόν
θεατή πλευράς. Στόν πυρήνα τοΰ άνθεμίου
ένα άλλο μικρότερο δωδεκάφυλλο άνθέμιο
μέ μικρά ροπαλόσχημα φύλλα πού έκφύονται
άπό έναν όλόβαφο λογχόσχημο πυρήνα. Τό
μικρότερο αύτό άνθέμιο περιβάλλεται άπό
όλόβαφο ήμικύκλιο. Άπό κάτω: Σώζονται οί
άνω έλικοειδεΐς άπολήξεις δύο κεντρικών
βλαστών, οί όποιοι προφανώς έκφύονταν
άρχικά άπό μία μή σωζόμενη σήμερα άκανθα
καί φαίνεται νά στηρίζουν τό άνθέμιο. Τά
κύρια διακοσμητικά θέματα (φύλλα τών
δύο άνθεμίων καί οί έλικες τών βλαστών)
είναι άφημένα στό χρώμα τοΰ έπιχρίσματος,
δηλαδή είναι λευκοκίτρινα. Πίσω όψη: καλυμ-
μένη μέ λευκοκίτρινο έπίχρισμα. Πλάγιες
δψεις καί άνω δψη όλόβαφες έρυθρομέλανες/
μώβ (10 R 4/2 weak red).
A 3 (Λ 5γ) - Άνω τμήμα μετώπου έρυθρό-
μορφου πήλινου άνθεμωτοΰ ήγεμόνα καλυ-
πτήρα κορινθιακού τύπου· πίν. 13, 124. -
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,137 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,100 μ.
πάχ. μέγ. σωζ. 0,058 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
καθαρός πορώδης, μέ μικρά μελανά λίθινα
εγκλείσματα, κιτρινωπός έως άνοικτοκά-
στανος (10 YR 7/4 very pale brown). Ε: τό 'ίδιο.
ΕΠ: λευκοκίτρινο (10 YR 8/2 very pale brown).
Δ μετώπου έχει διαβρωθεί τελείως, σώζεται
μόνο τμήμα τοΰ έπιχρίσματος στό κέντρο του,
δπου τά 'ίχνη δύο φύλλων τοΰ άνθεμίου. Πίσω
δψη: στά κάτω δύο τρίτα τοΰ άντικειμένου
σώζεται ή έπάλειψη τοΰ λευκοκίτρινου έπιχρί-

σματος. Πλάγιες δψεις καί άνω όψη όλόβαφες
έρυθρομέλανες (10 R 4/3 weak red).
A 4 (Ά 5δ) - Τμήμα μετώπου έρυθρόμορφου
πήλινου άνθεμωτοΰ ήγεμόνα καλυπτήρα
κορινθιακού τύπου· πίν. 13, 124. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,088 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,102 μ. πάχ. μέγ.
σωζ. 0,050 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός
πορώδης, μέ μικρά μελανά λίθινα έγκλείσματα
μήκους έως 0,005 μ., κιτρινωπός έως άνοικτο-
κάστανος (10 YR 7/4 very pale brown). Ε: τό
ϊδιο. ΕΠ: λευκοκίτρινο (2.5 Υ 8/3 pale yellow).
Δ μετώπου τελείως φθαρμένη. Πίσω δψη:
σώζεται σέ καλή κατάσταση ή έπάλειψη τοΰ
λευκοκίτρινου έπιχρίσματος. Πλάγιες όψεις
όλόβαφες έρυθρομέλανες/μώβ (10 R 4/2 weak
red).

A 5 (Λ 5ε) - Άνω τμήμα μετώπου έρυθρό-
μορφου πήλινου άνθεμωτοΰ ήγεμόνα καλυ-
πτήρα κορινθιακού τύπου· πίν. 14, 124. -
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,086 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,104 μ.
πάχ. μέγ. σωζ. 0,035 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
καθαρός πορώδης, μέ πολλά μικρά μελανό-
φαια (2.5 Υ 4/1 dark gray) καί έλάχιστα πορτο-
καλόχρωμα λίθινα έγκλείσματα μήκους έως
0,004 μ., άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4 very
pale brown). Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευκοκίτρινο (2.5
Υ 8/2 pale yellow). Δ μετώπου: σώζονται οί
άνω κυκλικές άπολήξεις τών άνώτερων έπτά
φύλλων τοΰ έξωτερικοΰ μεγάλου άνθεμίου, τά
όποια, άν κρίνουμε άπό τά σωζόμενα τμήματα,
είναι άφημένα στό χρώμα τοΰ έπιχρίσματος.
Πίσω όψη: σποραδικά ϊχνη λευκοκίτρινου
έπιχρίσματος. Πλάγιες δψεις καί άνω δψη
όλόβαφες έρυθρομέλανες (10 R 4/2 weak red).

β.Ηγεμόνες στρωτήρες (Α6-Α10)

Οί Α 6 - Α 8 βρέθηκαν στίς 19.8.1957 στήν τομή βορείως τοϋ ναοϋ. Οί Α 9 -
Α 10 βρέθηκαν στίς 24.11.1957 «έπί τοϋ πρώτου έξ άνατολών ογκολίθου παρά
τήν νότιαν πλευράν τοϋ ναοϋ».

Α 6 (Λ 1) - Θραΰσμα τοΰ πρόσθιου άκρου - Ύψ. 0,067 μ. μήκ. μέγ. σωζ. 0,155 μ. βάθ.
(μετώπου) έρυθρόμορφου πήλινου ήγεμόνα μέγ. σωζ. 0,089 μ. Π: Πυ: πορώδης, άνοικτο-
στρωτήρα κορινθιακοΰ τύπου· πίν. 15, 126. κάστανος (10 YR 7/4 very pale brown). Περι-
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έχει λίγες γκρίζες καί λευκές άσβεστολιθικές
προσμείξεις μήκους έως 0,004 μ. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ:
λευκοκίτρινο (5 Υ 8/2 pale yellow). Δ δψης:
διπλός πλοχμός. Αποτελείται έναλλάξ άπό
μελανές (10 YR 3/2 very dark grayish brown)
καί κόκκινες (10 R 4/2 weak red) σιγμοειδείς
ταινίες, ή καθεμιά άπό τις όποιες πλαισιώ-
νεται άπό λεπτότερες σιγμοειδείς ταινίες στό
λευκοκίτρινο χρώμα τοϋ έπιχρίσματος, ένώ
στό κέντρο τους περικλείουν μικρό όλόβαφο
δίσκο μελανού χρώματος διαμ. 0,014 μ. Σώζον-
ται τέσσερις παχιές ταινίες στό άνω μισό καί
πέντε στό κάτω καί συνολικά έννιά μελανοί
δίσκοι. Κατά τόν οριζόντιο κεντρικό άξονα
τοϋ μετώπου ό διπλός πλοχμός χωρίζεται στή
μέση άπό σειρά λογχοειδών φύλλων (σώζον-
ται τέσσερα ολόκληρα), μέ έπιμήκη κεντρική
νεύρωση καί κατεύθυνση πρός τα δεξιά. Τά
λογχοειδή αύτά φύλλα είναι άφημένα στό
χρώμα τοϋ έπιχρίσματος. Στήν άνω καί κάτω
έπιφάνεια τοΰ θραύσματος κατά τήν παρυφή
ύπάρχει ερυθρή ταινία πλ. μέγ. σωζ. 0,019 μ.
στήν άνω επιφάνεια καί 0,038 στήν κάτω. Ή
ερυθρή ταινία τής κάτω έπιφάνειας πλάτους
0,038 μ. χωρίζεται εύκρινώς άπό τήν ύπόλοιπη
κάτω επιφάνεια μέσω έντονης έγχάρακτης
ευθείας γραμμής καί προφανώς προεξείχε τοΰ
ύποκείμενου γείσου. Σέ έπιφάνεια πλάτους
0,026 μ. άκόμη σώζονται ίχνη κόκκινης βαφής,
ένώ στή συνέχεια ύπάρχει μόνο τό λευκοκί-
τρινο έπίχρισμα.

Α 7 (Λ 11) - Αριστερό γωνιακό θραύσμα τοΰ
πρόσθιου άκρου (μετώπου) έρυθρόμορφου
πήλινου ήγεμόνα στρωτήρα κορινθιακοΰ
τύπου μέ σωζόμενη προεξοχή στό πίσω του
τμήμα ΰψ. 0,011 μ.· πίν. 16, 125. - Ύψ. 0,066
μ. μήκ. μέγ. σωζ. 0,090 μ. βάθ. μέγ. σωζ. 0,107
μ. Π: Πυ: πορώδης, άνοικτοκάστανος (10 YR
7/3 very pale brown). Περιέχει πολλά γκρίζα
καί έρυθρωπά πετραδάκια μήκους έως 0,004
μ. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: παχύ λευκοπράσινο (5 Υ 8/2
pale yellow). Δ όψης: διπλός πλοχμός. Αποτε-
λείται έναλλάξ άπό φαιομέλανες (7.5 YR 3/1
very dark gray) καί άνοικτές κόκκινες (2.5 YR
4/2 weak red) σιγμοειδείς ταινίες, ή καθεμιά
άπό τίς όποιες πλαισιώνεται άπό λεπτότερες

σιγμοειδείς ταινίες στό χρώμα τοΰ έπιχρί-
σματος πού έχει πάρει τώρα πορτοκαλόχρωμη
(7.5 YR 7/8 reddish yellow) άπόχρωση, ένώ
στο κέντρο τους περικλείουν μικρό όλόβαφο
δίσκο φαιομέλανου χρώματος διαμ. 0,014 μ.
Σώζονται τρεις παχιές ταινίες στό άνω μισό
καί δύο στό κάτω καί συνολικά έξι φαιομέ-
λανοι δίσκοι. Κατά τόν οριζόντιο κεντρικά
άξονα τοΰ μετώπου ό διπλός πλοχμός χωρί-
ζεται στή μέση άπό σειρά λογχοειδών φύλλων
(σώζονται τρία), μέ έπιμήκη κεντρική νεύρωση
καί κατεύθυνση πρός τά δεξιά. Τά λογχοειδή
αύτά φύλλα είναι άφημένα στό χρώμα τοΰ
έπιχρίσματος. Στήν άνω και κάτω έπιφάνεια
τοΰ θραύσματος κατά τήν παρυφή ύπάρχει
άνοικτέρυθρη ταινία πλ. 0,023 μ. στήν άνω
έπιφάνεια καί 0,038 στήν κάτω. Ή άνοικτέ-
ρυθρη αύτή ταινία πλάτους 0,035 μ. χωρίζεται
εύκρινώς άπό τήν υπόλοιπη κάτω έπιφάνεια
μέσω έντονης έγχάρακτης εύθείας γραμμής
καί προφανώς προεξείχε τοΰ ύποκείμενου
γείσου. Σέ έπιφάνεια πλάτους μεγ. 0,011 μ.
άκόμη σώζονται ϊχνη κόκκινης (2.5 YR 5/6
red) βαφής, ένώ στή συνέχεια ύπάρχει μόνο
τό λευκοκίτρινο έπίχρισμα. Σέ άπόσταση
0,046 μ. άπό τή γωνιακή παρυφή, 0,071 άπό
τήν παρυφή τοΰ μετώπου καί σέ έπαφή μέ
τήν προεξοχή τής άνω επιφάνειας σώζεται
όπή ήλου μέ τετράπλευρη κεφαλή (περ. 0,015
x 0,015 μ.), στέλεχος στρογγυλής τομής διαμ.
περ. 0,008 μ. καί σωζ. μήκ. 0,057 μ. Πρόκειται
γιά τήν όπή ήλου προσήλωσης, ό όποιος
άρχικά ήταν σιδερένιος καί έφερε μολυβδο-
χόηση.

Α 8 (Λ 4) - Θραύσμα τοΰ πρόσθιου άκρου
(μετώπου) έρυθρόμορφου πήλινου ήγεμόνα
στρωτήρα κορινθιακοΰ τύπου· πίν. 17, 126. -
Ύψ. 0,065 μ. μήκ. μέγ. σωζ. 0,080 μ. βάθ. μέγ.
σωζ. 0,085 μ. Π: Πυ: πορώδης, κιτρινωπός (2.5
Υ 7/3 pale yellow). Περιέχει πολλά γκρίζα
πετραδάκια μήκους έως 0,004 μ. Ε: τό ϊδιο.
ΕΠ: λευκοκίτρινο (5 Υ 8/3 pale yellow). Δ
όψης: διπλός πλοχμός. Αποτελείται έναλλάξ
άπό φαιοκάστανες (10 YR 5/2 grayish brown)
καί φαιοκόκκινες (2.5 YR 4/1 dark reddish
gray) σιγμοειδείς ταινίες, ή καθεμιά άπό τίς
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όποιες πλαισιώνεται άπό λεπτότερες σιγμο-
ειδείς ταινίες λευκοκίτρινου χρώματος, ένώ
στό κέντρο τους περικλείουν μικρό όλόβαφο
δίσκο φαιοκάστανου χρώματος διαμ. 0,014
μ. Σώζονται δύο παχιές ταινίες στό άνω μισό
και τρεις στό κάτω και συνολικά έξι έρυθροί
δίσκοι. Κατά τόν οριζόντιο κεντρικό άξονα
τού μετώπου ό διπλός πλοχμός χωρίζεται στή
μέση άπό σειρά λογχοειδών φύλλων (σώζο-
νται τρία), μέ έπιμήκη κεντρική νεύρωση καί
κατεύθυνση πρός τα δεξιά. Τά λογχοειδή
αύτά φύλλα είναι άφημένα στό χρώμα τού
έπιχρίσματος. Στήν άνω καί κάτω έπιφάνεια
τού θραύσματος κατά τήν παρυφή ύπάρχει
φαιοκόκκινη ταινία πλ. 0,024 μ. στήν άνω
έπιφάνεια καί 0,037 στήν κάτω. Ή φαιοκόκ-
κινη αύτή ταινία πλάτους 0,037 μ. χωρίζεται
εύκρινώς άπό τήν ύπόλοιπη κάτω έπιφάνεια
μέσω έντονης έγχάρακτης εύθείας γραμμής
καί προφανώς προεξείχε τού ύποκείμενου
(γείσου;). Σέ έπιφάνεια πλάτους μεγ. 0,022 μ.
άκόμη σώζονται ϊχνη κόκκινης (10 R 4/6 red)
βαφής, ένώ στή συνέχεια υπάρχει μόνο τό
λευκοκίτρινο έπίχρισμα. Στή δεξιά πλευρά τοϋ
θραύσματος, σέ άπόσταση 0,021 μ. άπό τήν
παρυφή τοϋ μετώπου, σώζεται ορθογώνιος
τόρμος ύψ. 0,032 μ., βάθ. 0,007 μ. και σωζ. μήκ.
0,070 μ.

Α 9 (Σακκούλα: «24.11.57. ΈπΙ τού πρώτου έξ
άνατολών ογκολίθου έπι τήν παρά τήν νοτίαν
πλευράν τοϋ ναού τοίχου», άρ. 4) - Αριστερό
γωνιακό θραύσμα τοϋ πρόσθιου άκρου
(μετώπου) έρυθρόμορφου πήλινου ήγεμόνα
στρωτήρα κορινθιακού τύπου μέ σωζόμενο
τμήμα προεξοχής στό πίσω του τμήμα ΰψ. μέγ.
σωζ. 0,003 μ.· πίν. 17, 126. - Ύψ. 0,065 μ. μήκ.
μέγ. σωζ. 0,075 μ. βάθ. μέγ. σωζ. 0,095 μ. Π: Πυ:
πορώδης, άνοικτός έρυθροκάστανος (5 YR 6/3
light reddish brown). Περιέχει πολλά γκρίζα
πετραδάκια μήκους έως 0,004 μ. Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ:
λευκοκίτρινο (5 Υ 8/3 pale yellow). Δ δψης:
διπλός πλοχμός. Αποτελείται έναλλάξ άπό
φαιομέλανες (10 YR 4/2 dark grayish brown)
καί φαιοκόκκινες (2.5 YR 3/1 dark reddish
gray) σιγμοειδείς ταινίες, ή καθεμιά άπό τις
όποιες πλαισιώνεται άπό λεπτότερες σιγμο-

ειδείς ταινίες λευκοκίτρινου χρώματος, ένώ
στό κέντρο τους περικλείουν μικρό όλόβαφο
δίσκο φαιοκόκκινου χρώματος διαμ. 0,014 μ.
Σώζονται τρεις παχιές ταινίες στό άνω μισό και
δύο στό κάτω καί συνολικά έξι φαιοκόκκινοι
δίσκοι. Κατά τόν οριζόντιο κεντρικό άξονα
τού μετώπου ό διπλός πλοχμός χωρίζεται στή
μέση άπό σειρά λογχοειδών φύλλων (σώζον-
ται τέσσερα), μέ έπιμήκη κεντρική νεύρωση
και κατεύθυνση πρός τά δεξιά. Τά λογχοειδή
αύτά φύλλα είναι άφημένα στό χρώμα τοϋ
έπιχρίσματος. Στήν άνω καί κάτω έπιφάνεια
τού θραύσματος κατά τήν παρυφή ύπάρχει
φαιοκόκκινη ταινία πλ. 0,028 μ. στήν άνω
έπιφάνεια καί 0,039 στήν κάτω. Ή φαιοκόκ-
κινη αύτή ταινία τόσο στήν άνω δσο καί στήν
κάτω έπιφάνεια χωρίζεται εύκρινώς άπό τήν
ύπόλοιπη έπιφάνεια μέσω έντονης έγχάρα-
κτης εύθείας γραμμής. Στήν άριστερή πλευρά
τού θραύσματος, σέ άπόσταση 0,021 μ. άπό
τήν παρυφή τοϋ μετώπου, σώζεται ορθογώνιος
τόρμος ΰψ. 0,025 μ., βάθ. 0,010 μ. κάι σωζ. μήκ.
0,070 μ.

Α 10 (Σακκούλα: «24.11.57. Έπι τού πρώτου έξ
άνατολών ογκολίθου έπι τήν παρά τήν νοτίαν
πλευράν τοϋ ναού τοίχου», άρ. 1) - Θραύσμα
τού πρόσθιου άκρου έρυθρόμορφου πήλινου
ήγεμόνα στρωτήρα κορινθιακού τύπου- πίν. 18,
127. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,065 μ. μήκ. μέγ. σωζ.
0,180 μ. βάθ. μέγ. σωζ. 0,179 μ. Π: Πυ: πορώδης,
άνοικτοκάστανος (10 YR 7/3 very pale brown).
Περιέχει έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας
και πολλά μελανόφαια (2.5 Υ 4/1 dark gray)
πετραδάκια μήκ. 0,003-0,006 μ. Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ:
λευκοπράσινο (5 Υ 8/3 pale yellow). Δ δψης:
διπλός πλοχμός μέ φαιοκόκκινες (10 R 3-4/1
dark reddish gray) καί μελανές ταινίες. Κατά
τόν οριζόντιο κεντρικό του άξονα λογχοειδή
φύλλα μέ έπιμήκη κεντρική νεύρωση πρός τά
δεξιά. Στήν άνω και στήν κάτω έπιφάνεια κατά
τήν παρυφή ύπάρχει έρυθρομέλανη ταινία πλ.
0,029 μ. (άνω) καί 0,030 μ. (κάτω). Ή έρυθρο-
μέλανη αύτή ταινία τόσο στήν άνω δσο καί
στήν κάτω έπιφάνεια χωρίζεται εύκρινώς άπό
τήν ύπόλοιπη έπιφάνεια μέσω έντονης έγχά-
ρακτης εύθείας γραμμής.
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γ.Κορυφαίοι καλυπτήρες (Α 11-Α 13)

Οί Α 11 - Α 13 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Α 11 (Λ 8) - Άνω τμήμα μετώπου έρυθρό-
μορφου πήλινου άνθεμωτοϋ κορυφαίου κα-
λυπτήρα άμφίγραφου κορινθιακού τύπου·
πίν. 19, 127. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,152 μ. πλ. μέγ.
σωζ. 0,149 μ. πάχ. μέγ. σωζ. 0,064 μ. Λείπει
τό άνω τμήμα τής έπίστεψης τοϋ κεράμου.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός πορώδης, μέ
πολλά μελανόφαια πετραδάκια μήκ. 0,004 μ.,
ροδόχρωμος (7.5 YR 8/3 pink). Ε: τό ϊδιο. ΕΠ:
λευκοπράσινο (5 Υ 8/2 pale yellow). Β: σώζον-
ται μόνο πολύ άμυδρά 'ίχνη της. Δ μετώπου
άπό πάνω πρός τά κάτω: ένδεκάφυλλο άνθέ-
μιο. Στόν πυρήνα τού άνθεμίου ένα άλλο μι-
κρότερο άνθέμιο, άπό τό όποιο σώζονται έξι
μικρά ροπαλόσχημα φύλλα πού έκφύονται
άπό έναν όλόβαφο σκούρο φαιοκάστανο (2.5
Υ 4/2 dark grayish brown) λογχόσχημο πυρή-
να. Τό μικρότερο αύτό άνθέμιο περιβάλλεται
άπό όλόβαφο ήμικύκλιο. Άπό κάτω: σώζονται
οί άνω έλικοειδεις άπολήξεις δύο κεντρικών
βλαστών οί όποιοι προφανώς έκφύονταν
άρχικά άπό μία μή σωζόμενη σήμερα άκαν-
θα καί φαίνεται νά στηρίζουν τό άνθέμιο. Τά
κύρια διακοσμητικά θέματα (φύλλα τών δύο
άνθεμίων και οί έλικες τών βλαστών) είναι
άφημένα στό χρώμα τοϋ έπιχρίσματος, δη-
λαδή είναι λευκοπράσινα. Πίσω δψη: ϊδια σύν-
θεση. Πλάγιες όψεις όλόβαφες φαιοκόκκινες
έως άνοικτέρυθρες (2.5 YR 4/2 weak red).
A 12 (Λ 2α) - Άνω τμήμα μετώπου έρυθρό-
μορφου πήλινου άνθεμωτοϋ κορυφαίου κα-
λυπτήρα άμφίγραφου κορινθιακού τύπου· πίν.
19,128. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,204 μ. πλ. μέγ. σωζ.
0,143 μ. πάχ. μέγ. σωζ. 0,040 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, καθαρός πορώδης μέ μικρά καστανέ-
ρυθρα λίθινα έγκλείσματα καί άσβεστολιθικές

προσμείξεις μήκ. περ. 0,004 μ., πορτοκαλό-
χρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό
ϊδιο. ΕΠ: λευκοπράσινο (5 Υ 8/3 pale yellow).
Β: σώζονται μόνο πολύ άμυδρά 'ίχνη της. Δ
μετώπου άπό πάνω πρός τά κάτω: Δ μετώ-
που άπό πάνω πρός τά κάτω: ένδεκάφυλλο
άνθέμιο. Στόν πυρήνα τοϋ άνθεμίου ένα άλλο
μικρότερο άνθέμιο, άπό τό όποιο διακρίνον-
ται 11 ή 12 μικρά ροπαλόσχημα φύλλα πού
έκφύονται άπό έναν όλόβαφο μελανό (5 Υ
3/2 dark olive gray) λογχόσχημο πυρήνα.
Τό μικρότερο αύτό άνθέμιο περιβάλλεται
άπό όλόβαφο σκούρο έρυθρό (10 R 4/1 dark
reddish gray) ήμικύκλιο. Από κάτω: σώζονται
οί άνω έλικοειδείς άπολήξεις δύο κεντρικών
βλαστών οί όποιοι προφανώς έκφύονταν
άρχικά άπό μία μή σωζόμενη σήμερα άκαν-
θα καί φαίνεται νά στηρίζουν τό άνθέμιο. Τά
κύρια διακοσμητικά θέματα (φύλλα τών δύο
άνθεμίων και οί έλικες τών βλαστών) είναι
άφημένα στό χρώμα τού έπιχρίσματος, δη-
λαδή είναι λευκοπράσινα. Πίσω όψη: 'ίδια
σύνθεση. Πλάγιες δψεις όλόβαφες έρυθρομέ-
λανες (10 R 4/1 dark reddish gray).
A 13 (Λ 2β) - Θραύσμα μετώπου έρυθρόμορ-
φου πήλινου άνθεμωτοϋ κορυφαίου καλυ-
πτήρα άμφίγραφου κορινθιακού τύπου· πίν.
20, 128 - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,116 μ. πλ. μέγ. σωζ.
0,133 μ. πάχ. μέγ. σωζ. 0,062 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, καθαρός πορώδης, μέ πολλά φαιά λί-
θινα έγκλείσματα μήκ. περ. 0,004 μ., άνοικτο-
κάστανος (10 YR 8/3 very pale brown). Ε: τό
ϊδιο. ΕΠ: λευκοκίτρινο (5 Υ 8/3 pale yellow).
Β: έρυθρομέλανη (2.5 YR 3/2 dusky red), δέν
έχει διατηρηθεί, παρά μόνο σέ κάποια σημεία
τών πλάγιων όψεων.

δ.Έπαέτιδα σίμη (Α 14)
Ό Α 14 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Α 14 (Λ 10) - Κάτω θραύσμα κυματίου έρυ-
θρόμορφης κοιλόκυρτης έπαέτιδος σίμης· πίν.

20, 27, 129 - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,148 μ. μήκ. μέγ.
σωζ. 0,158 μ. πάχ. μέγ. σωζ. 0,075 μ. Τό σω-
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ζόμενο μέτωπο σέ κατατομή είναι έπίπεδο αν
καί όχι τελείως κάθετο κάτω καί στή μέση πε-
ρίπου, δηλαδή σέ ΰψος 0,090 μ. άπό τή βάση
του, έλαφρά κοίλο. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ρο-
δόχρωμος (5 YR 7/4 pink). Περιέχει έλάχιστη
ποσότητα άσημένιας μίκας. Αναμεμιγμένος μέ
άρκετά μεγάλα καστανέρυθρα (5 YR 6/4 light
reddish brown) πήλινα έγκλείσματα μήκ. περ.
0,005 μ., τά όποια έχουν προκαλέσει πολλά
σκασίματα. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: κίτρινο (10 YR
8/3 very pale brown). Δ όψης: Σώζεται ένας
άνοικτός κάλυκας λωτοϋ μέ τρία σέπαλα. Στά
διάκενα τό άνθος τοϋ λωτοϋ. Αριστερά σώ-
ζονται υπολείμματα τεσσάρων φύλλων άπό
άρχικά έννεάφυλλο άνθέμιο έγγεγραμμένο
μέσα σέ ήμικύκλιο. Πάνω άπό τόν λωτό σώ-

ζονται δύο όλόβαφοι δίσκοι έγγεγραμμένοι
μέσα σέ οριζόντια διατεταγμένα έπιμήκη
ήμικύκλια. Άπό πάνω: τό κάτω τμήμα τοΰ
πυρήνα άλλου άνθεμίου. Τά κυρίως φυτικά
θέματα, τά σέπαλα τοΰ λωτοΰ, τά φύλλα τών
άνθεμίων καί τά ήμικύκλια έχουν τό χρώμα
τοΰ έπιχρίσματος, δηλαδή κίτρινο, ένώ τό βά-
θος είναι μελανόφαιο (10 YR 4/1 dark gray),
πράγμα πού σημαίνει δτι ή τεχνική πού χρη-
σιμοποιήθηκε είναι ό έρυθρόμορφος ρυθμός.
Έξαίρεση άποτελοΰν τό κέντρο τοΰ πυρήνα
τοΰ πάνω άνθεμίου καί ό κάλυκας τοΰ άνθους
τοΰ λωτοΰ, πού έχουν χρώμα κόκκινο (10 R
4/4 weak red). Μέ κόκκινο χρώμα είναι βαμ-
μένη έπίσης ή παρυφή τής κάτω έπιφάνειας
τοϋ θραύσματος.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 7 ΩΡΙΜΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Οί κεραμίδες τής στέγης

Κεραμίδες κορινθιακού τύπου (Α 15)

Κορυφαίος καλυπτήρας (Α 15)
Ό Α 15 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναού.

Α 15 (Σακκούλα: «Λούτσα. Έπιχώσεις τοϋ
ναοΰ», άρ. 5) - Άνω τμήμα μετώπου έρυθρό-
μορφου πήλινου άνθεμωτοΰ κορυφαίου κα-
λυπτήρα άμφίγραφου κορινθιακοΰ τύπου· πίν.
21,129. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,197 μ. πλ. μέγ. σωζ.
0,123 μ. πάχ. μέγ. σωζ. 0,072 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, καθαρός πορώδης, μέ μικρά μελανά
καί έρυθρά λίθινα έγκλείσματα μήκ. έως 0,004
μ., κιτρινωπός (10 YR 8/3 very pale brown).
Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: λευκοπράσινο (2.5 Υ 8/3 pale
yellow). Β: σώζονται μόνο πολύ άμυδρά 'ίχνη
της. Τό χρώμα δέν μπορεί νά προσδιοριστεί.
Δ μετώπου άπό πάνω πρός τά κάτω: άπό τό
δεκατριάφυλλο άνθέμιο λείπουν οί άνω κυ-

κλικές άπολήξεις τριών άνώτερων φύλλων
του. Προεξέχει τό κεντρικό φύλλο τοΰ άνθε-
μίου. Στόν πυρήνα τοΰ άνθεμίου τέσσερα
ομόκεντρα λογχοειδή κοσμήματα. Άπό κάτω:
σώζονται άντωπά διατεταγμένες οί άνω έλι-
κοειδεϊς άπολήξεις δύο κεντρικών βλαστών οί
όποιοι προφανώς έκφύονταν άρχικά άπό μία
μή σωζόμενη σήμερα άκανθα καί φαίνεται νά
στηρίζουν τό άνθέμιο. Τά κύρια διακοσμητικά
θέματα (φύλλα τών δύο άνθεμίων καί οί έλι-
κες τών βλαστών) είναι άφημένα στό χρώμα
τοΰ έπιχρίσματος, δηλαδή είναι λευκοπράσι-
να. Πίσω όψη: σώζεται σέ καλή κατάσταση ή
έπάλειψη τοΰ λευκοπράσινου έπιχρίσματος.
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Αρχιτεκτονικά εύρήματα πού δεν μπορούν νά χρονολογηθούν μέ ακρίβεια

Οί κεραμίδες τής στέγης

Κεραμίδες κορινθιακού τύπου (Α16-Α21)

Θραύσματα καλυπτήρων καί στρωτήρων (Α16-Α21)

Οί Α 17 καί Α 19 βρέθηκαν στις 19.8.1957 στήν έπίχωση βορείως τού ναοϋ.
Οί Α 20 - Α 21 βρέθηκαν στις 24.11.1957 «έπι τοϋ πρώτου έξ άνατολών ογκο-
λίθου τοϋ παρά τήν νοτίαν πλευράν τοϋ ναοϋ τοίχου». Οί Α 18 καί Α 16 προέρ-
χονται άπό τις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Α 16 (Σακκούλα: «Λούτσα. Έπιχώσεις τού
ναού», άρ. 6) - Θραύσμα τού άνω άκρου πήλι-
νου καλυπτήρα κορινθιακού τύπου- πίν. 22. -
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός πρασινωπός (5
Υ 6/3 pale olive). Περιέχει έλάχιστη ποσότητα
άσημένιας μίκας καί πολλές λευκές άσβεστο-
λιθικές προσμείξεις μήκ. 0,005 μ. Ε: τό ϊδιο.
ΕΠ: λευκοπράσινο (5 Υ 8/3 pale yellow).
A 17 (Λ 6) - Θραύσμα άκρου στρωτήρα κο-
ρινθιακού τύπου· πίν. 22. - Ύψ. μέγ. σωζ.
0,062 μ. μήκ. μέγ. σωζ. 0,084 μ. βάθος μέγ.
σωζ. 0,071 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλα-
κός, άνοικτοκάστανος (10 YR 8/4 very pale
brown). Περιέχει έλάχιστη ποσότητα άσημέ-
νιας μίκας και λίγες λευκές άσβεστολιθικές
προσμείξεις μήκ. έως 0,005 μ. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ:
λευκοπράσινο (5 Υ 7/3 pale yellow).
A 18 (Λ 7) - Θραύσμα άπό τό κυρίως σώμα
στρωτήρα κορινθιακού τύπου- πίν. 22. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,050 μ. μήκ. μέγ. σωζ. 0,212 μ. βάθ.
μέγ. σωζ. 0,0122 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοι-
κτοκάστανος (10 YR 8/2 very pale brown).
Περιέχει έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας
καί λίγα γκρίζα πετραδάκια μήκ. έως 0,004 μ.
Ε: ροδόχρωμη (5 YR 7/3 pink). ΕΠ: λευκοκί-
τρινο (5 Υ 8/3 pale yellow). Β: φαιοκόκκινη
(2.5 YR 3/1 dark reddish gray) στή μία πλατιά
του έπιφάνεια.

Α 19 (Λ 9) - Θραύσμα άκρου στρωτήρα κο-
ρινθιακού τύπου- πίν. 22 - Ύψ. μέγ. σωζ.

0,068 μ. μήκ. μέγ. σωζ. 0,212 μ. βάθος μέγ.
σωζ. 0,110 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός
έρυθροκάστανος (5 YR 6/4 light reddish
brown). Περιέχει έλάχιστη ποσότητα άσημέ-
νιας μίκας καί λίγες λευκές άσβεστολιθικές
προσμείξεις μήκ. έως 0,003 μ. Ε: άνοικτο-
κάστανος. ΕΠ: λευκοκίτρινο (5 Υ 8/2 pale
yellow).

A 20 (Σακκούλα: «24.11.57. Έπι τού πρώτου
έξ άνατολών ογκολίθου του παρά τήν νοτίαν
πλευράν τού ναοϋ τοίχου», άρ. 2) - Θραύσμα
άπό τό άνω τμήμα κυρίως σώματος πήλινου
στρωτήρα κορινθιακού τύπου- πίν. 22. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,024 μ. μήκ. μέγ. σωζ. 0,086 μ. πάχ.
μέγ. σωζ. 0,104 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδό-
χρωμος (7.5 YR 8/4 pink). Περιέχει έλάχιστη
ποσότητα άσημένιας μίκας καί λίγα γκρίζα
πετραδάκια μήκ. περ. 0,004 μ. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ:
κίτρινο έως πορτοκαλόχρωμο (7.5 YR 6/6
reddish yellow).

A 21 (Σακκούλα: «24.11.57. Έπι τοϋ πρώτου
έξ άνατολών ογκολίθου τοϋ παρά τήν νοτίαν
πλευράν τοϋ ναοϋ τοίχου», άρ. 3). - Μικρότατο
θραύσμα άπό τό άνω τμήμα κυρίως σώματος
πήλινου στρωτήρα κορινθιακού τύπου- πίν. 22
- Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός έρυθροκά-
στανος (5 YR 6/4 light reddish brown). Περι-
έχει έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας καί
λίγες λευκές άσβεστολιθικές προσμείξεις μήκ.
έως 0,003 μ. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: κίτρινο.
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Κεραμίδες λακωνικού τύπου (Α 22 - Α 39)

α.Θραύσματα καλυπτήρων (Α 22 - Α 29, Α 31)
Οί Α 22 - Α 29 καί Α 31 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοΰ ναοϋ.

Α 22 (Λ 12, άρ. 2) - Θραύσμα άπό καλυπτήρα
λακωνικού τύπου· πίν. 23. - Διαστάσεις μέγ.
σωζ. 0,078 x 0,072 χ 0,008 (άκρη) - 0,014 μ.
(μέση). Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, πορτο-
καλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Περι-
έχει πολλές λευκοκίτρινες καί έρυθρές άσβε-
στολιθικές προσμείξεις μήκ. 0,002-0,003 μ. Ε: τό
ϊδιο. Στήν κάτω πλευρά φαίνεται νά έχει χαρα-
χθεί τό γράμμα F (ΰψ. γράμματος περ. 0,021 μ.).
Έπίσης δίγαμμα τό όποιο δείχνει νά έχει προ-
σαρτηθεί σέ Π (ΰψ. γράμματος 0,019 μ.) φέρει
ή ίδια κεραμίδα στήν πάνω της πλευρά, καθώς
καί ένα μικρότερο Ε (ΰψ. γράμματος 0,011 μ.)
άπό πάνω του.

Α 23 (Λ 12, άρ. 3) - Θραΰσμα άπό καλυπτήρα
λακωνικοΰ τύπου· πίν. 23. - Διαστάσεις μέγ.
σωζ. 0,054 χ 0,053 χ 0,015 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Περιέχει πολλές λευκοκίτρι-
νες και έρυθρές άσβεστολιθικές προσμείξεις
μήκ. 0,002-0,003 μ. Ε: τό ϊδιο.
Α 24 (Λ 12, άρ. 4) - Θραΰσμα άπό καλυπτήρα
λακωνικού τύπου· πίν. 23. - Διαστάσεις μέγ.
σωζ. 0,067 χ 0,035 χ 0,014. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Περιέχει πολλές λευκοκίτρινες
και έρυθρές άσβεστολιθικές προσμείξεις μήκ.
0,002-0,003 μ. Ε: τό ϊδιο. Ή άνω πλευρά φέρει
δυσερμήνευτο χάραγμα ΰψ. σωζ. 0,020 μ.
Α 25 (Λ 12, άρ. 5) - Θραΰσμα άπό καλυπτήρα
λακωνικοΰ τύπου· πίν. 23. - Διαστάσεις μέγ. σωζ.
0,078 χ 0,057 χ 0,013 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish

yellow). Περιέχει πολλές λευκοκίτρινες καί
έρυθρές άσβεστολιθικές προσμείξεις μήκ. 0,002-
0,003 μ. Ε: τό ϊδιο.

Α 26 (Λ 12, άρ. 6) - Θραΰσμα άπό καλυπτήρα
λακωνικοΰ τύπου- πίν. 23. - Διαστάσεις μέγ.
σωζ. 0,055 χ 0,051 χ 0,014. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Περιέχει πολλές λευκοκίτρινες
καί έρυθρές άσβεστολιθικές προσμείξεις μήκ.
0,002-0,003 μ. Ε: τό ϊδιο.
Α 27 (Λ 12, άρ. 8) - Θραΰσμα άπό καλυπτήρα
λακωνικού τύπου- πίν. 23. - Διαστάσεις μέγ.
σωζ. 0,053 χ 0,032 χ 0,014 (άκρη) - 0,011 μ.
(μέση). Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός, ροδό-
χρωμος (5 YR 7/4 pink). Ε: τό ϊδιο. Β: φαιομέ-
λανη (5 YR 3/1 very dark gray).
A 28 (Λ 12, άρ. 9) - Θραΰσμα άπό καλυπτήρα
λακωνικού τύπου- πίν. 23. - Διαστάσεις μέγ.
σωζ. 0,060 χ 0,047 χ 0,015. Π: Πυ: άνοικτοκί-
τρινος (2.5 Υ 8/3 pale yellow). Ε: τό ϊδιο. Β: φαι-
ομέλανη (2.5 Υ 3/2 very dark grayish brown).
A 29 (A 3, άρ. 2) - Θραΰσμα άπό καλυπτήρα
λακωνικού τύπου- πίν. 23. - Διαστάσεις μέγ.
σωζ. 0,062 χ 0,025 χ 0,014 μ. Π: Πυ: μαλακός,
άνοικτέρυθρος (2.5 YR 6/8 light red). Περιέχει
άρκετή άσημένια μίκα καί λευκά άσβεστολι-
θικά έγκλείσματα μήκ. έως 0,004 μ. Ε: τό ϊδιο.
Α 31 (A3, άρ. 3) - Μικρό θραΰσμα άπό καλυ-
πτήρα λακωνικοΰ τύπου- πίν. 23. - Διαστάσεις
μέγ. σωζ. 0,044 χ 0,022 χ 0,016 μ. Π: Πυ: μαλα-
κός, άνοικτέρυθρος (2.5 YR 6/8 light red). Περι-
έχει άρκετή άσημένια μίκα καί λευκά άσβεστο-
λιθικά έγκλείσματα μήκ. εως 0,004 μ. Ε: τό 'ίδιο.

β. Θραύσματα στρωτήρων (Α 30, Α 32 - Α 39)

Οί Α 30, Α 32 - Α 38 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Α 39 βρέθηκε στή
ΝΔ γωνία τοϋ ναοϋ.

Α 30 (Λ 3, άρ. 1) - Θραΰσμα άπό στρωτήρα λα- 0,082 χ 0,076 χ 0,016 μ. (μέση). Π: Πυ: μαλα-
κωνικοΰ τύπου- πίν. 24. - Διαστάσεις μέγ. σωζ. κός, άνοικτέρυθρος (2.5 YR 6/8 light red). Περι-
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έχει άρκετή ασημένια μίκα και λευκά άσβεστο-
λιθικά έγκλείσματα μήκ. έως 0,004 μ. Ε: τό ϊδιο.
Α 32 (Λ 12, άρ. 1) - Θραύσμα άπό στρωτήρα
λακωνικού τύπου· πίν. 24. - Διαστάσεις μέγ.
σωζ. 0,060 χ 0,041 χ 0,017 (άκρη) έως 0,011 μ.
(μέση). Π: Πυ: σκληρός, ροδόχρωμος (5 YR 7/4
pink). Ε: τό 'ίδιο. Β: φαιομέλανη (5 YR 3/1 very
dark gray).

A 33 (Λ 12, άρ. 7) - Θραύσμα άπό στρωτήρα
λακωνικού τύπου· πίν. 24. - Διαστάσεις μέγ.
σωζ. 0,062 χ 0,043 χ 0,015 - 0,016. Π: Πυ: σκλη-
ρός, ροδόχρωμος (5 YR 7/4 pink). Ε: τό ϊδιο.
Β: φαιομέλανη (5 YR 3/1 very dark gray).
A 34 (Λ 3, άρ. 4) - Θραύσμα άπό στρωτήρα λα-
κωνικού τύπου- πίν. 24. - Διαστάσεις μέγ. σωζ.
0,059 χ 0,058 χ 0,016. Π: Πυ: σκληρός, περιέχει
έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας, πορτοκα-
λόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο.
Α 35 (Λ 3, άρ. 5) - Θραύσμα άπό στρωτήρα λα-
κωνικού τύπου- πίν. 24. - Διαστάσεις μέγ. σωζ.
0,050 χ 0,064 χ 0,013. Π: Πυ: σκληρός, περιέχει
έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας, πορτοκα-
λόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο.

Α 36 (Λ 3, άρ. 6) - Θραύσμα άπό στρωτήρα λα-
κωνικού τύπου- πίν. 24. - Διαστάσεις μέγ. σωζ.
0,059 χ 0,058 χ 0,016. Π: Πυ: σκληρός, περιέχει
έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας, πορτοκα-
λόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο.
Α 37 (Λ 3, άρ. 7) - Θραύσμα άπό στρωτήρα λα-
κωνικού τύπου- πίν. 24. - Διαστ. μέγ. σωζ. 0,032
χ 0,037 χ 0,019. Π: Πυ: σκληρός, περιέχει έλά-
χιστη ποσότητα άσημένιας μίκας, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο.
Α 38 (Λ 3, άρ. 8) - Θραύσμα άπό στρωτήρα λα-
κωνικού τύπου· πίν. 24. - Διαστ. μέγ. σωζ. 0,058
χ 0,022 χ 0,019. Π: Πυ: σκληρός, περιέχει έλά-
χιστη ποσότητα άσημένιας μίκας, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο.
Α 39 (Σακκούλα: «24.11.57. "Οστρακα έκ τών
έπιχώσεων παρά τήν ΝΔ γωνίαν τού ναοϋ»,
άρ. 13) - Θραύσμα στρωτήρα λακωνικού τύ-
που. - Διαστάσεις μέγ. σωζ. 0,064 χ 0,065 χ
0,015 μ. (πάχος). Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτο-
καλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Περι-
έχει άρκετή ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό
'ίδιο. Β: μελανόφαιη (5 YR 3/1 very dark gray).

Θραύσματα δομικών μερών άπό πωρόλιθο
Κίονας

Ό Α 40 βρέθηκε στις έπιχώσεις του ναοϋ.

Α 40 (Σακκούλα: «Λούτσα. Έπιχώσεις τού 0,062 μ. ΰψ. άκμής 0,134 μ. βάθος ραβδώσεως

ναοϋ, άρ. 7»). - Μικρό θραΰσμα δωρικού κίο- (βέλος) τουλάχιστον 0,009 μ. πλάτος ρα-

να άπό πωρόλιθο· πίν. 25,130. - Ύψ. μέγ. σωζ. βδώσεως (χορδή) τουλάχιστον 0,086 μ. Ακμή

0,184 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,163 μ. πάχ. μέγ. σωζ. όξεία.

Τρίγλυφο

Ό Α 41 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Α 41 (Λ 16) - Θραΰσμα τριγλύφου άπό πω- πλ. μέγ. σωζ. 0,178 μ. βάθος μέγ. σωζ. 0,144 μ.
ρόλιθο· πίν. 25,130. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,098 μ. μ. πλ. μηρών 0,048 μ. πλ. γλυφής 0,066 μ.

Μετόπη

Ό Α 42 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναοϋ.

Α 42 (Λ 15) - Θραΰσμα μετόπης (;) μέ ταινία 0,101 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,052 μ. πάχ. μέγ. σωζ.
άπό πωρόλιθο· πίν. 25, 130. - Ύψ. μέγ. σωζ. (μέ ταινία) 0,050 μ. ΰψ. ταινίας 0,030 μ.
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Τά άλλα κτίσματα τοϋ ίεροϋ

Σύμφωνα μέ τά μέχρι στιγμής γνωστά δεδομένα, πέρα άπό τον μεγάλο ναό
καί τό κυκλικό κτίσμα στά νότιά του, άπό τό 1970 έως τό 1976 άνασκάφηκαν
ή έρευνήθηκαν στήν παραλία τής Λούτσας τμηματικά άλλα έξι αύτοτελή κτί-
σματα ή συμπλέγματα κτισμάτων τά όποια φαίνεται ότι άνήκουν ή τουλάχιστον
συσχετίζονται μέ τό ίερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου καί στο έξής άναφέρονται
ώς «άρχιτεκτονικά σύνολα 1-6»:

α) Αρχιτεκτονικό σύνολο 1: 'Επίμηκες κτήριο στά νότια τού κυκλικού κτίσματος
β) Αρχιτεκτονικό σύνολο 2: Σύμπλεγμα ορθογωνίων κτισμάτων δυτικά τοϋ
έπιμήκους κτηρίου

γ) Αρχιτεκτονικό σύνολο 3: Κτίσματα άνατολικά τοϋ έπιμήκους κτηρίου, σή-
μερα κάτω άπό τή θάλασσα

δ) Αρχιτεκτονικό σύνολο 4: Κτίσματα νοτίως τού έπιμήκους κτηρίου
ε) Αρχιτεκτονικό σύνολο 5: Τό μικρό ιερό στο νοτιότερο τμήμα τοϋ ίεροϋ
(λεγόμενο ήρώο τής Ιφιγένειας)

στ) Αρχιτεκτονικό σύνολο 6: Πρόπυλο στά δυτικά τών παραπάνω κτισμάτων.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1: ΕΠΙΜΗΚΕΣ ΚΤΗΡΙΟ (ΣΤΟΑ;)

Τό 1972 ό Λιάγκουρας δημοσίευσε έκθεση στό Άρχαιολογικον Δελτίον,
όπου άνέφερε τήν άποκάλυψη τμημάτων μεγάλου κτηριακοϋ συγκροτήματος
μέ τουλάχιστον έξι τμήματα τοίχων σέ μία εύθεία μήκους 47 μέτρων στά νότια
τοΰ ναοϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου (= τοίχος I)708. Δέν άναφέρθηκε ώστόσο
ή άκριβής άπόσταση τών άρχιτεκτονικών αύτών καταλοίπων άπό τόν ναό ούτε
γίνεται αύτή κατανοητή άπό τό σχέδιο πού παρατίθεται.

Παρά τίς ελλείψεις καί τίς άσάφειες τοϋ σκαριφήματος τοϋ Τραυλοϋ, πού
δημοσιεύεται έδώ γιά πρώτη φορά (πίν. 5) -όπως, γιά παράδειγμα, τό ότι δέν
σχεδιάστηκε σέ αύτό τό λεγόμενο κυκλικό κτήριο-, τά στοιχεία πού αύτό περι-
λαμβάνει άρκοϋν γιά νά συναγάγουμε μιά σειρά άπό σημαντικές παρατηρήσεις:

(1) Ό Λιάγκουρας έφερε στό φώς ένα στενόμακρο κτήριο άπό πωρόλιθο
μήκους 47 μ. μέ προσανατολισμό Β-Ν. Άπό τό σχέδιο τοϋ Τραυλοϋ προκύπτει,
έπίσης, ότι ή άπόσταση άνάμεσα στόν νότιο στυλοβάτη τοϋ μεγάλου ναοϋ καί
τον βόρειο τοίχο τοϋ έπιμήκους κτηρίου πρέπει νά είναι περ. 5-6 μ.

(2) Γιά πρώτη φορά μπορούμε νά έντοπίσουμε, τουλάχιστον κατά προσέγ-
γιση, τις τομές πού άνοιξε ό Άιάγκουρας τό 1972 στήν περιοχή νοτίως τού με-
γάλου ναοΰ (τάφροι IB, ΙΓ, ΙΕ, ΙΣΤ, Κ, I, ΙΘ, ΙΖ, ΚΑ).

708. Λιαγκουρας, Λούτσα.
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(3) Ό Τραυλός αναπαριστά τό επίμηκες κτήριο μέ έναν συμπαγή δυτικό τοίχο
(= τοίχος Δ τοϋ σχεδίου τοϋ Λιάγκουρα) και έναν άνατολικό τοίχο (= τοίχος 1
τοϋ Λιάγκουρα), πού φαίνεται νά διαθέτει πολλαπλά (τουλάχιστον πέντε) άνοίγ-
ματα μήκους τουλάχιστον πέντε μέτρων τό καθένα (άν καί. όχι πάντα σέ ϊσες άπο-
στάσεις μεταξύ τους). Ή γενική έντύπωση πού άποκομίζει κανείς εΐναι ότι τό έπί-
μηκες οικοδόμημα πού έντόπισε ό Λιάγκουρας είναι στοά. Λείπουν, ώστόσο, τά
άνασκαφικά δεδομένα πού θά έπέτρεπαν τήν άναπαράσταση μιάς έξωτερικής κι-
ονοστοιχίας στήν άνατολική πλευρά τοϋ κτηρίου. Στή σύντομη άνασκαφική έκθε-
ση τοϋ Λιάγκουρα δέν άναφέρονται ούτε κατάλοιπα άπό κίονες ούτε ίχνη τής θε-
μελίωσης τών βάσεων τών κιόνων στήν περιοχή τοϋ τοίχου I, όπως θά άνέμενε
κανείς στήν περίπτωση μιας στοάς. Γιά περισσότερο άσφαλή συμπεράσματα θά
πρέπει νά άναμένει, πάντως κανείς τήν τελική δημοσίευση τοϋ οικοδομήματος.

(4) Τό έπίμηκες κτήριο φαίνεται ότι εΐχε μιά ειδική σχέση μέ τόν μεγάλο
ναό. Πέρα άπό τό γεγονός τής άμεσης γειτνίασής τους, στο σχέδιο τού Τραυ-
λού (πίν. 5) οί μακρές πλευρές τοϋ έπιμήκους κτηρίου έμφανίζονται νά βαίνουν
στόν ίδιο άξονα μέ τις στενές πλευρές τοϋ πυρήνα (άδυτου-σηκοϋ) τοϋ μεγά-
λου ναοϋ. 'Επίσης, οί στενές πλευρές τοϋ έπιμήκους κτηρίου έμφανίζονται νά
είναι άπολύτως παράλληλες προς τις μακρές πλευρές τοϋ μεγάλου ναοϋ. Στο
σημείο αύτό άξίζει έπίσης νά παρατηρήσουμε ότι τό χαλικόστρωτο δάπεδο
πού βρήκε ό Λιάγκουρας άκριβώς μπροστά στήν άνατολική πρόσοψη τοϋ έπι-
μήκους κτηρίου καί τό όποιο θεωρήθηκε άπό αύτόν ώς πιθανή άρχαία χαλικό-
στρωτη όδός, φαίνεται, άν κρίνει κανείς άπό τή φωτογραφία πού παραθέτει ό
άνασκαφέας709, νά είναι τής ίδιας σύστασης μέ τό χαλικόστρωτο δάπεδο τοϋ με-
γάλου ναοϋ (πίν. 119).

(5) Σύμφωνα μέ τό σχέδιο τού Τραυλοϋ, τό νότιο τμήμα τοϋ έπιμήκους
κτηρίου χωρίζεται άπό τό ύπόλοιπο μέ έναν τοίχο (= τοίχος Ζ τοϋ Λιάγκουρα)
πού διαμορφώνει ένα άκραϊο νότιο δωμάτιο περ. 9 μ. βάθους καί 5 μ. πλάτους. Τό
δωμάτιο αύτό πρέπει νά ταυτίζεται μέ τόν έσωτερικό χώρο 1 τοϋ Λιάγκουρα. Ό
τοίχος Α τοϋ Λιάγκουρα πρέπει νά ταυτίζεται μέ τό νότιο όριο αύτοϋ τοϋ νότιου
άκραίου δωματίου καί ταυτόχρονα νότιου όρίου τοϋ έπιμήκους οικοδομήματος.
Είναι κτισμένος άπό πώρινες πλίνθους διαστάσεων 1,20 χ 0,60 χ 0,50 μ. καί
στό άνατολικό του άκρο εΐχε διατηρηθεί τήν έποχή τής άνασκαφής του σέ ϋψος
1,80 μ. Ό χώρος I περιείχε πολλές πεσμένες κεραμίδες οροφής, ύποδηλώνοντας
ότι τουλάχιστον αύτό τό δωμάτιο ήταν στεγασμένο710.

709. Λιαγκουρας, Λούτσα, σ. 151 σχ. 2 τάφρος IB πίν. 95α.

710. Αύτόθι, σ. 152 πίν. 97β.
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Αναφορικά μέ τή χρονολόγηση τοϋ κτηρίου, ό Λιάγκουρας πιστεύει ότι ή
κατασκευή τοϋ έπιμήκους κτηρίου ξεκίνησε κάποια στιγμή κατά τή διάρκεια τοϋ
5ου αί. π.Χ. Μολονότι δεν προσδιορίζει άκριβώς αύτή τή χρονολόγηση, εΐναι λο-
γικό νά ύποθέσουμε ότι ή ίδρυση τοΰ έπιμήκους οικοδομήματος σχετίζεται κατά
κάποιο τρόπο εϊτε μέ τήν κατασκευή ή άνακαίνιση τοϋ μεγάλου ναοϋ στά βόρειά
του κατά τό 470/460 π. Χ. εϊτε μέ τήν έπανοικοδόμηση ή άνακαίνισή του κατά τή
διάρκεια τής δεκαετίας τοϋ 420 π.Χ. Ό άνασκαφέας ξεχώρισε τρεις οικοδομικές
φάσεις, οί όποιες καλύπτουν τήν περίοδο μεταξύ τοϋ 5ου και τοϋ 2ου αί. π.Χ.711
Τό κτήριο, δηλαδή, ήταν σέ χρήση τουλάχιστον μέχρι καί τόν 2ο αί. π.Χ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2: ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΠΩΡΙΝΩΝ ΚΤΙ-
ΣΜΑΤΩΝ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΣΣΑ)

Τό 1976 ή Αλεξανδρή άνακοίνωσε τήν άποκάλυψη κτισμάτων τής κλασικής
και ύστερης κλασικής έποχής στό οικόπεδο άδελφών Πασσά, σέ άπόσταση 40 μ.
νοτίως τοϋ άρχαιολογικοϋ χώρου τοϋ ναοϋ τής Αρτέμιδος, χωρίς ώστόσο νά
άναφέρεται και έδώ ή γεωγραφική σχέση τών κτισμάτων αύτών μέ τά προηγού-
μενα μέχρι τότε γνωστά κτίσματα πού άποκαλύφθηκαν άπό τίς άνασκαφικές
έργασίες τοϋ 1972 καί τοϋ 1975712. Άπό τά κτίσματα τής άνασκαφής τοϋ 1976
μνημονεύτηκαν:

α) ένα ορθογώνιο πώρινο κτίσμα διαστάσεων 4 x 7 μ., κατασκευασμένο μέ
τό ίσόδομο σύστημα καί μέ σωζόμενους ζητοειδεΐς συνδέσμους, τό όποιο διαι-
ρείται σέ δύο χώρους παραπέμποντας σέ διάταξη προπυλαίων. Τό κτίσμα πα-
ρουσιάζει δύο οικοδομικές περιόδους, όπου ή παλαιότερη χρονολογείται στόν
5ο αί. π.Χ. Στή δεύτερη φάση, ή όποία φαίνεται ότι άνήκει στήν έλληνιστική πε-
ρίοδο, άνήκουν ύποδοχές γιά τήν άνάθεση άναθηματικών στηλών,

β) ϊχνη τροχοφόρων στούς πωρολίθους τών στενών πλευρών καί τοΰ κεν-
τρικού κατωφλίου, τά όποια ύποδηλώνουν, κατά τήν Αλεξανδρή, τήν ύπαρξη
άμαξιτής όδοϋ μετά τήν περίοδο καταστροφής τοΰ κτίσματος713,

γ) τμήμα πώρινου τοίχου σωζόμενου μήκους 4 μ. μέ κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, νο-
τιοανατολικά τοϋ παραπάνω κτίσματος. Κοντά του βρέθηκαν σκόρπια άρχιτε-
κτονικά μέλη καί έλάχιστα λείψανα μεταγενέστερου κτίσματος,

δ) ορθογώνιο πώρινο κτίσμα δυτικά τοϋ πρώτου, διαστάσεων 3,80 x 5,40 μ.714,
ε) τμήματα τοίχων στά δυτικά τοϋ δεύτερου ορθογώνιου κτίσματος,

711. Αύτόθι, σ. 152.

712. Αλεξανδρή, Λούτσα, σ. 52 πίν. 46β.

713. Αύτόθι, σ. 52.

714. Αύτόθι, σ. 52 κ.έ. πίν. 48α.
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στ) τρίτο ορθογώνιο κτίσμα βορείως τών παραπάνω λειψάνων μέ δύο οικο-
δομικές φάσεις715,

ζ) διάφοροι τοίχοι κοντά στή βόρεια μεσοτοιχία τού οικοπέδου716.
Κατά τήν Αλεξανδρή, τά λείψανα αύτά σχετίζονται μέ τό ίερό, μέ τούς τοίχους
πού άποκάλυψε στά άνατολικά τό 1972 ό Λιάγκουρας (δηλαδή μέ τό έπίμηκες
οικοδόμημα πού περιγράφηκε προηγουμένως), μέ τά λείψανα τού «πρόπυλου» πού
είχε άποκαλυφθεΐ τήν προηγούμενη χρονιά, καθώς καί. ένός ιερού πού βρέθηκε σέ
άπόσταση 200 μ. νοτίως τών παραπάνω κτισμάτων κατά μήκος τής παραλίας717.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3: ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ

Κατά τόν Λιάγκουρα, ήδη τό 1972 εΐχε έντοπιστεϊ οικοδομικό ύλικό μέσα
στή θάλασσα στά άνατολικά τοϋ χαλικόστρωτου δρόμου, πού έντοπίστηκε
μπροστά στήν άνατολική πρόσοψη τοϋ έπιμήκους οικοδομήματος718.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4: ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΝΟΤΙΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ

Νοτίως τής ύποθετικής στοάς ό Λιάγκουρας άποκάλυψε έναν άλλον χώρο,
τόν όποιο ονόμασε χώρο II. Τούς χώρους I καί II (τής στοάς) χωρίζει ό τοίχος
Β, ό όποιος κτίστηκε άπό άσβεστολιθικές πλίνθους, άπό διαφορετικό δηλαδή
ύλικό άπ' ό,τι ή πώρινη στοά719. Ό τοίχος αύτός περνάει κάτω άπό τον τοίχο Α,
τοϋ νότιου δηλαδή όρίου τοϋ έπιμήκους οικοδομήματος, πρόκειται δηλαδή γιά
προγενέστερο τής λεγόμενης στοάς τοίχο.

Στό προγενέστερο αύτό συγκρότημα κτισμάτων φαίνεται ότι άνήκει καί ό
τοίχος Ε, ό όποιος έχει κτιστεί άπό τό ϊδιο ύλικό μέ τόν τοίχο Β.

Αξίζει νά σημειωθεί ότι ό μεταγενέστερος τοίχος Δ, ό πίσω τοίχος δηλαδή
τής στοάς, βαίνει παράλληλα πρός τόν προγενέστερο τοίχο Β.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5: ΜΙΚΡΟ ΙΕΡΟ (ΗΡΩΟ ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ)

'Εξαιρετικό ένδιαφέρον πρέπει νά παρουσιάζει τό άρχιτεκτονικό σύνολο 5, τό
όποιο εΐναι γνωστό στή βιβλιογραφία ώς μικρό ίερό καί ήρώο τής 'Ιφιγένειας άπό

715. Αύτόθι, σ. 55 πίν. 48β.

716. Αύτόθι, σ. 55 πίν. 48γ.

717. Αύτόθι, σ. 52.

718. Λιαγκουρας, Λούτσα, σ. 151. Τις άνασκαφές αύτές τις πραγματοποίησε ή "Ολγα Κακαβο-
γιάννη τό 1970, δπως μέ πληροφόρησε ή ϊδια.

719. Αύτόθι, σ. 152.
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τήν ονομασία πού τοϋ έδωσε ή Kahil το 1977720. Σύμφωνα μέ τήν άναφορά τής
Kahil, τό μικρό ιερό άποκαλύφθηκε τό 1975 άπό τόν Πέτρο Θέμελη, ό όποιος δι-
ενήργησε άνασκαφές στόν χώρο νοτίως τοϋ ναοϋ τής Ταυροπόλου, μεταξύ τοΰ
ναοΰ και τής άρχαίας πόλης. Στήν περιοχή τοΰ μικρού ιερού άποκαλύφθηκαν τρία
μικρά κτίσματα. Τό νοτιότερο άπό αύτά άναφέρεται ότι βρισκόταν σέ έναν τύμβο
τοϋ 7ου αί. π.Χ., ένώ έπίσης ένα άλλο διέθετε έσωτερικό βωμό721.

Τό ναϊκό κτίσμα πού φαίνεται σήμερα (2007) και είναι μισοσκεπασμένο άπό τήν
άμμο (πίν. 122, β) έχει ορθογώνια κάτοψη μέ διαστάσεις περ. 10 x 6 μ. και είναι
μορφολογικά σχεδόν ϊδιο μέ τό ήρώο τής Ιφιγένειας τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος στή
Βραυρώνα, τοϋ όποιου ή κατασκευή χρονολογείται άπό τήν έρευνα στό β ' μισό
τοϋ 5ου αί. π.Χ.722 καϊ πρέπει νά εΐναι ένα διάδοχο κτίσμα τοϋ πρώιμου άρχαϊκοϋ
ιερού. "Οσον άφορά τή διάταξη καί τον προσανατολισμό του, ό μικρός αύτός ναός
σχετίζεται μέ τόν μεγάλο ναό τής Ταυροπόλου, άφοϋ τόσο ό κατά μήκος όσο καί ό
κατά πλάτος άξονάς τους έχουν τήν ϊδια διεύθυνση (βλ. καί πίν. 5).

Τό ιερό αύτό είναι έξ ολοκλήρου άδημοσίευτο. Ό Τραυλός σημειώνει ότι στή
βορειοδυτική γωνία τοϋ μικροϋ ναοϋ, πού εΐχε σηκό καί πρόδομο, άνασκάφθηκε
ένας μεγάλος βόθρος πού περιείχε πολλά άγγεία καϊ ειδώλια. Άνάμεσά τους
ύπήρχαν άρκετοί κρατηρίσκοι μέ διπλές λαβές, χαρακτηριστικά άναθήματα
στήν Άρτεμη, σύμφωνα μέ τίς έρευνες τής Kahil723.

Στίς 23 'Οκτωβρίου 1999 ό γράφων εΐχε τήν εύκαιρία νά δει τμήμα τοϋ ύλι-
κοϋ τοϋ μικρού ιερού, τό όποιο χρονολογείται άπό τά τέλη τού 8ου έως τόν 5ο
αί. π. Χ., ύστερα άπό άδεια τής τότε ύπεύθυνης τοϋ Μουσείου Βραυρώνος, άει-
μνήστου Κλαίρης Εύστρατίου. Στά εύρήματά του συγκαταλέγονται:

α) πάνω άπό 1.000 πτηνόμορφα πήλινα, χειροποίητα κυλινδρικά ειδώλια τοϋ
7ου αί. π.Χ.,

β) σέ μικρότερο άριθμό ύστερα άρχαϊκά καί κλασικά πήλινα ειδώλια κατα-
σκευασμένα σέ μήτρα, κυρίως προτομές724,

720. Kahil, Artémis de Brauron, σ. 96.

721. Αύτόθι, σ. 96 σημ. 94· Hollinshead, Sanctuaries of Artemis, σ. 70 σημ. 5· Ekroth,
Brauron, σ. Ill σημ. 256.

722. Ekroth, Brauron, σ. 85 σημ. 135.

723. Travlos, Attika, σ. 211. Ό Baumer, Kult, σ. 92 άρ. Att 14, αναφέρει τήν πληροφορία τοΰ
Τραυλού περί κρατηρίσκων, συγχέει όμως τά άρχιτεκτονικά σύνολα, άφοϋ τούς συνδέει όχι μέ
τό «μικρό ιερό» άλλά μέ τό «άρχιτεκτονικό σύνολο 2 πού άποκάλυψε τό 1976 ή Αλεξανδρή»
(βλ. παραπάνω).

724. Στήν έπανέκθεση τοϋ Μουσείου Βραυρώνος (Αύγουστος 2009) έκτίθεται σήμερα άπό
αύτή τήν κατηγορία άναθημάτων ένα πήλινο ειδώλιο ένθρονης γυναικείας μορφής πού κρα-
τάει στά γόνατά της έναν δίσκο μέ ένα μεγάλο άρτόσχημο άντικείμενο στό κέντρο του (προθήκη
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γ) ύστερογεωμετρική και πρώιμη πρωτοαττική κεραμική, κυρίως κύπελλα,
πολλά άπό αύτά μικρογραφικά, άλλα καί μικρές οινοχόες725,

δ) άρχαϊκή κεραμική μέ ταινιωτή διακόσμηση, καί μελανόμορφοι κρατηρί-
σκοι, κάποιοι μέ παραστάσεις βωμών726,

ε) κορινθιακή καί άττική μελανόμορφη κεραμική727,

στ) άναθηματικοί πίνακες καί πήλινα σφονδύλια διακοσμημένα σέ μελανό-
μορφη τεχνική728,

ζ) πολυάριθμα άσημένια καί, κυρίως, χάλκινα μικροαντικείμενα (δακτύλιοι,
περόνες, τοξοειδείς πόρπες)729.

Μέ βάση τά παραπάνω μπορούμε νά άποφανθούμε ότι ή τέλεση θρησκευ-
τικών τελετουργιών στόν χώρο τοϋ μικρού ίεροϋ ξεκίνησε τό άργότερο τήν

«Ίερό Παραλίας», άρ. 34). Ένα καλό παράλληλο γι' αύτό τό ειδώλιο βρέθηκε στό «Μικρό Ίερό»
τού ίεροΰ τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα (Mitsopoulos-Leon, Tonstatuetten, σ. 189 άρ. 498, πίν. 73).

725. Στά πρώιμα αύτά μικρογραφικά κεραμικά εύρήματα πρέπει νά προστεθεί καί ένας
μικρός ύστερογεωμετρικός κάλαθος πού έγινε γνωστός τόν Αύγουστο τοΰ 2009 μέ τήν έπανέκ-
θεση τοΰ Μουσείου Βραυρώνος (προθήκη «Ίερό Παραλίας», άρ. 21). Τό εύρημα στό συγκεκρι-
μένο ίερό παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιατί ώς τύπος έμφανίζεται σχεδόν άποκλειστικά
σέ άττικά ύστερογεωμετρικά ταφικά σύνολα παιδιών καί γυναικών ύψηλής κοινωνικής στάθμης
καί φαίνεται οτι είχε συμβολική σημασία στήν Άττική κατά τή διάρκεια τοΰ β' μισού τοΰ 8ου αί.
π.Χ. (J. Lebegyev, Tracing a Lost Craft: in Late Geometric Attica, σέ: Attika - Archäologie, σ. 105,
112,114).

726. Στήν έπανέκθεση τοΰ Μουσείου Βραυρώνος έκτίθεται σήμερα (Αύγουστος 2009) ένας
άπό αύτούς τούς μελανόμορφους κρατηρίσκους μέ διακόσμηση τεθλασμένων ταινιών (προθή-
κη «Ίερό Παραλίας», άρ. 30).

727. Μουσείο Βραυρώνος προθήκη «Ίερό Παραλίας», άρ. 25 (ύστερο πρωτοκορινθιακό μελα-
νόμορφο άλάβαστρο), άρ. 26-27 (άττικές μελανόμορφες λήκυθοι τής πρώιμης κλασικής έποχής μέ
παραστάσεις Σισύφου πού κουβαλάει τόν βράχο [άρ. 26] και άναχώρησης άρματος [άρ. 27]).

728. Στήν έπανέκθεση τοΰ Μουσείου Βραυρώνος έκτίθεται σήμερα (Αΰγουστος 2009) ένας
μελανόμορφος άναθηματικός πίνακας μέ παράσταση καθιστοΰ Διονύσου πού κρατάει κέρας
άνάμεσα σέ δύο γυναικείες μορφές πού κατευθύνονται πρός αύτόν (προθήκη «Ίερό Παραλίας»,
άρ. 29), ενα θέμα πού άνακαλεΐ στή μνήμη τό παρεμφερές θέμα τής άνω ζώνης τοΰ περίφημου
άμφίγραφου άναθηματικοΰ πίνακα τής ομάδας τών Αθηνών 581 (510-500 π.Χ.) πού βρέθηκε
στήν Ακρόπολη τής Αθήνας (Κ. Karoglou, Attic Pinakes. Votive Images in Clay, BAR IS 2104,
Oxford 2010, σ. 92 άρ. κατ. 98 είκ. 51b). Εκτίθενται έπίσης τέσσερα μελανόμορφα σφονδύλια μέ
παραλλαγές φυλλόσχημων διακοσμήσεων (άρ. 28).

729. Στήν έπανέκθεση τοΰ Μουσείου Βραυρώνος έκτίθενται σήμερα (Αΰγουστος 2009) δύο
άργυρά περίαπτα (προθήκη «Ίερό Παραλίας», άρ. 6-7), έκ τών όποιων τό ένα σέ σχήμα ρόδα-
κα (άρ. 6). Τά χάλκινα άναθήματα τής έκθεσης περιλαμβάνουν δύο τριχολαβίδες (άρ. 1-2, πρβ.
Kilian-Dirlmeier, Itonia, σ. 70 άρ. 1054), περίαπτο σέ σχήμα διπλού πέλεκυ (άρ. 12, αύτόθι, σ. 66
άρ. 994), σπειροειδές ένώτιο (άρ. 11), περόνη μέ κεφαλή πού σχηματίζει σπείρα (άρ. 16, αύτόθι,
σ. 11 άρ. 56) καί τρεις χάλκινες πόρπες (άρ. 3-5), άνάμεσά τους μιά πόρπη τοΰ γεωμετρικοΰ-
άρχαϊκοΰ τύπου μέ άκόσμητο πλακίδιο καί άδιαίρετο τόξο (άρ. 3).
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ύστερη γεωμετρική έποχή (β ' μισό τοϋ 8ου αί. π. Χ.)730, ώστόσο ό άρχιτεκτονικά ς
τύπος τοϋ μικρού ναού πού χρονολογείται στό β ' μισό τοΰ 5ου αί. π. Χ. καί ή πα-
ρουσία πλαστικής ληκύθου στήν έπανέκθεση τού Μουσείου Βραυρώνος άπό τό
ιερό, πού μπορεί νά χρονολογηθεί στις άρχές τοϋ 4ου αί. π.Χ.731, δείχνουν ότι ό
χώρος χρησιμοποιούνταν γιά θρησκευτικές τελετουργίες τουλάχιστον μέχρι τις
άρχές τοϋ 4ου αί. π. Χ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6: ΠΩΡΙΝΟ ΚΤΙΣΜΑ ή ΠΡΟΠΥΛΟ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΤΟΥΝΤΑ)

Τό 1975 ή Αλεξανδρή άποκάλυψε άπέναντι, δηλαδή δυτικά, τοϋ μεγάλου
ναοϋ τής Αρτέμιδος, στο οικόπεδο Τούντα, τό θεμέλιο μικρού πώρινου κτί-
σματος σχήματος Η μέ μήκος 4,50 μ., (πάχος 0,60 μ.;) κάι κατεύθυνση Α-Δ, τό
όποιο θεωρήθηκε ότι ϊσως χρησίμευε ώς πρόπυλο732. Ή κεραμική τής έπίχωσης
κυμαίνεται χρονολογικά άπό τήν κλασική έως τή ρωμαϊκή έποχή.

Συμπεράσματα

1. Ό μεγάλος ναός είναι κτισμένος άκριβώς δίπλα στή θάλασσα, όπως πολ-
λοί άλλοι ναοί τής Αρτέμιδος, και είναι προσανατολισμένος κατά τόν άξονα
Ανατολής-Δύσης, όπως συμβαίνει στούς περισσότερους άρχαίους ναούς. Τά
ϊδια χαρακτηριστικά είχε καί ό μικρός ναός, πού βρισκόταν 200 περ. μ. νοτίως
τοϋ μεγάλου, άφοϋ τόσο ό κατά μήκος όσο καί ό κατά πλάτος άξονάς του έχει
τήν ϊδια διεύθυνση (πίν. 5).

2. Ό μεγάλος ναός 'ίσως κλεινόταν στά βόρεια καϊ στά δυτικά του άπό πε-
ρίβολο, πράγμα πού σημαίνει ότι ή προσπέλαση στόν ναό θά γινόταν άπό τά
άνατολικά ή τά νότια. Ό περίβολος αύτός προς τό παρόν δέν μπορεί νά χρονο-
λογηθεί, συνεπώς δέν μπορεί νά συσχετιστεί μέ τήν άνέγερση τοϋ ναοϋ.

3. Οί διαστάσεις τής εύθυντηρίας δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε τό άττικό
σύστημα μέτρησης (πρβ. Παράρτημα I, διάγραμμα 7).

730. Κατά τόν Α. Mazarakis-Ainian (From Rulers'Dwellings to Temples. Architecture, Religion
and Society in Early Iron Age Greece (c. 1100-700 B.C.), SIMA, 121, Jonsered 1997, α 317), τό
μικρό αύτό ιερό θα μπορούσε νά άποτελεΐ τόν άρχικό πυρήνα τοΰ ιερού τής Αρτέμιδος Ταυρο-
πόλου. Ώστόσο όμόχρονο ύλικό έχει βρεθεί και κάτω άπό τόν μεγάλο ναό (βλ. παρακάτω).

731. Προθήκη «'Ιερό Παραλίας», άρ. 33.

732. Ο. Αλεξανδρή, Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Άττικής. Λούτσα, ΑΑ, 30,1975 (1983),
Β1, Χρον., 37.
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4. Ό ναός ήταν άρχικά δωρικός περίπτερος, μέ εξαιρετικά βραχείς τις μακρές
πλευρές του. Ή τάση αύτη ενισχυόταν άπό την έμφαση πού δόθηκε στην ανά-
δειξη τοΰ πλάτους της κρηπίδας των στενών πλευρών του. Ή άναλογία πλάτους
προς μήκος (2:3) τον συσχετίζει μέ μια σειρά βραχύσωμων περίπτερων ναών
(peripterale Kurztempel κατά τόν Wurster), οί όποιοι όμως άποτελούν φαινόμενο
πού δεν μπορεί νά περιοριστεί ούτε τοπικά ούτε χρονικά, άφού έμφανίζονται άπό
την άρχαϊκή εως την έλληνιστική εποχή τόσο στήν περιοχή τής Αίγινας και στήν
κεντρική Ελλάδα όσο κάι στή Μεγάλη Ελλάδα και τή Σικελία.

5. "Ολα τά στοιχεία δείχνουν ότι ή είσοδος τού μεγάλου ναού πρέπει νά βρι-
σκόταν στά άνατολικά, όπως είχαν ύποστηρίξει οί Παπαδημητρίου και Τραυλός,
και όχι στά δυτικά, όπως προτάθηκε άπό τόν Knell.

6. Στο βάθος τού σηκού διαμορφώθηκε ξεχωριστός χώρος, τό άδυτο. Ή
ύπαρξη άδύτου συνδέει τόν ναό μέ άλλα ναϊκά κτίσματα στά όποια τελούνταν
ειδικές τελετουργίες.

7. Ή κάτω διάμετρος τών κιόνων τής περίστασης πιθανόν νά ήταν περί-
που 0,60 μ. Αν δεχτούμε αύτή τή μέτρηση ώς όρθή, τότε οί προτάσεις άναπα-
ράστασης τού περιστυλίου περιορίζονται σέ δύο: α) στήν πρόταση τού Τραυ-
λού σύμφωνα μέ τήν όποία ό ναός ήταν όκτάστυλος (και μέ αύτό τον τρόπο
άντανακλοϋσε έπίδραση άπό τούς ιωνικούς δίπτερους ναούς ή τό Όλυμπιέϊο
τής Αθήνας), και β) στήν πρόταση τής Hollinshead γιά 6x9 κίονες και εναν
ιδιαίτερα άραιόστυλο ναό μέ μετακιόνιο 1,72 μ., πού προδίδει έπίδραση άπό τήν
κυκλαδίτικη άρχιτεκτονική τής ύστερης άρχαϊκής έποχής.

Πάντως, μέ οποιαδήποτε πρόταση γιά τούς κίονες τού περιστυλίου, άναμφι-
σβήτητο είναι τό γεγονός ότι ό κυρίως ναός ήταν στενά και οργανικά συνδε-
δεμένος μέ τήν περίσταση. Αύτό προκύπτει άβίαστα άπό τό άσυνήθιστα μικρό
πλάτος τού στυλοβάτη τών μακρών πλευρών.

8. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τού μεγάλου ναού ήταν ή παρουσία πολύ-
χρωμου χαλικόστρωτου δαπέδου σέ μιά λωρίδα μήκους 2,5 εως 3 μ. κατά μήκος
τών μακρών πλευρών στό μέσον περίπου τού ναού (πίν. 119). Πολύχρωμα χαλι-
κόστρωτα δάπεδα δέν έμφανίζονται πριν άπό τά τέλη τού 5ου αί. π. Χ.

9. Ή άνάλυση τών κεραμίδων τής στέγης εδειξε ότι κατά τή διάρκεια τής άνα-
σκαφής τού μεγάλου ναού πρέπει νά έντοπίστηκαν τουλάχιστον δύο οικοδομικές
φάσεις. Ή συντριπτική πλειονότητα τών ήγεμόνων στρωτήρων και καλυπτήρων
πού βρέθηκαν στις έπιχώσεις τού ναού (Α 1 - Α 14) χρονολογούνται στήν περίο-
δο 470-460 π.Χ., δηλαδή στήν πρώιμη κλασική έποχή. Ή πρώτη φάση πρέπει νά
χρονολογείται άπό τό πλήθος τών κορινθιακών ήγεμόνων στρωτήρων και καλυ-
πτήρων πού βρέθηκαν στο στρώμα καταστροφής τό όποιο εντόπισε ό Παπαδη-
μητρίου στό «κατώτερο βάθος». Μιά δεύτερη οικοδομική φάση πρέπει νά χρονο-
λογείται στά τέλη τού 5ου αί. π. Χ. Τούτο ύποδεικνύεται άπό τήν παρουσία στις
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έπιχώσεις του ναοϋ του κορυφαίου καλυπτήρα Α 15, ό όποιος εχει περίπου τις
ϊδιες διαστάσεις733 με τους παλαιότερους κορυφαίους καλυπτήρες (Α 11 - Α 13)
και χρονολογείται στην προτελευταία δεκαετία του 5ου αί. π. Χ.

Άνασκαφικώς δεν διαπιστώθηκε άλλη οικοδομική φάση, έκτος κι αν το θραύσμα
του λακωνικού καλυπτήρα με τά δυσανάγνωστα τεκτονικά σημεία (Α 22) έκπρο-
σωπεί μια πρωιμότερη (πρώιμη άρχαϊκή;) ή μεταγενέστερη (έλληνιστική;) φάση του
μνημείου.

10. Ούτε προγενέστερος οΰτε μεταγενέστερος ναός διαπιστώθηκε άνασκα-
φικώς. Όπως δείχνουν όμως τά άνασκαφικά δεδομένα, ό χώρος του μεγάλου
ναοϋ εΐχε χρησιμοποιηθεί και πριν άπό τήν κατασκευή του ναοϋ (470-460 π.Χ.)
γιά τήν άσκηση λατρείας734. Τά ειδώλια τοϋ κυλινδρικού τύπου (βλ. παρακάτω
άρ. Μ 1 - Μ 43) μαρτυρούν ότι ή λατρεία προηγήθηκε στον χώρο τοϋ μεγάλου
ναοϋ κατά τουλάχιστον δύο αιώνες άπό τήν κατασκευή του, δηλαδή ήδη άπό
τήν άρχή τής 5ης περιόδου (άρχές 7ου αί. π.Χ.). Ξύλινη ναόσχημη κατασκευή,
υπαίθρια λατρεία μέ βωμό άλλα καΐ ό ρόλος τοϋ κυκλικού κτίσματος στά ΝΑ
τοϋ μεγάλου ναοϋ άποτελοϋν πιθανές προτάσεις γιά τό ποϋ θά βρισκόταν ό
πυρήνας τών λατρευτικών δραστηριοτήτων τής πρώιμης άρχαϊκής έποχής.
Ικανός αριθμός οστράκων όλων τών περιόδων τής μυκηναϊκής έποχής (βλ. πα-
ρακάτω άρ. Κ 1 - Κ 57) δείχνει έπίσης ότι καΐ πολύ πιό πριν άπό τον 7ο αί. π.Χ.
ό χώρος τοΰ ναοϋ είχε ιδιαίτερη σημασία γιά τούς τότε κατοίκους.

11. Ή κατασκευή τοϋ μεγάλου ναοϋ ετσι όπως αύτός σώζεται σήμερα μπορεί
νά χρονολογηθεί στά τέλη τοΰ 5ου αί. π. Χ. Σε αύτή τή χρονολόγηση παραπέμπουν:
α) ή χρήση τής διάστασης τών 1,20 μ. (τεσσάρων άττικών ποδιών), πού εΐναι
τυπική γιά μνημεία τής ώριμης κλασικής έποχής, β) ή χρήση πολύχρωμου χαλικό-
στρωτου δαπέδου, και γ) ή εύρεση τοϋ κορινθιακού κορυφαίου καλυπτήρα Α 15,
πού, σύμφωνα μέ τήν παραπάνω άνάλυση, μπορεί νά χρονολογηθεί στήν προτε-
λευταία δεκαετία του 5ου αί. π. Χ.

733. Ακριβώς έπειδή δέν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις διαστάσεις και σε συνδυασμό μέ
τό δτι βρέθηκε ενας μόνο κορυφαίος καλυπτήρας τοϋ τέλους τοϋ 5ου αί. π.Χ., ή δρ. Hübner
(προσωπική έπικοινωνία) δέν άποκλείει τήν πιθανότητα ό Α 15 νά άποτελεΐ αρχαιολογική
μαρτυρία άντικατάστασης παλαιότερου καλυπτήρα λόγψ επισκευής τής στέγης πού εγινε τήν
περίοδο έκείνη. Άλλωστε ειδικά οί κορυφαίοι καλυπτήρες είναι -λόγω θέσης- πιό ευάλωτοι
άπό τούς άλλους κεράμους σέ δύσκολες καιρικές συνθήκες (θύελλες, ισχυρούς άνέμους).

734. Τό οτι ό ναός τής οικοδομικής φάσης τοϋ 470-460 π.Χ. άντικατέστησε εναν παλαιό-
τερο, ΰστεροαρχαϊκό ναό πού καταστράφηκε άπό τούς Πέρσες τό 490 π. Χ. άποτελεΐ προς τό
παρόν άπλή ύπόθεση. 'Επιχειρήματα ύπέρ μιας ένδεχόμενης προσάραξης τών πλοίων τοΰ
Δάτη στή Λούτσα μέ στόχο τήν ταχύτερη προσέγγιση τής Αθήνας μέσω τοΰ δρόμου Λούτσας-
Άθήνας, και όχι μέσω Σουνίου, παραθέτει ό Hodge, ο.π. (σημ. 4), σ. 248 κ.έ.
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12. Άλλα χαρακτηριστικά, όπως ή χρήση μολυβδοχοημένων συνδέσμων
σχήματος διπλού ΓκαΙ ό τρόπος τής άναθύρωσης, είναι πολύ γενικά καί έπιτρέ-
πουν μιά χρονολόγηση άπό τήν ύστερη άρχαϊκή έως τήν πρώιμη έλληνιστική
έποχή. Δίβαθμη κρηπίδα καί αριθμός ραβδώσεων κιόνων πρέπει μάλλον νά θε-
ωρηθούν στοιχεία άρχαϊσμού.

13. Ή άρχιτεκτονική τοϋ μεγάλου καί τοϋ μικρού ναοϋ τής Λούτσας έμφανί-
ζει μιά ειδική σχέση μέ τήν άρχιτεκτονική άντίστοιχων κτισμάτων τοϋ ίεροϋ τής
Αρτέμιδος στή Βραυρώνα, ή όποία έντοπίζεται στά έξής σημεία:

α) κοινή χρήση τής διάστασης τών 1,20 μ., δηλαδή τών τεσσάρων άττικών
ποδών, στον μεγάλο ναό τών Άλών καί στή στοά τής Βραυρώνας,

β) οί πανομοιότυποι όσον άφορά τή μορφή, τήν έσωτερική διάρθρωση καί
τις διαστάσεις μικροί ναοί τών δύο περιοχών, τά λεγόμενα ήρώα τής 'Ιφιγένειας,
γ) ή ομοιότητα τής πήλινης κεράμωσης τοϋ μεγάλου ναοϋ στις Άλές καί τοϋ
ναού τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα,

δ) ή χρήση ώς φέροντος ύλικοϋ δομής γιά όλα τά κτίσματα τοϋ ίεροϋ στις
Άλές τοϋ «πωρολίθου». Ό «πωρόλιθος» αύτός πιθανότατα προήλθε άπό λατο-
μείο τής Βραυρώνας.

14. Όσον άφορά τά ύπόλοιπα κτίσματα τοϋ ίεροϋ:

α) Νοτίως τού μεγάλου ναοϋ ύπήρχε ένα έπίμηκες κτίσμα άπό πωρόλιθο μή-
κους 47 μ. μέ προσανατολισμό Β-Ν, τό όποιο, σύμφωνα μέ τά έλάχιστα στοιχεία
πού διαθέτουμε, ίσως νά άποτελοϋσε στοά. Ή διάρκεια χρήσης τής υποθετικής
αύτής στοάς τοποθετείται στό διάστημα άνάμεσα στον 5ο καί στόν 2ο αί. π.Χ.

β) Στήν ϊδια περίπου χρονική περίοδο πρέπει νά χρονολογείται σύμπλεγμα
ορθογώνιων πώρινων κτηρίων στά ΝΔ τοϋ μεγάλου ναοϋ καί δυτικά τής ύπο-
θετικής στοάς. Ή χρήση τοϋ συμπλέγματος αύτοϋ είναι πρός τό παρόν άσαφής.

γ) Άπό τά ύπόλοιπα άρχιτεκτονικά σύνολα έξαίρεση άποτελεΐ τό λεγόμενο
μικρό ίερό. Ή λατρεία στό σημείο αύτό φαίνεται ότι άσκούνταν ήδη κατά τήν
ύστερη γεωμετρική έποχή. Σύμφωνα μέ τις περιγραφές, έδώ πρέπει νά άποκα-
λύφθηκε ναός τοϋ 7ου αί. π. Χ. τοϋ τύπου μέ έστία, κατά τά πρότυπα, ίσως, τοϋ
κρητικοϋ ναοϋ μέ έστία τής πρώιμης έποχής τοϋ Σιδήρου735. Ό μικρός ναός πού
είναι σήμερα ορατός στή θέση τοϋ μικρού ίεροϋ (πίν. 122, β) πρέπει νά χρονο-
λογείται στό β' μισό τοϋ 5ου αί. π.Χ.736

735. Για τόν τύπο αύτό τοΰ ναού στήν Κρήτη βλ. τώρα Μ. Prent, Cretan Early Iron Age Hearth
Temples and the Articulation of Sacred Space, σέ: R. Westgate - Ν. Fischer - J. Whitley (έπιμ.),
Building Communities: House, Settlement and Society in the Aegean and Beyond. Proceedings of a
Conference held at Cardiff University, 17-21 April 2001, BSA Studies, 15, London 2007, σ. 141-148.

736. Κατά τόν H. R. Goette (προσωπική έπικοινωνία Απρίλιος 2007), ό μικρός αύτός ναός θά
μπορούσε να είναι τό έπιγραφικώς μαρτυρημένο Διονύσιο.



iii. αναλυση τησ κεραμικησ

Μεθοδολογικές παρατηρήσεις

Στα κεφάλαια ΓΙΙΙ και TIV χρησιμοποιούνται ώς τίτλοι οί ουδέτεροι όροι
«κεραμική» καί «μικροαντικείμενα» και όχι οί λειτουργικοί οροι «λατρευτικά» ή
«τελετουργικά άγγεία» καί «άναθήματα» γιά δύο λόγους: πρώτον, έπειδή λόγω
έλλειψης στρωματογραφικών συνόλων ό λατρευτικός χαρακτήρας όλων τών
άντικειμένων, ιδιαίτερα τών προϊστορικών, είναι άβέβαιος- δεύτερον, έπειδή,
άκόμη καί στήν περίπτωση πού μιά τελετουργική σημασία τών εύρημάτων είναι
προφανής, ή σαφής διάκριση τών άντικειμένων σέ άναθήματα καί σέ λατρευ-
τικά σκεύη δέν είναι πάντα δυνατή737. Ή κεραμική ή όποία βρέθηκε κατά τή δι-
άρκεια τής άνασκαφής στό έσωτερικό τοϋ ναοΰ τής Ταυροπόλου καί γύρω άπό
αύτόν μελετάται, λοιπόν, ώς σύνολο.

Οί κεραμικές κατηγορίες διαχωρίστηκαν μέ βάση τόν τρόπο έπεξεργασίας
τής έξωτερικής τους έπιφάνειας καί μέ βάση τή σύσταση τοΰ πηλού τόσο στόν
πυρήνα όσο καί στήν έπιφάνειά του μέσα στό πλαίσιο κάθε χρονολογικής περι-
όδου. Τό τελευταίο κριτήριο, δηλαδή ή έπεξεργασία τής έξωτερικής έπιφάνειας,
διαφοροποιεί κατά κύριο λόγο τίς χρηστικές κατηγορίες, γιά παράδειγμα τήν
άποθηκευτική.

Όπως καί στήν περίπτωση τών πήλινων κεραμίδων τής στέγης (Παράρ-
τημα I, διαγράμματα 8-9), έτσι καί κατά τήν άνάλυση τής κεραμικής ή περι-
γραφή τών χρωμάτων τοϋ πηλοΰ, τοΰ πυρήνα και τής έπιφάνειάς του, καθώς
καϊ τής βαφής τοΰ κάθε οστράκου, προσδιορίστηκε μέ τή βοήθεια τής άναθεω-
ρημένης έκδοσης τοϋ χρωματολογίου τοϋ Munsell (Munsell Soil Color Charts,
New Windsor, NY 1994. Βλ. τά συγκεντρωτικά άποτελέσματα σέ Παράρτημα I,
διαγράμματα 10-26).

Όλες οί διαστάσεις δίνονται σέ μέτρα.

Όταν μελετήθηκε τό ύλικό άπό τόν ναό τής Ταυροπόλου άπό τόν γράφοντα
τά έτη 1997 καϊ 1998, ή κεραμική, όπως καί ολόκληρο τό ύλικό, βρισκόταν στό
Μουσείο Βραυρώνος μέσα σέ χαρτόκουτα καί σακκοϋλες. Άπό τή στιγμή πού,
κατά τήν περίοδο μελέτης τού ύλικοϋ άπό τόν γράφοντα, οί σακκοϋλες καί τά

737. Για τό πρόβλημα αύτό βλ. R. Hägg, Archäologie der Heiligtümer, σέ: Α. Η. Borbein
- Τ. Hölscher - P. Zanker (έπιμ.), Klassische Archäologie. Eine Einführung, Berlin 2000, σ. 284.
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χαρτόκουτα δεν είχαν ανανεωθεί άπό τήν έποχή τής άνασκαφής, δεν πρέπει νά
ύπάρχει κίνδυνος τα θραύσματα να ανήκουν σέ άλλη άνασκαφή.

Άν κρίνουμε άπό τόν χαρακτήρα τών οστράκων τά όποΐα περιλαμβάνουν
καΐ τοιχώματα άδιακόσμητων και χονδροειδών άγγείων, δέν φαίνεται νά έγι-
νε έπιλογή κατά τή συλλογή τους. Φαίνεται δηλαδή ότι κατά τήν άνασκαφή
μαζεύτηκε όλο τό ύλικό τό όποιο βρέθηκε. Συνεπώς, ή άπουσία ή ή παρουσία
ορισμένων κατηγοριών ή σχημάτων γίνεται άντιληπτή ώς στοιχείο άντιπρο-
σωπευτικό τής πραγματικής συχνότητας έμφάνισης τών άγγείων αύτών κατά
τή διάρκεια τής άνασκαφής. Τούτο άπό τήν άλλη μεριά δέν συνεπάγεται ότι τό
συλλεγέν δείγμα είναι και άντιπροσωπευτικό τής πραγματικής κατάστασης τού
ιερού, άφοϋ, όπως ειπώθηκε, τό ιερό πρέπει νά έχει συληθεί στο παρελθόν και
τό περιεχόμενο του νά είχε άναμοχλευθεΐ ήδη άπό τήν ύστερη άρχαιότητα.

Τά άγγεία βρέθηκαν σέ άκρως άποσπασματική κατάσταση738. Κανένα άγγείο
δέν σώθηκε άκέραιο έκτός άπό δύο μικροσκοπικά, τό άλατοδοχειο Κ 269 (πίν. 64,
150) και τή μικρογραφική όλπη Κ 228 (πίν. 60,150) (σχεδόν άκέραιη). Γι' αύτόν
τον λόγο τά σχέδια τών θραυσμάτων στούς πίνακες συμπληρώνονται πολλές
φορές μέ διακεκομμένες γραμμές, έτσι ώστε άφενός νά δίνεται μιά εικόνα τής
άρχαίας πραγματικότητας και άφετέρου νά εΐναι δυνατές οί τυπολογικές συ-
γκρίσεις.

Ή περιγραφή και ή άνάλυση τής κεραμικής πού άκολουθεί δείχνει ότι στή με-
γάλη τους πλειονότητα πρόκειται γιά άγγεια πού συναντώνται σέ οικιστικά σύ-
νολα, όπου, φυσικά, έχουν κοινή, καθημερινή χρήση. Ή θρησκευτική/λατρευτική
τους χρήση στή Λούτσα προσδιορίζεται τόσο άπό τον χώρο εύρεσης τους στο
ιερό περιβάλλον τού ναού όσο και άπό τή συνύπαρξή τους μέ βεβαιωμένα ιερά
άγγεια, καθώς και ιερά σκεύη και άναθήματα άπό διάφορα ύλικά.

Περίοδος 1 Έποχή τών Λακκοειδών Τάφων/πρώιμη μυκηναϊκή έποχή

ΑΜΑΥΡΟΧΡΩΜΗ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
(POLYCHROME MAINLAND WARE)

OKI (πίν. 28,131) άνήκει σέ άμφορέα ή ύδρία καΐ είναι ζωγραφισμένος μέ τήν
τεχνική τής «άμαυρόχρωμης πολύχρωμης κατηγορίας τού ήπειρωτικοΰ τύπου τού

738. Για τό πρόβλημα του άποσπασματικά σωζόμενου χαρακτήρα τής κεραμικής στά ιερά
και τούς πιθανούς λόγους πού οδήγησαν σέ αύτό βλ. Κ. Braun, Bericht über die Keramikfunde
archaischer bis hellenistischer Zeit aus dem Heiligtum bei Kalapodi, AA 1987, σ. 49.
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David French739. Ή κατηγορία αύτη στη Λούτσα έμφανίζει εναν καθαρό πορτοκα-
λόχρωμο πυρήνα, καθώς και μελανή και έρυθρή άμαυρόχρωμη διακόσμηση στήν
έξωτερική της έπιφάνεια. Σύμφωνα μέ τά πορίσματα τής νεότερης ερευνάς, ή χρο-
νολόγηση τής κεραμικής αύτής κατηγορίας έπικεντρώνεται στήν YE I740, ένώ ή γε-
ωγραφική της διάδοση έστιάζεται στις άνατολικές περιοχές τής κεντρικής και νό-
τιας ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς καΐ στις δυτικές Κυκλάδες741. Σύμφωνα μέ τήν
έπικρατέστερη άποψη, ή κατηγορία προέρχεται άπό τή Βοιωτία742.

Κλειστά σχήματα

Αμφορέας ή ύδρία (Κ 1)

Ό Κ 1 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 1 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 13) - 6/6 reddish yellow), (έξωτ.) πορτοκαλόχρωμος

Τμήμα λαιμού άμφορέα· πίν. 28,131. - Ύψ. μέγ. (7.5 YR 7/6 reddish yellow). Β: μελανή (5 YR

σωζ. 0,067 μ. έσωτ. διάμ. λαιμού περ. 0,100 μ. 2.5/1 black) και έρυθρή (10 R 4/4 weak red)

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (2.5 YR 7/6 άμαυρόχρωμη. Δ: τρεις λεπτές οριζόντιες ταινί-

light red). Περιέχει έλάχιστη ποσότητα άσημέ- ες. Ή άνω και ή κάτω μελανές, ή μεσαία έρυθρή.

νιας μίκας. Ε: (έσωτ.): πορτοκαλόχρωμος (5 YR Εσωτερική έπιφάνεια άνεπεξέργαστη.

Ό Κ 1 έμφανίζει τήν τυπική διακόσμηση άπό έναλλασσόμενες μελανές καΐ
έρυθρές οριζόντιες ταινίες, ή όποία κοσμεί τό σημείο τής ένωσης τοϋ λαιμού
καΐ τού ώμου μεγάλων κλειστών άγγείων τής κατηγορίας αύτής743.

ΑΜΑΥΡΟΧΡΩΜΗ ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ (AEGINAETAN
MONOCHROME WARE)

Ό Κ 2 (πίν. 28, 131) μπορεί νά άποδοθεΐ μέ βεβαιότητα στήν άμαυρόχρωμη
μονόχρωμη κεραμική αίγινήτικης προέλευσης. Ή κεραμική αύτή άναγνωρί-
στηκε πρώτη φορά ώς ιδιαίτερη κατηγορία τό 1921 άπό τον Dietrich Fimmen744,
ένώ ή σημασία της στήν κατανόηση τοϋ ρόλου πού έπαιξε ή Αίγινα στο έμπόριο

739. D. French, Notes on Prehistoric Pottery Groups from Central Greece, Athens 1972, σ. 33-34.

740. J. L. Davis, Late Helladic I Pottery from Korakou, Hesperia, 48,1979, σ. 256-258· Kiapha
Thiti 112, σ. 168 σημ. 301.

741. Dietz, Transition, σ. 303 είκ. 90.

742. Αύτόθι, σ. 32,303· Kiapha Thiti 112, σ. 168.

743. Παραδείγματα: G. Karo, Die Schachtgräber von Mykenai, München 1930/33, σ. 165 άρ. 948
πίν. 174 (Μυκήνες, ταφικός κύκλος Α, τάφος VI)· Γ. Ε. Μυλωνάς, Ό ταφικός κύκλος Β τών Μυκηνών,
ΒΑΕ, 73, Αθήναι 1973, σ. 123 άρ. Κ-109 πίν. 104 (Μυκήνες, ταφικός κύκλος Β, τάφος Κ) = Dietz,
Transition, σ. 223 είκ. 70 άρ. ID-2.2 και ID-1.1.

744. D. Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur, Leipzig 1921, σ. 76-77.
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κατά τή μεσοελλαδική και τήν πρώιμη μυκηναϊκή έποχή στο Αιγαίο έχει αρχίσει
μόλις τϊς τελευταίες δεκαετίες νά γίνεται γνωστή, χάρη κυρίως στις έρευνες τής
Carol Zerner745. Τό χαρακτηριστικό γνώρισμα αύτής τής κεραμικής κατηγορίας
στή Λούτσα είναι ή παρουσία μιάς φαιοπράσινης έξωτερικής έπιφάνειας καί. μιάς
σκούρας καστανόφαιης βαφής πού σέ κάποια σημεία δίνει τήν εντύπωση τού
μώβ χρώματος. Ή κατηγορία αύτή περιέχει τήν τυπική γιά τήν κεραμική παρα-
γωγή τής Αίγινας χρυσή μίκα.

Κλειστά σχήματα

Άμφορέας ή ύδρία (Κ 2)

Ό Κ 2 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 2 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 19)

- Άνω τμήμα άμφορέα ή ύδρίας· πίν. 28, 131.

- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,050 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,120
μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μέ μεγάλη σχετικά
περιεκτικότητα χρυσής μίκας και λίγα μικρά

φαιά καί καστανά πετραδάκια μήκους 0,001 μ.,
άνοικτός γκρίζος (10 YR 7/1 light gray). Ε:
άνοικτδς φαιοπράσινος (5 Υ 8/2 pale yellow).
Β: μελανό πρός τό μώβ (2.5 Υ 3/2 very dark
grayish brown).

Ό Κ 2 (πίν. 28, 131), ό όποιος προέρχεται λοιπόν άπό τήν Αίγινα, άνήκει σέ
άμφορέα ή ύδρία, σχήματα πού είναι άπό τά πιο συχνά τής κατηγορίας αύτής746.
Ένα καλό τυπολογικό παράλληλο τής κατηγορίας αύτής άπό τό Κιάφα Θίτι, τό
όποιο, σημειωτέον, φέρει όπως καί ό Κ 2 λεπτή οριζόντια άμαυρόχρωμη ταινία
στο άνω έσωτερικό τμήμα τοϋ λαιμού του κάι βρέθηκε σέ άρχαιολογική συνά-
φεια τής ΜΕ III747. Ό συνηθέστερος τρόπος διακόσμησης τών χειλέων καί τών
λαιμών τών μεγάλων κλειστών άγγείων αύτής τής αίγινήτικης κατηγορίας είναι
διακόσμηση κατά ομάδες δύο ή καί τριών οριζόντιων ταινιών στό χείλος και στό
σημείο τής ένωσης τού λαιμού μέ τόν ώμο748, ώστόσο και ή άπλή διακόσμηση μέ
μία οριζόντια άμαυρόχρωμη ταινία στο έξωτερικό τμήμα τοϋ χείλους άπαντά στό
Κιάφα Θίτι έπίσης σέ άρχαιολογικές συνάφειες τής ΜΕ III749.

745. C. Zerner, Middle Helladic and Late Helladic I Pottery from Lerna. Part II, Shapes, Hydra, 4,
1988, σ. 1-10· Της Ιδιας, New Perspectives on Trade in the Middle and Early late Helladic Periods on
the Mainland, σέ: C. Zerner - P. Zerner - J. Winder (έπιμ.), Wace and Biegen. Pottery as Evidence for
Trade in the Aegean Bronze Age 1939-1989. Proceedings of the International Conference, Athens, 2-3
December 1989, American School of Classical Studies, Amsterdam 1993, σ. 39-56.

746. Kiapha Thiti, 112, σ. 190.

747. Αύτόθι, σ. 98 άρ. 850 πίν. 27 άρ. 850 (τομή 153, στρωματογραφική ένότητα 7).

748. Αύτόθι, σ. 190 πίν. 20 άρ. 647, πίν. 27 άρ. 849, πίν. 30 άρ. 927.

749. Αύτόθι, σ. 83 άρ. 717 πίν. 23 άρ. 717 (τομή 102, στρωματογραφική ένότητα 4)· σ. 107 άρ. 943
πίν. 30,43 άρ. 943 (τομή 154, στρωματογραφική ένότητα 4).
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ΓΚΡΙΖΑ ΜΙΝΥΑΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Μέ τον όρο «γκρίζα μινυακή» κεραμική έννοοϋμε τήν κεραμική έκείνη κατη-
γορία τής όποιας τα θραύσματα αγγείων έμφανίζουν ένα ομοιογενές γκρίζο ή
ανοικτό γκρίζο χρώμα (2.5 Υ 5/1 gray) τόσο στόν πυρήνα όσο και στήν έπιφάνεια
τοϋ πηλού, πολύ καλή όπτηση καί λεπτόκοκκο πηλό. Ή άφή είναι σαπωνοειδής.
Ή κατηγορία αύτή άναγνωρίστηκε πρώτη φορά τό 1881 στον βοιωτικό 'Ορχο-
μενό άπό τόν Heinrich Schliemann, ό όποιος και τήν ονόμασε «μινυακή»750. Μέ 21
δείγματα (Παράρτημα I, διάγραμμα 10, άρ. Κ 3 - Κ 22), ή γκρίζα μινυακή κεραμική
είναι ή πιό συχνή κεραμική κατηγορία τής Λούτσας άπό αύτές πού μπορούν νά
χρονολογηθούν στήν έποχή τών Λακκοειδών Τάφων καί στήν πρώιμη μυκηναϊκή
περίοδο. Σέ τρεις περιπτώσεις ή σύσταση τοϋ πηλού είναι περισσότερο χονδρό-
κοκκη άπό τό σύνολο τών θραυσμάτων. Σέ τέσσερις περιπτώσεις, τόσο ή έξωτε-
ρική όσο καί ή έσωτερική έπιφάνεια τών οστράκων είναι καλά λειασμένη. Σέ όλες
τίς περιπτώσεις πρόκειται γιά άνοικτά σχήματα.

Ανοικτά σχήματα

Ημισφαιρικά κύπελλα (Κ 3 - Κ 6)

Οί Κ 3 - Κ 6 φέρουν τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 3 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 47) κάθετες πλαστικές νευρώσεις· πίν. 28, 131. -

- Θραΰσμα άνω τμήματος ήμισφαιρικοΰ κυ- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,018 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,080 μ.
πέλλου· πίν. 28, 131. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,051 Π: Πυ: λεπτόκοκκος μέ ελάχιστα άσβεστολι-
μ. Τομή σχήματος - S. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, θικά έγκλείσματα μήκους περ. 0,001 μ., σκλη-
φαιός (2.5 Υ 5/1 gray). Ε: τό ϊδιο. EE: στιλβω- ρός, φαιός (2.5 Υ 5/1 gray). Ε: τό ϊδιο.

μένη έσωτερικά καί έξωτερικά. Κ 6 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 36)

Κ 4 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 53) - Κάτω τμήμα άνοικτοΰ άγγείου, ϊσως ήμι-

- Θραΰσμα καμπύλου τοιχώματος ήμισφαι- σφαιρικού κυπέλλου· πίν. 28, 131. - Ύψ. μέγ.
ρικοΰ κυπέλλου· πίν. 28, 131. - Ύψ. μέγ. σωζ. σωζ. 0,028 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,048 μ. Π: Πυ:
0,040 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός, φαιός λεπτόκοκκος, πορώδης μέ σκασίματα, λίγες
(2.5 Υ 6/1 gray). Ε: τό'ίδιο. άσβεστολιθικές προσμείξεις καί λίγα γκρίζα
Κ 5 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 40) πετραδάκια μήκους έως 2 χιλ., φαιός (2.5 Υ

- Θραΰσμα κάθετης ταινιωτής λαβής μέ δύο 5/1 gray). Ε: τό ϊδιο. EE: μή σαπωνοειδής άφή.

Σέ διαφορετικού τύπου γκρίζα μινυακά ήμισφαιρικά κύπελλα φαίνεται ότι
άνήκουν οί Κ 3 - Κ 6 (πίν. 28,131). Οί Κ 3 καί Κ 4 έκπροσωποϋν τό σχήμα τοϋ
ήμισφαιρικοΰ κυπέλλου μέ τή μία κάθετη λαβή καί τό χαμηλό κοίλο έσωτερικά
πόδι («semiglobular cup on a low stem with a slightly swung handle»). Καλά

750. Ε. J. Forsdyke, The Pottery Called Minyan Ware, JHS, 34,1914, σ. 126-130.
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παράλληλα χρονολογούνται στή ΜΕ III άλλά και στήν YE I751. Σέ πρωιμότερο
κύπελλο ή κάνθαρο φαίνεται ότι άνήκει ή γκρίζα μινυακή ταινιωτή λαβή Κ 5, ή
όποία φέρει δύο κάθετες πλαστικές νευρώσεις στά άκρα της752.

Τό ήμισφαιρικό κύπελλο Κ 6 έχει έπίπεδη βάση. Καλές άντιστοιχίες ώς προς τό
σχήμα άπαντούν σέ σύνολα τής έποχής τών Λακκοειδών Τάφων άπό τήν Αργο-
λίδα753, τήν Αττική754, τήν Εύβοια755 και τήν Κέα756.

Κύαθοι μέ ψηλό πόδι τού τύπου Goblet (Κ 7 - Κ 19)

Οί Κ 7 - Κ 19 φέρουν τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 7 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 42) -
'Άνω τμήμα κυάθου μέ ψηλό πόδι· πίν. 28,131. -
Σώζεται θραύσμα τού έξω νεύοντος χείλους, τού
τοιχώματος και τής κάθετης, δακτυλιόσχημης,
ταινιωτής λαβής. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτό-
φαιος (2.5 Υ 6/1 gray). Ε: τό ί'διο. EE: καμία.
Κ 8 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 44) -
Θραύσμα κυάθου μέ ψηλό πόδι άπό τό σημείο
τής ένωσης τού κυπέλλου μέ τό πόδι· πίν. 28,
131. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,044 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, φαιός (2.5 Υ 5/1 gray). Ε: τό ϊδιο.
Κ 9 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 49)

- Μικρό θραύσμα άπό τό κάτω τοίχωμα κυά-
θου μέ ψηλό πόδι· πίν. 28,131. - 'Ύψ. μέγ. σωζ.
0,033 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκοτεινόφαιος
(2.5 Υ 6/1 gray). Ε: τό ϊδιο. EE: στιλβωμένη
έσωτερικά και έξωτερικά.

Κ 10 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 50)

- Μικρό θραύσμα άπό τό κάτω τοίχωμα κυά-
θου μέ ψηλό πόδι· πίν. 28,131. - Ύψ. μέγ. σωζ.
0,036 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκοτεινόφαιος

(2.5 Υ 6/1 gray). Ε: τό ϊδιο. EE: στιλβωμένη
έσωτερικά και έξωτερικά.
Κ 11 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 56)
- Θραύσμα καμπύλου τοιχώματος κυάθου μέ
ψηλό πόδι· πίν. 28,131. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,040 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός, φαιός (2.5 Υ
6/1 gray). Ε: τό ϊδιο.

Κ 12 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 52) -
Θραύσμα καμπύλου τοιχώματος τοιχώματος
κυάθου μέ ψηλό πόδι· πίν. 28, 131. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,040 μ. II: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός,
φαιός (2.5 Υ 6/1 gray). Ε: τό ϊδιο.
Κ 13 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 39) -
Θραύσμα χείλους και συμφυόμενης ταινιωτής
λαβής κυάθου μέ άρχικά ψηλό πόδι· πίν. 29,
132. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,027 μ. διάμ. χείλ. περ.
0,200 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός, σκλη-
ρός, άνοικτός γκρίζος (2.5 Υ 6/1 gray). Ε: γκρί-
ζος (2.5 Υ 5/1 gray). EE: έντριπτο σέ ολόκληρη
τήν έξωτερική και έσωτερική του έπιφάνεια.
Σαπωνοειδής άφή.

751. ΜΕ III: Dietz, Transition, σ. 201 είκ. 61 ΒΑ - 5 («ΥΕ ΙΑ»)· YE I: Αύτόθι, είκ. 61 ΒΑ - 5a
(«ΥΕ IB»).

752. J. Maran, Die deutschen Ausgrabungen auf der Pevkakia-Magula in Thessalien III. Die
mittlere Bronzezeit, BAM, 30/31, Bonn 1992, πίν. 65,5 (Πευκάκια, φάση 6 πρώιμη).

753. Dietz, Transition, σ. 209 άρ. ΕΑ-1 είκ. 65 (Lustrous Decorated Ware-Argive, ΥΕ IB κατά
Dietz, δηλαδή ΥΕ I κατά τή συμβατική χρονολογία).

754. Kiapha Thiti 112, σ. 48 άρ. 406· σ. 97 άρ. 841 πίν. 27 (Κιάφα Θίτι, μόνο γιά τό σχήμα, ΜΕ III).

755. Μ. Οικονομακου-Σαλλιωρα, Ή μεσοελλαδική περίοδος στήν Εύβοια, Ανθρωπολογικά καϊ
Αρχαιολογικά Χρονικά, Περιοδική "Εκθεση τής Ευβοϊκής Αρχαιοφίλου 'Εταιρείας, 4,1997, σχ. 25 άρ. 7
(Εύβοια, άλλά πιό ορθιο).

756.1. L. Caskey, Investigations in Keos, 2. A Conspectus of the Pottery, Hesperia, 41, 1972,
είκ. 11 άρ. F45 (Μέση έποχή τού Χαλκού, ύστερη φάση).
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Κ 14 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 43) -
Θραύσμα κυάθου μέ ψηλό πόδι άπό τό σημείο
τής ένωσης τοΰ κυπέλλου μέ τό πόδι· πίν. 29,
132. - Ύψ. μεγ. σωζ. 0,069 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, φαιός (2.5 Υ 5/1 gray). Ε: τό 'ίδιο. Ε: στιλ-
βωμένη έξωτερικά και έσωτερικά.
Κ 15 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 46
και 48) - Δύο 'ίσως συνανήκοντα θραύσματα
τοιχωμάτων άπό άνω τμήμα κυάθου μέ ψηλό
πόδι· πίν. 29, 132. - "Υψ. μέγ. σωζ. μεγαλύ-
τερου (α) θραύσματος 0,055 μ. καΐ μικρό-
τερου (β) 0,028 μ. Π (α) : Πυ: λεπτόκοκκος,
σκοτεινόφαιος (2.5 Υ 6/1 gray). Ε: σκοτεινό-
φαιος (2.5 Υ 4/1 dark gray). EE: στιλβωμένη
έσωτερικά και έξωτερικά. Π (β): Πυ: λεπτό-
κοκκος, φαιός (2.5 Υ 5/1 gray). Ε: σκοτεινό-
φαιος (2.5 Υ 4/1 dark gray). EE: στιλβωμένη
έσωτερικά καΐ έξωτερικά.
Κ 16 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 51)
- Μικρό θραύσμα άπό τό κάτω τοίχωμα κυά-
θου μέ ψηλό πόδι· πίν. 29,132. - "Υψ. μέγ. σωζ.
0,036 μ. Φέρει αύλακώσεις έξωτερικά. Π: Πυ:

λεπτόκοκκος, σκληρός, φαιός (2.5 Υ 5/1 gray).
Ε: σκοτεινόφαιος (2.5 Υ 5-4/1 gray-dark gray).
EE: στιλβωμένη μόνο έξωτερικά.
Κ 17 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 57) -
Θραύσμα ίσιου τοιχώματος κυάθου μέ ψηλό
πόδι· πίν. 29, 132. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,038 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός, φαιός (5 Υ 6/1
gray). Ε: τό 'ίδιο.

Κ 18 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 41) -
Θραύσμα χείλους και λαιμού κυάθου μέ άρχή
ταινιωτής λαβής· πίν. 29, 132. - "Υψ. μέγ. σωζ.
0,023 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,140 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος μέ έλάχιστα λευκά άσβεστολιθικά
έγκλείσματα μήκους εως 0,002 μ., σκληρός,
άνοικτόφαιος (5 Υ 5/1 gray). Ε: τό 'ίδιο.
Κ 19 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 33)
- Ψηλό κοίλο πόδι μικρού κυάθου μέ ψηλό
πόδι· πίν. 29, 132. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,045 μ.
διάμ. βάσ. 0,050 μ. Πλαστικός δακτύλιος στό
σημείο τής ένωσης τοΰ ποδιού μέ τό κύπελλο.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτόφαιος (2.5 Υ 7/1
light gray). Ε: τό 'ίδιο. EE: καμία.

Ό κύαθος μέ τό ύψηλόσωμο πόδι (Goblet) είναι τό πιο συχνό σχήμα τής
γκρίζας μινυακής κεραμικής. Στό ύλικό τής Λούτσας αντιπροσωπεύονται τέσ-
σερις παραλλαγές τού σχήματος αύτοϋ.

α) Οί Κ 7 - Κ 12 (πίν. 28, 131) προέρχονται άπό κύαθο μέ πλατύ, έξω νεύον
στόμιο, ημισφαιρικό κυρίως σώμα, δύο ταινιωτές λαβές, οί όποιες έκφύονται άπό
τό χείλος καΐ απολήγουν στήν κοιλιά, καθώς καΐ άπό ένα κοίλο έσωτερικώς και
εύρυνόμενο προς τά κάτω, λείο έξωτερικώς, πόδι. Ό τύπος εΐναι γνωστός άπό
τό δυτικό νεκροταφείο τής 'Ελευσίνας757, τον ταφικό κύκλο Β τών Μυκηνών758
και σέ μικρογραφία άπό τήν Πρόσυμνα759. Άπό τή στιγμή πού ό τύπος, κατά τον
Soren Dietz, δέν μπορεί νά είναι παλαιότερος τής φάσης του ΥΕ ΙΑ760, μιά χρονο-
λόγηση τού τύπου αύτού στή ΜΕ III ή στήν YE I φαίνεται άρκετά πιθανή.

β) Ό δεύτερος τύπος κυάθου μέ ύψηλόσωμο πόδι πού άντιπροσωπεύεται
στο ύλικό τής Λούτσας είναι αύτός πού φέρει τροπιδωτό κύπελλο μέ ύψηλό σχε-

757. Μυλωνάς, Δντικόν νεκροταφεϊον Έλευσΐνος, σ. 16 άρ. 618 πίν. 101α, δεξιά (τάφος Θπ4)·
σ. 106 άρ. 770 πίν. 143β, άριστερά (τάφος Ιπΐ).

758. Μυλωνάς, ο.π. (σημ. 743), σ. 23-24 άρ. Α-1 πίν. 13α· σ. 214 (τάφος Α).

759. C. W. Blegen, Prosymna. The Helladic Settlement Preceding the Argive Heraeum, Cam-
bridge 1937, σ. 378 είκ. 79 άρ. 584 (τάφος XIII).

760. Dietz, Transition, σ. 204 άρ. BB-3.
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τικά σπάσιμο ώμου, κωνικό κυρίως σώμα, δύο κάθετες ταινιωτές λαβές, οί όποιες
έκφύονται λίγο πιο κάτω άπό τό χείλος καί καταλήγουν στόν ώμο, καί ψηλό πόδι
πού φέρει αύλακώσεις. Πρόκειται γιά τόν τύπο ΒΒ1-2 τού Dietz, ό όποιος χρονο-
λογήθηκε στή φάση ΜΕ HIB761. Στόν τύπο αύτό άνήκουν οί Κ 13 - Κ 17 (πίν. 29,
132). "Ενα καλό παράλληλο γιά τόν Κ 13 άπό τό Κιάφα Θίτι βρέθηκε σέ άρχαιο-
λογική συνάφεια τής ΜΕ III762, πράγμα πού άποτελεΐ μία έπιπλέον άσφαλή ένδει-
ξη γιά τή χρονολόγηση τού τύπου. Διαμορφώσεις ποδιού καί κυπέλλου κυάθου
όπως στόν Κ 14 είναι γνωστές άπό τούς τάφους Δ καί Υ τοϋ ταφικοϋ κύκλου Β
τών Μυκηνών άλλά καί άπό άλλα μή ταφικά σύνολα τής Αργολίδας. Χρονολο-
γούνται στή φάση ΜΕ HIB τοϋ Dietz763.

γ) Ό τρίτος τύπος άντιπροσωπεύεται άπό τον Κ 18 (πίν. 29,132), ό όποιος φέ-
ρει ένα πλατύ έξω νεϋον χείλος, σέ άντίθεση όμως πρός τούς άλλους δύο τύπους
ή άρχικά ταινιωτή του λαβή δέν φαίνεται νά έκφύεται άπό τό χείλος άλλά άπό
τήν περιοχή τοϋ ώμου764.

δ) Ό τέταρτος τύπος (Κ 19, πίν. 29, 132) είναι μικρογραφικός καί φέρει ορι-
ζόντιο πλαστικό δακτύλιο στο σημείο τής ένωσης τοϋ ποδιού μέ τό κύπελλο.
Παράλληλα γιά τόν τύπο αύτό βρίσκονται στήν όμάδα εύρημάτων XXXV τής
Κολώνας στήν Αίγινα765, ή όποία συσχετίστηκε άπό τούς άνασκαφείς μέ τήν
πόλη IX τής θέσης αύτής766. Άλλα παράλληλα ώς πρός τό σχήμα τοΰ ποδιοΰ
ύπάρχουν στήν Εύβοια767 καί στή Βοιωτία768.

Μεγάλη βαθιά φιάλη (Κ 20)

Ό Κ 20 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 20 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 45) -
Θραΰσμα άνω τμήματος μεγάλης φιάλης· πίν.
29, 132. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,044 μ. Τομή σχή-
ματος S. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, φαιός (2.5 Υ 5/1

gray). Ε: σκοτεινόφαιος (2.5 Υ 4/1 dark gray).
EE: στιλβωμένη έσωτερικά καί έξωτερικά. Στό
έξωτερικό του οριζόντιες αύλακώσεις.

761. Αύτόθι, σ. 201-214 άρ. ΒΒ1-2 (ΜΕ HIB).

762. Kiapha Thiti 112, άρ. 536.

763. Dietz, Transition, σ. 204 είκ. 62, άριστερά, άρ. ΒΒ1, μέ παραπομπές.

764. Κ. Δημακοπουλου - Ν. Κονςολα, Αρχαιολογικό Μουσείο τής Θήβας, Αθήνα 1981, προ-
θήκη 9 (Θήβα)· Maran, ο.π. (σημ. 752), φάση 6, πρώιμη (Πευκάκια).

765. Η. Walter - F. Felten, Alt-Ägina, III, 1. Die vorgeschichtliche Stadt. Befestigungen. Häuser.
Funde, Mainz 1981, σ. 135 πίν. 121 άρ. 439.

766. Αύτόθι, σ. 133,135.

767. Οικονομακου-Σαλλιωρα, ο.π. (σημ. 755), σχ. 12.

768. Κ. Δημακοπουλου - Ν. Κονςολα, Λείψανα Πρωτοελλαδικού, Μεσοελλαδικοΰ και 'Υστε-
ροελλαδικοΰ οικισμού στή Θήβα, A4,30,1975, Μελ., σχ. 9 άρ. 6 και πίν. 31γ:γ.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

239

Παρόμοιο θραύσμα γκρίζου μινυακοϋ άγγείου μέ σιγμοειδές περίγραμμα καί
οριζόντιες αύλακώσεις έξωτερικά έχει βρεθεί στήν άκρόπολη τής Βραυρώνας,
τό όποιο συσχετίζεται μέ κεραμική τοϋ τύπου Polychrome Mainland Ware κάι
ΥΕ I διακοσμημένη κεραμική769. Μιά χρονολόγηση τοΰ θραύσματος στήν ΥΕ I
είναι συνεπώς πιθανή. Μεγάλες φιάλες μέ σιγμοειδές περίγραμμα και οριζό-
ντιες αύλακώσεις έξωτερικά είναι γνωστές έπίσης άπό τήν Ασίνη καί χρονολο-
γούνται στή φάση ΜΕ ΙΙΙΑ τού Dietz770.

Ανοικτά σχήματα άκαθόριστου τύπου (Κ 21 - Κ 22)

Οί Κ 21 καί Κ 22 φέρουν τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 21 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 35)
- Κάτω τμήμα άπό χαμηλή, έλαφρά κοίλη στό
έσωτερικό του, βάση άνοικτοΰ άγγείου· πίν.
29, 132. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,027 μ. διάμ. βάσ.
περ. 0,046 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορώδης,
καθαρός άπό προσμείξεις, άνοικτόφαιος (2.5
Υ 5/1 gray). Ε: τό ϊδιο. Δύο λεπτοί ομόκεντροι

έγχάρακτοι κύκλοι στό κάτω του τμήμα.
Κ 22 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 34)
- Κάτω τμήμα άνοικτοΰ άγγείου μέ χαμηλή,
έλαφρά κοίλη βάση· πίν. 29, 132. - "Υψ. μέγ.
σωζ. 0,045 μ. διάμ. βάσ. 0,070 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, καθαρός φαιός (2.5 Υ 5/1 gray). Ε: τό
'ίδιο. EE: καμία.

Γιά τό άρχικό σχήμα τού Κ 21 πρέπει νά ύπολογίζουμε μέ άγγεΐο τύπου
Goblet ή λεκάνη ή κύπελλο771.

Ό Κ 22 φαίνεται νά έχει καλά παράλληλα σέ ύλικό τής έποχής τών Λακκο-
ειδών Τάφων772.

ΣΚΟΤΕΙΝΟΧΡΩΜΗ ΕΝΤΡΙΠΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ (DARK BURNISHED POTTERY)

Μέ τον όρο «σκοτεινόχρωμη έντριπτη» κεραμική έννοοϋμε τήν κεραμική έκεί-
νη κατηγορία τής όποιας τά θραύσματα άγγείων έμφανίζουν μέν έντριπτη γκρί-
ζα έπιφάνεια, ό πυρήνας τους όμως δέν είναι γκρίζος άλλά πορτοκαλόχρωμος773
(Παράρτημα I, διάγραμμα 10, άρ. Κ 23 - Κ 26). Σέ άντίθεση πρός τήν γκρίζα μινυ-
ακή κεραμική, ή ύφή τής έξωτερικής έπιφάνειας δέν είναι σαπωνοειδής.

769. Αδημοσίευτα εύρήματα στίς άποθήκες τοΰ Μουσείου Βραυρώνος. Ή δημοσίευσή τους
προετοιμάζεται άπό τόν γράφοντα.

770. Dietz, Transition, σ. 64 άρ. 104 είκ. 16 (Ασίνη, ΜΕ ΙΙΙΑ).

771. Γιά τή σωζόμενη διαμόρφωση τής βάσης βλ. κάτι σάν Kiapha Thiti 112, σ. 88 άρ. 752 πίν. 24
(Κιάφα ©ίτι,ΜΕ-ΥΕ II).

772. Αύτόθι, σ. 108 άρ. 959 πίν. 31(Κιάφα Θίτι, άν καί μαγειρικό σκεύος).

773. Γιά τόν δρο «Dark Burnished Pottery» βλ. Zerner, δ.π. (σημ. 745 [1993]), σ. 43-44.
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Κλειστά σχήματα

Κλειστό σχήμα ακαθόριστου τύπου (Κ 23)

Ό Κ 23 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 23 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 37) περ. 0,040 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός

- Θραύσμα επίπεδης βάσης καΐ κάτω σώμα- άπό προσμείξεις, άνοικτός πορτοκαλόχρωμος

τος κλειστού αγγείου ('ίσως μικρής πρόχου μέ (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: άνοικτόφαιος

λαβή στήν περιοχή τού ώμου ή άμφορίσκου)· (10 YR 6/1 gray) έσωτερικά καΐ έξωτερικά.
πίν. 30,133. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,034 μ. διάμ. βάσ.

Ό Κ 23 θα μπορούσε να άνήκει σέ προχοΐδιο μέ κάθετη λαβή στήν περιοχή
τού ώμου τού τύπου FS 87. Τό σχήμα αύτό άπαντα στήν κατηγορία Lustrous
Decorated Ware-Argive τού Dietz σέ σειρά άπό άργολικές θέσεις: μεταξύ άλλων
στον τάφο Γ τού ταφικού κύκλου Β καΐ στόν τάφο III τού ταφικού κύκλου Α τών
Μυκηνών774. Τό σχήμα γίνεται πολύ άγαπητό κατά τή διάρκεια τής πρώιμης μυκη-
ναϊκής έποχής, όπου κατασκευάζεται πλέον στή μυκηναϊκή τεχνική775.

Ανοικτά σχήματα
Κρατήρας (Κ 24)

Ό Κ 24 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 24 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 38) ρός, καθαρός άπό προσμείξεις, πορτοκαλό-

- Θραύμα δακτυλίου βάσης κρατήρα· πίν. 30, χρωμος (5 YR 7/8 reddish yellow). Ε: φαιοκά-

133. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,019 μ. διάμ. βάσ. περ. στανος (10 YR 6/2 light brownish gray).
0,088 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορώδης, σκλη-

Ένα πολύ καλό παράλληλο γιά τό σχήμα τού Κ 24 προέρχεται άπό τό Κιά-
φα Θίτι, όπου χρονολογήθηκε στήν ΥΕ I776. Παρόμοιες διαμορφώσεις ποδιών
άποτελούν τό τυπικό σχήμα ποδιού γιά τούς αϊγινήτικους κρατήρες τής κατη-
γορίας μέ χρυσή μίκα καΐ πολύχρωμη διακόσμηση τής παραπάνω θέσης777.

774. Πρβ. Dietz, Transition, σ. 209 άρ. ED-1 είκ. 65 (ΥΕ IB κατά Dietz, δηλαδή ΥΕ I κατά τή συμ-
βατική χρονολογία). Γιά τό σχήμα πρβ. και Kiapha Thiti 112, σ. 35 άρ. 275 πίν. 8 (Κιάφα Θίτι, τομή 5,
στρωματογραφική ένότητα 5, χρονολόγηση άδιατάρακτου ΜΕ κεραμικού συνόλου: ΜΕ III).

775. P. Α. Mountjoy, Mycenaean Decorated Pottery. A Guide to Identification, SIMA, 73,
Göteborg 1986, σ. 13-14 είκ. 5 («squat jug», YE I).

776. Kiapha Thiti 112, σ. 42 άρ. 362 πίν. 10 (Κιάφα Θίτι, άλλά μέ πολύχρωμη διακόσμηση, ΥΕ I).

777. Αύτόθι, σ. 199 πίν. 10 άρ. 361-362.
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Κύαθοι μέ ψηλό πόδι τοϋ τύπου Goblet (Κ 25 - Κ 26)

Οί Κ 25 και Κ 26 φέρουν τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 25 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 54) - Κ 26 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ.

Μικρό θραΰσμα τοιχώματος κυάθου μέ ψηλό 55) - Θραΰσμα τοιχώματος κυάθου μέ ψηλό

πόδι· πίν. 30,133. - 'Ύψ. μέγ. σωζ. 0,034 μ. διάμ. πόδι- πίν. 30, 133. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,039 μ.

βάσ. περ. 0,040 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός άπό προσμεί-

άπό προσμείξεις, άνοικτός πορτοκαλόχρωμος ξεις, άνοικτός πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6

(5 YR 6/4 light reddish brown). Ε: άνοικτόφαιος reddish yellow). Ε: γκρίζος (10 YR 5/1 gray).
(2.5 Y 5/1 gray) έσωτερικά καί έξωτερικά.

ΑΝΟΙΚΤΟΧΡΩΜΗ ΕΝΤΡΙΠΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ (PALE BURNISHED POTTERY)

Μέ τον όρο «άνοικτόχρωμη μινυακή» κεραμική έννοοϋμε τήν κεραμική έκείνη
κατηγορία τής όποιας τά θραύσματα αγγείων έμφανίζουν μέν έντριπτη άνοικτό-
χρωμη έπιφάνεια κάι ό πυρήνας τους είναι συνήθως ομοιογενούς, άλλά μπορεί νά
εΐναι καί διαφορετικού χρώματος (Παράρτημα I, διάγραμμα 10, άρ. Κ 27 - Κ 32). Ή
έξωτερική έπιφάνεια είναι έντριπτη.

Κλειστά σχήματα

Τό μόνο θραΰσμα πού θά μπορούσε νά άνήκει σέ κλειστό σχήμα, χωρίς
τούτο νά μπορεί νά ειπωθεί μέ βεβαιότητα, είναι ό Κ 27.

Κλειστό (;) σχήμα άκαθόριστου τύπου (Κ 27)

Ό Κ 27 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 27 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 18) φέρει λίγα λευκά άσβεστολιθικά έγκλείσματα

- Δακτυλιόσχημη, κοίλη έσωτερικά βάση κλει- μήκους έως 0,003 μ., πορτοκαλόχρωμος (5 YR

στοΰ (;) άγγείου- πίν. 30, 133. - Ύψ. μέγ. σωζ. 7/6 reddish yellow). Ε: κιτρινέρυθρος (7.5 YR

0,033 μ. διάμ. βάσ. 0,086 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ- 7/6 reddish yellow). EE: έντριπτη μόνο έξωτερι-

κος, μέ σποραδική παρουσία άσημένιας μίκας, κά. Έσωτερικά δέν ύπάρχουν ϊχνη κατεργασίας.

Τό σχήμα έχει παράλληλα σέ άγγεΐα τής έποχής τών Λακκοειδών Τάφων778.

Ανοικτά σχήματα

Μόνωτο κύπελλο μέ κάθετη, υπερυψωμένη λαβή (Κ 28)

Ό Κ 28 βρέθηκε στις έπιχώσεις κοντά στή ΝΔ γωνία τοϋ ναοϋ.

778. Αύτόθι, σ. 70 άρ. 589 πίν. 18 (Κιάφα Θίτι, ΜΕ III)· πρβ. καί Οικονομακου-Σαλλιωρα, δ.π.
(σημ. 755), σχ. 17 (Εύβοια).
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Κ 28 (Σακκούλα: «24.11.57. Όστρακα έκ τών
έπιχώσεων παρά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ ναού»,
άρ. 3) - Θραΰσμα χείλους, τοιχώματος και κά-
θετης ταινιωτής λαβής μόνωτου κυπέλλου μέ
υπερυψωμένη λαβή· πίν. 30, 133. - "Υψ. μέγ.
σωζ. 0,047 μ. (χωρίς λαβή), 0,060 μ. (μέ λαβή)

διάμ. χείλ. περ. 0,114 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
καθαρός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish
yellow). Περιέχει μικρές άσβεστολιθικές προ-
σμείξεις λευκού χρώματος μήκους 0,001 μ. και
άρκετή ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: κιτρινέ-
ρυθρος (5 YR 7/6 reddish yellow).

Tô σχήμα τοϋ Κ 28 έχει καλά παράλληλα σέ άντίστοιχα άγγεΐα πού προέρ-
χονται άπό σύνολα τής έποχής τών Λακκοειδών Τάφων άπό τον εύρύτερο χώρο
τής κεντρικής καΐ νότιας Ελλάδας, όπως άπό τά Πευκάκια στόν Παγασητικό
κόλπο779, τό Κιάφα Θίτι στήν Αττική780 καΐ τήν Τσούγκιζα κοντά στή Νεμέα781.

Κύαθοι μέ ψηλό πόδι τοϋ τύπου Goblet (Κ 29 - Κ 31)

Οί Κ 29 - Κ 31 έχουν τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 29 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 14)
- Θραΰσμα άνω τμήματος κυάθου μέ άρχικά
ψηλό πόδι· πίν. 30,133. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,065 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5
YR 7/6 reddish yellow) μέ άρκετή ποσότητα
άσημένιας μίκας. Ε: τό ϊδιο. EE: λευκωπό έπί-
χρισμα.

Κ 30 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 16) -
Κάτω τμήμα άπό τό ψηλό, κοίλο στό έσωτερι-
κά του, στέλεχος κυάθου μέ ψηλό πόδι τύπου
Goblet. Φέρει τρεις οριζόντιες αύλακώσεις
στό έξωτερικό του.· πίν. 30, 133. - "Υψ. μέγ.
σωζ. 0,095 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,120 μ. Π: Πυ:

λεπτόκοκκος, πολύ καθαρός και λεπτότεχνος,
άνοικτοκάστανος (5 YR 6/4 light reddish
brown). Ε: κιτρινέρυθρος (5 YR 7/6 reddish
yellow). EE: εντριπτη έξωτερικά.
Κ 31 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 12)
- Θραΰσμα ψηλοΰ, κοίλου, λείου στήν έξω-
τερική του έπιφάνεια στελέχους ποδιοΰ άπό
κύαθο μέ ψηλό πόδι· πίν. 30, 133. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,069 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτό-
φαιος (5 Υ 6/1 gray). Ε: καστανωπός μέ ρο-
δόχρωμη άπόχρωση (κοντά στό 7.5 YR 7/4
pink). EE: εντριπτη έσωτερικά και έξωτερικά.

Ό Κ 29 έχει ενα καλό παράλληλο στό Κιάφα Θίτι, τό όποιο βρέθηκε σέ σύνο-
λο πού περιείχε ύλικό τής ύστερης μεσοελλαδικής καΐ τής πρώιμης μυκηναϊκής
έποχής782. Τυπολογικά μιά χρονολόγηση στήν YE I είναι περισσότερο πιθανή783.
Ό Κ 30 μπορεί νά συγκριθεί μέ ένα άντίστοιχο εύρημα τής έποχής τών Λακκο-
ειδών Τάφων άπό τό Κιάφα Θίτι784. Ό Κ 31 βρίσκει τό παράλληλο του σέ μιά

779. Maran, ο.π. (σημ. 752), πίν. 121 άρ. 10 (φάση 7)· πίν. 123 άρ. 13· πίν. 124 άρ. 1 και 5.

780. Kiapha Thiti 112,142 πίν. 9 άρ. 328· άρ. 790.

781. J. Β. Rutter, A Ceramic Definition of Late Helladic I from Tsoungiza, Hydra, 6,1989, σ. 5,
11-12.

782. Kiapha Thiti 112, α 91 άρ. 783 πίν. 25.

783. Αύτόθι, σ. 133-134.

784. Αύτόθι, σ. 58 άρ. 477 πίν. 13.
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γκρίζα μινυακή κύαθο μέ ψηλό πόδι άπό τόν ταφικό κύκλο Β τών Μυκηνών, ή
όποία χρονολογείται στή φάση ΥΕ ΙΑ τοϋ Dietz785.

Ανοικτό σχήμα άκαθόριστου τύπου (Κ 32)

Ό Κ 32 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 32 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 17) - δόχρωμος (7.5 YR 7/4 pink). Περιέχει μικρή

Πόδι μέ κοίλη βάση άνοικτοΰ άγγείου· πίν. 30, ποσότητα άσημένιας μίκας καί λίγες λευκές

133. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,036 μ. διάμ. βάσ. περ. άσβεστολιθικές προσμείξεις μήκους έως 0,003 μ.

0,050 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός, ρο- Ε: τό'ίδιο. EE: έντριπτη.

Ό Κ 32 είναι δύσκολο νά χρονολογηθεί. "Ισως ΥΕ I λόγω λείου ποδιού786.

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΕ ΕΡΥΘΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ AEGINA
RED-SLIPPED WARE

Ό Κ 33 άνήκει στήν κατηγορία Red slipped: Aigina type τοϋ French787. Ή κι-
τρινωπή του έπιφάνεια έχει καλυφθεί μέ ένα έπίχρισμα πού μέ τήν όπτηση έχει
πάρει μελανό χρώμα. Τό ότι ό Κ 33 έμφανίζει φαιό πυρήνα (Παράρτημα I, διά-
γραμμα 10, άρ. 33), όπως και τό ότι στήν έπιφάνειά του δέν διακρίνεται χρυσή
μίκα μέ γυμνό μάτι, δέν άποτελεΐ άσυνήθιστο φαινόμενο γιά όστρακα αύτής
τής αίγινήτικης κατηγορίας788.

Ανοικτά σχήματα
Κρατήρας (Κ 33)

Ό Κ 33 έχει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 33 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 22)
- Θραΰσμα έξω νεύοντος χείλους κρατήρα·
πίν. 31, 131. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,026 μ. διάμ.
χείλ. περ. 0,242 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μέ
έλάχιστες άσβεστολιθικές προσμείξεις, άνοικτός

γκρίζος (10 YR 7/2 light gray). Μέ γυμνό μάτι
δέν διακρίνεται χρυσή μίκα. Ε: κιτρινωπός.
Β: μελανόφαιη (10 YR 3/1 very dark gray),
άμαυρόχρωμη έσωτερικά καί έξωτερικά.

785. Dietz, Transition, είκ. 61 άρ. ΒΒ-3.

786. Γιά τό σχήμα μόνο πρβ. Kiapha Thiti 112, σ. 88,112 άρ. 994 πίν. 33.

787. French, δ.π. (σημ. 739), σ. 26-27.

788. Πρβ. Kiapha Thiti 112, σ. 181.



244

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΕΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΕΣ

Ό Κ 33 έχει ένα πολύ καλό παράλληλο άπό ένα πρώιμο μυκηναϊκό κεραμικό
σύνολο τής άκρόπολης στό Κιάφα Θίτι789.

ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Μέ τόν όρο «χρηστική κεραμική» άναφερόμαστε σέ έκεϊνα τά θραύσματα
άγγείων πού δέν άνήκουν σέ μαγειρικά σκεύη καΐ ποιοτικά βρίσκονται μεταξύ τών
λεπτότεχνων και τών άποθηκευτικών άγγείων. Στήν κατηγορία αύτή δέν ύπάρχει
καμία έπεξεργασία έπιφάνειας ή άπλώς έπίχρισμα ή άπλώς γραπτές ταινίες. Στήν
κατηγορία αύτή περιλαμβάνουμε καΐ άγγεια πού είχαν άποθηκευτική χρήση. (Γε-
νικά στά άποθηκευτικά άγγεια γίνεται ή διάκριση άνάμεσα σέ άγγεια μέ ή χωρίς
ξεχωριστό λαιμό· κατά τά άλλα πρόκειται πάντα γιά κλειστά σχήματα.)

Κλειστά σχήματα

Μικρός πίθος τού τύπου Barrel Jar με πλατύ χείλος πού νεύει πρός τά μέσα
καΐ έξωτερικά σχηματίζει περιλαίμιο (Κ 34)

Ό Κ 34 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 34 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 28)
- Θραύσμα πλατιού έσω νεύοντος χείλους
και ώμου μικρού πίθου τού τύπου Barrel Jar
πίν. 31,134 - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,078 μ. διάμ. χείλ.
περ. 0,024 μ. (έσωτ.) και 0,320 μ. (έξωτ.). Π:
Πυ: πορώδης, σκληρός, μέ αρκετή ποσότητα

άσημένιας μίκας και έλάχιστα λευκά άσβε-
στολιθικά έγκλείσματα μήκους 0,001 μ., φέρει
άρκετά σκασίματα έσωτερικά και έξωτερικά,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow).
Ε: έρυθρωπός (5 YR 6/6 reddish yellow). ΕΠ:
παχύ κιτρινωπό (10 YR 8/3 very pale brown).

Ή καταγωγή τού σχήματος τού μικρού πίθου τού τύπου Barrel Jar άνάγεται
στόν λεγόμενο πολιτισμό «Φυλακωπή I» τών Κυκλάδων και άποτελεΐ πολύ
άγαπητό σχήμα στήν ήπειρωτική Ελλάδα κατά τή διάρκεια τής «ώριμης μινυ-
ακής» φάσης, ύπάρχει όμως και μέχρι τήν ΥΕ IIA790. Συνεπώς, ή χρονολόγηση
τού Κ 34 κυμαίνεται άπό τή μεσοελλαδική εως τήν πρώιμη μυκηναϊκή έποχή791.

789. Αύτόθι, σ. 42 άρ. 360 πίν. 10 (Κιάφα Θίτι, τομή 5, στρωματογραφική ένότητα 1, χρο-
νολόγηση κεραμικού συνόλου: ΥΕ Ι-ΥΕ IIB, άνήκει ώστόσο στήν κατηγορία τής κεραμικής μέ
χρυσή μίκα και πολύχρωμη διακόσμηση [αύτόθι, σ. 199 μέ παραπομπές]).

790. Αύτόθι, σ. 143.

791. Πρβ. γιά παράδειγμα αύτόθι, σ. 95-96 άρ. 826 πίν. 27 (Κιάφα Θίτι, στρωματογραφική
ένότητα 7, ΜΕ III).
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Μεγάλα κλειστά άγγεΐα μέ ψηλό, χωνοειδή λαιμό και πλαστική διακόσμηση
(Κ 35 - Κ 36)

Οί Κ 35 καί Κ 36 έχουν τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 35 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 21)

- Θραΰσμα έξω νεύοντος χείλους άπό μεγά-
λο κλειστό άγγεΐο μέ χωνοειδή λαιμό· πίν. 31,
134. - Διάμ. χείλ. περ. 0,260 μ. Π: Πυ: πορώδης,
σκληρός, μέ μεγάλη περιεκτικότητα σέ άσημέ-
νια μίκα και άναμεμιγμένος μέ άνοικτόχρωμα
πετραδάκια μήκους έως 0,006 μ., άνοικτόφαιος
(5 Υ 7/1 light gray). Ε: τραχύς, έρυθροκάστανος
(5 YR 6/3 light reddish brown).

Κ 36 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 26)

- Θραΰσμα ώμου καί τοιχώματος μεγάλου

κλειστού άγγείου μέ ψηλό κυλινδρικό λαιμό·
πίν. 31, 134. - Πάχ. περ. 0,010 μ. Π: Πυ: πο-
ρώδης, σκληρός, άνοικτόφαιος (5 Υ 6/2 light
olive gray). Περιέχει έλάχιστη ποσότητα άση-
μένιας μίκας καί μικρά λευκά άσβεστολιθικά
έγκλείσματα μήκους μέχρι 0,004 μ. Ε: πορτο-
καλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow). ΕΠ:
παχύ, ροδόχρωμο (7.5 YR 8/4 pink). Δ: ώμου:
οριζόντια πλαστική ταινία μέ δακτυλικά άπο-
τυπώματα.

Οί Κ 35 καί Κ 36 προέρχονται άπό παρόμοια άγγεΐα, όχι όμως άπό τό ϊδιο.
Καλά παράλληλα προέρχονται άπό στρώματα τής φάσης ΜΕ III τής άκρόπο-
λης στό Κιάφα Θίτι792.

Ανοικτά σχήματα
Κρατήρας (Κ 37)

Ό Κ 37 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 37 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 20)
- Θραΰσμα έξω νεύοντος χείλους και άνω
τμήματος κρατήρα· πίν. 31, 134 - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,044 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,260 μ. Χείλος
μέ έσωτερική αύλάκωση. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
μαλακός, περιέχει μικρή ποσότητα άσημένιας

μίκας καί μέ πυκνή περιεκτικότητα σέ άσβε-
στολιθικές προσμείξεις μήκους έως 0,003 μ.
καί σπάνια μελανά πετραδάκια μήκους έως
0,004 μ., πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: άνοικτός πορτοκαλόχρωμος (7.5
YR 7/6 reddish yellow). ΕΠ: λευκωπό.

Ή διαμόρφωση τού άνω τμήματος τοϋ Κ 37 έχει πολύ καλά παράλληλα σέ
άνάλογα άγγεΐα πού βρέθηκαν σέ άποθέτη τής περιόδου YE I στά Νιχώρια τής
Μεσσηνίας793, καθώς καί σέ στρώμα τής φάσης ΜΕ III τοϋ Dietz στήν Ασίνη794.

792. Αύτόθι, σ. 106 άρ. 941 πίν. 30 κάι σ. 35 άρ. 277 πίν. 8 (Κιάφα Θίτι, ΜΕ III).

793. O.T.RK. Dickinson, Mycenaean Pottery from the Settlement. I. The Late Helladic I
and II Pottery, σέ: W. A. McDonald - N. C. Wilkie (έπιμ.), Excavations at Nichoria in Southwest
Greece. II. The Bronze Age Occupation, Minneapolis 1992, σ. 551 άρ. Ρ 3152 (Νιχώρια, Area IV
SW).

794. Dietz, Transition, a. 80 άρ. 200 είκ. 22.
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Μια χρονολόγηση τοϋ κρατήρα στήν έποχή τών Λακκοειδών Τάφων είναι, συ-
νεπώς, προφανής.

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Χύτρες και άλλα μαγειρικά άγγεία (Κ 38 - Κ 40)

Οί Κ 38 - Κ 40 φέρουν τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 38 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. δάκια μήκους μέχρι και 0,008 μ., πού έχουν

32) - Θραΰσμα καμπύλου τοιχώματος άπό προκαλέσει μεγάλα σκασίματα ιδιαίτερα στό

άνω τμήμα χύτρας- πίν. 32, 135. - 'Ύψ. μέγ. έσωτερικά τοΰ άγγείου. Ε: έρυθροκάστανος

σωζ. περ. 0,090 μ. Π: Πυ: πορώδης, σκληρός, (5 YR 5/4 reddish brown). "Ιχνη καύσης στό

μέ άρκετή περιεκτικότητα σέ άσημένια μίκα, έξωτερικά του.

πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish yellow). Κ 40 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 15)

Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 5/6 yellowish - Θραΰσμα έπίπεδης βάσης και κάτω τοιχώ-

red). "Ιχνη καύσης στό έξωτερικό του. Στο ματος μαγειρικού άγγείου· πίν. 32, 135. - 'Ύψ.

έσωτερικό του: συστάδες μικρών, έλαφρών μέγ. σωζ. 0,047 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,096 μ. Π: Πυ:

έγχαράξεων άπό καθάρισμα μέ σκουπάκι. πορώδης, περιέχει άρκετή ποσότητα άσημένιας

Κ 39 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 30) μίκας, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish

- Επίπεδη βάση καΐ κάτω τοίχωμα χύτρας- yellow). Ε: άνοικτόφαιος (2.5 Υ 7/2 light gray)

πίν. 32, 135. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,050 μ. διάμ. εως φαιός (5 Υ 6/1 gray). Σκασίματα κυρίως

βάσ. 0,076 μ. Π: Πυ: πορώδης, άνοικτοκά- στό έσωτερικό του. Αμέσως πάνω άπό τόν

στανος (5 YR 6/3 light reddish brown). Πε- έπίπεδο δακτύλιο τής βάσης φέρει τρεις πολύ

ριέχει έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας λεπτές οριζόντιες έγχάρακτες γραμμές. "Ιχνη

και μεγάλα λευκά και γκριζόλευκα πέτρα- καύσης σωζόμενα κυρίως στό έσωτερικό του.

Οί Κ 38 - Κ 39 άνήκουν στό τυπικό σχήμα τής μεσοελλαδικής έως καΐ πρώ-
ιμης μυκηναϊκής χύτρας795. Ό Κ 40 φαίνεται νά έχει καλά παράλληλα σέ ύλικό
τής έποχής τών Λακκοειδών Τάφων796.

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΕ ΧΡΥΣΗ ΜΙΚΑ ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
(GOLD MICA AEGINAETAN, COARSE PLAIN WARE)

Καπάκι άπό αποθηκευτικό ή μαγειρικό σκεύος (Κ 41)

Ό Κ 41 έχει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

795. Γιά τόν Κ 39 πρβ. Kiapha Thiti 112, σ. 109 άρ. 969 πίν. 31 (Κιάφα Θίτι, άλλά μέ πιό λεπτό
πυθμένα άπό τον δικό μας) και σ. 113 άρ. 1005 πίν. 31 (έπίσης μικρότερος άπό τόν δικό μας).
Γιά τόν Κ 38 αύτόθι, άρ. 1005 (Κιάφα Θίτι)· γιά τις έσωτερικές έγχαράξεις άπό τό σκουπάκι βλ.
αύτόθι, σ. 76 άρ. 660.

796. Αύτόθι, σ. 97 άρ. 847 πίν. 27 (Κιάφα Θίτι, ΜΕ III).
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Κ 41 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 29)
- Πώμα μαγειρικού σκεύους μέ επτά ώοει-
δεΐς, περιμετρικά διατεταγμένες, άβαθεϊς
όπές στό ΰψος τής λαβής· πίν. 32, 135. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,066 μ. διάμ. βάσ. μέγ. σωζ. 0,097
μ. διαστ. όπών περ. 0,0019 χ 0,010 χ 0,008 μ.

(βάθος). Π: Πυ: βαρύς, πορώδης, μέ σπορα-
δική παρουσία χρυσής μίκας, περιέχει άρκετά
πετραδάκια μελανού καί μώβ χρώματος μήκους
έως 0,002 μ., πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: άνοικτοκάστανος (7.5 YR 6/4
light brown).

Ό Κ 41 βρίσκει ένα παράλληλο στά Νιχώρια της Μεσσηνίας -άν καί μέ
δύο όπές γιά κράτημα άντι τών δικών μας έφτά-, όπου βρέθηκε σέ λάκκο μέ
ύλικό τής ΥΕ II περιόδου797. Ώστόσο, λόγω τής πρακτικής φύσης τοϋ άντικει-
μένου, εΐναι μάλλον άπίθανο ό τύπος νά έντάσσεται χρονολογικά άποκλειστικά
στήν ΥΕ II. Τό άντίστοιχο εύρημα άπό τά Νιχώρια δείχνει ώστόσο ότι ό τύπος
ήταν σίγουρα σέ χρήση κατά τήν πρώιμη μυκηναϊκή έποχή. Κατά τόν Oliver
Dickinson, πώματα άπό χονδροειδή πηλό μέ όπές κρατήματος 'ίσως κάλυπταν
τά στόμια μή κεραμικών άγγείων798.

Περίοδος 2 Έποχή τών μυκηναϊκών ανακτόρων
ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΓΡΑΠΤΗ
Κλειστά σχήματα

Ύδρία FS 128 (Κ 42)

Ό Κ 42 βρέθηκε στις έπιχώσεις κοντά στή ΝΔ γωνία τοϋ ναοϋ.

Κ 42 (Σακκούλα: «24.11.57. "Οστρακα έκ τών τητα άσημένιας μίκας καί έλάχιστα μικρά καστα-

έπιχώσεων παρά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ ναοΰ», άρ. νωπά πετραδάκια μήκους περ. 0,002 μ. Ε: κιτρι-

9) - Μικρό έλαφρά καμπύλο θραΰσμα τοιχώ- νωπός έως άνοικτοκάστανος (10 YR 8/4 very

ματος ύδρίας· πίν. 33. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,045 μ. pale brown), μέ λίγα σκασίματα έξωτερικά. Β:

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός, σκληρός, ροδό- καστανή (7.5 YR 4/4 brown),
χρωμος (5 YR 8/3 pink). Περιέχει μικρή ποσό-

Πάχος και κλίση τοϋ θραύσματος Κ 42 ύποδηλώνουν ότι αύτό άνήκει σέ
ύδρία τοϋ τύπου FS 128. Πρέπει νά άρκεστοϋμε σέ μιά χρονολόγηση γενικά
στήνΥΕ HIB799.

797. Πρβ. Dickinson, δ.π. (σημ. 793), σ. 532 άρ. Ρ 3473. 565 είκ. 9-18 («Area II»),

798. Αύτόθι, σ. 487.

799. Mountjoy, δ.π. (σημ. 775), σ. 103 είκ. 124 (Φυλακωπή, ΥΕ ΙΙΙΒ1).
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Ανοικτά σχήματα
Κρατήρας FS 9 (Κ 43)

Ό Κ 43 βρέθηκε στις έπιχώσεις κοντά στή ΝΔ γωνία τοϋ ναού.

Κ 43 (Σακκούλα: «24.11.57. "Οστρακα έκ τών
έπιχώσεων παρά τήν ΝΔ γωνίαν τού ναού»,
άρ. 1) - Μεγάλο καμπύλο θραύσμα ώμου
καΐ κοιλιάς κρατήρα· πίν. 33, 136. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,170 μ. Συγκολλημένο άπό εξι τεμάχια.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός, έλαφρά πο-
ρώδης, λευκοκίτρινος (10 YR 8/3 very pale
brown). Περιέχει μικρή ποσότητα άσημένιας
μίκας, λίγα λευκά άσβεστολιθικά έγκλείσματα
μήκους περ. 0,001 μ. και έλάχιστα μικρά κα-
στανωπά πετραδάκια μήκους περ. 0,002 μ. Ε:

κιτρινωπός εως άνοικτοκάστανος (10 YR 8/4
very pale brown), μέ λίγα σκασίματα έξωτε-
ρικά. Β: σκούρα καστανή (7.5 YR 4/3 brown).
Δ: τμήμα άπό μυκηναϊκό άνθος (FM 18) και
τμήμα τετραπλού φυτικού τόξου σέ οριζόν-
τια ζώνη στό κύριο μέρος τής παράστασης.
Ακριβώς άπό κάτω τέσσερις ίσόπαχες ορι-
ζόντιες, παράλληλες ταινίες. Πάνω άπό τήν
κυρίως παράσταση σώζεται τμήμα όλόβαφης
έπιφάνειας, ή όποία φαίνεται οτι άποτελούσε
τμήμα τοϋ άνώτερου όρίου της.

Τό σχήμα άπαντα τόσο σέ σύνολα τής ΥΕ ΙΙΙΑ2 όσο και σέ σύνολα τής ΥΕ
ΙΙΙΒ1800. Τό διακοσμητικό θέμα όμως και ή διαγώνια διάταξή του στήν επιφάνεια
βρίσκουν τις καλύτερές τους άντιστοιχίες στήν ΥΕ ΙΙΙΑ2801. Γιά τούς λόγους αύτούς
θά ήταν προτιμότερη μιά χρονολόγηση τοϋ άγγείου στήν ΥΕ ΙΙΙΑ2.

Περίοδος 3 Μετα-ανακτορική έποχή
ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΓΡΑΠΤΗ
Κλειστά σχήματα
Αμφορέας FS 69 (Κ 44)

Ό Κ 44 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναού.

Κ 44 (Λ 125) - Θραύσμα χείλους και λαιμού Β: πλατιά οριζόντια μελανή (2.5/Ν black) ται-

άμφορέα- πίν. 34, 136. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,059 νία κοσμεί έξωτερικά τό χείλος. 'Εσωτερική

μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, πορτοκαλό- έπιφάνεια χωρίς έπεξεργασία.
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο.

800. Mountjoy, RMDP, σ. 139 άρ. 257 (ΥΕ ΙΙΙΒ1).

801. Γιά τό μοτίβο πρβ. Mountjoy, ο.π. (σημ. 775), είκ. 133 άρ. 1 (κωνικό ρυτό άπό τή Λιβα-
δειά)· γιά τό διακοσμητικό σύστημα πρβ. π.χ. Mountjoy, RMDP, σ. 129 άρ. 209 (Μπερμπάτι)·
Μυλωνάς, Δυτικον νεκροταφεΐον Έλενσινος, πίν. 154 άρ. 830 ('Ελευσίνα, δυτικά νεκροταφείο, δι-
αγώνια τοποθέτηση τοϋ άνθους πάνω σέ πρόχου).
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Στον Κ 44 το χείλος έξωτερικά στρέφεται έλαφρά πρός τά έξω ένώ έσωτε-
ρικά είναι άμυδρά κοίλο. Τά στοιχεία αύτά, σέ συνδυασμό μέ τό πάχος κάι
τήν έν γένει τομή του καθώς καί μέ τήν πλατιά όλόβαφη ταινία στο άνώτερο
τμήμα του, βρίσκουν τά καλύτερά τους παράλληλα σέ άμφορείς τού τύπου
FS 69, γνωστούς άπό τό Σχηματάρι τής Βοιωτίας802 άλλά καί άπό άλλες νοτι-
οβοιωτικές θέσεις803. Αξίζει νά σημειωθεί ότι οί άμφορείς αύτοί φέρουν πάντα
πλεξιδωτές λαβές, ένα στοιχείο πού πρωτοεμφανίζεται στήν Αργολίδα στή
μέση ΥΕ ΙΙΙΓ804. Τό καλύτερο μέχρι στιγμής γνωστό παράλληλο άπό τήν Άττική
προέρχεται άπό τήν Ακρόπολη τών Αθηνών, φέρει έπίσης πλεξιδωτές λαβές καί
χρονολογείται μέ βάση τήν άρχαιολογική του συνάφεια στήν πρώιμη ΥΕ ΙΙΙΓ805.
Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανό ό άμφορέας τής Λούτσας νά έφερε άρχικά έπίσης
τέτοιου είδους λαβές (βλ. σχέδιο, πίν. 34). Ή χρονολόγηση τού Κ 44 πρέπει,
έπομένως, νά κυμαίνεται στό διάστημα μεταξύ τής πρώιμης καί τής μέσης ΥΕ ΙΙΙΓ.

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ

Κλειστά σχήματα

Πρόχους μέ πλεξιδωτή λαβή FS 106 (Κ 45)

Ό Κ 45 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναοϋ.

Κ 45 (Λ 162) - Θραΰσμα έξω νεύοντος μίκας καί μικρά λευκά πέτρινα έγκλείσματα.

χείλους καί λαιμού μέ συμφυόμενη πλεξιδωτή Ε: πορτοκαλόχρωμος πρός άνοικτοκάστανος

λαβή πρόχου τοΰ τύπου FS 106- πίν. 34, 136. (5 YR 6/4 light reddish brown). Στόμιο χωνο-

- "Υψ. μέγ. σωζ. (μέ λαβή) 0,049 μ. διάμ. χείλ. ειδές μέ έντονη έσωτερική κοίλανση τοΰ

περ. 0,200 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός, χείλους, εύρύς ψηλός λαιμός, κατακόρυφη

καθαρός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish στρεπτή λαβή άπό τό χείλος στόν ώμο.
yellow). Περιέχει μεγάλη ποσότητα άσημένιας

Ή πρόχους Κ 45 άρχικά πρέπει νά ήταν όλόβαφη έρυθρή, γι' αύτό καί θά
μπορούσε νά ταξινομηθεί στή μυκηναϊκή γραπτή κεραμική.

802. Mountjoy, RMDP, σ. 687 άρ. 206 είκ. 264, διακοσμημένος στον ώμο μέ άντιθετικές κυ-
ματοειδείς ταινίες FM 62, ΥΕ ΙΙΙΓ μέση.

803. Παρόμοιο θραΰσμα χείλους μέ συμφυόμενη πλεξιδωτή λαβή βρίσκεται στή συλλογή
τής Βρετανικής Σχολής μέ άναφερόμενο τόπο προέλευσης «Ελαιώνα, Άρμα, Δρίτσα 81», βλ.
P. Α. Mountjoy, Orchomenos V. Mycenaean Pottery from Orchomenos, Eutresis and other Boeotian
Sites, München 1983, σ. 108 άρ. 20 είκ. 42.

804. Mountjoy, RMDP, σ. 687. Πρβ. «Argolid 278».

805. W. Gauss, Neue Forschungen zur prähistorischen Akropolis von Athen, σέ: F. Blakolmer
(έπιμ.), Österreichische Forschungen zur Ägäischen Bronzezeit 1998, Akten der Tagung am Institut
für Klassische Archäologie der Universität Wien 2.-3. Mai 1998, Wiener Forschungen zur Archäo-
logie, 3, Wien 2000, σ. 175 είκ. 6 άρ. 5.
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Ή κοίλανση πού διαγράφεται μέ σαφήνεια στήν έσωτερική πλευρά τοϋ χεί-
λους τοϋ Κ 45 βρίσκει καλές άντιστοιχίες σέ πρόχους τοϋ ϊδιου τύπου άπό τήν
Αργολίδα, οί όποιες χρονολογούνται στή μέση ΥΕ ΙΙΙΓ φάση806. Ή πλεξιδωτή
λαβή, άπό τήν άλλη μεριά, είναι κοινή γιά ήθμωτές πρόχους τοϋ τύπου FS 155 τής
μέσης άλλά καΐ τής ύστερης ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου807. Τό κομμάτι χρονολογείται, συ-
νεπώς, στό διάστημα μεταξύ τής μέσης και τής ύστερης ΥΕ ΙΙΙΓ φάσης.

Υδρίες FS 128 ή άμφορείς (Κ 46 - Κ

Οί Κ 46 - Κ 48 φέρουν τήν ένδειξη «

Κ 46 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 4)

- Θραΰσμα ίσιου και στό άνω τμήμα του
καμπύλου τοιχώματος και οριζόντιας κυλιν-
δρικής λαβής ύδρίας· πίν. 35, 137. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,059 μ. Π: Πυ: μαλακός, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow), μέ άρκετά
λευκά άσβεστολιθικά έγκλείσματα μήκους
εως 0,002 μ. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: άραιό λευκωπό,
σώζεται μόνο έξωτερικά.

Κ 47 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 2)

- Θραΰσμα καμπύλου τοιχώματος και οριζό-
ντιας κυλινδρικής λαβής κλειστού άγγείου·
πίν. 35, 137. - Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish yellow),

48)

Λούτσα 1956-57».

μέ μικρή ποσότητα σέ λευκές άσβεστολιθικές
προσμείξεις μήκους εως 0,002 μ. Ε: τό ϊδιο.
ΕΠ: άραιό λευκωπό σώζεται μόνο έξωτερικά.
Κ 48 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 3)
- Θραΰσμα καμπύλου τοιχώματος και οριζό-
ντιας κυλινδρικής λαβής κλειστού άγγείου·
πίν. 35, 137. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,058 μ. πλ.
μέγ. σωζ. 0,107 μ. Π: Πυ: πορώδης, σκληρός,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow),
μέ λίγη άσημένια μίκα καΐ μικρή ποσότητα σέ
μελανά πετραδάκια και λευκές άσβεστολι-
θικές προσμείξεις μήκους εως 0,002 μ. Ε: τό
ϊδιο. ΕΠ: λευκοκίτρινο έξωτερικά (10 YR 8/3
very pale brown).

Όσον άφορά τή σύσταση τού πηλού τους, οί Κ 46 - Κ 48 άνήκουν σέ μιά
ομοιογενή όμάδα (Παράρτημα I, διάγραμμα 12, άρ. Κ 46 - Κ 48). Διαμόρφωση
και διαστάσεις τής λαβής Κ 46 παραπέμπουν σέ μιά γραπτή ύδρία άπό τό Κο-
ράκου, ή όποία χρονολογείται στήν πρώιμη ΥΕ ΙΙΙΓ808. Ένα έπίσης καλό παράλ-
ληλο γιά τό σχήμα καΐ τό πάχος, άλλά μέ πιο μακριά λαβή, προέρχεται άπό τό
μυκηναϊκό ιερό στό Καλαπόδι καΐ χρονολογείται στήν ΥΕ ΙΙΙΓ809.

806. Mountjoy, RMDP, σ. 163 άρ. 333 είκ. 43 (Ασίνη, άν καΐ ή λαβή έκεί δέν είναι στρεπτή).

807. Πρβ. Κ. Δημακοπουλου, Μυκηναϊκά εύρήματα άπό τήν Ελάτεια στό 'Εθνικό Αρχαιο-
λογικό Μουσείο, σέ: Έ. Φρούσσου (έπιμ.), Ή περιφέρεια τοϋ μυκηναϊκού κόσμου. Α ' Διεθνές
Διεπιστημονικά Συμπόσιο, Λαμία, 25-29 Σεπτεμβρίου 1994, Λαμία 1999, σ. 188 είκ. 1 ('Ελάτεια,
νεκροταφείο).

808. Mountjoy, ο.π. (σημ. 775), σ. 144 είκ. 178 σημ. 18.

809. Μ. Jacob-Felsch, Die spätmykenische bis frühprotogeometrishe Keramik, σέ:
Kalapodi I, σ. 159 άρ. 350 είκ. 42 (Areal Κ 25 Nord, Schicht 4). Τά στρώματα 1-12 στό Καλα-
πόδι χρονολογούνται στήν ΥΕ ΙΙΙΓ, βλ. Felsch, ο.π. (σημ. 533), σ. XVI· ]. Β. Rutter, How
Different is LH IIIC Middle at Mitrou? An Initial Comparison with Kalapodi, Kynos, and
Lefkandi, σέ: S. Deger-Jalkotzy - M. Zavadil (έπιμ.), LH IIIC Chronology and Synchronisms II.
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Για τούς Κ 47 και Κ 48 πρέπει νά άρκεστοϋμε σέ μια γενικότερη χρονολόγηση
στήν ύστερη μυκηναϊκή έποχή. "Ισως έπρόκειτο άρχικά γιά ύδρίες ή άμφορεις.

Ανοικτά σχήματα

Κύπελλο μέ επίπεδη βάση καί κωνικά ϊσια τοιχώματα FS 222 (Κ 49)

Ό Κ 49 βρέθηκε στίς έπιχώσεις κοντά στή ΝΔ γωνία τοϋ ναοϋ.

Κ 49 (Σακκούλα: «24.11.57. Όστρακα έκ τών κάστανος (7.5 YR 8/6 reddish yellow). Ε: κι-

έπιχώσεων παρά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ ναοΰ», τρινωπός έως πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6

άρ. 4) - Κάτω τμήμα κυπέλλου μέ έπίπεδη reddish yellow). ΕΠ: έξωτερικά: έρυθρό (2.5

βάση καί κωνικά ϊσια τοιχώματα· πίν. 36, 136. YR 5/6 red) στιλβωμένο, έσωτερικά: καστανέ-

- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,019 μ. διάμ. βάσ. 0,056 μ. Π: ρυθρο (2.5 YR 4/4 reddish brown). Ό πυθμέ-

Πυ: λεπτόκοκκος, κιτρινωπός έως άνοικτο- νας είναι άφημένος στό χρώμα τοΰ πηλού.

Ό Κ 49 άνήκει ίσως σέ άβαθές κύπελλο τού τύπου FS 222810. Άπό τυπολο-
γική άποψη μιά χρονολόγηση στήν ΥΕ HIB ή στήν ΥΕ ΙΙΙΓ είναι έξίσου πιθα-
νή. Συνιστάται ώστόσο ή χρονολόγηση στήν ΥΕ ΙΙΙΓ λόγω τής ομοιότητας πού
έμφανίζει μέ τόν Κ 50 όσον άφορά τή σύσταση τοϋ πηλού (Παράρτημα I, διά-
γραμμα 12, άρ. κατ. Κ 49 - Κ 50).

Άρύταινα FS 236 (Κ 50)

Ό Κ 50 βρέθηκε στις έπιχώσεις κοντά στή ΝΔ γωνία τοϋ ναοϋ.

Κ 50 (Σακκούλα: «24.11.57. Όστρακα έκ ρώδης, άνοικτός πορτοκαλόχρωμος (5 YR

τών έπιχώσεων παρά τήν ΝΔ γωνίαν τού 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: άνοικτό

ναοΰ», άρ. 2) - Άνω τμήμα άρύταινας· πίν. 36, έρυθρό (2.5 YR 6/6 light red), στιλβωμένο σέ

136. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,063 μ. διάμ. χείλ. περ. ολόκληρη τήν έξωτερική καί τήν έσωτερική

0,120 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, έλαφρά πο- του έπιφάνεια.

Ένα πολύ καλό παράλληλο γιά τό σχήμα τοϋ Κ 50 άπαντά στον Θορικό καϊ
χρονολογείται στή φάση ΥΕ ΙΙΙΓ811. Παρόμοιο άγγεΐο είναι γνωστό και άπό τό
Σχηματάρι τής Βοιωτίας812.

LH IIIC Middle. Proceedings of the International Workshop Held at the Austrian Academy of
Science at Vienna, October 29th and 30th, 2004, Wien 2007, σ. 289.

810. Πρβ. Mountioy, δ.π. (σημ. 803), σ. 80 είκ. 32 άρ. 146 (Σχηματάρι, άν καί πιό μικρό άπό
τό δικό μας, ΥΕ ΙΙΙΒ/Γ).

811. P. Α. Mountjoy, Ihorikos Mine No 3. The Mycenaean Pottery, BSA, 90,1995, άρ. 150.

812. Mountjoy, δ.π. (σημ. 803), σ. 80 είκ. 32 άρ. 147.
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Κύλικα FS 267 (Κ 51)

Για τήν κύλικα Κ 51 σώζεται ή ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 51 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 11) κοκκος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR

- Κάτω τμήμα άπό κύλικα τού τύπου FS 267· 7/6 reddish yellow), περιέχει έλάχιστα λευκά

πίν. 36,136. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,056 μ. διάμ. βάσ. άσβεστολιθικά εγκλείσματα μήκους περ.

0,064 μ. 'Ελαφρά κοίλη βάση. Π: Πυ: λεπτό- 0,001 μ. Ε: ροδόχρωμος (7.5 YR 8/4 pink).

Τό καλύτερο μορφολογικό παράλληλο γιά τή διαμόρφωση τοϋ εσωτερικού
τής βάσης τού ποδιού τού Κ 51 προέρχεται άπό τή φάση 2b-3c τής Φυλακωπής
στή Μήλο (= ΥΕ ΙΙΙΓ)813. Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή τροπιδωτή κύλικα είναι τό πιο
άγαπημένο άδιακόσμητο σχήμα στο ιερό τής Φυλακωπής στή φάση 2b-3c814.

Κρατήρες FS 281 (Κ 52 - Κ 53)

Οί Κ 52 καΐ Κ 53 φέρουν τήν έπιγραφή «Λούτσα 1956-57».

Κ 52 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 6) -
Θραύσμα καμπύλου τοιχώματος και συμφυ-
όμενης λοξής μεγάλης κυλινδρικής λαβής
κρατήρα· πίν. 35, 137. - Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
μαλακός, μέ μικρή ποσότητα σέ λευκές άσβε-
στολιθικές προσμείξεις, άνοικτόφαιος (10 YR
6/1 gray), στις άκρες τού πυρήνα έρυθρωπός (5
YR 7/8 reddish yellow). Ε: πορτοκαλόχρωμος (5
YR 7/6 reddish yellow). EE: έντριπτη.

Κ 53 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 5) -
Θραύσμα ίσιου τοιχώματος κα'ι συμφυόμενης
λοξής μεγάλης κυλινδρικής λαβής κρατήρα·
πίν. 35, 137 - Π: Πυ: πορώδης, κιτρινόφαιος
(10 YR 8/4 very pale brown), στις άκρες τού
πυρήνα πορτοκαλόχρωμος έως έρυθρωπός
(5 YR 7/8 reddish yellow). Ε: άνοικτός ροδό-
χρωμος. ΕΠ: κιτρινόφαιο (10 YR 7/4 very pale
brown).

Τόσο τό πάχος και ή κλίση τοϋ τοιχώματος όσο και τό σχήμα τής μεγάλης,
λοξής κυλινδρικής λαβής συνδέουν τούς Κ 52 και Κ 53 μέ γραπτούς κρατήρες
τής φάσης ΥΕ ΙΙΙΓ, πράγμα πού άποτελεΐ ένδειξη γιά τή χρονολόγηση τών
θραυσμάτων στήν ΥΕ ΙΙΙΓ815.

Σκύφοι FS 284 (Κ 54 - Κ 55)

Οί Κ 54 - Κ 55 φέρουν τήν έπιγραφή «Λούτσα 1956-57».

Κ 54 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 8) - φου· πίν. 35, 137. - Π: Πυ: ροδόχρωμος (5 YR
Θραύσμα οριζόντιας κυλινδρικής λαβής σκύ- 7/4 pink), μέ έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μί-

813. P. Α. Mountjoy, The Pottery, σέ: C. Renfrew et al. (έπιμ.), The Archaeology of Cult. The
Sanctuary at Phylakopi, BSA Suppl., 18, Oxford 1985, σ. 192 άρ. 351 είκ. 5. 20, άν και άδιακόσμη-
το, λίγο μεγαλύτερο στέλεχος και έλαφρύ έξόγκωμα στό άνω του μέρος (ΥΕ ΙΙΙΓ).

814. Αύτόθι, σ. 189.

815. Jacob-Felsch,ο.π. (σημ. 809), πίν. 34 άρ. 214 (Καλαπόδι)" Mountjoy, ο.π. (σημ. 813), σ. 179
άρ. 135 είκ. 5.14 (Φυλακωπή).
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κας κάι λίγες λευκές άσβεστολιθικές προσμεί-
ξεις. Ε: πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish
yellow). Β. "Ιχνη έρυθροκάστανης βαφής (5 YR
4/3 reddish brown).

Κ 55 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 7)

- Θραΰσμα οριζόντιας κυλινδρικής λαβής
σκύφου· πίν. 35, 137. - Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
σκληρός, ροδόχρωμος (5 YR 7/3 pink). Ε: τδ
ϊδιο. ΕΠ: κιτρινέρυθρο (10 YR 7/3 very pale
brown).

Στήν κατηγορία τών σκύφων άνήκουν τα θραύσματα λαβών Κ 54 και Κ 55.
Παρόμοιες διαμορφώσεις λαβών άπαντοΰν στό Καλαπόδι σέ στρώματα τής
φάσης ΥΕ ΙΙΙΓ816.

Λεκάνη FS 294 ή FS 302 (Κ 56)

Ό Κ 56 φέρει τήν έπιγραφή «Λούτσα 1956-57».

Κ 56 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 1) -
Άνω τμήμα λεκάνης τοΰ τύπου FS 294· πίν. 36,
137. - "Υψ. μέγ. σωζ. περ. 0,100 μ. διάμ. χείλ.
περ. 0,290 μ. Σώζεται θραΰσμα τοΰ έσω νεύ-
οντος χείλους, τδ όποιο είναι στρογγυλό στό
εσωτερικό του κα'ι έλαφρά εξέχον στό έξωτε-
ρικό του, μεγάλο τμήμα τοΰ καμπύλου τοι-
χώματος κα'ι άκέραιη συμφυής οριζόντια κυ-

λινδρική λαβή. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, έλαφρά
πορώδης, σκληρός, άνοικτοκάστανος έως
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Άρκετή παρουσία λευκών άσβεστολιθικών
προσμείξεων μήκ. έως 0,004 μ. 'Ελάχιστη άση-
μένια μίκα. Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8
reddish yellow). ΕΠ: ροδόφαιο (7.5 YR 7/3
pink). "Ιχνη καύσης στό χείλος.

Εΐναι δύσκολο νά βρεθούν άκριβή τυπολογικά παράλληλα γιά τό άνοικτό
άγγεΐο Κ 56. Ώς πρός τή διαμόρφωση τού χείλους και τής καμπύλης τοΰ σώ-
ματος τό άγγεΐο συγγενεύει πάντως μέ τις λεκάνες τύπου FS 294 ή 302, όπως
αύτές έμφανίζονται στόν Θορικό, οί όποιες χρονολογούνται στήν ΥΕ ΙΙΙΓ817.

Χύτρα (Κ 57)

Ό Κ 57 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 57 (Σακκούλα: «Άούτσα 1956-57», άρ. 10) -
Άνω τμήμα χύτρας· πίν. 36, 137. - Διάμ. χείλ.
περ. 0,200 μ. Έξω νεΰον χείλος και μαλακό
σιγμοειδές προφίλ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, στό
κέντρο άνοικτόφαιος (7.5 YR 5/1 gray), στις

άκρες πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: έσωτερικά άνοικτοκάστανος (10
YR 7/4 very pale brown), έξωτερικά άνοικτέ-
ρυθρος (5 YR 7/6 reddish yellow). EE: έντρι-
πτη μόνο έξωτερικά.

Τό μαλακό σιγμοειδές προφίλ τοϋ Κ 57 είναι τυπικό γιά χύτρες τής φάσης
ΥΕ ΙΙΙΓ818.

816. )acob-Felsch,δ.π. (σημ. 809), πίν. 27 άρ. 84.

817. Mountjoy, δ.π. (σημ.811),σ.221 άρ. 175 είκ. 16.

818. Πρβ. Mountjoy, δ.π. (σημ. 813), άρ. 379 (Φυλακωπή, ΥΕ ΙΙΙΓ).
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Περίοδος 4 Πρώιμη εποχή τοϋ Σιδήρου (ύπομυκηναϊκή εως ύστερη γεωμε-
τρική έποχή)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ

Κλειστά σχήματα

Ύδρία (Κ 58)

Ό Κ 58 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 58 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 9) - χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: κιτρινέ-

Θραΰσμα οριζόντιας κυλινδρικής λαβής ϊσως ρυθρος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). Β: άμαυ-

ύδρίας· πίν. 37, 138. - Μήκ. μέγ. σωζ. 0,093 μ. ρόχρωμη μελανή (7.5 YR 3/1 very dark gray).

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, πορτοκαλό- Δ: οριζόντιες, παράλληλες ταινίες.

Κυλινδρικές λαβές διακοσμημένες μέ έπάλληλες οριζόντιες ταινίες άπο-
τελοϋν τυπικό φαινόμενο τής ύστερης γεωμετρικής έποχής819. Τό μέγεθος τής
λαβής άπό τή Λούτσα ύποδηλώνει ότι ό Κ 58 προέρχεται άπό μεγάλο κλειστό
άγγεΐο, ίσως ύδρία820.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ

Ανοικτά σχήματα
Λεκάνη (Κ 59)

Ό Κ 59 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τού ναοϋ.

Κ 59 (Λ 102, άρ. 2) - 'Άνω τμήμα λεκάνης μέ
τροπιδωτό χείλος· πίν. 37. - "Υψ. μέγ. σωζ.
0,023 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,200 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish

yellow). Μεγάλη ποσότητα άσημένιας μίκας.
Ε: τό ϊδιο. EE: έρυθροκάστανο (2.5 YR 4/4
reddish brown) γάνωμα έσωτερικά.

819. Πρβ. Α. Ανδρειωμένου, Γεωμετρική και ύπογεωμετρική κεραμεική έξ 'Ερέτριας V, ΑΕ
1983, σ. 178 πίν. 59ε άρ. 110 ('Ερέτρια, σέ σκύφους).

820. Πρβ., γιά παράδειγμα, τήν ύδρία πού εκτίθεται στήν έκθεση άρχαιολογικών εύρημά-
των περιοχής άεροδρομίου στό άεροδρόμιο «'Ελευθέριος Βενιζέλος» (προθήκη 8) ή έπίσης μιά
άθηνάίκή ύδρία πού βρέθηκε σέ γεωμετρικό τάφο στήν Κνωσό: J. Κ. Papadopoulos, A Bucket, by
Any Other Name, and an Athenian Stranger in Early Iron Age Crete, Hesperia, 67,1998, σ. 113 είκ.
2, δπου χρονολογείται περ. στά μέσα τοϋ 8ου αί. π.Χ., στήν ύστερη μέση γεωμετρική έποχή, άν
και οί λαβές έκεΐ εΐναι σέ μέγεθος μικρότερες άπό τή δική μας.
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Ή διαμόρφωση του χείλους και τό σωζόμενο περίγραμμα τοΰ Κ 59 βρίσκει
καλές αντιστοιχίες σέ ύστερογεωμετρικές λεκάνες άπό τήν Ερέτρια821.

Κρατήρες/δίνοι (Κ 60 - Κ 61)

Ό Κ 60 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοΰ ναοϋ. Ό Κ 61 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα
1956-57».

Κ 60 (Λ 109, άρ. 17) - Θραΰσμα χείλους και - Άνω τμήμα χείλους κρατήρα· πίν. 37, 138. -

τοιχώματος κρατήρα· πίν. 37. - Ύψ. μέγ. σωζ. Ύψ. μέγ. σωζ. 0,011 μ. διάμ. βάσ. 0,090 μ. Π:

0,046 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,262 μ. Π: Πυ: λεπτό- Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρά ψημένος, άνοικτο-

κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish κάστανος (7.5 YR 6/4 light brown). Ε: πορτο-

yellow). Περιέχει λίγα πετραδάκια καστανού καλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). EE:

χρώματος μήκους 0,002 μ. και έλάχιστη ποσό- πλατιά σκούρα καστανή (7.5 YR 3/2 dark

τητα άσημένιας μίκας. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευκωπό brown) ταινία στήν περιοχή τοΰ χείλους, τόσο

(έσωτερικά και έξωτερικά). Αρχικά πρέπει νά έξωτερικά οσο και έσωτερικά. Στό έσωτερικό

ύπήρχε βαφή, σήμερα πλήρως άπολεπισμένη. του ύπάρχει και δεύτερη, λεπτότερη ταινία

Κ 61 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 24) λίγο πιό κάτω.

Ό λεπτόκοκκος πηλός τοϋ Κ 60 ύποδηλώνει ότι άρχικά ή έπιφάνεια τοϋ
άγγείου είχε ύποστεΐ κάποια έπεξεργασία. Τό σχήμα αύτό βρίσκει καλές άντι-
στοιχίες σέ διάφορες παραλιακές θέσεις τής δυτικής Ευβοίας, όπως στή Χαλ-
κίδα822, στήν Ερέτρια823 καΐ στό Λευκαντί824. Σέ όλες τις περιπτώσεις χρονο-
λογείται στήν τοπική ύπο-πρωτογεωμετρική έποχή, ή όποία στήν Αττική συγ-
χρονίζεται μέ τήν πρώιμη γεωμετρική έποχή (9ος αί. π.Χ.). Τό σχήμα ώστόσο
άπαντά καΐ στον 8ο αί. π. Χ.825

821. J. R Descœudres, Die vorklassische Keramik aus dem Gebiet des Westtors, σέ: Eretria.
Ausgrabungen und Forschungen V, Bern 1976, α 35 FK 1563 άρ. 1, Beilage 10 ('Ερέτρια, περιοχή
δυτικής πύλης, χρονολογήθηκε στό β ' μισό τοΰ 8ου αί. π.Χ.).

822. Α. Κ. Andreioménou, Céramique de l'atelier de Chalcis (Xle-VIIIe s. av. J.-C.), σέ:
F. Blonde - J. Y. Perreault (έπιμ.), Les ateliers de potiers dans le monde grec aux époques
géométrique, archaïque et classique, Actes de la Table Ronde organisée à l'École française d'Athènes
(2 et 3 octobre 1987), BCH Suppl, 23, Paris 1992, σ. 119 είκ. 11 άρ. 31.

823. Α. Ανδρειωμένου, Γεωμετρική και ύπογεωμετρική κεραμεική έξ 'Ερέτριας II, Α Ε 1977,
σ. 134 άρ. 14 είκ. 1 άρ. 6.

824. V. R. D'A. Desborough - Ο. Τ. Ρ. Κ. Dickinson, The Protogeometric and Sub-Protogeo-
metric Pottery, σέ: M. R. Popham et al. (έπιμ.), Lefkandi I. The Iron Age. The Settlement. The Cem-
eteries, BSA Suppl, 11, London 1980, σ. 33 πίν. 32, άρ. 3.

825. A. Nitsche, Protogeometrische und subprotogeometrische Keramik aus dem Heiligtum
bei Kalapodi, AA 1987, σ. 48 είκ. 63 άρ. 4 (Καλαπόδι, Μεσογεωμετρική II, πολύ καλό παράλληλο
άλλά μέ πολύ πιό λεπτά τοιχώματα, πράγμα πού έμποδίζει τή σαφέστερη χρονολόγηση τοΰ
δείγματος άπό τή Λούτσα).
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Δυσκολότερη εΐναι ή χρονολογική τοποθέτηση τοϋ Κ 61. Τα πλησιέστερα
τυπολογικά παράλληλα άπαντοϋν πάντως στήν 'Ερέτρια και χρονολογούνται
γενικά στή γεωμετρική έποχή826.

ΑΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ

Ανοικτά σχήματα

Σκύφος (Κ 62)

Ό Κ 62 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 62 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 23) - λεπτόκοκκος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5

Κάτω τμήμα ϊσως πρωτογεωμετρικού σκύφου YR 7/6 reddish yellow). Σποραδική παρουσία

μέ ψηλό πόδι· πίν. 37,138. - 'Ύψ. μέγ. σωζ. 0,036 μίκας και λευκών άσβεστολιθικών προσμείξεων

μ. διάμ. βάσ. περ. 0,050 μ. Ή βάση φέρει έντονη μήκους εως 0,003 μ. Ε: άνοικτός πορτοκαλό-

σφαιρική κοίλανση στό κάτω της τμήμα. Π: Πυ: χρωμος (7.5 YR 8/6 reddish yellow).

Ένα καλό παράλληλο γιά τή διαμόρφωση τού Κ 62 προέρχεται άπό τον
λάκκο ή τό πηγάδι Α 20:5, πού βρέθηκε στήν περιοχή ή όποία έκτείνεται άνάμεσα
στον λόφο τών Νυμφών καΐ στόν Άρειο Πάγο, στον χώρο δηλαδή τής μεταγε-
νέστερης άθηναϊκής Αγοράς827. Τό άρχαιολογικό περιβάλλον τοϋ άθηναϊκοϋ
άγγείου χρονολογήθηκε στήν έξελιγμένη πρωτογεωμετρική έποχή828.

Περίοδοι 4 και 5 Πρώιμη έποχή τοϋ Σιδήρου/πρώιμη αρχαϊκή έποχή (ύπο-
μυκηναϊκή εως καϊ πρώιμη αρχαϊκή έποχή)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ

Ανοικτά σχήματα
Σκύφος (Κ 63)

Ό Κ 63 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 63 (Λ 119, άρ. 29) - Μικρό θραύσμα τοιχώ- 0,022 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,029 μ. Π: Πυ: λεπτό-
ματος σκύφου· πίν. 37, 138. - Ύψ. μέγ. σωζ. κοκκος, ροδόχρωμος (5 YR 7/4 pink). Ε: τό ϊδιο.

826. Ανδρειωμένου, δ. π. (σημ. 823), σ. 131 είκ. 13 και κυρίως 38.

827. Ceramicus Redivivus, σ. 83 άρ. 65 είκ. 2. 30.

828. Αύτόθι, σ. 77. Πρβ. έπίσης και Desborough - Dickinson, ο.π. (σημ. 824), πίν. 128 άρ. 3.12
και 3.13.
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Δ: Έξωτερικά σώζονται τρεις πυκνά διατεταγ- είναι ερυθρές (2.5 YR 5/8 red). Άπό πάνω τους

μένες, λεπτές, οριζόντιες ταινίες. Ή άνώτερη σώζονται τμήματα δύο μελανών κηλίδων. Άπό

είναι χρώματος σκούρου έρυθροκάστανου κάτω τους όλόβαφη μελανή έπιφάνεια. Έσωτε-

(5 YR 3/2 dark reddish brown), οί κατώτερες ρικά τό θραΰσμα καλύπτεται μέ μελανή βαφή.

Με βάση τή σωζόμενη διακόσμηση καί τό πάχος τοϋ τοιχώματος (0,004 μ.), τό
θραΰσμα Κ 63 πρέπει νά προέρχεται άπό μεσογεωμετρικό σκύφο (ή καί κρατηρί-
σκο;)829. Τό διακοσμητικό θέμα όμως εΐναι έξίσου άγαπητό καί στον 7ο αί. π.Χ.830

Περίοδος 5 Πρώιμη άρχαϊκή έποχή
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΗ

Γιά τή χρονολόγηση τής κορινθιακής μελανόμορφης κεραμικής άκολου-
θοΰμε τις έλαφρά διαφοροποιημένες χρονολογήσεις τοϋ Darrell Arlynn
Amyx831. Τά δείγματα άπό τόν χώρο τοϋ μεγάλου ναοϋ στις Άλές πού άνή-
κουν σέ αύτήν τήν κατηγορία έμφανίζουν ύπόλευκο καί λευκοπράσινο (5 Υ 8/1
white) έως άνοικτοκίτρινο (5 Υ 8/3 pale yellow) πυρήνα καί παρόμοια έπιφά-
νεια, πού μπορεί όμως νά έχει καί άνοικτοκάστανη (10 YR 8/4 pale brown) άπό-
χρωση (Παράρτημα I, διάγραμμα 15 άρ. Κ 64 - Κ 68). Ένα άλλο χαρακτηρι-
στικό αύτής τής κατηγορίας είναι ότι είναι συγκριτικά πολύ έλαφριά.

Κλειστά σχήματα
Αλάβαστρο (Κ 64)

Ό Κ 64 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 64 (Σακκούλα: «Λούτσα. Έπιχώσεις τοΰ
ναοΰ», άρ. 1) - Αλάβαστρο, σχεδόν άκέραια
σωζόμενο· πίν. 38, 138. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,065
μ. διάμ. μέγ. σώματος 0,040 μ. διάμ. βάσ.
0,014 μ. Λείπει τό στόμιο καί ή λαβή. Έπιμε-
μηκυσμένο ώοειδές σώμα. Βάση έπίπεδη,
έλαφρώς κοίλη. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός
άπό προσμείξεις, κιτρινωπός (2.5 Υ 8/3 pale
yellow). Ε: τό ϊδιο, πολύ φθαρμένη. Β: μελανή.

Δ: λαιμός: δύο γραπτές οριζόντιες γραμμές
καί μακριά κάθετα φύλλα μέ διπλό περί-
γραμμα. Κοιλιά καί κάτω σώμα (περ. 2/3 τοΰ
σωζ. σώματος): ένιαία διακόσμηση άποτε-
λούμενη άπό έγχάρακτο φολιδωτό κόσμημα
έκτελεσμένο μέ διαβήτη, μέ σποραδικά 'ίχνη
μελανής βαφής πάνω του. Βάση: δωδεκά-
φυλλος έγχάρακτος ρόδακας μέσα σέ κύκλο
μέϊχνη βαφής.

829. Πρβ. π.χ. Α. Ανδρειωμένου, Γεωμετρική και ύπογεωμετρική κεραμεική έξ Έρετρίας, ΑΕ
1975, σ. 212 σημ. 2 καί 5 πίν. 55α, β' σειρά (μεσογεωμετρική έποχή).

830. Π.χ. Agora VIII, πίν. 32 άρ. 532.

831. D. Α. Amyx, Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period, California Studies in the
History of Art, 25, Berkeley 1988, σ. 397-434 μέ πίν. στή σ. 428.
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Ό συνδυασμός σχήματος καί διακόσμησης είναι γνωστός άπό τό ιερό τής
Αρτέμιδος στήν Έφεσο832. Άλλα καλά παράλληλα προέρχονται άπό τόν άνα-
θηματικό άποθέτη τοϋ ίεροϋ τής Αιμενίας Ήρας στήν Περαχώρα, ό όποιος
χρονολογήθηκε άπό τόν Robert John Hopper στή μεταβατική περίοδο λόγω
τής προσεκτικής σχεδίασης τών λεπτομερειών τής διακόσμησης833, καθώς και
άπό τό ιερό τοϋ Απόλλωνος Μαλεάτα στό Κυνόρτιο834. Ένα καλό παράλληλο
γιά τό σχήμα τοϋ Κ 64 βρίσκεται σήμερα στήν πανεπιστημιακή συλλογή τοϋ
Erlangen, όπου χρονολογήθηκε ώς πρώιμο κορινθιακό835. Στό διάστημα μεταξύ
τοϋ τέλους τής ύστερης πρωτοκορινθιακής καί τής άρχής τής πρώιμης κοριν-
θιακής έποχής χρονολογήθηκε ενα συγκρίσιμο δείγμα άπό τό άρχαϊκό νεκρο-
ταφείο τών Αβδήρων836. Αξίζει ώστόσο νά σημειωθεί ότι τό φολιδωτό κόσμη-
μα («scale pattern») δέν είναι πολύ συχνό σέ άλάβαστρα, ένώ άπαντά συνήθως
σέ άρυβάλλους τοϋ συχνού κορινθιακού τύπου τοϋ τέλους τοΰ 7ου αί. π.Χ.837,
στοιχείο πού ύποστηρίζει μιά παρεμφερή χρονολόγηση γιά τόν Κ 64838. Άπό τά
παραπάνω συνάγεται ότι μιά χρονολόγηση τοΰ Κ 64 στήν ύστερη πρωτοκοριν-
θιακή-μεταβατική έποχή (650-630 καί 630-620/615 π.Χ.) έως τή μεσοκορινθι-
ακή (595/590-570 π.Χ.) είναι πολύ πιθανή.

832. Α. Bammer, Das Heiligtum der Artemis von Ephesos, Graz 1984, είκ. 122 (82/K 177 [Ko 16]).

833. R. J. Hopper, Corinthian Vases (Excluding Drinking Vessels), σέ: T. J. Dunbabin (έπιμ.),
Peraehora. The Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia, Excavations of the British School of
Archaeology at Athens 1930-1933. II. Pottery, Ivories, Scarabs, and Other Objects from the Votive
Deposit of Hera Limenia, Oxford 1962, σ. 140 άρ. 1507 πίν. 87.

834. Β. Κ. Λαμπρινουδακης, Ανασκαφή στο ιερό τοϋ Απόλλωνα Μαλεάτα, ΠΑΕ 1976, σ. 209
πίν. 145, πάνω δεξιά.

835. Ο. Dräger, CVA Deutschland 67, Erlangen. Antikensammlung der Friedrich-Alexander-
Universität 1, München 1995, σ. 36 Beilage 11 άρ. 2 (I 233), μέ παραπομπές.

836. Ε. Skarlatidou, The Archaic Cemetery of the Clazomenian Colony at Abdera, σέ: Kla-
zomenai, Teos and Abdera. Metropoleis and Colony. Proceedings of the International Symposium,
Abdera 20-21 October 2001, Thessaloniki 2004, σ. 255 είκ. 25 σημ. 19.

837. Βραυρώνα, ιερό Αρτέμιδος: άδημοσίευτο, έκτίθεται στήν έπανέκθεση τοϋ Μου-
σείου Βραυρώνος· Αίγινα: Furtwängler, Aphaia, πίν. 126 άρ. 10· Δήλος: Ch. Dugas, Les Vases
de l'Héraion, Exploration archéologique de Délos, 10, Paris 1928, πίν. 30 άρ. 428-429· Κόρινθος:
H. Payne, Necrocorinthia. A Study of Corinthian Art in the Archaic Period, Oxford 1931, σ. 303
άρ. 793- Α. Ν. Stillwell - J. L. Benson, The Potters' Quarter, The Pottery, Corinth 15, 3, Princeton
1984, σ. 75 άρ. 337-339 πίν. 17 (μέ παραπομπές).

838. Γιά τή σχέση τών πρώιμων άλαβάστρων μέ τούς πρωτοκορινθιακούς άρυβάλλους βλ.
Αμυχ, δ.π. (σημ. 831), σ. 438.
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Σφαιρικοί άρύβαλλοι (Κ 65 - Κ 68)

Οί Κ 65, Κ 67 και Κ 68 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ.
Ό Κ 66 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοΰ κυκλικού κτίσματος.

Κ 65 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώσεως
τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 22) - Σφαι-
ρικός άρύβαλλος· πίν. 38, 139. - Ύψ. μέγ. σωζ.
0,048 μ. διάμ. μέγ. σώματος 0,055 μ. Λείπουν ό
λαιμός, τό στόμιο, ή λαβή και ή βάση του. Π: Πυ:
πορώδης, καθαρός άπό προσμείξεις, φαιοκίτρι-
νος (5 Υ 8/3 pale yellow). Ε: τό ϊδιο. Β: μελανό-
φαιη, σώζεται σέ λίγα μόνο μέρη τοΰ σώματος.
Δ: κυρίως σώμα: τρεις οπλίτες πρός τά δεξιά, σέ
οριζόντια διάταξη, μέ κορινθιακά κράνη, άσπί-
δες και διαγώνια διευθετημένα δόρατα. Ή κάθε
άσπίδα ήταν άρχικά όλόβαφη και στό μέσον της
κοσμείται μέ τρεις κάθετες, παράλληλες μεταξύ
τους έγχαράξεις. Γραμμική διακόσμηση άποτε-
λεΐ τό κάτω δριο τής ζωφόρου. Σώζονται τρεις
παράλληλες γραμμές, άπό τις όποιες μόνο ή με-
σαία όλόβαφη.

Κ 66 (Σακκούλα: «'Όστρακα έκ τών έπιχώσεων
τοϋ κυκλικοΰ κτίσματος», άρ. 5) - Άνω τμήμα
σφαιρικού άρυβάλλου- πίν. 38,139. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,035 μ. διάμ. στομίου 0,029 μ. Σώζονται
τό στόμιο, ό λαιμός και ό ώμος. Π: Πυ: πορώ-
δης, καθαρός άπό προσμείξεις, λευκοπράσινος
(5 Υ 8/1 white). Ε: τό ϊδιο. Β. σκοτεινόφαιη
(5 Υ 3/1 very dark gray). Δ: άνω έπιφάνειας
χείλους: τρεις γραπτοί ομόκεντροι κύκλοι. Δ:
ώμου: φυλλοφόρος ταινία, άπό τήν όποία σώ-
ζονται 16 φύλλα. Άπό κάτω τρεις οριζόντιες,
παράλληλες μεταξύ τους γραπτές ταινίες. Δ:
κυρίως σώματος: οπλίτες πρός τά δεξιά. Σώ-
ζεται τό κεφάλι και τό άνω τμήμα τής άσπίδας
ένός οπλίτη. Τό κεφάλι του καλύπτει τις δύο

άπό τις τρεις διαχωριστικές, γραπτές γραμμές.
Κ 67 (Λ 70) - Κάτω τμήμα σφαιρικού άρυβάλ-
λου· πίν. 38, 139. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,022 μ. διάμ.
μέγ. σώματος ύπολ. 0,068 μ. Απαρτίζεται άπό
τέσσερα συνανήκοντα τεμάχια. Π: Πυ: πορώδης,
καθαρός άπό προσμείξεις, άνοικτοκίτρινος (2.5
Υ 8/2 pale yellow). Ε: (έσωτερικά και έξωτερικά)
άνοικτοκάστανος (10 YR 8/4 very pale brown).
Β: μελανόφαιη. Δ: κυρίως σώμα: κάτω τμήματα
δύο οπλιτών σέ οριζόντια διάταξη πρός τά δε-
ξιά μέ άσπίδες και διαγώνια τοποθετημένα δό-
ρατα. Έγχαράξεις και λευκό έπίθετο χρώμα γιά
τήν άπόδοση τών περιμετρικά διατεταγμένων
στιγμών και τοΰ έσωτερικοΰ κύκλου στις άσπί-
δες. Άπό κάτω: γραμμική διακόσμηση. Σώζονται
δύο οριζόντιες παράλληλες γραμμές. Βάση: δύο
ομόκεντροι γραπτοί κύκλοι.
Κ 68 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώσεως
τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 24) - Σφαι-
ρικός άρύβαλλος, άποσπασματικά σωζόμενος·
πίν. 38. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,056 μ. διάμ. μέγ. σώ-
ματος 0,052 μ. Σπασμένα τό στόμιο, ή λαβή και
τό άνω τμήμα τοΰ λαιμού. Σώμα ολοστρόγγυλο.
Π: Πυ: πορώδης, καθαρός άπό προσμείξεις,
κιτρινωπός (2.5 Υ 8/2 pale yellow). Ε: τό ϊδιο,
άκρως φθαρμένη. Β: μελανή άμαυρόχρωμη. Δ:
ώμος: οριζόντια ζώνη άπό μικρά, κάθετα, σχη-
ματοποιημένα φύλλα. Κυρίως σώμα: σώζονται
οί έγχαράξεις δύο έξάφυλλων ροδάκων, οί όποιοι
εϊχαν τοποθετηθεί πάνω και κάτω άπό τό άπλω-
μένο φτερό ένός μέ μεγάλη δυσκολία διακρινό-
μενου πτερωτού όντος (κύκνου; σειρήνας;).

Ό Κ 65 άνήκει στον τύπο τής ομάδας group b grave τού Percy Neville Ure839.
Πολύ καλό παράλληλο γιά τό κράνος τών πολεμιστών ύπάρχει στό Illinois840.
Συνολικά πολύ καλά παράλληλα είναι γνωστά άπό τό Ήραΐο τής Δήλου841, τό

839. R Ν. Ure,Aryballoi and Figurines from Rhitsona in Boeotia, Cambridge 1934, σ. 22 κ.έ.

840. S. U. WissEMAN, CVA USA 24, World Heritage Museum, College of Liberal Arts and Sciences.
KrannertArt Museum, College of Fine and Applied Arts 1, Urbana-Champaign, Illinois 1989, πίν. 5 άρ. 3.

841. Dugas, ο.π. (σημ. 837), σ. 103 άρ. 274 πίν. 24F.
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ιερό τοϋ Απόλλωνος στό Δεσποτικό842 και τό ιερό τής Λιμενίας "Ηρας στήν Περα-
χώρα843. Τό άγγείο χρονολογείται στή μέση κορινθιακή έποχή (595/590-570 π.Χ.).

Στόν τύπο τής ομάδας group b grave τοϋ Ure άνήκει και ό Κ 66844. Διάφορα
έπιμέρους χαρακτηριστικά τού Κ 66, όπως ή άπόδοση τοϋ κεφαλιού τού οπλί-
τη, τό ότι τό κεφάλι του συμπίπτει μέ τή γραμμική διαχωριστική διακόσμηση
και ή παρουσία τών τριών ομόκεντρων γραπτών δακτυλίων στό άνω τμήμα τοϋ
χείλους, βρίσκουν τά παράλληλά τους σέ έναν σφαιρικό άρύβαλλο τής μέσης
κορινθιακής έποχής (595/590-570 π.Χ.), άγνωστης προέλευσης, πού σήμερα
βρίσκεται στο University Museum τής Philadelphia845.

Μέ τυπολογικά και στυλιστικά κριτήρια ό Κ 67 χρονολογείται στή μέση κοριν-
θιακή έποχή846, ένώ ό Κ 68 στήν πρώιμη κορινθιακή (620/615-595/590 π.Χ.)847.

Κορινθιακοί σφαιρικοί άρύβαλλοι βρίσκονται τόσο σέ τάφους848 όσο καΐ σέ
ιερά849. Μέ βάση τά δεδομένα τοϋ ύλικοΰ άπό τό πρώιμο άρχαϊκό ιερό στο Κιάφα
Θίτι, ή Jette Christiansen έπιχειρηματολόγησε ύπέρ τής άποψης ότι οί κορινθιακοί
άρύβαλλοι έμφανίζονται κατά κανόνα σέ ζευγάρια μέ τις κορινθιακές κοτύλες γιά
τις άνάγκες τών σπονδών850.

842. Γ. Κουραγιος, Δεσποτικό. Ένα νέο ιερό τοϋ Απόλλωνα, AAA, 35-38,2002-2005, σ. 47 είκ. 9.

843. Hopper, ο.π. (σημ. 833), σ. 150 άρ. 1579 πίν. 63 μέ βιβλιογραφία, έκεΐ χρονολογείται στήν
πρώιμη κορινθιακή έποχή λόγω τής προσεκτικής σχεδίασης τών λεπτομερειών. Βλ. και J. L. Benson,
Corinthian Pottery, σέ: G. P. Schaus - J. L. Benson (έπιμ.), CVA USA 29, The University Museum
Philadelphia, Pennsylvania 2. Cretan, East Greek, and other Non-Attic Archaic Fine Wares. Corinthian
Pottery, Philadelphia 1995, σ. 53 πίν. 32 άρ. 1-2. Γιά σφαιρικούς άρυβάλλους μέ πολεμιστές γενικά
βλ. Payne, ο.π. (σημ. 837), σ. 319· Κ. Wallenstein, CVA Deutschland 36, Tübingen. Antikensammlung
des Archäologischen Instituts der Universität 1, München 1973, σ. 50 κ.έ. άρ. 10-12 πίν. 25.

844. Πρβ. και Hopper, ο.π. (σημ. 833), Addenda 200, καθώς και Payne, ο.π. (σημ. 837), σ. 320:
BCB1.1244 κ.έ. άρ. 517-519 (μέχρι ύστεροκορινθιακή I).

845. Benson, δ.π. (σημ. 843), σ. 52 πίν. 31 άρ. 11-12.

846. Αύτόθι, σ. 52 πίν. 31, άρ. 11-12 (άγνωστη προέλευση, μέση κορινθιακή 595/590-570 π.Χ.)·
Α. Ανδρειωμένου, Αρχαιότητες και μνημεία Βοιωτίας, ΑΔ, 31,1976 (1984), Β1, Χρον., σ. 120 πίν. 92γ
(άπό τάφο στήν Τανάγρα, άλλά μέ κατεύθυνση τών οπλιτών προς τά άριστερά, μέση κορινθιακή).

847. Γιά τό πώς θά πρέπει περίπου νά άποκαταστήσουμε τήν άρχική σύνθεση τοϋ Κ 69 βλ.
Benson, ο.π. (σημ. 843), σ. 51 πίν. 30 άρ. 6-11 (πρώιμη κορινθιακή 620/615-595/590 π.Χ.)· γιά τό
σχήμα και τις διαστάσεις βλ. Payne, ο.π. (σημ. 837), σ. 288: Β1.

848. Α. Ανδρειωμένου, Τάναγρα. Ή άνασκαφή τοϋ νεκροταφείου (1976-1977, 1989), ΒΑΕ,
252,Αθήνα 2007, πίν. 14-15 (νεκροταφείο Τανάγρας).

849. 'Ιερά πού βρίσκονται κοντά στή θάλασσα: ιερό τής Ήρας στήν Περαχώρα:
Hopper, ο.π. (σημ. 843)· ιερά κορυφής: ιερό στό Κιάφα Θίτι: Kiapha Thiti IUI, σ. 55 άρ. 218
πίν. 7· σ. 56 κ.έ. άρ. 225-227 πίν. 8· ιερό τού Διός στήν Πάρνηθα: Μουσείο Πειραιώς, σ. 73
είκ. στή σ. 90 άρ. 110-115· λατρευτικά σπήλαια: Κωρύκειο Άνδρο: Α. Jacquemin, Céramique
des époques archaïque, classique et hellénistique, σέ: L'Antre Corycien II, BCH Suppl, 9, Paris
1984, σ. 40 κ.έ. άρ. 41bis-53.

850. Kiapha Thiti III1, σ. 85-86.
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ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ
Λεκάνη (Κ 69)

Ό Κ 69 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοΰ ναοΰ.

Κ 69 (Λ 157) - Θραΰσμα αν ω τμήματος λε- Ε: τό ι'διο. EE: καστανομέλανο άμαυρόχρωμο

κάνης- πίν. 38. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,027 μ. διάμ. γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά. 'Επίπεδο

χείλ. περ. 0,220 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοι- χείλος, σώμα μέ στρογγυλό προφίλ, ταινιωτή

κτοκάστανος (10 YR 7/4 very pale brown). λαβή γέρνει έλαφρώς πρός τά κάτω.

Ίο ημισφαιρικό προφίλ τοϋ σώματος και ή ύπαρξη ταινιωτής λαβής τοπο-
θετούν τόν Κ 69 στήν όμάδα Β μελανόμορφων λεκανών τοϋ Άστέριου Λιούτα.
Τό γεγονός ότι ή ταινιωτή λαβή γέρνει πρός τά κάτω, έτσι ώστε ή μετωπική
πλευρά τών λαβών νά βρίσκεται βαθύτερα άπό τήν περιοχή τοϋ χείλους, τό τα-
ξινομεί στόν τύπο του Β1851. Ό,τι σώζεται άπό τή λεκάνη τής Λούτσας βρίσκει
καλές άντιστοιχίες σέ δύο μελανόμορφες λεκάνες τοϋ ζωγράφου τοϋ Νέσσου,
οί όποιες έχουν βρεθεί στόν μνημειακό τύμβο τής βόρειας νεκρόπολης τής Βά-
ρης (δήμος τοϋ Άναγυροϋντος)852. Όλα τά παραπάνω παράλληλα χρονολο-
γούνται στά τέλη τοϋ 7ου αί. π. Χ.

ΧΡΗΣΤΙΚΗ

Πίθος (Κ 70)

Ό Κ 70 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Κ 70 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57», άρ. 27) -
Θραΰσμα τοιχώματος πιθοειδοΰς άγγείου· πίν.
38,138. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,064 μ. πλ. μέγ. σωζ.
0,074 μ. πάχ. μέγ. σωζ. 0,019 μ. Π: Πυ: σκλη-
ρός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish
yellow), μέ άρκετή περιεκτικότητα σέ λευκά

πετραδάκια μήκους έως 0,003 μ. Ε: τό 'ίδιο.
ΕΠ: παχύ, άνοικτοκάστανο (7.5 YR 6/4 light
brown), μόνο έξωτερικά. Δ: έξωτερικής έπι-
φάνειας: τμήμα εύθείας πλαστικής ταινίας κα'ι
δίπλα τμήμα πλαστικού ήμικυκλίου.

851. Α. Lioutas, Attische schwarzfigurige Lekanai und Lekanides, Beiträge zur Archäologie, 18,
Würzburg 1987, όμάδα Βία (615-600 π.Χ.).

852. Αύτόθι, σ. 22 Le 13 και Le 14 (τ'ις χρονολογεί γύρω στό 610 π. Χ.)· Α. Alexandridou, The
Early Black-Figured Pottery of Attica in Context (c. 630-570 BCE), Leiden-Boston 2011, σ. 25,165
(«Vari 1142», «Vari 1144»). Γιά τόν τύμβο I τής βόρειας νεκρόπολης της Βάρης βλ. Της Ιδιας,
The North Nekropolis of Vari Revisited, AE 151, 2012, σ. 4-10. Κατά τή συγγραφέα, οί λεκάνες
πού βρέθηκαν στόν τύμβο I θά μπορούσαν νά περιέχουν προσφορές στερεών ή ύγρών τροφών
(αύτόθι, σ. 59).
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Τό όστρακο Κ 70 φαίνεται ότι άρχικά άνήκε σέ άρχαϊκό άνάγλυφο πίθο. Ή
άποσπασματικά σωζόμενη χειροποίητη πλαστική διακόσμηση θυμίζει ένα άνά-
λογο θραύσμα άπό τή Νάξο, τό όποιο χρονολογήθηκε άπό τήν Ευαγγελία Ση-
μαντώνη-Μπουρνιά στό α' τέταρτο τοϋ 7ου αί. π.Χ.853

Περίοδοι 5-6 Πρώιμη αρχαϊκή εως ύστερη αρχαϊκή/πρώιμη κλασική έποχή
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΗ

Κλειστά σχήματα

Σφαιρικός άρύβαλλος (Κ 71)

Ό Κ 71 βρέθηκε στις έπιχώσεις μεταξύ τοϋ ναού καί τοΰ κυκλικού κτίσματος.

Κ 71 (Σακκούλα: «Λούτσα 24.11.1957. "Οστρα- και τό σημείο τής ένωσης μέ τό χείλος. Π: Πυ:

κα έκ τών έπιχώσεων μεταξύ τοϋ ναοΰ και πολύ μαλακός, πορώδης, καθαρός άπό προσμεί-

τοΰ κυκλικού κτίσματος», άρ. 9) - Άνω τμήμα ξεις, άνοικτός κιτρινοπράσινος (2.5 Υ 8/2 pale

σφαιρικού άρυβάλλου· πίν. 39. - "Υψ. μέγ. σωζ. yellow). Ε: τό ϊδιο. Μελανή βαφή στό άνω τμήμα

0,017 μ. διάμ. στομίου 0,024 μ. Σώζεται ό λαιμός τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ λαιμού.

Ό Κ 71 δέν σώζει κάποιο ιδιαίτερο χρονολογικό χαρακτηριστικό. Μιά χρο-
νολόγηση τόσο στήν πρωτοκορινθιακή όσο καί στήν ύστερη κορινθιακή έποχή
εΐναι έξίσου δυνατή.

ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ

Ανοικτά σχήματα
Σκύφοι (Κ 72 - Κ 73)

α. Σκύφος μέ επίπεδη βάση ύπογεωμετρικού χαρακτήρα (Κ 72)

Ό Κ 72 βρέθηκε στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τού ναού.

Κ 72 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ- τμήματος σκύφου· πίν. 39. - Ύψ. μέγ. σωζ.
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 0,015 μ. διάμ. βάσ. 0,054 μ. 'Επίπεδη βάση. Π:
33) - Θραΰσμα έπίπεδης βάσης καί κάτω Πυ: μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6

853. Ε. Σημαντωνη-Μπουρνια, 'Ανασκαφές Νάξου. Οί άνάγλυφοι πίθοι, ΒΑΕ, 113, Αθήνα 1990,
σ. 24 Κ11 πίν. 5γ καί σ. 89.
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reddish yellow). Περιέχει άρκετή ποσότητα νοκάστανη (7.5 YR 2.5/2 very dark brown)
άσημένιας μίκας. Ε: άνοικτοκάστανος (7.5 YR όλόβαφη έπιφάνεια έσωτερικά και έξωτερικά.
7/6 reddish yellow). EE: άμαυρόχρωμη μελα-

Ό Κ 72 άνήκει στήν κατηγορία τών λεγόμενων σκύφων ύπογεωμετρικού τύ-
που, οί όποιοι έχουν έπίπεδη βάση, έλαφρά καμπύλο περίγραμμα σώματος καΐ
έξω νεύον χείλος. Οί σκύφοι αύτοί κατασκευάζονταν στήν Αττική άπό τό τέλος
τοϋ 8ου/άρχές τοϋ 7ου έως τις άρχές τοϋ 5ου αί. π.Χ.854

β. Σκύφος κορινθιακού τύπου (Κ 73)

Ό Κ 73 βρέθηκε στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 73 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ- πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow),

σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 25) Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα

- Θραΰσμα άνω τμήματος και συμφυόμενης έσωτερικά. 'Εξωτερικά μελανή οριζόντια ται-

όριζόντιας κυλινδρικής λαβής σκύφου κοριν- νία άμέσως κάτω άπό τήν περιοχή τής λαβής,

θιακοΰ τύπου· πίν. 39, 140. - "Υψ. σωζ. 0,027 Έσωτερικά λευκή ταινία άμέσως κάτω άπό τό

μ. διάμ. χείλ. (έσωτερική) περ. 0,140 μ. Έσω χείλος. "Ιχνη μελανής βαφής στήν περιοχή τής

νεύον χείλος. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός λαβής και τοΰ ώμου.

Τό σχήμα τοϋ Κ 73 έχει καλά παράλληλα σέ έναν σκύφο πού ζωγραφίστηκε
άπό τον ζωγράφο τού Πόλου καΐ χρονολογείται στή δεκαετία 570-560 π.Χ.855
Πολύ καλά παράλληλα βρίσκει κανείς έπίσης σέ μεσοκορινθιακούς σκύφους,
όπως λόγου χάριν σέ έναν μεσοκορινθιακό σκύφο/κοτύλη άπό τό ιερό στό Καλα-
πόδι856. Ή παρουσία τής λευκής ταινίας στο έσωτερικό τοΰ χείλους συνδέει τον
Κ 73 μέ τρεις κοτύλες πού βρέθηκαν μπροστά άπό τήν άνατολική πρόσοψη τοϋ
νότιου ναοΰ στό Καλαπόδι, οί όποιες χρονολογήθηκαν άπό τήν Karin Braun στο
β' τέταρτο τοΰ 6ου αί. π.Χ.857 Άν κρίνουμε πάντως άπό τή σύσταση τού πηλοΰ
του (πρβ. Παράρτημα I, διάγραμμα 16 άρ. Κ 73 μέ διάγραμμα 15 άρ. Κ 64 - Κ 68),
ό Κ 73 δέν φαίνεται νά είναι κορινθιακό άγγειο.

854. Agora XII, σ. 87 σημ. 33. Γιά παράλληλα άπό Αθήνα, Θορικό, Tocra βλ. M. Devillers,
An Archaic and Classical Deposit from a Mycenaean Tomb at Thorikos, Miscellanea Graeca, 8,
Gent 1988, σ. 56 είκ. 10. Γιά ύπογεω μετρικού ς σκύφους άττικοΰ τύπου άπό τό άρχαϊκό ιερό στήν
άκρόπολη τοΰ Κιάφα Θίτι βλ. Kiapha Thiti IUI, σ. 31-39 άρ. GA99-GA138 Beil. 3-4 πίν. 4.

855. ]. Burow, CVA Deutschland 47, Tübingen. Antikensammlung des Archäologischen Insti-
tuts der Universität 3, München 1980, σ. 45 είκ. 37.

856. Κ. Braun, Die korinthische Keramik, σέ: Kalapodi I, σ. 260 άρ. 182 πίν. 52 και 56.

857. Αύτόθι, σ. 227,260 άρ. 179-181 πίν. 51 και 56.
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ΧΡΗΣΤΙΚΗ

Πίθοι (Κ 74 - Κ 75)

Ό Κ 74 βρέθηκε οτίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Κ 75 βρέθηκε στις 24.11.1957
στήν έπίχωση τής άνατολικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 74 (Λ 168) - Θραΰσμα ώμου ή τοιχώματος
πίθου· πίν. 39,140. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,049 μ. πλ.
μέγ. σωζ. 0,061 μ. πάχ. μέγ. σωζ. 0,018 μ. Π: Πυ:
άνοικτέρυθρος (2.5 YR 6/8 light red). Ε: έσωτε-
ρικά: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish
yellow), έξωτερικά: άνοικτοκάστανος (10 YR
6/3 pale brown). Δ: έξωτερικής έπιφάνειας
ώμου: πάνω άπό δύο λεπτές οριζόντιες αύλα-
κώσεις σώζεται σειρά έμπίεστων τρεχουσών
σπειρών μέ μικρό δίσκο στό κέντρο τους
(διακρίνονται έξι) καί οί άπολήξεις τής πάνω
παρόμοιας σειράς. Πρόκειται γιά τό κόσμημα
τοΰ (διπλοϋ ή τριπλού;) πλοχμοΰ.
Κ 75 (Σακκούλα: «24. 11. 1957. Έπίχωση
τής άνατολικής πλευράς τοΰ ναού», άρ. 1) -
Μεγάλο θραΰσμα ώμου καί άνω τμήματος
κοιλιάς πίθου- πίν. 39, 140. - Ύψ. μέγ. σωζ.
0,387 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,424 μ. πάχ. τοιχώματος
κυμαίνεται άπό 0,016 εως 0,021 μ. Συγκολ-
λημένο άπό πέντε τεμάχια. Π: Πυ: χονδρο-
ειδής και πορώδης, μέ μεγάλη περιεκτικότητα
σέ εύμεγέθη λευκά άσβεστολιθικά έγκλεί-
σματα μήκους έως 0,004 μ. Τά έγκλείσματα
αύτά έχουν οδηγήσει σέ πολλά σκασίματα

τής έπιφάνειας τοΰ πηλοΰ. Χρώμα πηλού Πυ:
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow).
Ε: τό 'ίδιο. Δ: έξωτερικής έπιφάνειας: στήν
περιοχή τοΰ ώμου καί στήν περιοχή τοΰ άνω
τμήματος τής κοιλιάς άπό μία διακοσμητική
οριζόντια πλαστική ταινία. Ύψ. άνώτερης
ταινίας 0,047 μ. ΰψ. κατώτερης ταινίας και
0,050 μ.· και οί δύο ταινίες έχουν πάχ. 0,0015
μ. Ή άνώτερη σώζεται σέ μήκ. περ. 0,395 μ.,
ή κατώτερη σέ μήκ. 0,092 μ. Φέρουν τήν ϊδια
τρέχουσα έγχάρακτη διακόσμηση, ή όποία
συνίσταται στήν έπανάληψη τοΰ θέματος
τών «μετοπών καί τριγλύφων». Ώς «μετόπη»
κατανοούμε τό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
τμήμα τής ταινίας, πού διακοσμείται μέ χιαστί
διασταυρούμενες, διαγώνιες, διπλές γραμμές.
Τά τέσσερα τριγωνικά άνοίγματα πού δημι-
ουργούνται μέ αύτόν τόν τρόπο γεμίζονται
μέ ένα έντυπο κυκλικό κόσμημα. Τό παραλ-
ληλόγραμμο αύτό πλαισιώνεται έκατέρωθεν
άπό συστάδες τών τριών ή τεσσάρων κάθετων
διπλών γραμμών (τά λεγόμενα «τρίγλυφα»),
οί όποιες μέ τή σειρά τους πλαισιώνονται άπό
κάθετη σειρά τριών έντυπων κύκλων.

Πίθοι πού έχουν παρόμοια έμπίεστη διακόσμηση μέ αύτήν τοϋ Κ 74
είναι γνωστοί άπό διάφορα μέρη τής Άττικής858, άλλά καί τις Κυκλάδες859,

858. Αθήνα: Agora XII, σ. 342 άρ. 1514 πίν. 65, άπό σύνολο πού χρονολογείται μεταξύ τοΰ 475
καί τοΰ 450 π.Χ.· Θορικός: Α. Helsen, σέ: IhorikosVll, σ. 164 είκ. 84-85 (λεκάνη, άστρωματογρά-
φητη)· Χάρακας: Lohmann, Atene, σ. 355 άρ. Α 53-37, δπου χρονολογήθηκε στό δ' τέταρτο τοΰ
6ου αί. έως τό α' μισό τοΰ 5ου αί. π.Χ.· Λεγραινά: Β. Γ. Καλλιπολιτης - Β. Χ. Πετρακος,Άττική καί
Α'ίγινα, Αζ\, 18,1963 (1965) Β1, Χρον., σ. 44 κ.έ. σχ. 1 πίν. 48β (ταφικός πίθος, στό έσωτερικά του
βρέθηκαν καμένα άνθρώπινα οστά, μιά κοτύλη τοΰ β ' μισού τοΰ 6ου αί. π. Χ. καί δύο άνθεμωτές
λήκυθοι πού άποδίδονται στόν ζωγράφο τής Μέγαιρας, σχετικά μέ τή στυλιστική του χρονολό-
γηση βλ. Boggess, Pithos, σ. 173-174 (άρχές 5ου αί. π.Χ.), Lohmann, Atene, σ. 519 άρ. LE 20-30
(β' μισό 6ου έως β' τέταρτο 5ου αί.π.Χ.).

859. Σίφνος: J. Κ. Brock, Excavations in Siphnos,BSA, 44,1949, πίν. 20 άρ. 16· Θήρα, σπή-
λαιο Πιλαροΰ κοντά στό βραχώδες παρεκκλήσι τοΰ Χριστού, στρώμα 4, ένό-



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

265

όπου χρονολογούνται άπό τό β' μισό του 7ου εως τό α' μισό 5ου αί. π.Χ.860

Ό πίθος Κ 75 άνήκει στόν α ' τύπο αύτών τών αποθηκευτικών άγγείων κατά τή
διάκριση τής Elisabeth Chalfant MacNeil Boggess, τού όποιου τά γενικά χαρακτη-
ριστικά συνοψίζονται σέ ένα πλατύ χείλος, μονοκόμματο σώμα και μιά συμπαγή
βάση. Δακτύλιος χωρίζει τόν λαιμό άπό τόν ώμο. Ελαφρά πλαστικές ταινίες κάτω
άπό αύτόν τον δακτύλιο και στο κάτω τοίχωμα φέρουν τή διακόσμηση861. Τό κα-
λύτερο παράλληλο ώς πρός τό σχήμα, τή διακόσμηση και τις διαστάσεις προέρχε-
ται άπό τόν τάφο 19 τού νεκροταφείου τού Διπύλου στόν Κεραμεικό. Ό πίθος τού
Κεραμεικοϋ έχει ύψος 1,40 μ., διάμετρο χείλους 0,50 μ. και μέγιστη διάμετρο 0,820
μ.862 Κάπως έτσι πρέπει νά φανταστούμε τόν πίθο άπό τή Λούτσα.

Ό γεωμετρικός τρόπος διακόσμησης τού Κ 75, γνωστός στή βιβλιογραφία
ώς τό κόσμημα «τών μετοπών και τριγλύφων», ό όποιος προέρχεται άπό τον
άντίστοιχο άρχιτεκτονικό όρο, άπαντά είτε κάτω άπό τό έντυπο κόσμημα τοϋ
λαιμού είτε μόνος του863 και παρουσιάζει εύρύτατη γεωγραφική διάδοση στήν
Αττική864 και στις Κυκλάδες865.

τητα 6: Α. Kose, Die Höhle Pilarou beim Felsheiligtum Christos, σέ: W. Hoepfner (έπιμ.), Das
dorische Thera V, Stadtgeschichte und Kultstätten am nördlichen Stadtrand, Berlin 1997, σ. 98 άρ. 23
είκ. 27 Κ 91-223, δπου χρονολογήθηκε στό β' μισό τοϋ 7ου αί. π.Χ. Τό δείγμα άπό τή Θήρα
έμφανίζει τό ϊδιο άκριβώς πάχος μέ τό δικό μας (0,017-0,018 μ.).

860. Γενικά βλ. και συζήτηση τοϋ μοτίβου σέ Boggess, Pithos, σ. 167.

861. Αύτόθι, σ. 133-135, 165. Ό β' τύπος άντίθετα είναι ό πίθος μέ λαιμό (necked pithos)
και σπανίως φέρει διακόσμηση. Τό χείλος του είναι χωρισμένο και τό πόδι είναι δακτυλιόσχημο
(αύτόθι, σ. 135-136).

862. Α. Brueckner - Ε. Pernice, Ein attischer Friedhof, AM, 18,1893, σ. 134 είκ. 30 τάφος 19·
Boggess, Pithos, σ. 50 άρ. 76.

863. Γιά τό διακοσμητικό θέμα βλ. γενικά Agora XII, σ. 194 σημ. 7 (παράλληλα άπό Αττική,
Σίφνο, Όλυνθο, Θάσο). Γιά τή σχέση τού κοσμήματος μέ τή γεωμετρική κεραμική βλ. Brock,
ο.π. (σημ. 859), πίν. 13 άρ. 1 (Σίφνος).

864. Αθήνα: Ακρόπολη: Graef - Langlotz, Akropolis I, σ. 33, 329 κ.έ.· βόρεια κλιτύς
Ακρόπολης: Agora XII, σ. 342 άρ. 1507 πίν. 65. Φέρει δύο πλαστικές ζώνες μέ μετόπες και
τρίγλυφα στήν κοιλιά και ζεύγη άνθέων λωτού στόν ώμο· Αγορά: Agora VIII, πίν. 40 άρ. 609·
Agora XII, σ. 342 άρ. 1506 και 1507 πίν. 65· Κεραμεικός: Brueckner - Pernice, ο.π. (σημ. 862),
σ. 134 είκ. 30- Κιάφα Θίτι: Η. Lauter, Attische Landgemeinden in klassischer Zeit, Attische
Forschungen, 4, MarbWPr 1991, Marburg 1993, πίν. 24, κάτω άριστερά· Ραμνούς, φρούριο:
άδημοσίευτα εύρήματα στήν άποθήκη άρχαιοτήτων τού Ραμνοΰντος.

865. Κέα: Ε. Σημαντωνη-Μπουρνια, Πίθοι τών ιστορικών χρόνων μέ έγχάρακτη διακόσμηση
άπό τή ΝΑ Κέα, σέ: Κέα - Κύθνος, σ. 487 κ.έ.· Κύθνος: Brock, δ.π. (σημ. 859), σ. 55 σημ. 54α·
Σίφνος: Λόφος τού Κάστρου, άπό σύνολο κυρίως ύστερογεωμετρικό: αύτόθι, σ. 55 άρ. 1 πίν. 20
άρ. 3. Αναφέρονται και άλλα τεμάχια τέτοιου είδους πίθων άπό άλλα σημεία τής θέσης. Πάνω
άπό τόν δρμο τών Καμαρών, πύργος τού Λαουτέρη: μικρό διαμέρισμα (οικιστικού
συνόλου;): άγνωστος άριθμός τεμαχίων· I. Χ. Δραγατςης, Αρχαιολογικοί ερευναι έν Σίφνω, ΠΑΕ
1915, σ. 98. Ή διαφορά τών κυκλαδικών άπό τά άττικά φαίνεται δτι έγκειται στήν ύπαρξη μεγάλου
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Ή παρουσία τών αποθηκευτικών αύτών αγγείων σέ οικιστικά σύνολα στήν
Όλυνθο866 καί στή Θάσο867 δέν αποτελεί έξαίρεση στήν παραπάνω εικόνα, άφού,
ώς γνωστόν, πρόκειται και στίς δύο περιπτώσεις γιά άθηναϊκές άποικίες. Αξίζει νά
σημειωθεί ότι τά δείγματα άπό τήν Όλυνθο παρέχουν τά ύστερότερα παραδείγ-
ματα τέτοιου είδους άγγείων.

Λεκάνη (Κ 76)

Ό Κ 76 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τού ναού.

Κ 76 (Λ 109, άρ. 8) - Θραΰσμα στρογγυλεμέ- yellow). Σποραδική παρουσία άσημένιας μί-

νου χείλους λεκάνης- πίν. 39. - "Υψ. μέγ. σωζ. κας. Λίγα μικρά καστανά πετραδάκια μήκ.

0,035 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,230 μ. Π: Πυ: λεπτό- περ. 0,001 μ. Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: ίχνη λευκωποΰ

κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish έπιχρίσματος έσωτερικά καί έξωτερικά.

Ή διαμόρφωση τοϋ χείλους τού Κ 76 βρίσκει καλές άντιστοιχίες σέ κλειστά
κυρίως άγγεία τής άρχαϊκής έποχής άπό διάφορα σημεία τοϋ αΐγαιακοϋ χώ-
ρου868. Ή διάμετρος όμως τοϋ δικοϋ μας θραύσματος ύποδηλώνει ότι πρόκειται
γιά μεγάλο άνοικτό άγγεΐο τύπου λεκάνης869.

Περίοδος 6 "Υστερη άρχαϊκή/πρώιμη κλασική έποχή

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΗ

Τά δείγματα τής κορινθιακής μελανόμορφης τής περιόδου 6 έμφανίζουν στον
πυρήνα της, πέρα άπό τό λευκοπράσινο (5 Υ 8/1 white) χρώμα τής προηγούμενης

σχήματος χιαστί διασταυρούμενων γραμμών στήν περιοχή τής κοιλιάς τού πίθου, βλ. δειγματολη-
πτικά I. Χ. Δραγατςης, Οί πύργοι οί έπί τών νήσων καί ιδία τής Σίφνου, ΠΑΕ 1920, είκ. στή σ. 155.

866. D. Μ. Robinson, Vases Found in 1934 and 1938, Excavations at Olynthus, XIII, Baltimore
1950, σ. 433 πίν. 252 άρ. 1119α καί 265 άρ. 1119 (οικία τοΰ Ζωίλου, β' τέταρτο 4ου αί. π.Χ.)· στό
ϊδιο, σ. 433 πίν. 265 άρ. 1118 (οικία B-VI-9, δωμάτιο d, β ' τέταρτο 4ου αί. π. Χ.).

867. L. Ghali-Kahil, La céramique grecque [à Thasos] (fouilles 1911-1956), Études lhasiennes,
VII, Paris 1960, σ. 91 κ.έ. άρ. 116-118 (γ' τέταρτο έως δ' τέταρτο 6ου αί. π.Χ.). Στήν περίπτωση
τής Θάσου μικρή σημασία έχει άν πρόκειται γιά άττική εισαγωγή ή γιά τοπική άπομίμηση τοΰ
άττικοϋ τύπου, σχετικά: Boggess, Pithos, σ. 299 σημ. 18-19.

868. "Εφεσος: V. Gassner, Das Südtor der Tetragonos-Agora. Keramik und Kleinfunde,
Forschungen in Ephesos, XIII, 1, 1, Wien 1997, σ. 35 άρ. 42 πίν. 3, άμφορέας, ό όποιος χρονολο-
γείται στόν 6ο αί. π.Χ.· Κνωσός: 1. Ν. Coldstream - L. Η. Sackett, Knossos. Two Deposits of
Orientalizing Pottery, BSA, 73,1978, σ. 56 είκ. 9 άρ. 33, άνατολίζουσα ύδρία, ή όποία χρονολο-
γείται πρίν άπό τό 600 π. Χ.

869. Τό Κ 76 πλησιάζει περισσότερο τόν τύπο C3 τών λεκανών τής G. Lüdorf, βλ. Lüdorf,
Lekane, σ. 16,90 άρ. L 48 (575-540 π.Χ.) καί άρ. L 49 (520-480 π.Χ.) πίν. 32-33.
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περιόδου και μία πορτοκαλόχρωμη διαβάθμιση (5 Υ 7/6 reddish yellow). Ή έπιφά-
νεια κυμαίνεται άπό άνοικτοκίτρινη (2.5 Υ 7/3 pale yellow) έως άνοικτοκάστανη
(10 YR 8/4 pale brown) ένώ ή βαφή άπό έρυθροκάστανη (5 YR 4/3 reddish brown)
έως σκοτεινόφαιη (2.5 Υ 3/1 very dark gray), βλ. Παράρτημα I, διάγραμμα 17 άρ.
κατ. Κ 77 - Κ 80.

Κλειστά σχήματα

Σφαιρικοί άρύβαλλοι (Κ 77 - Κ 80)

Οί Κ 77 - Κ 80 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς του ναοϋ.

φάνεια τοΰ άγγείου και τό ενα άγγιζε τό άλλο
στήν περιοχή κάτω άπό τή λαβή.

Κ 77 (Λ 81) - Κάτω τμήμα σφαιρικοΰ άρυβάλ-
λου· πίν. 40, 141. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,015 μ. διάμ.
μέγ. σώματος σωζ. 0,074 μ. Π: Πυ: καθαρός
άπό προσμείξεις, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: έξωτερικά άνοικτοκάστανος
(10 YR 8/4 very pale brown), έσωτερικά πορτο-
καλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Β: έρυ-
θροκάστανη (5 YR 4/3 reddish brown). Δ: Κυρί-
ως σώμα: τμήμα τετράφυλλου σχηματοποιημέ-
νου κοσμήματος.

Κ 78 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώσεως
τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 23) - Πε-
πλατυσμένος σφαιρικός άρύβαλλος· πίν. 40,
141. - Ύψ. μέγ. σωζ. (μέ τμήμα λαβής) 0,048 μ.
διάμ. μέγ. σώματος 0,056 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,018
μ. Σπασμένα τό στόμιο και ό λαιμός. Σώμα
έλαφρώς πεπιεσμένο. Ή ταινιωτή λαβή του
σώζει μικρό κυκλικό έξόγκωμα στήν έξωτερική
της έπιφάνεια. Βάση έπίπεδη. Π: Πυ: πορώδης,
καθαρός άπό προσμείξεις κιτρινωπός (10 YR 8/3
very pale brown). Ε: τό ι'διο. Β: μελανή άμαυρό-
χρωμη, σώζεται πολύ άποσπασματικά και σέ
πολύ κακή κατάσταση. Δ: λαιμός: ϊχνη άπό με-
λανές κηλίδες, 'ίσως οί κάτω άπολήξεις μικρών
φύλλων, ώμος: δύο οριζόντιες, παράλληλες με-
ταξύ τους γραπτές γραμμές, οί όποιες μαζί μέ τις
οριζόντιες γραμμές τοΰ κάτω τμήματος ορίζουν
μιά πλατιά ζώνη στό κυρίως σώμα τοΰ άγγεί-
ου πού διακοσμείται μέ παράσταση πτερωτοΰ
οντος (κύκνου;). Σώζονται κυρίως οί έγχαρά-
ξεις γιά τήν άπόδοση τών άνατομικών λεπτο-
μερειών τών φτερών και τοΰ περιγράμματος
τοΰ στήθους τοΰ οντος. Τά φτερά του πάντως
φαίνεται δτι άπλώνονται σέ ολόκληρη τήν έπι-

Κ 79 (Λ 80) - Κάτω τμήμα σφαιρικού άρυβάλ-
λου· πίν. 40, 141. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,029 μ. διάμ.
μέγ. σώματος 0,062 μ. Π: Πυ: καθαρός άπό
προσμείξεις άνοικτοκάστανος (10 YR 8/2 very
pale brown). Ε: τό ϊδιο (10 YR 8/3). Β: μελανή
άμαυρόχρωμη. Δ: κυρίως σώμα: δύο οριζόντιες
διπλές γραμμές χωρίζουν τή σωζόμενη έπιφά-
νεια σέ δύο διακοσμητικές ζώνες. Ή άνω ζώνη
διατηρεί τά ϊχνη τών ποδιών δύο μή προσδιορι-
ζόμενων ζώων μέ τετράφυλλο ρόδακα άνάμεσά
τους. Ή κάτω ζώνη σώζει στό δεξί της μέρος με-
γάλο σαρκοβόρο ζώο (λιοντάρι ή πάνθηρα) μέ
άνοικτό τό στόμα νά κατευθύνεται πρός τά αρι-
στερά. Αριστερά του δυσδιάκριτα μελανά ση-
μάδια άποτελοΰν τά ύπολείμματα κάποιου θη-
ράματος (άνθρώπου; ζώου; ύδρόβιου πτηνοΰ;).
Σέ δλα τά άπεικονιζόμενα όντα οί άνατομικές
λεπτομέρειες άποδίδονται μέ έγχαράξεις. Βάση:
πολύφυλλος ρόδακας άπό τόν όποιο σώζονται
έπτά φύλλα.

Κ 80 (Λ 79) - 'Άνω τμήμα σφαιρικού άρυβάλλου-
πίν. 40,141. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,015 μ. διάμ. λαιμού
0,012 μ. διάμ. μέγ. σώματος ύπολ. 0,069 μ.
Σώζεται τμήμα τοΰ λαιμοΰ και τοΰ ώμου. Π: Πυ:
καθαρός άπό προσμείξεις άνοικτοπράσινος (5
Υ 8/1 white). Ε: άνοικτοκίτρινος (2.5 Υ 7/3 pale
yellow). Β: άνοικτή καστανωπή (2.5 Υ 5/3 light
olive brown) εως σκοτεινόφαιη (2.5 Υ 3/1 very
dark gray). Δ: ώμος: οριζόντια ζώνη άπό μικρά,
κάθετα, σχηματοποιημένα φύλλα. Σώζονται
έπτά άπό αύτά. Άπό κάτω: τρεις γραπτές οριζόν-
τιες γραμμές. 'Έντονα ϊχνη καύσης.
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Ό Κ 77 βρίσκει μια καλή αντιστοιχία σέ έναν άνάλογο σφαιρικό άρύβαλλο
άπό τό ίερό στό Καλαπόδι870, ό όποιος χρονολογήθηκε στήν ϋστερη κορινθιακή
περίοδο I871.

Μέ τυπολογικά και στυλιστικά κριτήρια ό Κ 78 χρονολογείται στήν ύστε-
ρη κορινθιακή περίοδο I (570-550/540 π.Χ.), ένώ οί Κ 79 καί Κ 80 χρονολο-
γούνται γενικά στήν ύστερη κορινθιακή περίοδο872.

ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΗ

Ή μελανόμορφη τεχνική έξελίχθηκε ομαλά άπό τόν πρωτοαττικό ρυθμό στο
διάστημα μεταξύ τού 640 καί τοϋ 610 π.Χ.873

Κλειστά σχήματα

Λουτροφόροι (Κ 81 - Κ 88)

Οί λουτροφόροι Κ 81 - Κ 86, Κ 88 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Κ 87
βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ κυκλικού κτίσματος.

Κ 81 (Λ 194, άρ. 21) - Θραΰσμα στομίου
λουτροφόρου μέ στρογγυλεμένο, έξω νεϋον
χείλος- πίν. 40. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,045 μ. διάμ.
χείλ. περ. 0,180 μ. Π: Πυ: πορώδης, άνοικτδς
έρυθροκάστανος (5 YR 6/4 light reddish
brown), μέ μεγάλη ποσότητα άσημένιας μί-
κας. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: άραιδ λευκοκίτρινο (2.5 Υ
8/2 pale yellow) μόνο έσωτερικά. Έξωτερικά
σώζονται 'ίχνη άνοικτοκάστανου (10 YR 7/4
very pale brown) γανώματος.
Κ 82 (Λ 58) - Βάση καί κάτω μέρος τοιχώ-
ματος λουτροφόρου- πίν. 41, 142. - Ύψ. μέγ.

σωζ. 0,051 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,075 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Μικρή ποσότητα άσημένιας
μίκας καί λίγα γκρίζα πετραδάκια μήκ. έως
0,002 μ. Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό γάνωμα στό
έξωτερικό κάτω τμήμα της. Στό χρώμα τής
έπιφάνειας τοΰ πηλοΰ είναι άφημένα ή έσωτε-
ρική έπιφάνεια και τό κάτω τμήμα τής βάσης.
Δ: άκτινωτό μελανό κόσμημα περιτρέχει τό
σωζόμενο κάτω τμήμα τοΰ άγγείου.
Κ 83 (Λ 53, άρ. 1) - Θραΰσμα εύθέος τοιχώμα-
τος άπό τό κάτω σώμα λουτροφόρου- πίν. 41,

870. Πρόσφατες άνασκαφές τοΰ Γερμανικού Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου στό Καλαπόδι
δείχνουν δτι τό ίερό πού μέχρι πρότινος ήταν γνωστό στή βιβλιογραφία ώς ίερό τής Αρτέ-
μιδος Έλαφηβόλου πρέπει μάλλον νά ταυτιστεί μέ τό πανελλήνιο ίερό-μαντεΐο τοΰ Απόλλωνος
στις Άβες, βλ. άνακοίνωσή τοΰ διευθυντή τής άνασκαφής στό Καλαπόδι W.-D. Niemeier σέ:
Jahresbericht 2006 des Deutschen Archäologischen Instituts, Ausgrabungen und Forschungen,
Kalapodi, AA 2007/2, σ. 212-214.

871. Braun, δ.π. (σημ. 856), σ. 247 άρ. 82 πίν. 50 καί 54.

872. Γιά τόν Κ 78 πρβ. Κοτραγιος, δ.π. (σημ. 842), σ. 48 είκ. 12 (Δεσποτικό)· γιά τόν Κ 79 πρβ.
κάτι σάν Braun, δ.π. (σημ. 856), σ. 241 άρ. 29 πίν. 49 (Καλαπόδι).

873. Μ. Β. Moore, The Athenian Agora XXX. Attic Red Figured and White Ground Pottery,
Princeton 1997, σ. 79 σημ. 2.
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142. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,040 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6
reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. Β: μελανή. Δ: φέρει
διακόσμηση κάθετων (φυτικών;) ταινιών.
Κ 84 (Λ 126) - Θραΰσμα κυρτής βάσης λου-
τροφόρου· πίν. 41, 142. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,047
μ. διάμ. χείλ. περ. 0,160 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow), φέρει μικροσκοπικά πετρα-
δάκια λευκοΰ και γκρίζου χρώματος. Ε: τό
'ίδιο. Δ: έξωτερικής έπιφάνειας: σειρά άπό κά-
θετα διατεταγμένες έρυθρές (10 R 4/6 red)
πεταλοειδείς γλώσσες σέ άνοικτό περίγραμμα
(φεστόνι;). Δακτύλιος έδρασης καί έσωτερική
έπιφάνεια χωρίς έπεξεργασία.
Κ 85 (Λ 136, άρ. 3) - Θραύσμα βάσης μέ διπλή
βαθμίθα λουτροφόρου· πίν. 41. - Ύψ. μέγ. σωζ.
0,018 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,180 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, άνοικτός καστανόφαιος (2.5 Υ 6/2 light
brownish gray). Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR
7/6 reddish yellow). EE: μελανό γάνωμα στό
άνώτερο σωζόμενο τμήμα του. Άφημένα στό
χρώμα τοΰ πηλοΰ είναι ή έσωτερική του έπιφά-

νεια καί ό δακτύλιος έδρασής του έξωτερικά.
Κ 86 (Λ 136, άρ. 7) - Θραΰσμα εύθέος τοι-
χώματος άπό τό σώμα λουτροφόρου· πίν. 41.

- "Υψ. μέγ. σωζ. 0,020 μ. Π: Πυ: πορώδης, πορ-
τοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow). Ε: τό
ϊδιο. EE: έσωτερικά: μελανό γάνωμα, έξωτερι-
κά: έρυθρό (2.5 YR 5/8 red). Δ: έξωτερικά: σώ-
ζεται οριζόντια σειρά τεσσάρων μελανών ρο-
δάκων άνάμεσα σέ διπλές οριζόντιες γραμμές.
Κ 87 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών έπιχώσεων
τοΰ κυκλικού κτίσματος», άρ. 10) - Θραΰσμα
άπό τό κάτω μέρος τοιχώματος λουτροφόρου-
πίν. 41. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,032 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4 very pale
brown). Ε: καστανωπός (7.5 YR 7/6 reddish
yellow). Δ: σώζονται τά άνω τμήματα άπό τέσ-
σερις άκτίνες τοΰ άκτινωτοΰ κοσμήματος.

Κ 88 (Λ 123, άρ. 3) - Θραΰσμα άπό τό κάτω
μέρος τοιχώματος λουτροφόρου- πίν. 41, 142.

- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,019 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Ε: τό 'ίδιο. Δ: σώζονται τά κάτω τμήματα άπό
τρία κάθετα φύλλα τοΰ φυτικοΰ κοσμήματος.

Τά χρωματικώς ομοιογενή θραύσματα Κ 81 - Κ 88 (Παράρτημα I, διάγραμμα 17,
άρ. Κ 81 - Κ 88) άντιπροσωπεύουν τό ψηλόλιγνο σχήμα τής λουτροφόρου και
φαίνεται ότι χρονολογούνται σέ γενικές γραμμές όλα στόν 6ο αί. π.Χ.

Σέ χείλος καί όχι σέ βάση λουτροφόρου πρέπει νά άνήκει τό θραύσμα Κ 81.
Στό συμπέρασμα αύτό μάς οδηγεί ή άβαφη έξωτερική έπιφάνεια καί ή ταυτόχρονη
κάλυψη τής έσωτερικής έπιφάνειας μέ κιτρινοπράσινο έπίχρισμα, συνηθισμένο
φαινόμενο γιά τό έσωτερικό στομίων ή άκόμη καί λαιμών λουτροφόρων, άγνωστη
όμως μέθοδος γιά βάσεις πού κατά κανόνα δέν ύφίστανται έπιπλέον έπεξεργασία.
Τό στόμιο πού δημιουργείται έτσι, μέ βάση τόν προσανατολισμό τού οστράκου,
δέν φαίνεται ώστόσο νά άποτελεΐ τό τυπικό σχήμα χείλους λουτροφόρου. Στήν
καλύτερη περίπτωση παραπέμπει σέ μιά λουτροφόρο-άμφορέα άπό τό ιερό τής
Νύμφης στή νότια κλιτύ τής άθηναϊκής Ακρόπολης874.

Τό άκτινωτό κόσμημα στόν Κ 82 άποτελεΐ τυπική διακόσμηση γιά τά πόδια
λουτροφόρων. Τό κοίλο σχήμα τού ποδιού άπαντά σέ πρώιμες λουτροφόρους875.

874. Παπαδοπουλου-Κανελλοπούλου, άρ. 412 πίν. 80 (540-530 π.Χ.).

875. 'Ελευσίνα: Ε. Karydi, Schwarzfigurige Lutrophoren im Kerameikos, AM, 78, 1963,
Beilage 39, άρ. 4-6 (570-560 π.Χ.). Αθήνα: M. Β. Moore - Μ. Ζ. Ρ. Philippides, The Athenian
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Ό Κ 83 βρίσκει ενα καλό παράλληλο στο μελανόμορφο άναθηματικό ύλικό
τοϋ ίεροϋ της Νεμέσεως στόν Ραμνούντα876.

Τό σχήμα καΐ ή διακόσμηση τοϋ Κ 84 παραπέμπει σέ δύο πρώιμες λουτρο-
φόρους-ύδρίες άπό τό ιερό τής Νύμφης, νοτίως τής Ακροπόλεως, οί όποιες
τοποθετήθηκαν στυλιστικά στόν κύκλο τών έργων πού έχουν επηρεαστεί άπό
τόν Λυδό και γι' αύτό χρονολογήθηκαν λίγο πριν ή στά μέσα τού 6ου αί. π.Χ.877
Στό σχέδιο φαίνεται ότι ή έσωτερική διαμόρφωση τής βάσης τής λουτρο-
φόρου άρ. 329 άπό τό ιερό τής Νύμφης είναι κάπως διαφορετική, άφοϋ έχει μιά
προεξοχή στή μέση τοϋ ύψους της περίπου και δέν είναι ένιαία, όπως ή δική
μας. Πέρα όμως άπό αύτό τό μεμονωμένο χρακτηριστικό, ή ομοιότητα εΐναι
προφανής. Τό κόσμημα τών σέ φεστόνι περιγραμμένων γλωσσών άποτελεΐ
συχνό διακοσμητικό θέμα σέ πρώιμες λουτροφόρους τοϋ α' μισού τοϋ 6ου αί.
π.Χ. και φαίνεται ότι στόχευε στόν τονισμό τών δομικών στοιχείων τοϋ άγγείου
όπως τή βάση, όπως είδαμε παραπάνω, τό κάτω μέρος τοϋ λαιμού878, τόν ώμο879
ή τό κάτω μέρος τοϋ σώματος880. Τό κόσμημα έμφανίζεται και στό γ' τέταρτο
τοϋ 6ου αί. π.Χ., άλλά έπιμεμηκυσμένο και πολύ πιό στυλιζαρισμένο εϊτε στόν
ώμο881 είτε στόν λαιμό882.

Τό βαθμιδωτό σχήμα τής βάσης τοϋ Κ 85 είναι τυπικό γιά ύστεροαρχαϊκές
λουτροφόρους883.

Ύστεροαρχαϊκά φαίνεται νά είναι και τά θραύσματα λουτροφόρων Κ 86 -
Κ 88884. Ή λουτροφόρος ώς σχήμα είναι γνωστή στήν Αττική ήδη άπό τόν 7ο
αί. π.Χ., όπου κατασκευαζόταν στήν πρωτοαττική τεχνική885. Τόν 6ο αί. και

Agora XXIII. Attic Black-Figured Pottery, Princeton 1986, σ. 148 άρ. 373 πίν. 36 (β' τέταρτο 6ου
αί. π.Χ.)· Παπαδοπούλου-Κανελλοπούλου, πίν. 59 άρ. 297 (Ν κλιτύς Ακροπόλεως, ιερό Νύμφης).

876. Αδημοσίευτο εύρημα στήν άποθήκη άρχαιοτήτων τού Ραμνοΰντος (Ραμνοΰς, άρ. 299).

877. Παπαδοπουλου-Κανελλοπουλου, σ. 145 άρ. 329 πίν. 66 (φωτογραφία) και III (σχέδιο)· σ. 150
άρ. 342 πίν. 69.

878. Αύτόθι, πίν. 14, Ι· πίν. 15 άρ. 86.

879. Αύτόθι, πίν. 56 άρ. 283,1 καΐ IV.

880. Αύτόθι, πίν. 84 άρ. 430.

881. Αύτόθι, πίν. 73 άρ. 369· πίν. 79 άρ. 406.

882. Αύτόθι, πίν. 82 άρ. 422.

883. Αύτόθι, πίν. 77 άρ. 391 (τέλος γ' τετάρτου 6ου αί. π.Χ.)· πίν. 84 άρ. 433 (περ. 530 π.Χ.)·
πίν. 91 άρ. 465 (τέλος 6ου αί. π.Χ.)· πίν. 93 άρ. 475 (τέλος 6ου αί. π.Χ.)· πίν. 95 άρ. 480 (άρχές 5ου
αί. π.Χ.).

884. Γιά τούς ρόδακες τού Κ 86 αύτόθι, σ. 210 άρ. 517 πίν. 105 (χρονολογείται γύρω στά 500
π.Χ.). Γιά τόν Κ 87 αύτόθι, σ. 188 άρ. 460 πίν. 89 (δ' τέταρτο 6ου αί. π.Χ.), σ. 204-205 άρ. 502 πίν. 102
(άρχές 5ου αί. π.Χ.).

885. Γιά τις λουτροφόρους τοϋ 7ου αί. π.Χ. άπό τό ιερό τής Νύμφης βλ. Κυρκου, 'Ιερό Νύμ-
φης. Γιά ενα δείγμα τού πρώιμου 6ου αί. π.Χ., άπό τόν τύμβο στόν Βουρβά, εργο τού Σοφί-
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στις αρχές τοϋ 5ου αί. π.Χ. πού μας ένδιαφέρει έδώ, τό άγγειο έμφανίζεται
τόσο ώς ταφικό κτέρισμα σέ άττικά νεκροταφεία886 όσο καΐ ώς ανάθημα σέ
άττικά ιερά887. Ή τελετουργική χρήση του στήν άρχαιότητα θεωρείται σήμε-
ρα προφανής. Άπό τό 1880, χρονιά πού ό Milchhöfer ταύτισε τό ψηλόλιγνο
αύτό άγγειο μέ τήν ονομασία λοντροφόρος πού άναφέρει ό 'Ησύχιος888, ή έρευ-
να πιστεύει ότι κατά τήν άρχαιότητα τό άγγειο αύτό περιείχε τό νερό πού χρησιμο-
ποιούνταν γιά τήν τέλεση τής θρησκευτικής τελετουργίας τοϋ γαμήλιου λουτρού.
Λουτροφόροι βρίσκονται, λοιπόν, σέ τάφους και σέ ιερά σέ δεύτερη χρήση και σχε-
τίζονταν μέ τόν γάμο889. Στήν πρώτη περίπτωση, ώς κτέρισμα σέ τάφους άγαμων
νέων, εΐναι πιθανόν νά άπέδιδαν στούς νεκρούς τό κοινωνικό και νομικό status τών
έγγάμων, άποσκοπώντας έτσι στή μετά θάνατον ίκανοποίησή τους890, στή δεύτερη,

λου, βλ. Β. Σταης, Ό τύμβος έν Βουρβά, AM 1890, σ. 324 πίν. XI. Γιά τή συνάφεια αύτής τής
λουτροφόρου-άμφορέα βλ. V. Sabetai, Marker Vase or Burnt Offering? The clay Loutrophoros
in Context, σέ: Shapes and Uses, a. 297, δπου ύποστηρίζεται ή άποψη οτι τό άγγειο άρχικά
θραύστηκε τελετουργικά και άκολούθως κάηκε. Γιά τήν έξέλιξη τοΰ σχήματος βλ. Karydi, δ.π.
(σημ. 875). Γενικά γιά τό σχήμα τής λουτροφόρου μέ παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. Moore -
Philippides, ο.π. (σημ. 875), σ. 18 κ.έ.

886. Τά γνωστότερα δείγματα τής περιόδου αύτής προέρχονται άπό τόν Κεραμεικό, βλ.
Karydi, ο.π. (σημ. 875), και τόν τύμβο τών Πλαταιέων στον Μαραθώνα, βλ. Sabetai, δ.π. (σημ. 885),
σ. 299 είκ. 7.

887. Αθήνα, Ακρόπολη: Graef - Langlotz, Akropolis I, άρ. 541-550, 604, 1144-1220 (με-
λανόμορφες λουτροφόροι)· Graef - Langlotz, Akropolis II, άρ. 636-654 (έρυθρόμορφες λου-
τροφόροι)· βλ. και L. S. King, The Cave at Vari IV. Vases, Terra-cotta Statuettes, Bronzes, and
Miscellaneous Objects, AJA, 7, 1903, α 322 σημ. 2· Αθήνα, νότια κλιτύς, ιερό Νύμφης:
Παπαδοπούλου-Κανελλοπουλου, σποραδικά· Ραμνοΰς, ιερό Νεμέσεως: Ε. ©εοχαρακη, Ή κε-
ραμεική τοΰ ίεροΰ τής Νεμέσεως στόν Ραμνοΰντα, Αρχαιολογία, 39,1991, σ. 41 κ.έ.· Β. Χ. Πετρα-
κος, Ό δήμος τοϋ Ραμνοϋντος. Σύνοψη τών ανασκαφών και τών ερευνών (1813-1998) I. Τοπο-
γραφία, ΒΑΕ, 181,Αθήνα 1999, σ. 197 είκ. 112· Βραυρώνα, ιερό Αρτέμιδος: άνω τμήμα με-
λανόμορφης λουτροφόρου έκτίθεται στήν έπανέκθεση τοΰ Μουσείου Βραυρώνος- Ελευσίνα,
ιερό Δήμητρας και Κόρης, Πυρά Γ: Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 249-250 άρ. Γ9 πίν. 31. Γιά
μιά συζήτηση τών λουτροφόρων πού βρέθηκαν στά άττικά ιερά καθώς και γενικώς τών άττικών
γαμήλιων άγγείων πού προέρχονται άπό μή ταφικές συνάφειες βλ. V. Sabetai, The Wedding Vases
of the Athenians: A View from Sanctuaries and Houses, Métis 2014 (ύπό έκτύπωση).

888. Α. Milchhöfer, Gemalte Grabstelen, AM, 5,1880, σ. 176.

889. Βιβλιογραφία συγκεντρωμένη σέ I. Ε. Πετροχειλος, Άνθεμωτές έπιτύμβιες στήλες μέ
λουτροφόρο, ΑΕ 2003, σ. 99 σημ. 1· Mösch-Klingele, ο.π. (σημ. 464), σ. 4 σημ. 12.

890. Mösch-Klingele, ο.π. (σημ. 464), σ. 34. Γιά τή μεγάλη σημασία τοΰ θεσμοΰ τοΰ γάμου
στήν άρχαία Αθήνα όχι μόνον ώς μέσου άναπαραγωγής τής πόλης άλλά και ώς μέσου μεταβί-
βασης και νομιμοποίησης κληρονομικών δικαιωμάτων βλ. Α. M. Vérilhac - Cl. Vial, Le mariage
Grec du VI siècle av. J.-C. à l'époque d'Auguste, BCH Suppl, 32, Paris 1988, ιδιαίτερα σ. 229-265,
δπου εξετάζεται ή συμφωνία τής έγγύης. Είναι πολύ πιθανό, δπως παρατήρησε ή V. Sabetai [δ. π.
(σημ. 885), σ. 296], τό φαινόμενο αύτό νά ξεκινάει στήν Αττική ήδη άπό τις αρχές τοΰ 7ου αί. π.Χ.
Πρός τήν κατεύθυνση αύτή μάς οδηγεί τό γεγονός δτι στήν ϊδια συνάφεια μέ τό πρωιμότερο
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ώς άνάθημα νεαρών άτόμων πρίν άπό τον γάμο τους σέ ιερά γυναικείων θεοτήτων
πού σχετίζονταν μέ τόν γάμο, είναι πιθανό νά συμβόλιζαν τό πέρασμα τού νεαρού
άτομου άπό μία φάση ζωής σέ μιά άλλη.

Λήκυθος (Κ 89)

Ό Κ 89 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τού ναοϋ.

Κ 89 (Λ 141) - Θραΰσμα ώμου ληκύθου- πίν. κρέμονται άπό πολύ λεπτούς, χιαστί συμπλε-

41, 142. - Ύψ. σωζ. 0,010 μ. διάμ. ώμου ύπολ. κόμενους έλλειψοειδεΐς μίσχους. Τά κενά τών

0,070 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτδς πορτο- μίσχων διακοσμούνται μέ στιγμές. Στήν κάθετη

καλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό πλευρά τοϋ ώμου σώζεται διπλή οριζόντια με-

ϊδιο. ΕΠ: λευκό, μόνο έξωτερικά. Δ: άνω έπιφά- λανή γραμμή, ή όποία διακοσμείται μέ μελανές

νειας: όλόβαφα μελανά άνθη λωτοϋ, τά όποια κουκκίδες σέ τακτά διαστήματα.

Ή διακόσμηση μέ άνθη λωτού, μέ συμπλεκόμενους μίσχους και κουκκίδες
άνάμεσά τους, είναι τυπική γιά τούς ώμους τών ύστεροαρχαϊκών ληκύθων,
μικρών, στενόλαιμων άγγείων γιά τή μεταφορά και τήν τοποθέτηση τού λαδιού.
Ένα καλό παράλληλο γιά τό σχήμα καί τή διακόσμηση τού Κ 89 βρέθηκε στο
δεύτερο στρώμα τής βόρειας δεξαμενής τοϋ ίεροϋ τής Νεμέσεως στον Ραμνούντα,
τό όποΐο άποδόθηκε στήν όμάδα τοϋ Αϊμονος891. Τό δεύτερο στρώμα τής δεξα-
μενής τοϋ ίεροΰ τής Νεμέσεως, τό όποιο κατά τόν Πετράκο είχε ήδη άρχίσει νά
λειτουργεί ώς άποθέτης τών λατρευτικών άντικειμένων τοΰ ίεροϋ, χρονολο-
γείται στό β' τέταρτο καί στίς άρχές τοϋ γ' τετάρτου τοϋ 5ου αί. π.Χ.892

Ανοικτά σχήματα

Κρατηρίσκοι (Κ 90 - Κ 101)

Τά θραύσματα κρατηρίσκων Κ 90 - Κ 101 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τού ναοϋ.

Κ 90 (Λ 136, άρ. 1) - Θραύσμα χείλους καί άνω
τοιχώματος κρατηρίσκου- πίν. 42, 143. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,032 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,120 μ. Ή
έξωτερική πλαστική ταινία έμφανίζει κοίλανση

σχηματίζοντας διπλό χείλος. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, μαλακός, άνοικτός πορτοκαλόχρωμος
(5 YR 7/6 reddish yellow). Β: μελανή. Δ: έξωτε-
ρικά: κάτω άπό μιά πλατιά οριζόντια όλόβαφη

γνωστό δείγμα λουτροφόρου-ύδρίας, τό όποιο προέρχεται άπό τό νεκροταφείο τής Βάρης και
χρονολογείται στή μέση πρωτοαττική περίοδο (περ. β' τέταρτο 7ου αί. π.Χ.) βρέθηκαν παιχνίδια
ώς συνευρήματα, πράγμα πού άποτελεΐ ένδειξη τής νεαρής ήλικίας τοΰ νεκρού άτομου καί τής
κοινωνικής του κατηγορίας ώς «άώρου». Αξίζει νά σημειωθεί δτι καί αύτή ή πρώιμη λουτροφόρος
φαίνεται δτι θραύστηκε τελετουργικά πρίν άπό τήν καύση της (αύτόθι, σ. 296 σημ. 32).

891. Πετρακος, Ίερό Νεμέσεως, σ. 156 άρ. 6 άρ. 625 (πρώιμος 5ος αί. π.Χ.)· γιά τό σχήμα πρβ.
και Agora XII, σ. 314 άρ. 1115-1116 είκ. 11 πίν. 38 (περ. 500 π.Χ.).

892. Αύτόθι, σ. 189.
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ταινία σώζονται ϊχνη κεφαλιού και ώμου
μελανής (γυναικείας;) μορφής. Εσωτερικό:
πέντε παράλληλες, οριζόντιες μελανές γραμμές
σέ πυκνή διάταξη σώζονται στό άνω του τμήμα.
Κ 91 (Λ 55) - Θραύσμα άνω τοιχώματος μέ
σιγμοειδή τομή κράτη ρίσκου· πίν. 42. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,038 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μα-
λακός, λευκοπράσινος (5 Υ 8/1 white). Ε:
άνοικτός καστανοκίτρινος (2.5 Υ 6/3 light
yellowish brown). Β: έσωτερικά: μελανή, έξω-
τερικά: σκούρα έρυθροκάστανη (5 YR 3/3
dark reddish brown). Δ: ϊχνη πλατιάς, καστα-
νομέλανης ταινίας κοσμεί τό έσωτερικά και
τό έξωτερικό τοϋ χείλους. Στό έξωτερικό του,
κάτω άπό τήν ταινία τού χείλους σώζονται
ϊχνη όλόβαφης κυματοειδούς ταινίας. Μικρά,
άπροσδιόριστα ϊχνη (διακόσμησης;) και στό
έσωτερικό του.

Κ 92 (Λ 117) - Θραύσμα ποδιού κρατηρί-
σκου· πίν. 42, 143. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,024 μ.
πλ. μέγ. σωζ. 0,035 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
άνοικτός έρυθροκάστανος (5 YR 6/4 light
reddish brown). Λίγη άσημένια μίκα. Ε: τό
'ίδιο. ΕΠ: έπίθετο λευκωπό, πάνω στό γάνωμα
έσωτερικά και έξωτερικά. Δ: έξωτερική: δύο
μελανές οριζόντιες ταινίες.
Κ 93 (Λ 119, άρ. 21 [22-23;]) - Θραύσμα πο-
διού κρατηρίσκου· πίν. 42. - Ύψ. μέγ. σωζ.
0,040 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,140 μ. Απαρτίζεται
άπό δύο συνανήκοντα τεμάχια. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish
yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: έρυθροκάστανο (5 YR
4/4 reddish brown) γάνωμα έξωτερικά. Έσω-
τερικά: δύο μελανές ταινίες περιβάλλουν μιά
άνοικτότερη, έρυθροκάστανου χρώματος.
Δύο άλλα θραύσματα εύθέων τοιχωμάτων μέ
τήν 'ίδια σύσταση πηλού (Λ 119, άρ. 22-23)
ϊσως προέρχονται άπό τό ϊδιο άγγεΐο.
Κ 94 (Λ 119, άρ. 1) - Θραύσμα ήμικυκλικής κυ-
λινδρικής λαβής κρατηρίσκου· πίν. 42. - Μήκ.
μέγ. σωζ. 0,038 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός
άπό προσμείξεις πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό άμαυρό-
χρωμο γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.
Κ 95 (Λ 136, άρ. 5) - Θραύσμα διχαλωτής λαβής
κρατηρίσκου· πίν. 42,143. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,024
μ. διάμ. βάσ. περ. 0,090 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,

μαλακός, άνοικτός πορτοκαλόχρωμος (5 YR
7/6 reddish yellow), μέ έλάχιστη ποσότητα άση-
μένιας μίκας. Β: 'ίχνη μελανής βαφής.
Κ 96 (Λ 127) - 'Άνω τμήμα κρατηρίσκου· πίν.
42, 143. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,054 μ. διάμ. χείλ.
περ. 0,250 μ. Ή έξωτερική πλαστική ταινία
τού χείλους έμφανίζει έντονη κοίλανση. Π:
Πυ: λεπτόκοκκος, πολύ μαλακός, πορτοκα-
λόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Περι-
έχει μικρή ποσότητα άπό μικρά πετραδάκια
σκοτεινού χρώματος. Ε: τό 'ίδιο. EE: καστα-
νομέλανο άμαυρόχρωμο γάνωμα στό χείλος
έξωτερικά και στό άνω τμήμα τής έσωτερικής
του έπιφάνειας.

Κ 97 (Λ 120) - Κάτω τμήμα ψιλόλιγνου, κυ-
λινδρικού ποδιού κρατηρίσκου· πίν. 42, 143.
- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,033 μ. διάμ. βάσ. 0,034 μ.
Συγκολλημένο άπό δύο τεμάχια. Π: Πυ: μα-
λακός, λεπτόκοκκος, άνοικτός πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο.
Δ: σώζεται μιά οριζόντια, περιμετρική ταινία
στήν έξωτερική του έπιφάνεια.
Κ 98 (Λ 166, άρ. 8) - Θραύσμα άνω τμήματος
κρατηρίσκου· πίν. 42. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,040 μ.
διάμ. χείλ. ύπολ. περ. 0,160 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, καστανοκίτρινος. Ε: τό ϊδιο. EE: με-
λανό γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.
Κ 99 (Λ 119, άρ. 14) - Θραύσμα άνω τμήμα-
τος κρατηρίσκου· πίν. 42, 143. - Ύψ. μέγ. σωζ.
0,028 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,160 μ. 'Επίπεδο, έξω
νεϋον χείλος και κοίλανση άμέσως άπό κάτω.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR
7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. Β: μελανή. Δ:
έξωτερικοϋ: κάτω άπό τό χείλος πού είναι άφη-
μένο στό χρώμα τού πηλού μιά πλατιά ορι-
ζόντια όλόβαφη ταινία. Άπό κάτω της λεπτή
οριζόντια μελανή γραμμή. Δ: έσωτερικού: δύο
παράλληλες, οριζόντιες μελανές ταινίες σέ
πυκνή διάταξη και μία έγχάραξη σχήματος χ
σώζονται στό άνω του τμήμα. Ένα δεύτερο
θραύσμα εύθέος τοιχώματος μέ τήν ϊδια σύ-
σταση πηλού (Λ 119, άρ. 15) ϊσως προέρχεται
άπό τό ϊδιο άγγειο.

Κ 100 (Λ 119, άρ. 15) - Θραύσμα ποδιού κρα-
τηρίσκου· πίν. 42. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,0 μ. Π:
Πυ: μαλακός, λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρω-



274

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΕΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΕΣ

μος (5 YR 7/8 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. "Ιχνη Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, πορτοκαλόχρω-

μελανής Β έσωτερικά και έξωτερικά. μος (5 YR 7/8 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE:

Κ 101 (Λ 136, άρ. 6) - Θραΰσμα ποδιοΰ κρα- μελανό έως έρυθροκάστανο γάνωμα έσωτε-

τη ρίσκου· πίν. 42. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,058 μ. Π: ρικά και έξωτερικά.

Ή ομοιογένεια τής σύστασης καϊ τής έξωτερικής έπεξεργασίας τής έπιφά-
νειας τού εύκολα θρυμματιζόμενου πορτοκαλόχρωμου πηλού τών θραυσμά-
των Κ 90 - Κ 101 (Παράρτημα I, διάγραμμα 17, άρ. Κ 90 - Κ 101) οί χαρακτη-
ριστικές τομές, καθώς και ό πρόχειρος τρόπος τής στερεότυπης διακόσμησής
τους, δείχνουν ότι τά θραύσματα αύτά μπορούν νά ένταχθοΰν στήν κατηγορία
τών μελανόμορφων κρατηρίσκων, όπως αύτή ορίστηκε στά μέσα τής δεκαετίας
τοϋ '60 άπό τήν Kahil. Μέ βάση κυρίως τά πορίσματα τών έρευνών τής Kahil893
άλλά καί αύτών τοϋ Eugene Vanderpool894 καϊ τής Λυδίας Παλαιοκρασσά895,
μπορούμε μέ βεβαιότητα νά άποφανθοϋμε ότι έχουμε νά κάνουμε μέ ένα άπο-
κλειστικά άττικό τελετουργικό σκεύος, τοϋ όποιου ή έξάπλωση έπικεντρώνεται
σέ ιερά Αρτέμιδος καί λατρευτικά σπήλαια Πανός καϊ Νυμφών896, καί τοϋ όποιου
ή χρονολογική διάρκεια περιορίζεται στό διάστημα μεταξύ τού τέλους τοϋ 6ου
καί τών μέσων τοΰ 5ου αί. π.Χ.897 Τά μορφολογικά χαρακτηριστικά τοϋ τελε-
τουργικού αύτού άγγείου συνοψίζονται ώς έξής: Τό άνω μέρος τοϋ άγγείου
άποτελεΐται άπό ένα κύπελλο, τό κάτω άπό ένα ψηλό κωνικό πόδι. Τό σχήμα
τοΰ κυπέλλου μπορεί νά είναι ε'ίτε κωδωνόσχημο ε'ίτε καλυκόσχημο, τό ψηλό

893. L. G. Kahil, Quelques vases du sanctuaire d'Artémis à Brauron, AntK-BH, 1, 1963, σ. 5
κ.έ.· Kahil, Artémis attique· Kahil, Artémis de Brauron· Της Ιδιας, Le «Craterisque» d'Artémis
et le Brauronion de l'Acropole, Hesperia, 50,1981, σ. 253 κ.έ.

894. J. Threpsiades - Ε. Vanderpool, Themistocles' Sanctuary of Artemis Aristoboule, ΑΔ, 19,
1964 (1965), Μελ., σ. 33 κ.έ. πίν. 21, άριστερά άρ. 4-10.

895. Παλαιοκραςςα, 'Ιερό Μουνιχίας, σ. 74-82.

896. Αθήνα, Ακρόπολη: Kahil, δ.π. (σημ. 893) (1981), σ. 253 κ.έ.· Αγορά, διάφορα
σημεία κοντά στή στοά τοΰ Διός: αύτόθι, σ. 259 κ.έ. άρ. Ρ 128 καί Ρ 14550)· Μελί-
τη, ιερό Αρτέμιδος Άριστοβούλης: 15-20 θραύσματα κρατηρίσκων, χρονολογήθηκαν
στυλιστικά στήν περίοδο άμέσως μετά τούς περσικούς πολέμους: Threpsiades - Vanderpool,
δ.π. (σημ. 894), σ. 33 κ.έ. πίν. 21, άριστερά άρ. 4-10· Μουνιχία, ιερό Αρτέμιδος Μουνι-
χίας: Παλαιοκραςςα, 'Ιερό Μουνιχίας, σ. 147-162 άρ. Κκ 1-57 πίν. 37 κάτω-44· 'Ελευσίνα,
σπήλαιο Πανός: Travlos, Attika είκ. 183, πάνω σειρά στή μέση καί δεξιά' Βάρη, σπή-
λαιο Πανός: G. Schörner, Die Pan-Grotte von Vari. Ein ländliches Heiligtum in Attika,
NüBIA, 15,1998/1999, σ. 33· G. Schörner - H. R. Goette, Die Pan-Grotte von Vari, Schriften zur
historischen Landeskunde Griechenlands 1, Mainz 2004, σ. 91-92 πίν. 50, 4· Βραυρώνα, ιερό
Αρτέμιδος: Kahil, δ.π. (σημ. 893) (1963), σ. 13 κ.έ. άρ. 25-26· Kahil, Artémis attique· Λούτσα,
μικρό ιερό (αύτοψία στίς 23/10/1999- βλ. καί σημ. 724).

897. Παλαιοκραςςα, 'Ιερό Μουνιχίας, σ. 80-81 σημ. 219-222. Βιβλιογραφία γιά τούς κρατηρί-
σκους παραθέτει ή Heinrich, Epinetron, σ. 45 σημ. 295-296.
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πόδι είναι πάντοτε κοίλο. Τυπικό σχήμα έχουν και οί μικρές λαβές, οί όποιες
είναι πάντοτε οριζόντιες, διχαλωτές, έχοντας τό σχήμα τοϋ άνάποδου ω. Οί
λαβές αύτές πλάθονταν άπό ξεχωριστό κομμάτι πηλοϋ καΐ έπικολλώνταν λίγο
χαμηλότερα άπό τό χείλος898.

Στή διακόσμηση παρατηρείται ομοιότητα καΐ έπανάληψη τών θεμάτων, καθώς
καΐ προχειρότητα στήν έκτέλεσή τους. Γενικά έπικρατεΐ ένας συντηρητισμός σέ
μορφή και εικονογραφία, όπως συμβαίνει γενικά καΐ σέ άλλα λατρευτικά άγγεΐα,
όπως γιά παράδειγμα στους παναθηναϊκούς άμφορεΐς. Ή θεματογραφία τους περι-
λαμβάνει στεφάνια καΐ κρεμάμενες ταινίες, καΐ κυρίως νεαρές γυναικείες μορφές,
πού κρατούν στά χέρια τους άναμμένες δάδες, στεφάνια ή κρόταλα και τρέχουν
προς τά δεξιά ή χορεύουν γύρω άπό έναν βωμό μέ τήν παρουσία φοίνικα, καθώς
και ζώα. Οί γυναικείες αύτές μορφές έχουν συνδεθεί μέ λογικά έπιχειρήματα άπό
τή μέχρι τώρα έρευνα -κυρίως άπό τήν Kahil και τή Sourvinou-Inwood- μέ τις
άρκτους, τις παρθένους πού ύπηρετοϋσαν γιά κάποιο χρονικό διάστημα τή θεά899.
Άσχετα πάντως άπό τό άν οί μορφές αύτές άπεικονίζουν τις άρκτους ή όχι, σημασία
έχει γιά μας ότι τά τελετουργικά αύτά άγγεΐα άπεικονίζουν τελετουργικούς χορούς
και άγώνες δρόμου τών κοριτσιών προς τιμήν τής Αρτέμιδος900.

Ένα πολύ καλό παράλληλο κυρίως γιά τό σχήμα άλλά καΐ τή διακόσμηση
τού Κ 90 βρέθηκε στό ιερό τής Αρτέμιδος Μουνιχίας στόν Πειραιά901. Πολύ
καλό παράλληλο γιά τό σχήμα καΐ τή διακόσμηση τού Κ 91 άπαντα στό ιερό
τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα902. Τό σχήμα και ή διακόσμηση τοϋ Κ 92 θυμί-
ζουν άντίστοιχους κρατηρίσκους τόσο άπό τή Μουνιχία903 όσο καΐ άπό τή
Βραυρώνα904.

Τό σχήμα τοϋ ποδιού τού Κ 93 μαρτυρεΐται έπίσης στή Μουνιχία905. Λιγό-
τερο συχνή είναι ώστόσο ή παρουσία διακοσμητικών ταινιών στο έσωτερικό

898. Ή καταγωγή τών χαρακτηριστικών λαβών σχήματος άνάποδου ω φαίνεται δτι πρέπει νά
άναχθεΐ τουλάχιστον στήν πρωτογεωμετρική έποχή, βλ. Παλαιοκραςςα, 'Ιερό Μουνιχίας, σ. 76 σημ.
194. Τέτοιου είδους λαβές στή μεταλλοτεχνία, τήν όποία φαίνεται δτι μιμούνται, στοχεύουν συ-
νήθως στήν άνάρτηση τών άγγείων, πράγμα πού στή συγκεκριμένη περίπτωση έπιτείνεται άπδ το
ύψηλό και λεπτό πόδι τών κρατηρίσκων, χαρακτηριστικό πού δίνει μιά άστάθεια στό άγγειο.

899. Ch. Sourvinou-Inwood, Studies in Girls' Transitions. Aspects of the Arkteia and Age
Representation in Attic Iconography, Athens 1988, α 39 κ.έ. Γιά τήν άρκτεία βλ. δ.π. (σημ. 266).

900. Heinrich, Epinetron, σ. 46.

901. Παλαιοκραςςα, 'Ιερό Μουνιχίας, σ. 153 άρ. Κκ 23 πίν. 40β.

902. Kahil, Artémis attique, σ. 20 άρ. 1 πίν. 7 άρ. 1. Γιά τό σχήμα πρβ. έπίσης και Παλαιοκραςςα,
Ιερό Μουνιχίας, σ. 151 άρ. Κκ 12 είκ. 7 (ιερό Αρτέμιδος Μουνιχίας).

903. Παλαιοκραςςα, 'Ιερό Μουνιχίας, άρ. Κκ 2 είκ. 5 πίν. 37β, άριστερά.

904. Kahil, Artémis attique, πίν. 7 άρ. 3.

905. Παλαιοκραςςα, 'Ιερό Μουνιχίας, άρ. Κκ 6.
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τοϋ ποδιοϋ, φαινόμενο πού μαρτυρειται όμως τουλάχιστον σέ κάποια δείγματα
άπό τό παραπάνω ίερό906.

Διχαλωτές λαβές σχήματος άνάποδου ω κολλημένες στό μεγαλύτερο τους
τμήμα πάνω στό άγγεΐο μέ μόνο τό άνώτερό τους τμήμα νά προεξέχει έλαφρά
άπό τό σώμα τοϋ άγγείου, όπως αύτές έμφανίζονται στον Κ 95, είναι, όπως προ-
αναφέρθηκε, τυπικές γιά τούς κρατηρίσκους907.

Στόν Κ 96 ή κοίλανση στο μέσον περίπου καί έξωτερικά τής πλαστικής ταινί-
ας τοϋ χείλους δίνει τήν οπτική έντύπωση διπλού χείλους. Παρόμοια διπλά χείλη
έμφανίζονται στίς λουτροφόρους πρώτη φορά τό 530 π.Χ.908, στοιχείο πού άπο-
τελεΐ terminus post quem γιά τή χρονολόγηση τού θραύσματος άπό τή Λούτσα.

Γιά τόν Κ 97 ύπάρχει ένα καλό παράλληλο, όσον άφορά στό σχήμα τοϋ πο-
διοϋ, σέ κρατηρίσκο μέ παράσταση γυναικών καί φοινίκων άπό τή Βραυρώνα,
πού σήμερα έκτίθεται στήν έπανέκθεση τοϋ Μουσείου Βραυρώνος909.

Αντιστοιχίες στά ιερά τής Μουνιχίας καί τής Βραυρώνας έμφανίζουν καί τά
ύπόλοιπα θραύσματα κρατηρίσκων Κ 98 - Κ ΙΟΙ910.

Γιά τό άρχικό περιεχόμενο τών κρατηρίσκων μόνο ύποθέσεις μπορούν
νά γίνουν. Μιά πρώτη ύπόθεση είναι ότι περιείχαν ύγρές ούσίες, προσφορές
πρός τή θεότητα911. Τό ήμισφαιρικό σχήμα τοϋ κυπέλλου θά ύποστήριζε μιά
τέτοια θεώρηση. Πιο πιθανή ώστόσο φαίνεται ή άποψη ότι περιείχαν άναμ-
μένα κάρβουνα πάνω στά όποια θά σκορπίζονταν σπόροι ή διάφορες ούσίες, οί
όποιες θά δημιουργούσαν άρωματισμένη άτμόσφαιρα («θυμιατήρια»). Γιά τήν
ύποστήριξη τής τελευταίας άποψης άναφέρεται έδώ ότι έχουν βρεθεί ύπολείμ-
ματα καμένης ούσίας σέ κρατηρίσκους στή Βραυρώνα καί ίχνη καύσης σέ
κρατηρίσκους στή Μουνιχία912.

906. Αύτόθι, σ. 76.

907. Βλ. π.χ. Kahil, Artémis attique, πίν. 7 άρ. 2,3 καί 5.

908. Παααιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, άρ. Κκ 27 (ίερό Αρτέμιδος Μουνιχίας). Τό διπλό χείλος
έμφανίζεται στις μελανόμορφες λουτροφόρους τοϋ ίεροΰ τής Νύμφης, νοτίως τής Άκρόπολης,
γιά πρώτη φορά έπίσης γύρω στο 530 π.Χ., γιά νά γίνει άργότερα τό τυπικό χαρακτηριστικό
τών έρυθρόμορφων λουτροφόρων, Παπαδοπουλου-Κανελλοπουλου, σ. 19 κ.έ., μέ παραπομπές
και πίν. II άρ. 489.

909. Kahil, Artémis attique, πίν. 7 άρ. 4 καί 6.

910. Γιά τή διαμόρφωση τοΰ χείλους τοΰ Κ 98 πρβ. Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, άρ. Κκ 6
είκ. 6 (Μουνιχία). Γιά τό σχήμα καί τή διακόσμηση τοΰ Κ 99 πρβ. Kahil, Artémis attique, πίν. 7 άρ.
5 (Βραυρώνα). Γιά τόν Κ 100 πρβ. έναν κρατηρίσκο σάν Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, Κκ 34
είκ. 10. Γιά τόν Κ 101 πρβ. έναν κρατηρίσκο σάν Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 149 Κκ 2 είκ. 5.

911. Τήν άποψη αύτή ύποστηρίζει ή Heinrich, Epinetron, σ. 45 σημ. 297.

912. Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 80 σημ. 213-214. Γιά μιά παράθεση τών διαφορετικών
άπόψεων βλ. και Ekroth, Brauron, σ. 65· I. Krauskopf, Krateriskos der Artemis Brauronia, σέ:
1hesCRA,V, Los Angeles 2005, σ. 256,258.
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Σκύφοι (Κ 102 - Κ 103)
α. Σκύφος (Κ 102)

Ό Κ 102 βρέθηκε στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 102 (Σακκούλα: «"Οστρακα έκ τής έπιχώ-
σεως τής βόρειας πλευράς τοϋ ναού», άρ. 2)
- Θραύσμα βάσης σκύφου· πίν. 43,143. - Ύψ.
σωζ. 0,037 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,151 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: άνοικτοκάστανη (7.5 YR
6/3 light brown), ϊχνη καύσης. Δ: Εσωτερικό:
πυθμένας: σώζονται τμήματα τεσσάρων έγχά-
ρακτων ομόκεντρων κύκλων. Έξωτερικό: με-
λανός (7.5 YR 2.5/1 black) δακτύλιος βάσης
μεταξύ δύο λεπτών ταινιών πού βρίσκονται

στό χρώμα τής έπιφάνειας τού πηλού. Τό ση-
μείο τής ένωσης τής βάσης μέ τό κάτω τοίχω-
μα τού αγγείου εΐναι μελανό πλήν οριζόντιας
νεύρωσης, ή όποία είναι έν μέρει κόκκινη (10
R 4/3 weak red) και έν μέρει μελανή. Πάνω:
δύο οριζόντιες καστανέρυθρες (5 YR 4/3
reddish brown) ταινίες. Ή άνώτερη άποτελεΐ
τό κάτω δριο διακοσμητικής ταινίας μέ τις
άπολήξεις εξι σωζόμενων, κάθετων, φύλλων,
βαμμένων έναλλάξ μέ καστανέρυθρο, μελανά
και έρυθρό χρώμα.

Ό τρόπος διακόσμησης τής βάσης μέσω εναλλαγής τών χρωμάτων είναι
άρχαϊκός. Λόγω χρονολογημένων παραλλήλων, μιά χρονολόγηση τοϋ Κ 102
στήν ύστερη άρχαϊκή έποχή είναι πιθανότερη913. Μελανόμορφοι σκύφοι, δη-
λαδή δίωτα κύπελλα πόσεως, μέ παρεμφερή διακόσμηση κάτω τμήματος είναι
γνωστοί άπό τήν Ακρόπολη τής Αθήνας914.

β. Κυλικοειδής σκύφος (Κ 103)

Ό Κ 103 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 103 (Λ 166, άρ. 3) - Θραύσμα εξω νεύοντος
χείλους και τοιχώματος κυλικοειδούς σκύφου·
πίν. 43. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,020 μ. διάμ. χείλ. περ.
0,120 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρω-
μος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE:

μελανό στιλβωμένο γάνωμα έσωτερικά. Έξω-
τερικά κάτω άπό τήν όλόβαφη περιοχή τού
χείλους φέρει μελανή οριζόντια ταινία. Άπό
κάτω ϊχνος μελανόμορφης παράστασης. "Ιχνη
καύσης στό άνω τμήμα τής Ε και στόν Π.

Καλά παράλληλα γιά τό χείλος Κ 103 προέρχονται άπό τήν Αγορά τών
Αθηνών καΐ χρονολογούνται στήν περίοδο τών περσικών πολέμων915.

913. Πρβ. J. Boardman - J. Hayes, Excavations at Tocra, 1963-1965. The Archaic Deposits I,
BSA Suppl., 4, London 1966, σ. 103 άρ. 1078 (Λιβύη, Tocra, πολύ καλό παράλληλο άλλά μικρό-
τερο σέ μέγεθος)· Των Ιδιων, Excavations at Tocra 1963-1965. The Archaic Deposits II and Later
Deposits, BSA Suppl., 10, Oxford 1973, σ. 44 άρ. 1078 είκ. 19 (μέ διακόσμηση τής «ομάδας χωρίς
φύλλα», περ. 500 π.Χ.).

914. Graef - Langlotz, Akropolis I, σ. 138 άρ. 1242 πίν. 78.

915. S. R. Roberts, The Stoa Gutter Well, A Late Archaic Deposit in the Athenian Agora,
Hesperia, 55,1986, σ. 25 άρ. 40 (περ. 480 π.Χ.)· Agora XII, σ. 276 άρ. 577 πίν. 25 (περ. 480 π.Χ.).
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Κύλικες (Κ 104 - Κ 107)

Οί Κ 104, Κ 106 - Κ 107 βρέθηκαν στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τού
ναού. Ό Κ 105 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναού.

Κ 104 (Σακκούλα: «"Οστρακα έκ τής έπιχώ-
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 4) -
Θραΰσμα τοιχώματος όφθαλμωτής κύλικας- πίν.
43,144. - Ύψ. σωζ. 0,027 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,068 μ.
Σώζεται ή γένεση τής μίας λαβής. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, μέ άρκετή ποσότητα άσημένιας μίκας,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε:
τό ϊδιο. Β: μελανή, στιλπνή. EE: μελανό στίλβω-
μα στό έσωτερικό του. Δ: σώζεται τό κάτω μισό
περίπου τοΰ οφθαλμού, τμήματα δύο οριζόντι-
ων μελανών γραμμών άπό κάτω του, καθώς
καί τμήμα τής ούράς σατύρου στά δεξιά του.
Οί έγχαράξεις τών τριών ομόκεντρων κύκλων
στό έσωτερικό τοΰ όφθαλμοΰ έχουν γίνει μέ
διαβήτη.

Κ 105 (Λ 143) - Θραΰσμα χείλους κύλικας-
πίν. 43, 144. - Ύψ. σωζ. 0,035 [;] μ. διάμ. χείλ.
ύπολ. 0,000 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρω-
μος (7.5 YR 8/4 pink). Ε: πορτοκαλόχρωμος
(5 YR 6/6 reddish yellow). Β: μελανή. Δ: κα-
θιστός συμποσιαστής κρατάει μέ τό δεξί του
χέρι κέρας ή οινοχόη μέ κατεύθυνση πρός τά
άριστερά. "Ιχνη άπό κληματίδες περιβάλλουν
τή σωζόμενη παράσταση.

Κ 106 (Λ 102, άρ. 9) - Θραΰσμα τοιχώ-
ματος κύλικας- πίν. 43. - Ύψ. σωζ. 0,027 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μέ λίγη άσημένια μίκα,
ροδόχρωμος (5 YR 7/4 pink). Ε: τό 'ίδιο. EE:
μελανό γάνωμα στό έσωτερικό του καί στό
κάτω τμήμα τής έξωτερικής του έπιφάνειας.
Δ: σώζεται τμήμα άπροσδιόριστου έπιμήκους
άντικειμένου.

Κ 107 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ-
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 3)
- Μικρό θραΰσμα μεταλλίου κύλικας- πίν. 43,
144. - Ύψ. σωζ. 0,032 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,029 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR
7/8 reddish yellow). Ε: κιτρινέρυθρος (5 YR 5/6
yellowish red). Β: μελανή. EE: μελανό γάνωμα
στό έξωτερικά του. Δ: σώζεται γυμνό πόδι καί
τμήμα κνήμης άνδρικής μορφής, ή όποία μέ
τίς άκρες τών δακτύλων της άγγίζει όλόβαφο
άντικείμενο. Άκριβώς άπό πάνω καί ένδιάμε-
σα σώζεται στρογγυλή, μελανή κάτω άπόληξη
ένδύματος, ϊσως τοΰ χιτώνα πού φορούσε στόν
ώμο ή άνδρική μορφή. Οί άνατομικές λεπτομέ-
ρειες τοΰ ποδιοΰ άποδίδονται μέ έγχάραξη.

Σέ όφθαλμωτή κύλικα άνήκει ό Κ 104. Ή παρουσία τοϋ σατύρου στα δε-
ξιά τοΰ οφθαλμού ύποδηλώνει ότι ή αρχική παράσταση άπεικόνιζε ε'ίτε διο-
νυσιακή σκηνή εϊτε σκηνή συμποσίου916. Μελανόμορφες όφθαλμωτές κύλικες
είναι γνωστές άπό άρκετά ιερά917. Στήν Αττική βρέθηκαν σέ μιά σειρά άπό ιερά,

916. Γιά τό σχήμα καί τή διακόσμηση τής κύλικας Κ 104 βλ. κάτι σάν Burow, δ.π. (σημ. 855),
σ. 41 κ.έ. είκ. 29 καί πίν. 32 άρ. 3-5 (S. / 10 1486) (λεγόμενη «όμάδα χωρίς φύλλα», κοντά στήν όμάδα
τοΰ ζωγράφου Caylus, 490-480 π.Χ.). Γιά τόν τύπο Α, στόν όποίο φαίνεται δτι άνήκει ό Κ 104, βλ.
βιβλιογραφία σέ J. Snyder Schaeffer et al., The Corinthian, Attic, andLakonian Pottery from Sardis,
Archaeological Exploration of Sardis Monograph, 10, Cambridge, MA 1997, σ. 85 άρ. Att. 68. Γιά τή
χρήση τών όφθαλμωτών κυλίκων στό συμπόσιο βλ. Α. Schäfer, Unterhaltung beim griechischen
Symposion. Darbietungen, Spiele und Wettkämpfe von homerischer bis in spätklassische Zeit, Mainz
1997, σ. 46.

917. Ήραΐο τής Σάμου: Β. Kreuzer, Die attisch schwarzfigurige Keramik aus dem Heraion
von Samos, Samos XXII, Bonn 1998, σ. 203-204 πίν. 53 άρ. 382, 385- Ήραΐο Περαχώρας:
Dunbabin, δ.π. (σημ. 833), σ. 344 άρ. 3726-3728 πίν. 142.
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άνάμεσα στα όποια στήν Ακρόπολη τής Αθήνας918 και στό ιερό τής Αρτέμιδος
Μουνιχίας919, και εμφανίζονται αποκλειστικά σέ ύστεροαρχαϊκά σύνολα920. Τό
479 π.Χ. πρέπει να θεωρηθεί ώς κατώτατο όριο χρήσης τών κυλίκων αύτών. Στό
συμπέρασμα αύτό μας οδηγεί ή παρουσία τους στον αποθέτη G 6:3, αποκαλού-
μενο και ώς «Rock-cut Shaft» τής Αγοράς921.

Ό άρκετά φθαρμένος Κ 105 άνήκει στή λεγόμενη «όμάδα χωρίς φύλλα»
(leafless group) τοϋ John Davidson Beazley. Πρόκειται για μια μεγάλη όμάδα
ύστερων μελανόμορφων κυλίκων, ή όποία ονομάστηκε έτσι έπειδή οί κλάδοι
(κληματίδες) πού γεμίζουν τις κατά κανόνα διονυσιακές ή συμποσιαστικές
παραστάσεις τους άπεικονίζονται συχνά χωρίς φύλλα922. Δυστυχώς ό Κ 105
σώζει μόνο ενα μικρό άπόσπασμα τής άρχικής παράστασης, στό όποιο διακρί-
νεται μικρό τμήμα άπό τό κυρίως σώμα και τό δεξί χέρι συμποσιαστή νά
κρατάει δυσδιάκριτο, λόγω φθοράς, ψιλόλιγνο άγγειο πού σχετίζεται μέ τό
κρασί (κέρας ή οινοχόη) μέ κατεύθυνση πρός τά άριστερά. Ό συμποσιαστής
δέν μπορεί νά ταυτιστεί μέ κάποια συγκεκριμένη μορφή, έπειδή δέν σώζεται τό
κεφάλι του ώστε νά φανεί άν πρόκειται γιά Διόνυσο, Ηρακλή ή άλλο μυθικό ή
ήρωικό πρόσωπο. Χρονολογικά τό κομμάτι δέν πρέπει νά άπέχει πολύ άπό τήν
περίοδο τών περσικών πολέμων923.

Όσον άφορα τό σχήμα, τήν άρχική διακόσμηση καΐ τή χρονολόγηση, ό ιδι-
αίτερα άποσπασματικός Κ 106 θά πρέπει νά παραβληθεί μέ τήν κύλικα Κ 104.
Ό Κ 107 άποτελεΐ κοινό τόπο διακόσμησης γιά κύλικες τής ύστερης άρχαϊκής/
πρώιμης κλασικής έποχής καΐ βρίσκει, μεταξύ άλλων, τά παράλληλά του σέ με-
τάλλια κυλίκων άπό τό ιερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα924.

918. Graef - Langlotz, Akropolis I, άρ. 1532-1533,1536-1551,1553-1560.

919. Palaiokrassa, Neue Befunde, σ. 33 άρ. 106 πίν. 5 άρ. 3.

920. Βιβλιογραφία συγκεντρωμένη σέ Devillers, ο.π. (σημ. 854), σ. 67 άρ. 385-386.

921. I. Boardman, Old Smyrna. The Attic Pottery, BSA, 53-54, 1958-1959, σ. 167. Ό
άποθέτης G 6:3, ό όποιος βρίσκεται στήν περιοχή τοϋ 'Ηφαιστείου, άνήκει στήν κατηγορία
έκείνη τών ύστεροαρχάίκών/πρώιμων κλασικών άποθετών πού έπιχώσθηκαν άμέσως μετά τήν
περσική καταστροφή (γύρω στά 479 π.Χ.), βλ. Lynch, Symposium, σ. 22 πίν. 3.

922. J. D. Beazley, Attic Black-Figured Vase-Painters, Oxford 1956, σ. 632 κ.έ. Βιβλιογρα-
φικές άναφορές γιά τήν όμάδα αύτή έχει συγκεντρώσει ή Κ. Kathariou, CVA Greece 11. Athens,
Museum ofCycladic Art 1, Academy of Athens, Athens 2009, σ. 59-60.

923. Πρβ. γιά παράδειγμα Burow, δ.π. (σημ. 855), σ. 42 πίν. 31 (κοντά στήν όμάδα τοΰ ζω-
γράφου Caylus,490-480 π.Χ.).

924. Αδημοσίευτα μετάλλια μελανόμορφων κυλίκων στήν έπανέκθεση τοΰ Μουσείου Βραυ-
ρώνος.
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Πινάκιο (Κ 108)

Ό Κ 108 βρέθηκε στις έπιχώσεις τής νότιας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 108 (Λ 38, άρ. 1) - Θραΰσμα χείλους πινα- μένιας μίκας καί μικρά λευκά πετραδάκια μή-

κίου τύπου Α (;)· πίν. 43. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,011 κους περ. 0,0015 μ. Ε: σκούρος καστανός (7.5

μ. διάμ. χείλ. ύπολ. περ. 0,300 μ. Συγκολλημένο YR 5/6 strong brown). Β: σκούρα καστανόφαιη

άπό δύο τεμάχια. Πλατύ, έξω νεΰον χείλος. Π: (7.5 YR 3/1 very dark gray). Δ: χείλους: ζώνη

Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός, καστανός (7.5 YR στό χρώμα τού πηλού μέ σειρά σκούρων κα-

5/4 brown). Περιέχει έλάχιστη ποσότητα άση- στανόφαιων στιγμών (σώζονται 10).

Ένα καλό παράλληλο γιά τό πινάκιο Κ 108, μέ παρόμοιες στιγμές άλλά σέ
διπλή σειρά, προέρχεται άπό τό πηγάδι Stoa Gutter Well τής άθηναϊκής Αγοράς
(άποθέτης Q12:3) καί χρονολογείται στο τέλος τοϋ 6ου αί. π.Χ.925 Τά μελανό-
μορφα πινάκια στήν Άττική εΐχαν κυρίως άναθηματική χρήση926.

ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ

Ή μελαμβαφής κεραμική είναι ή πολυπλυθέστερη κατηγορία τής περιό-
δου 6. Στήν περίπτωση πολύ άποσπασματικοϋ ύλικοϋ, όπως συμβαίνει έδώ, ή
διαφορά τών μελαμβαφών οστράκων άπό τά μελανόμορφα έγκειται στό ότι
ύπάρχει μόνο EE χωρίς βαφή. Ή διαφορά άπό τή χρηστική κατηγορία έγκει-
ται στό ότι τά μελαμβαφή είναι πάντα λεπτότεχνα καί λεπτότοιχα όστρακα.
49 θραύσματα αύτής τής κεραμικής κατηγορίας άπό τήν περιοχή τού μεγάλου
ναοϋ χρονολογούνται στήν περίοδο 6 (άρ. Κ 109 - Κ 157). Μελανό στιλβωμέ-
νο γάνωμα τής έσωτερικής έπιφάνειας ύπάρχει σέ έλάχιστες περιπτώσεις (π.χ.
Κ 120), ένώ κυριαρχεί τό μελανό άμαυρόχρωμο. Στόν πυρήνα καί στήν έπιφά-
νεια τοϋ πηλοϋ έπικρατεΐ τό πορτοκαλόχρωμο (5 YR 7/6 reddish yellow) καί
κατά δεύτερο λόγο τό ροδόχρωμο (5 YR 7/4 pink) χρώμα (βλ. Παράρτημα I,
διάγραμμα 17, άρ. Κ 109 - Κ 157).

Κλειστά σχήματα

Λήκυθοι (Κ 109-Κ 110)

Οί Κ 109 καί Κ 110 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

925. Roberts, δ.π. (σημ. 915), πίν. 13 άρ. 327.

926. Αύτόθι, σ. 48 σημ. 36· D. Callipolitis-Feytmans, Les plats attiques à figures noires, Paris
1974, σ. 21.
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Κ 109 (Λ 136, άρ. 2) - Θραύσμα στομίου ληκύ- διάμ. βάσ. περ. 0,039 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,

θου τοϋ τύπου τής Δηιάνειρας- πίν. 44. - "Υψ. πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow),

μέγ. σωζ. 0,030 μ. διάμ. χείλ. 0,046 μ. Έξω νεΰον Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα έξωτερικά.

χείλος. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος Έσωτερικά χωρίς έπεξεργασία. Ή κατώτατη

(5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό λωρίδα τής βάσης και ή έπιφάνεια εδρασης

στιλβωμένο γάνωμα έξωτερικά και έσωτερικά. τού άγγείου είναι άφημένες στό χρώμα τού

Κ 110 (Λ 149) - Θραΰσμα δισκόμορφης βά- πηλού. Μία οριζόντια περιμετρική έγχάρακτη

σης και κάτω σώματος ληκύθου τού τύπου γραμμή τονίζει τό σημείο ένωσης τοϋ σώμα-

black-bodied· πίν. 44. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,032 μ. τος μέ τό πόδι τοϋ άγγείου.

Ό Κ 109 άνήκει σέ ληκύθους τοϋ τύπου τής Δηιάνειρας, σύμφωνα μέ τή
διάκριση τής Caroline Henriette Emilie Haspels. Πρόκειται γιά ψηλόλιγνο,
ώόσχημο τύπο, πού κατάγεται άπό τά κορινθιακά άλάβαστρα και άποτελει τό
πρωιμότερο σχήμα άττικής ληκύθου927. Παρόμοιο σχήμα στομίου μέ τόν Κ 109
έμφανίζει μιά μελανόμορφη λήκυθος τοϋ ίδιου τύπου άπό τον λακκοειδή τάφο
5 τοϋ άρχαϊκοϋ/πρώιμου κλασικού νεκροταφείου στόν Κεραμεικό, ό όποιος
χρονολογείται στά 560 π.Χ.928

Ό Κ 110 μπορεί νά παραβληθεί μέ ληκύθους τοϋ τύπου black-bodied άπό
τήν Αγορά, όπως δείχνει ένα δημοσιευμένο δείγμα πού χρονολογείται περίπου
στά 500 π.Χ.929

Λήκυθος/όλπη (Kill)

Ό Κ 111 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 111 (Λ 193, άρ. 7) - Θραΰσμα βάσης ληκύ- yellow), μέ έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μί-

θου ή δλπης· πίν. 44. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,010 μ. κας. Ε: τό ϊδιο. EE: ϊχνη μελανού γανώματος

διάμ. χείλ. περ. 0,080 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, στό σημείο τής εδρασης τοϋ ποδιοϋ.
έλαφρά πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish

Ή ψηλή δακτυλιόσχημη βάση τοϋ Kill εΐναι τυπική γιά άγγεια τών άρχών
τοϋ 6ου αί. π.Χ.930

Πελίκη (Κ 112)

Ό Κ 112 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναού.

927. Agora XII, σ. 151 μέ παραπομπές.

928. Ε. Kunze-Götte et al., Die Nekropole von der Mitte des 6. bis zum Ende des 5. Jahrhun-
derts, Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen VII. Beigaben 2, München 1999, σ. 7, Schacht-
grab 5 άρ. 1 πίν. 1, πάνω σειρά, μεσαίο άγγείο. Πρβ. και κάτι σάν Agora XII, άρ. 1099 (Αγορά,
575-550 π.Χ.).

929. Agora XII, σ. 314 άρ. 1115 είκ. 11 πίν. 38.

930. Αύτόθι, σ. 313 άρ. 1099 είκ. 11 πίν. 38 (575-550 π.Χ.).
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Κ 112 (Λ 136, άρ. 4) - Θραΰσμα χείλους πελί- χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). EE: μελανό
κης· πίν. 44. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,012 μ. διάμ. βάσ. γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.
περ. 0,090 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-

Ή πελίκη Κ 112 ϊσως ήταν άρχικά έρυθρόμορφη, άλλά αύτό δέν μπορεί
νά άποδειχθεΐ λόγω άποσπασματικότητας τοϋ τεμαχίου. Άν κρίνουμε άπό τό
χείλος, πρέπει άρχικά νά έπρόκειτο γιά μικρή πελίκη ύψ. περ. 0,150 μ.931 Έρυ-
θρόμορφες πελίκες έχουν πάντως βρεθεί στο σημαντικότερο άττικό ίερό, τήν
Ακρόπολη τών Αθηνών932.

Ανοικτά σχήματα

Κύπελλο τοϋ τύπου Mug (Κ113-Κ114)

Οί Κ 113 και Κ 114 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 113 (Λ 62, άρ. 6) - Θραΰσμα τοιχώματος Κ 114 (Λ 154) - Θραΰσμα έξω νεύοντος χεί-

άπό τό κάτω τμήμα κυπέλλου τοΰ τύπου λους κυπέλλου τοΰ τύπου Mug· πίν. 44. - Ύψ.

Mug· πίν. 44. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,043 μ. Π: Πυ: μέγ. σωζ. 0,022 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,080 μ.

λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5

reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό στιλ- YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό

βωμένο γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά. στιλβωμένο γάνωμα μόνο έξωτερικά.

Τό πάχος τοϋ τοιχώματος και ή διαμόρφωση τού κάτω τμήματος τοϋ Κ 113
άντιστοιχεΐ στό κύπελλο τύπου Mug τής Αγοράς και χρονολογείται στά τέλη
τοΰ 6ου αί. π.Χ.933 Μέ βάση τά μορφολογικά καί τά τεχνικά του χαρακτηρι-
στικά ό Κ 114 μπορεί νά χρονολογηθεί περίπου στά 460 π.Χ.934

Σκύφοι (Κ 115-Κ 133)

α. Σκύφοι κορινθιακού τύπου (Κ115-Κ118)

Οί Κ 115 - Κ 117 βρέθηκαν στή βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ. Ό Κ 118 βρέθηκε
στίς έπιχώσεις μεταξύ τοϋ ναοϋ καί τοϋ κυκλικού κτίσματος.

931. "Ενα καλό παράλληλο ώς πρός τό σχήμα άποτελεΐ ή γνωστή έρυθρόμορφη πελίκη
τοΰ ζωγράφου τού Συρίσκου στή Χαϊδελβέργη, μέ τήν παράσταση σιληνοΰ μέ άσκό καί κάν-
θαρο στή μία όψη καί σιληνοΰ νά χορεύει μέ όξυπύθμενο άμφορέα στά πόδια του: W. Kraiker,
Katalog der Sammlung antiker Kleinkunst des archäologischen Instituts der Universität Heidelberg
I. Die rotfigurigen attischen Vasen, Berlin 1931, άρ. 125 πίν. 21-22. Ό ζωγράφος τοΰ Συρίσκου
έδρασε στό διάστημα 480-460 π.Χ.

932. Graef - Langlotz, Akropolis II, άρ. 604,612,616,617,620,621,625,627,630.

933. Agora XII, σ. 249 άρ. 190 είκ. 3 πίν. 11 (ΰστερος 6ος αί. π. Χ.).

934. Γιά τό σχήμα τοΰ Κ 114 βλ. Agora XII, σ. 250 άρ. 201 είκ. 3 πίν. 11 (περ. 460 π.Χ.).
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Κ 115 (Λ 77, άρ. 5) - Θραύσμα λεπτότατου
άνω τμήματος σκύφου κορινθιακού τύπου· πίν.
44. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,022 μ. διάμ. χείλ. ύπολ.
περ. 0,100 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος
(7.5 YR 8/4 pink). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό γάνω-
μα έσωτερικά καί έξωτερικά πλήν οριζόντιας
ταινίας στήν έξωτερική του έπιφάνεια ή όποία
φέρει ίχνη καστανέρυθρου (2.5 YR 5/4 reddish
brown) έπιχρίσματος καί στενής οριζόντιας
ταινίας στό έσωτερικό τοϋ χείλους πού εΐναι
άφημένη στό χρώμα τοΰ πηλού.
Κ 116 (Λ 77, άρ. 4) - Θραΰσμα άνω τμήματος
σκύφου κορινθιακοΰ τύπου· πίν. 44. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,031 μ. διάμ. χείλ. ύπολ. περ. 0,160 μ.
Αποτελείται άπό δύο συνανήκοντα θραύσμα-
τα. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (7.5
YR 7/4 pink). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα
έσωτερικά καί έξωτερικά πλήν οριζόντιας ται-
νίας στήν έξωτερική του έπιφάνεια ή όποία
φέρει ϊχνη καστανού (7.5 YR 5/3 brown) έπι-
χρίσματος καί στενής οριζόντιας ταινίας στό
έσωτερικό τοΰ χείλους πού είναι άφημένη στό
χρώμα τοΰ πηλοΰ.

Κ 117 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ-
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 36)
- Πέντε συνανήκοντα θραύσματα βάσης καί
τοιχώματος σκύφου κορινθιακού τύπου- πίν.

44. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,018 μ. διάμ. βάσ. 0,084 μ.
Κοίλη βάση. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός,
ροδόχρωμος (5 YR 7/4 pink). Ε: πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). EE: έσωτε-
ρικά: έρυθρό (2.5 YR 4/8 red) άμαυρόχρωμο
γάνωμα- έξωτερικά: σκούρο έρυθροκάστανο
(2.5 YR 2.5/2 very dusky red) γάνωμα στή
βάση του- άπό πάνω: σώζεται σειρά κάθετων
λεπτών γραμμιδίων κάτω μέρος τής βάσης:
δύο καστανοί έως πορτοκαλόχρωμοι ομόκεν-
τροι κύκλοι περιβάλλουν πλατύ, όλόβαφο
κύκλο έρυθροΰ έως πορτοκαλί χρώματος. Τό
κάτω τμήμα τοΰ πυθμένα διακοσμείται μέ δύο
έρυθρούς ομόκεντρους κύκλους. Τό κέντρο
διακοσμείται μέ μικρό έρυθρό όλόβαφο δίσκο.
Κ 118 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών έπιχώ-
σεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικοΰ κτί-
σματος», άρ. 3) - Θραΰσμα δακτυλιόσχημης
βάσης σκύφου τοΰ κορινθιακού τύπου- πίν.
44. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,011 μ. διάμ. βάσ. 0,056 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτόφαιος (10 YR
7/2 light gray). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό στιλ-
βωμένο γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.
Δ: (έξωτ.): οριζόντια σειρά μελανών κάθετων
γραμμιδίων σέ άνοικτό βάθος. Δύο όλόβαφοι
μελανοί, ομόκεντροι άλλά άνισομεγέθεις κύ-
κλοι στό κάτω τμήμα τής βάσης.

Οί Κ 115 καί Κ 116 έχουν καλές αντιστοιχίες στήν Αγορά και χρονολο-
γούνται στό διάστημα μεταξύ τοϋ β ' και τοϋ δ ' τετάρτου τοϋ 6ου αί. π.Χ.935

Παρόμοια διαμόρφωση τής βάσης μέ αύτήν τών Κ 117 καί Κ 118 -άν καί
λίγο μικρότερη σέ διαστάσεις- συναντάται στόν Θορικό. Βρέθηκε στήν έπίχω-
ση τοϋ χαμηλότερου άνδήρου (lower terrace) τοϋ λεγόμενου συγκροτήματος
τοϋ κυκλικού πύργου 1 (Tower Compound 1) καί χρονολογείται πριν άπό τό
480 π.Χ.936 Στήν ϊδια έποχή τοποθετείται και ένα άνάλογο εύρημα πού άνα-
καλύφθηκε μαζί μέ πλήθος ύστεροαρχαϊκών/πρώιμων κλασικών ληκύθων
μπροστά άπό τό λατρευτικό σπήλαιο στόν λόφο Σουβλερό στήν Ανάβυσσο937.

935. Γιά τόν Κ 115 βλ. αύτόθι, άρ. 305 (575-550 π.Χ.)- γιά τόν Κ 116, αύτόθι, άρ. 399 (530-
500 π.Χ.).

936. P. Spitaels, Insula 3. Tower Compound 1, σέ: Thorikos VII, σ. 68 κ.έ. άρ. 10 είκ. 28. Γιά
σκύφους αύτοΰ τοΰ τύπου βλ. γενικά καί Agora XII, 82 (άρχές 5ου αί. π.Χ.).

937. Lohmann, Atene, σ. 494 πίν. 52, άρ. 8, κάτω δεξιά.
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β. Σκύφοι άττικοϋ τύπου (Κ 119 - Κ 127)

Οί Κ 119 και Κ 120, Κ 122 και Κ 123, Κ 125 βρέθηκαν στή βόρεια πλευρά τού
ναού. Οί Κ 121, Κ 124 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τού ναού. Ό Κ 126 στή νότια πλευρά
τού ναού. Ό Κ 127 στις έπιχώσεις μεταξύ τοϋ ναού καΐ τοϋ κυκλικού κτίσματος.

Κ 119 (Λ 75) - Θραΰσμα εσω νεύοντος χεί-
λους και τοιχώματος σκύφου άττικοΰ τύπου·
πίν. 44. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,033 μ. διάμ. χείλ.
ύπολ. περ. 0,100 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοι-
κτοκάστανος (10 YR 7/3 very pale brown).
Ε: τό 'ίδιο. EE: πολύ καλής ποιότητας μελανά
στίλβωμα έσωτερικά και έξωτερικά πλήν ορι-
ζόντιας ταινίας στήν έξωτερική του έπιφάνεια,
ή όποία εχει περαστεί μέ άραιό λευκό επίχρι-
σμα.

Κ 120 (Λ 78) - Θραΰσμα λεπτότατου καμπύ-
λου τοιχώματος άπό τό σώμα σκύφου άττικοΰ
τύπου· πίν. 45. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,039 μ. Απο-
τελείται άπό τέσσερα συνανήκοντα τεμάχια.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (7.5 YR 8/3
pink). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό στιλβωμένο γά-
νωμα έξωτερικά και καστανέρυθρο (5 YR 3/4
dark reddish brown) έσωτερικά.
Κ 121 (Λ 119, άρ. 11) - Δύο συνανήκοντα
θραύσματα άπό τό άνω τμήμα άττικοΰ σκύφου
τύπου Α· πίν. 45, 145. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,056 μ.
διάμ. χείλ. περ. 0,140 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό άμαυρόχρωμο
γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.
Κ 122 (Λ 64) - Θραΰσμα χείλους, τοιχώματος
και λαβής άττικοΰ σκύφου· πίν. 45, 145. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,021 μ. διάμ. χείλ. ύπολ. περ. 0,120 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτόφαιος (2.5 Υ 7/1
light gray). Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: λευκωπό. EE: μελανό
γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά πλήν τής έπι-
φάνειας πού καλύπτεται άπό τή λαβή, ή όποία
είναι άφημένη στό χρώμα τοΰ πηλοΰ.
Κ 123 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ-
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 48)
- Μικρό θραΰσμα έλαφρώς εσω νεύοντος
χείλους άττικοΰ σκύφου· πίν. 45. - Ύψ. μέγ.

σωζ. 0,020 μ. διαμ. χείλ. ύπολ. περ. 0,145 μ. Π:
Πυ: λεπτόκοκκος, έλαφρώς πορώδης, ροδό-
χρωμος. Περιέχει μικρή ποσότητα άσημένιας
μίκας. Ε: πορτοκαλόχρωμος.
Κ 124 (Λ 111) - Θραΰσμα εσω νεύοντος χεί-
λους και οριζόντιας κυλινδρικής λαβής άττι-
κοΰ σκύφου/κοτύλης· πίν. 45. - "Υψ. μέγ. σωζ.
0,016 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,160 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, μαλακός, καθαρός άπό προσμείξεις,
ροδόχρωμος (5 YR 7/4 pink). Ε: τό ϊδιο. EE:
μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά και
έξωτερικά.

Κ 125 (Λ 77, άρ. 2) - Θραΰσμα εξω νεύοντος
χείλους και τοιχώματος σκύφου άττικοΰ τύ-
που· πίν. 45. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,022 μ. διάμ. χείλ.
περ. 0,150 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός
κιτρινωπός εως άνοικτοκάστανος (10 YR 8/4
very pale brown). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό στίλ-
βωμα έσωτερικά και έξωτερικά.
Κ 126 (Λ 39) - Θραΰσμα δακτυλιόσχημης βά-
σης σκύφου άττικοΰ τύπου· πίν. 45. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,014 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,120 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό στιλβω-
μένο γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά πλήν
τοΰ κάτω μέρους τής βάσης του, πού είναι
άφημένο στό χρώμα τής έπιφάνειας τοΰ πηλοΰ.
Κ 127 (Σακκούλα: «Λούτσα 24.11.1957. "Οστρα-
κα έκ τών έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ και τοΰ
κυκλικού κτίσματος», άρ. 6;) - Θραΰσμα δα-
κτυλιόσχημης βάσης μικρογραφικοΰ σκύφου·
πίν. 45, 145. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,020 μ. διάμ. βάσ.
περ. 0,050 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός πορ-
τοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό
'ίδιο. EE: μελανό γάνωμα έσωτερικά και έξωτε-
ρικά, καθώς και στό κάτω τμήμα τοΰ δακτυλίου
τής βάσης.

Ό σκύφος άττικοϋ τύπου έκπροσωπεΐται άπό έννιά χρωματικώς άνομοιο-
γενή όστρακα, έκ τών όποιων ό Κ 127 άποτελεΐ μικρογραφία τοϋ τύπου. Ό πυ-
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ρήνας του πηλοϋ ποικίλλει άπό άνοικτοκάστανος (10 YR 7/3 very pale brown),
ροδόχρωμος (7.5 YR 8/3 pink) και πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow)
μέχρι και άνοικτόφαιος (2.5 Y 7/1 light gray). To ϊδιο συμβαίνει καΐ μέ τήν έπι-
φάνειά του (βλ. Παράρτημα I, διάγραμμα 17, άρ. Κ 119 - Κ 127). Ένα πολύ
καλό τυπολογικό παράλληλο τών Κ 125 - Κ 127 άπό τήν Αγορά βρέθηκε σέ
άρχαιολογική συνάφεια τής δεκαετίας 470-460 π.Χ.938

Οί Κ 119 - Κ 122 βρίσκουν τό τυπολογικό τους παράλληλο σέ έναν άνάλογο
σκύφο άττικοϋ τύπου τής Αγοράς, ό όποιος χρονολογείται στά 525 περ. π.Χ.939

Παράλληλα τοϋ Κ 123 άπαντούν έπίσης στήν Αγορά τής Αθήνας940 και στόν
Θορικό941.

Ό άρχαϊκός σκύφος Κ 124 έχει πολύ χονδρό τοίχωμα γιά νά είναι κορινθιακός.

γ. Σκύφος μέ διαγώνιες λαβές (Κ 128)

Ό Κ 128 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 128 (Λ 187, άρ. 6) - Θραΰσμα τοιχώματος πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow),

μέ συμφυόμενη διαγώνια κυλινδρική λαβή Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα

σκύφου· πίν. 45. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,041 μ. περιμετρικά, πλην μικρής λωρίδας έσωτερικά

διάμ. λαβής περ. 0,008 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πού εΐναι άφημένη στό χρώμα τού πηλού.

Οι σκύφοι μέ λοξά τοποθετημένες λαβές δέν είναι τόσο συχνοί όσο αύτοί μέ τις
οριζόντιες, πράγμα πού δυσκολεύει τον παραλληλισμό τοϋ Κ 128. Τούτο επιτείνεται
άπό τήν άποσπασματικότητα τοϋ θραύσματος. Ένα καλό παράλληλο άποτελεΐ
σκύφος τής άθηναϊκής Αγοράς ό όποιος ύποδηλώνει μιά χρονολόγηση στό
500 π. Χ.942 Ωστόσο τό σχήμα σχετίζεται μέ σκύφους τού κορινθιακού τύπου, καθώς
και μέ ύπογεωμετρικές έπιβιώσεις, και γι' αύτό μπορεί νά εΐναι και πρωιμότερο943.

δ. Κυλικοειδείς σκύφοι (Κ 129 - Κ 131)

Ό Κ 130 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Οί Κ 129, Κ 131 βρέθηκαν στή
βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ.

Κ129 (Λ 82) - 'Άνω τμήμα κυλικοειδοΰς σκύφου- περ. 0,160 μ. Σώζονται συνολικά 14 συνανήκοντα
πίν. 46. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,054 μ. διάμ. χείλ. ύπολ. τεμάχια (πέντε άπό τό χείλος και έννιά άπό τό

938. Agora XII, άρ. 342 (470-460 π. Χ.).

939. Αύτόθι, άρ. 335 είκ. 4 πίν. 16.

940. Αύτόθι, σ. 259 άρ. 336 είκ. 4 πίν. 16 (περ. 500 π. Χ.).

941. Spitaels, ο.π. (σημ. 936), σ. 76 άρ. 38 (άρχάίκή έπίχωση, όπου είναι κατασκευασμένο άπό
κορινθιακό πηλό).

942. Agora XII, σ. 258 άρ. 332 είκ. 4 πίν. 15.

943. Αύτόθι, σ. 83 κ.έ.
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σώμα). Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός καστανό-
φαιος (10 YR 6/2 light brownish gray). Ε: τό ϊδιο.
EE: μελανό στίλβωμα έσωτερικά και έξωτερικά.
Κ 130 (Λ 138) - Θραΰσμα έλαφρά καμπύλης
οριζόντιας λαβής κυλικοειδοΰς σκύφου· πίν.
46. - Μήκ. μέγ. σωζ. 0,056 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό στιλβωμένο
γάνωμα περιμετρικά.

Κ 131 (Λ 77, άρ. 1) - Θραΰσμα έξω νεύοντος
χείλους καί σιγμοειδούς τοιχώματος κυλικο-
ειδοΰς σκύφου· πίν. 46. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,022
μ. διάμ. χείλ. περ. 0,122 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, ροδόφαιος (7.5 YR 6/2 pinkish gray). Ε:
τό ϊδιο. EE: μελανό στίλβωμα έσωτερικά και
έξωτερικά. Έσωτερικά άμέσως κάτω άπό τό
χείλος: λεπτή ροδόχρωμη (7.5 YR 7/4 pink)
ταινία.

Οί Κ 129 και Κ 130 έχουν καλά ύστεροαρχαϊκά καί πρώιμα κλασικά παράλ-
ληλα στήν Αγορά τής Αθήνας944. Ό Κ 131 θυμίζει ενα κομμάτι άπό τόν Θορικό,
τό όποιο βρέθηκε σέ ομοιογενή άρχαϊκή έπίχωση945. Παρόμοια διαμόρφωση
χείλους έμφανίζει και ένας μελανόμορφος κυλικοειδής σκύφος, σήμερα στό
Αμβούργο, ό όποιος βάσει στυλιστικών κριτηρίων χρονολογήθηκε στο α'
τέταρτο τοϋ 5ου αί. π. Χ.946

Τό σχήμα τοϋ κυλικοειδοϋς σκύφου είναι συχνό σέ ιερά τής ύστερης άρχα-
ϊκής και πρώιμης κλασικής έποχής, όπως δείχνει ή περίπτωση τοϋ ίεροϋ στό
Καλαπόδι947. Τούτο ϊσως οφείλεται στή διαμόρφωση τοϋ χείλους, πού διευκο-
λύνει τήν έκροή τών σπονδών.

ε. Άλλοι σκύφοι (Κ 132 - Κ 133)

Ό Κ 132 βρέθηκε στή βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ. Ό Κ 133 βρέθηκε στις έπι-
χώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 132 (Λ 77, άρ. 3) - Θραΰσμα έλαφρά έσω
νεύοντος χείλους σκύφου· πίν. 46. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,016 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,110 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, άνοικτός φαιοκάστανος (10
YR 6/2 light brownish gray). Ε: τό 'ίδιο. EE:
μελανό στιλβωμένο γάνωμα έσωτερικά καί
έξωτερικά πλήν στενής οριζόντιας ταινίας στό
έσωτερικά τοΰ χείλους πού είναι άφημένη στό
χρώμα τοΰ πηλού.

Κ 133 (Λ 166, άρ. 1) - Θραΰσμα έσω νεύον-
τος χείλους και τοιχώματος σκύφου· πίν. 46. -
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,063 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,140 μ.
Έξωτερικά άμέσως κάτω άπό τό χείλος φέρει
άμυδρή, πλατιά, οριζόντια αύλάκωση. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό στιλβω-
μένο γάνωμα μέ γκριζοπράσινους τόνους (5 Υ
3/1 very dark gray) έσωτερικά καί έξωτερικά.

944. Γιά τόν Κ 129 πρβ. κάτι σάν Agora XII, σ. 276 άρ. 572 είκ. 6 πίν. 25 (500 π.Χ.) καί άρ. 569
είκ. 6,22 (500-480 π.Χ.)· γιά τόν Κ 130 βλ. στό 'ίδιο, άρ. 569.

945. Spitaels, ο.π. (σημ. 936), σ. 84 άρ. 76 είκ. 42.

946. Ε. Brummer, CVA Deutschland 41, Hamburg. Museum für Kunst und Gewerbe, 1, München
1976, σ. 63 άρ. 1-2 είκ. 36 πίν. 47.

947. Braun, δ.π. (σημ. 738), σ. 56-58 είκ. 65 a-o («Schalenskyphoi»).
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Τό χαρακτηριστικό στοιχείο τοϋ Κ 132 είναι ότι, πέρα άπό τό σύνηθες με-
λανό γάνωμα έξωτερικά καί έσωτερικά, φέρει μία στενή ταινία στό έσωτερικό
τοϋ χείλους πού εΐναι άφημένη στό χρώμα τοϋ πηλού. Ό συνδυασμός διακό-
σμησης καί σχήματος εΐναι γνωστός άπό τήν Αγορά, όπου άπαντά σέ άρχαιολο-
γικές συνάφειες τού β ' τετάρτου τοϋ 5ου αί. π.Χ.948

Ό Κ 133 διαφοροποιείται όχι μόνο στό σχήμα άλλά καί στο χρώμα τοϋ γα-
νώματος άπό τούς συνηθισμένους άττικούς σκύφους. Τό γεγονός ότι όλα του
τά ιδιαίτερα στοιχεία, όπως τό συγκριτικά ψηλόλιγνο σχήμα, ή πλατιά αύλά-
κωση άμέσως κάτω άπό τό χείλος καί οί γκριζοπράσινοι τόνοι τοϋ γανώματος
τόσο στο έσωτερικό όσο και στό έξωτερικά τοϋ άγγείου άπαντοϋν σέ έναν βοι-
ωτικό σκύφο πού βρέθηκε στο Καβείριο τής Θήβας καί χρονολογήθηκε άπό
τήν Ursula Heimberg στό β ' τέταρτο τοΰ 5ου αί. π.Χ.949 κάνει πιθανή τήν ύπό-
θεση τής άνάθεσης ή τής χρήσης κατά τήν άσκηση τής τελετουργίας τήν περίο-
δο αύτή ένός βοιωτικού άγγείου πόσεως στό ιερό.

Κύλικες (Κ 134 - Κ 148)

α. Κύλικες μέ κοιλόκυρτο χείλος τής κατηγορίας τών Αθηνών 1104 (Κ 134 -

Κ 135)

Ό Κ 134 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Κ 135 βρέθηκε στή βόρεια
πλευρά τοϋ ναού.

Κ 134 (Λ 166, άρ. 7) - Θραΰσμα άνω τμήμα- Κ 135 (Λ 68) - Λαβή άπό κύλικα μέ κοιλό-
τος κύλικας μέ κοιλόκυρτο χείλος τής κατη- κυρτό χείλος τής κατηγορίας τών Αθηνών
γορίας τών Αθηνών 1104· πίν. 46. - Ύψ. μέγ. 1104· πίν. 46. - Μήκ. 0,025 μ. Π: Πυ: λεπτό-
σωζ. 0,019 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκα- κοκκος, άνοικτόφαιος (5 YR 5/1 gray). Ε: τό
λόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανά στιλβωμένο γάνωμα περιμε-
ι'όιο. EE: έναλλαγές μελανού καί έρυθροΰ γα- τρικά.
νώματος έσωτερικά καί έξωτερικά.

Τά θραύσματα Κ 134 καί Κ 135 πρέπει άρχικά νά άνήκαν σέ κύλικες μέ κοι-
λόκυρτο χείλος τής κατηγορίας τών Αθηνών 1104950.

β. Ταινιωτή κύλικα (Κ 136)

Ό Κ 136 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοΰ ναοΰ.

948.Agora XII, σ. 258-259 άρ. 333 είκ. 4 πίν. 15 (480-450 π.Χ.).

949. Kabirenheiligtum III, σ. 29,131 άρ. 136 πίν. 9.

950. Agora XII, σ. 262 άρ. 378 είκ. 4 πίν. 18 (575-550 π.Χ.).
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Κ 136 (Λ 119, άρ. 10) - Θραΰσμα έξω νεύοντος
χείλους και τοιχώματος ταινιωτής κύλικας·
πίν. 46. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,023 μ. διάμ. χείλ.
περ. 0,120 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο.

EE: μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά
και έξωτερικά έκτος άπό τή στενή οριζόντια
ταινία τοΰ χείλους έσωτερικά και έξωτερικά,
πού είναι άφημένη στό χρώμα τής έπιφάνειας
τοΰ πηλού.

Ίο σωζόμενο τμήμα στόν Κ 136 υποδηλώνει ότι αύτό προέρχεται άπό κύλι-
κα τών μέσων τού 6ου αί. π.Χ.951

γ. Κύλικες τού τύπου C (Κ 137 - Κ 141)

Κύλικες τον τύπον C με κοιλόκνρτο χείλος (Κ 137 - Κ 140)

Οί Κ 137 - Κ 139 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τού ναοϋ. Ό Κ 140 βρέθηκε στήν
έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 137 (Λ 152) - Θραΰσμα άνω τμήματος
μικρής κύλικας τοΰ τύπου C μέ κοιλόκυρτο
χείλος· πίν. 46. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,019 μ. διάμ.
χείλ. περ. 0,100 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοι-
κτοκάστανος (10 YR 7/4 very pale brown). Ε:
τό ϊδιο. EE: ϊχνη μελανού γανώματος έσωτε-
ρικά και έξωτερικά.

Κ 138 (Λ 166, άρ. 5) - Θραΰσμα έξω νεύοντος
χείλους κύλικας τοΰ τύπου C μέ κοιλόκυρτο
χείλος- πίν. 46. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,019 μ. διάμ.
χείλ. περ. 0,130 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτο-
καλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό
'ίδιο. EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα έσωτε-
ρικά κα'ι έξωτερικά.

Κ 139 (Λ 140, άρ. 2) - Θραΰσμα καμπύλης
λαβής κύλικας μέ κοιλόκυρτο χείλος τοΰ τύ-
που Ο πίν. 47. - Μήκ. μέγ. σωζ. 0,025 μ. διάμ.
λαβής 0,007 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκα-
λόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο.
EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα περιμετρικά.
Κ 140 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ-
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναού», άρ. 27)
- Θραΰσμα χείλους και τοιχώματος κύλικας
του τύπου C μέ κοιλόκυρτο χείλος· πίν. 47. -
Ύψ. σωζ. 0,027 μ. "Εξω νεΰον χείλος. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, σκληρός, ροδόχρωμος (5 YR
7/4 pink). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό στιλβωμένο
γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.

Τά θραύσματα Κ 137 - Κ 140 άντιπροσωπεύουν τό σχήμα τής κύλικας τού
τύπου C μέ κοιλόκυρτο χείλος. Ό πυρήνας και ή έπιφάνεια τοϋ πηλού τους
είναι κυρίως πορτοκαλόχρωμοι (5 YR 7/6 reddish yellow) μέ άποκλίσεις προς
τό άνοικτοκάστανο (10 YR 7/4 very pale brown) ή τό ροδόχρωμο (5 YR 7/4
pink) (βλ. Παράρτημα I, διάγραμμα 17, άρ. Κ 137 - Κ 140). Πρόκειται γιά μιά
άπό τις τυπικότερες παραλλαγές τοϋ τύπου τής κύλικας στήν ύστερη άρχαϊκή
έποχή952. Ή πλειονότητα τών σχετικών εύρημάτων τής Αγοράς βρέθηκε στήν
έκεΐ περσική έπίχωση, πράγμα πού ύποδηλώνει ότι τό σχήμα πρέπει νά ήταν

951. Αύτόθι, σ. 262 άρ. 389 είκ. 4 πίν. 18 (περ. 550 π.Χ.).

952. Γιά τούς Κ 137 και Κ 138 πρβ. αύτόθι, άρ. 398 (περ. 525 π.Χ.)· γιά τόν Κ 139 αύτόθι,
σ. 264 άρ. 413 είκ. 4 (480-450 π.Χ.)· γιά τόν Κ 140 αύτόθι, άρ. 401 (525-500 π.Χ.).
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τοΰ συρμού στήν περίοδο άμέσως πρίν άπό το 480 π.Χ. ή λίγο μετά953. Παρό-
μοιες κύλικες, οί όποιες μάλιστα φέρουν τά έγχάρακτα γράμματα Ε καΐ HE στό
πόδι τους, βρέθηκαν στό δεύτερο και στό τρίτο στρώμα τής βόρειας δεξαμενής
τού ιερού τής Νεμέσεως στον Ραμνούντα954, γεγονός πού άφενός ύποστηρίζει
τήν παραπάνω χρονολόγηση καΐ άφετέρου άποτελεΐ ένδειξη τοϋ άναθηματικοϋ
χαρακτήρα πού είχε αύτός ό τύπος τοϋ άγγείου955. Τό ότι κύλικες τοΰ τύπου
τών Κ 137 - Κ 140 άποτελοϋσαν κατά τήν περίοδο αύτή στήν Αττική άγαπητά
άναθηματικά σκεύη ένισχύεται έπίσης άπό τήν παρουσία τους στό άναθημα-
τικό άνάγλυφο τοΰ «κεραμέως» άπό τήν άθηναϊκή Ακρόπολη (Αριθμ. Μουσ.
Άκρ. 1332), τό όποιο χρονολογείται στήν ι'δια περίοδο και παριστάνει καθιστό
άναθέτη νά κρατάει στο ένα του χέρι δύο κύλικες τού παραπάνω τύπου956.

Κύλικα τοϋ τύπον C με άπλό χείλος (Κ 141 )

Ό Κ 141 βρέθηκε στή βόρεια πλευρά τοΰ ναοΰ.

Κ 141 (Λ 102, άρ. 8) - Θραΰσμα άνω τμήμα- τα άσημένιας μίκας. Ε: άνοικτοκάστανος (10

τος κύλικας τοΰ τύπου C μέ άπλό χείλος· πίν. YR 6/3 pale brown). EE: σκούρο έρυθρόφαιο

47. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,032 μ. διάμ. χείλ. περ. (5 YR 4/2 dark reddish gray) γάνωμα σέ όλό-

0,160 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος κληρη τήν έσωτερική του έπιφάνεια και στό

(7.5 YR 7/3 pink). Περιέχει άρκετή ποσότη- κάτω τμήμα τής έξωτερικής.

Τό θραύσμα Κ 141 άνήκει σέ κύλικα τού τύπου C μέ άπλό χείλος καΐ χρονο-
λογείται στήν ύστερη άρχαϊκή έποχή957.

953. Αύτόθι, σ. 92. Πρόκειται γιά τούς άρ. κατ. 401, 404, 408, 409, 410, 411 και 412 τής δη-
μοσίευσης τής Αγοράς, γιά τή χρονολόγησή τους πρβ. και Τ. Leslie Shear, Jr., The Persian
Destruction of Athens. Evidence from Agora Deposits, Hesperia, 62,1993, σ. 399 πίν. 84d.

954. Πετρακος, Ιερό Νεμέσεως, σ. 157 άρ. 13 είκ. 5, α' σειρά δεξιά (άρ. άποθήκης Ραμνοΰντος
632)· σ. 167 άρ. 45 είκ. 5 (άρ. άποθήκης Ραμνοΰντος 662).

955. Πέρα άπό τήν κύλικα τύπου C μέ κοιλόκυρτο χείλος, στό δεύτερο στρώμα τής βόρειας
δεξαμενής βρέθηκαν πολλά ύδροφόρα άγγεΐα και χάλκινες φιάλες λατρευτικής χρήσης, πού
ύποδηλώνουν δτι τό στρώμα αύτό είχε τή χρήση λατρευτικού άποθέτη. Τό ϊδιο ισχύει και γιά τό
τρίτο στρώμα (Πετρακος,'Ιερό Νεμέσεως, σ. 189).

956.1. Scheibler, Griechische Töpferkunst. Herstellung, Handel und Gebrauch der antiken Tonge-
fäße, München 1983, σ. 124 είκ. 110· καλή φωτογραφία τοΰ άναγλύφου παραθέτει ή I. Τριαντη,
Τό Μουσείο Ακροπόλεως, Αθήνα 1998, σ. 215 είκ. 227-228· πρβ. και Scholl, Akropolisvotive,
σημ. 573 είκ. 54. Ή άποψη πού έπικρατεϊ στήν ερευνά είναι δτι τό άνάγλυφο άνατέθηκε, πιθανώς,
άπό εναν κεραμέα (βιβλιογραφία συγκεντρωμένη σέ: Franssen, Votiv, σ. 220 σημ. 648).

957. Agora XII, άρ. 415 (525-500 π. Χ.).
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δ. Κύλικα τοϋ τύπου Β (Κ 142)

Ό Κ 142 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ

Κ 142 (Λ 136, άρ. 9 κάι 16) - Δύο συνανή-
κοντα καμπύλα θραύσματα άπό τό άνω τμήμα
κύλικας τύπου Β· πίν. 47. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,039
μ. διάμ. χείλ. (σέ άναπαράσταση) περ. 0,170 μ.

Ό Κ 142 δείχνει νά άνήκει σέ κύλικο
ρη αρχαϊκή έποχή958.

ναοϋ.

Λείπει μόνο τό άνώτερο άκρο τοΰ χείλους. -
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR
7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό στιλ-
βωμένο γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.

τύπου Β και χρονολογείται στήν ϋστε-

ε. Κύλικες τοϋ τύπου Vicup (Κ 143 - Κ 144)

Ό Κ 143 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Κ 144 βρέθηκε στή βόρεια
πλευρά τοϋ ναοϋ.

Κ 143 (Λ 135) - Θραΰσμα λαβής μέ συμφυ-
όμενο καμπύλο τοίχωμα κύλικας τοΰ τύπου
Vicup- πίν. 47. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,045 μ. διάμ.
περ. 0,009 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός,
ροδόχρωμος (7.5 YR 8/3 pink). Ε: τό 'ίδιο. EE:
μελανό στιλβωμένο γάνωμα περιμετρικά και
στό έσωτερικό τοΰ τοιχώματος.
Κ 144 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ-
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναού», άρ. 30)

- Θραΰσμα λαβής μέ συμφυόμενο καμπύλο
τοίχωμα κύλικας τού τύπου Vicup· πίν. 47. -
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,033 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Ε: τό 'ίδιο. EE: ή λαβή είναι καλυμμένη μέ
μελανό στιλβωμένο γάνωμα στήν έξωτερική
της έπιφάνεια, ένώ τό έσωτερικό της είναι
άφημένο στό χρώμα τοΰ πηλοΰ.

Τά δύο όστρακα Κ 143 καί Κ 144 φαίνονται νά προέρχονται άπό κύλικες
μέ άβαθές κυρίως σώμα καί οριζόντιες λαβές πού άπολήγουν στό ΰψος τοϋ
χείλους τών άγγείων, στοιχεία πού χαρακτηρίζουν τις κύλικες τής λεγόμενης
ομάδας Vicup959. Οί κύλικες τοϋ τύπου Vicup θεωρούνται χαρακτηριστικό
σχήμα τοϋ β' τετάρτου τοϋ 5ου αί. π.Χ., άν και ή παραγωγή τους άρχίζει πρίν
άπό τό 480 π.Χ.960

στ. Πόδια κυλίκων (Κ 145 - Κ 148)

"Ισως άρχικά νά έπρόκειτο γιά μελανόμορφες ή έρυθρόμορφες κύλικες.
Λόγω μή σωζόμενης διακόσμησης κατατάσσονται ώς μελαμβαφεΐς.

958. Αύτόθι, άρ. 432 (500-480 π.Χ.).

959. Αύτόθι, σ. 93. Ό όρος «Vicup» άποτελεΐ συντομογραφία τοΰ χαρακτηρισμού «Vienna
cup», τής άγγλικής δηλαδή μετάφρασης τοϋ δρου «Wiener Schalen» τόν όποιο εισήγαγε ό
Bioesch γι' αύτή τήν κατηγορία τών κυλίκων (αύτόθι, σ. 92 σημ. 27).

960. Αύτόθι, σ. 93,265 άρ. 434 είκ. 5 (475 π.Χ.).
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Οί Κ 145, Κ 146, Κ 147 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Κ 148 βρέθηκε
στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοϋ.

πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Ε: τό 'ίδιο. Β: μελανή. Δ: έξωτερικά: μελανή
οριζόντια ταινία ατό ΰψος τής ένωσης τοϋ κυ-
πέλλου καί τοΰ ποδιοΰ. Δ: έσωτερικά: μελανή
κυκλική ταινία στόν πυθμένα της κύλικας περι-
βάλλεται άπό άποσπασματικά σωζόμενο, ομό-
κεντρο, λεπτό κύκλο.

Κ 148 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ-
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 1)
- Θραΰσμα βάσης κύλικας· πίν. 47, 144. - "Υψ.
σωζ. 0,020 μ. διάμ. βάσ. 0,079 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, ροδόχρωμος (5 YR 7/4 pink). Ε:
άνοικτό καστανέρυθρο (5 YR 6/4 light reddish
brown). EE: μελανό στίλβωμα στό άνω έξωτε-
ρικά τμήμα τής βάσης καί στό έσωτερικό κοίλο
τμήμα της, δχι δμως στόν δακτύλιο έδρασης,
πού είναι άφημένος στο χρώμα τής Ε τοΰ
πηλοΰ. Στό σημείο δπου ένώνεται ή βάση μέ τό
στέλεχος ύπάρχει λεπτός πλαστικός δακτύλιος
μεταξύ δύο λεπτών έγχάρακτων οριζόντιων
γραμμών. Τό έσωτερικό κοίλο τμήμα φέρει τήν
έγχάρακτη έπιγραφή:

ΘΕ(ΩΙ) ή ΘΕ(ΟΥ)

μέ ΰψ. γραμμάτων 0,011 μ. (Θ) καί 0,013 μ. (Ε).

Βάσεις κυλίκων, όπως αύτή τού Κ 145, οί όποιες ούσιαστικά αιωρούνται
στόν άέρα, ένώ τό κέντρο βάρους τους βρίσκεται στήν ισχυρή, σχεδόν ορθή,
γωνία πού σχηματίζει ή βάση μέ τό έσωτερικό περίγραμμα τού ποδιού, είναι τυ-
πικές γιά τις πρώιμες νικοσθενικές κύλικες961. Στις κύλικες αύτές ή έξωτερική
τομή τού ποδιού σχηματίζει μιά συνεχιζόμενη καμπύλη. Άντίθετα ή έσωτερική
τομή του είναι ολόισια, σχηματίζοντας σχεδόν ορθή γωνία μέ τήν έκτεταμένη,
εύθεία έπιφάνεια τής βάσης962. Συνεπώς, μέ τό θραύσμα Κ 145 άπό τή Άούτσα
πρέπει νά ύπολογίζουμε σέ μιά χρονολόγηση γύρω στό 530-520 π.Χ.

Τό σχήμα τού ποδιού Κ 146 έμφανίζεται κυρίως σέ έρυθρόμορφες κύλικες
τής λεγόμενης προοδευτικής τάσης, κατά τόν Hansjörg Bioesch, θυμίζοντας

Κ 145 (Λ 146) - Θραΰσμα βάσης κύλικας- πίν.
47. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,019 μ. διάμ. βάσ. περ.
0,080 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρω-
μος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). 'Ελάχιστη πα-
ρουσία άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό
γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά έκτός άπό
τήν κατώτατη οριζόντια λωρίδα τής έξωτερικής
έπιφάνειας, πού είναι άφημένη στό χρώμα τοΰ
πηλοΰ. Αμέσως πάνω άπό τήν ταινία αύτή φέ-
ρει τρείς οριζόντιες, έγχάρακτες γραμμές.
Κ 146 (Λ 145) - Θραΰσμα πυθμένα και κοντού,
κοίλου στό έσωτερικό του ποδιοΰ κύλικας· πίν.
47. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,029 μ. διάμ. μέγ. ύπολ.
ποδιοΰ 0,032 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτο-
καλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow). 'Ελάχι-
στη παρουσία άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ:
λευκό (έσωτερικά και έξωτερικά). EE: άκρως
άπολεπισμένο μελανό γάνωμα έσωτερικά καί
έξωτερικά. 'Εξωτερικά, στό ΰψος τής ρίζας τοΰ
κυπέλλου τής κύλικας καί τοΰ ποδιοΰ, φέρει
τρεις οριζόντιες, έγχάρακτες γραμμές.
Κ 147 (Λ 147) - Θραΰσμα πυθμένα καί ψηλοΰ,
κοίλου στό έσωτερικό του ποδιοΰ κύλικας· πίν.
47. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,030 μ. διάμ. στελέχους
ποδιοΰ ύπολ. περ. 0,021 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,

961. Bloesch, Schalen, σ. 10 πίν. 3.

962. Ένα καλό παράλληλο γιά τή διαμόρφωση τής βάσης τής κύλικας Κ 145 άποτελεΐ ή νι-
κοσθενική κύλικα στό Μόναχο άρ. 2029, βλ. αύτόθι, πίν. 3 άρ. lb.
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έντονα τήν έρυθρόμορφη κύλικα τού τύπου C στο Μόναχο άρ. 2595963. Στήν
'ίδια έποχή χρονολογείται μιά άλλη κύλικα άπό τήν Αγορά. Τό άγγεΐο αύτό
τοποθετήθηκε άπό τή Sally Rutherford Roberts στό 490 π.Χ. μέ βάση τήν έπι-
γραφή ΧΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΟ(Σ) πού έφερε στο σώμα του964.

Ή κωδωνοειδής διαμόρφωση τοϋ ποδιού τού Κ 147 άπαντά πάλι στήν έρυ-
θρόμορφη κύλικα στή Βιέννη KG 325965. Τό σχήμα, λοιπόν, συσχετίζεται μέ έρυ-
θρόμορφες κύλικες τοϋ κεραμέως Πύθωνος.

Όπως ή διαμόρφωση τής βάσης τοϋ Κ 146, έτσι και αύτή τοϋ Κ 148 έμφανίζεται
κυρίως σέ έρυθρόμορφες κύλικες τής λεγόμενης προοδευτικής τάσης, σύμφωνα μέ
τόν Bioesch966. Στήν ϊδια έποχή χρονολογούνται κύλικες μέ παρόμοιες διαμορ-
φώσεις ποδιών άπό τον Θορικό967, τήν άθηναϊκή Αγορά968 καΐ τόν Κεραμεικό969.

Ή έγχάρακτη έπιγραφή ΘΕ (μέ άρχαϊκό τρόπο άπόδοσης τοϋ Θ)970 στόν Κ 148
άποτελοϋσε άρχικά εϊτε άναθηματική έπιγραφή, όπότε πρέπει νά διαβαστεί στή
δοτική, δηλαδή ΘΕ[ΩΙ]971, εϊτε έπιγραφή πού δήλωνε 'ιδιοκτησία τοϋ ίεροϋ, όπό-
τε πρέπει νά διαβαστεί στή γενική, άρα ΘΕ[ΟΥ]972. Και τά δύο ένδεχόμενα είναι
έξίσου πιθανά. Ή έπιγραφή είναι άνώνυμη και θεωρητικά μπορεί νά άφορά οποια-
δήποτε θεότητα εϊτε γυναικεία εϊτε άνδρική, ώστόσο άνώνυμες άναθηματικές έπι-
γραφές, όταν ύπάρχουν, άφοροΰν συνήθως τή σημαντικότερη θεότητα τής πόλης973.

963. Αύτόθι, σ. 119,123 άρ. 36 πίν. 33 άρ. 66· Ε. Bohr, Kleine Trinkschalen für Mellepheben?,
σέ: Shapes and Uses, σ. 123 άρ. C5.

964. Roberts, ο.π. (σημ. 915), σ. 13 άρ. 14.

965. Bloesch, Schalen, σ. 97-98 πίν. 27 άρ. 36.

966. Αύτόθι και σ. 124 άρ. 4 (κύλικες τής βόρειας κλιτύος, γύρω στό 500 π.Χ.)· πρβ. έπίσης
αύτόθι, πίν. 34 άρ. 1, Würzburg 478, και σ. 134 άρ. 9 (κύλικα στό Βερολίνο F 2550 [όμάδα Καλλιά-
δη - Βρύγου]). Στήν όμάδα τοΰ ζωγράφου τοΰ Βρύγου ή τοΰ κύκλου του (490-480 π.Χ.) τοποθε-
τήθηκε και μιά κύλικα στό Würzburg μέ παρόμοια βάση, βλ. F. Hölscher, CVA Deutschland 46,
Würzburg. Martin von Wagner Museum, 2, München 1980, σ. 52 είκ. 40 ιδιαίτερα πίν. 37 άρ. 11.

967. Spitaels, ο.π. (σημ. 936), σ. 84 άρ. 75 είκ. 42, άπό έπίχωση μέ ομοιογενές άρχαϊκό ύλικό.

968. Agora XII, άρ. 401 (525-500 π.Χ.).

969. Kunze-Götteetal., ο.π. (σημ. 928), Beilage 1 άρ. 298, άρ. 3.

970. Ieffery, ο.π. (σημ. 703), σ. 66 είκ. 26.

971. Πρβ. γιά παράδειγμα Α. Plassart, Les sanctuaires et les cultes du mont Cynthe, Exploration
archéologique de Délos, 11, Paris 1928, σ. 58 είκ. 48, πάνω σειρά, μέση (άναπαραστάθηκε ώς Θεώι
πάνω σέ βάση σκύφου άπό τό ιερό τοΰ Δία και τής Αθηνάς στό βουνό Κύνθος τής Δήλου), και
J. Bingen, Inscriptions (II), σέ: Thorikos VII, σ. 177 άρ. 47 είκ. 98 (χαραγμένο σέ βάση κύλικας άπό
ύστεροαρχαϊκό σύνολο στόν Θορικό, πού χρονολογείται μεταξύ τοϋ β' μισοΰ τοΰ 6ου και τοΰ α'
μισοΰ τοΰ 5ου αί. π. Χ.).

972. Γενικά βλ. και Agora XXIX, σ. 319 άρ. 753.

973. M. L. Lazzarini, Le formule delle dediche votive nella Grecia Arcaica, MemLinc, 19,1976,
σ. 75 κ.έ.· V. Hinz, Der Kult von Demeter und Kore auf Sizilien und in der Magna Graecia, Palilia,
4, Wiesbaden 1998, σ. 175.
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Λαμβάνοντας, τέλος, κανείς ύπόψη του τις σωζόμενες διαστάσεις όλων τών κυ-
λίκων τής λατρευτικής περιόδου 6, τών μελανόμορφων δειγμάτων Κ 104 - Κ 107
συμπεριλαμβανομένων, παρατηρεί ότι όλες οί κύλικες πού βρέθηκαν στον χώρο
τού μεγάλου ναού τού ιερού τής Ταυροπόλου και χρονολογούνται στήν ύστερη
άρχαϊκή και πρώιμη κλασική έποχή είναι μικρών διαστάσεων: ή διάμετρος τού χεί-
λους τους δέν ξεπερνάει τά 0,180 μ.

Σέ αύτό τό σημείο είναι ιδιαίτερα ένδιαφέρον νά άναλογιστεΐ κανείς τήν
άποψη τής Elke Böhr, ή όποία, στηριζόμενη στά εικονογραφικά θέματα 11
πρώιμων έρυθρόμορφων κυλίκων τών τύπων C και Β πού βρίσκονται στις
συλλογές άρχαιοτήτων τοϋ Μονάχου, ύποστήριξε ότι οί ύστεροαρχαϊκές και
πρώιμες κλασικές κύλικες μέ διάμετρο χείλους μικρότερης τών 20 εκατοστών
θά μπορούσαν νά χρησίμευαν είτε ώς δώρα κατά τήν εισαγωγή τών νεαρών
άντρών, τών μελλεφήβων, στή φρατρία κατά τήν έορτή τών Άπατουρίων είτε σέ
ένα παιδαγωγικό νοηματικό πλαίσιο ώς «φιλοτήσιοι κύλικες» κατά τή διάρκεια
τοϋ συμποσίου974.

Άλατοδοχεΐα (Κ 149 - Κ 151)

α. Άλατοδοχεΐα μέ κοίλο σώμα (Κ 149)

Ό Κ 149 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 149 (Λ 151) - Κάτω τμήμα μικροΰ άλατο- Δ: λεπτή οριζόντια μελανή ταινία έξωτερικά

δοχείου μέ έπίπεδη, έλαφρά κοίλη βάση· πίν. στό άνω σωζόμενο τμήμα του. Στό έσωτερικό

48, 145. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,022 μ. διάμ. βάσ. τοϋ πυθμένα του φέρει διαγώνια τοποθετημέ-

περ. 0,034 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό- νο τό χάραγμα
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. ΔΕ(ΜΟΣΙΟΝ) (ΰψ. 0,012 μ.)

Οί ψηλόλιγνες άναλογίες τοϋ άλατοδοχείου Κ 149 και ό έπιπεδωμένος δα-
κτύλιος τής βάσης είναι τυπικά στοιχεία γιά πρώιμα, ύστεροαρχαϊκά άλατοδο-
χεΐα975. Τά λεγόμενα άλατοδοχεΐα βρέθηκαν στον Κεραμεικό κυρίως σέ παιδι-
κούς τάφους. Γι' αύτό καί, κατά τήν Ursula Knigge, είναι μάλλον άπίθανο νά πε-
ριείχαν άλάτι. "Οταν δέν βρίσκονται κοντά σέ πρόχους ή άγγεΐα πόσεως, όπότε

974. Ε. Böhr, δ. π. (σημ. 963), σ. 119-122.

975. U. Knigge, Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen IX. Der Südhügel, Berlin 1976,
σ. 51 άρ. 9, 3 είκ. 20 (Κεραμεικός, νότιος λόφος, άπό «προπερσικό» τάφο, άλλά τό διπλάσιο περ.
σέ διαστάσεις άπό τό δικό μας)· Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 93 σημ. 173-174· σ. 224 άρ. Β 43 πίν.
39 (Ελευσίνα, Πυρά Β, ή όποία χρονολογείται άπό τό β' τέταρτο τοΰ 6ου αί. εως τό α' τέταρτο
τοΰ 5ου αί. π.Χ., βλ. αύτόθι, σ. 144· τό ϊδιο τό άλατοδοχείο χρονολογήθηκε βάσει παραλλήλων
στό 520-490 π.Χ.).
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καί θά πρέπει νά έρμηνευτοϋν ώς μικρογραφικά άγγεΐα πόσεως, τότε υποθέτουμε
ότι ι'σως περιείχαν μέλι976.

β. Άλατοδοχεϊα μέ καμπύλο σώμα τού τύπου saltcellar: echinus wall τής

αθηναϊκής Αγοράς (Κ 150 - Κ 151)

Τό άλατοδοχεΐο Κ 150 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Τό Κ 151 βρέθηκε
στή βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ.

Κ 150 (Λ 192, άρ. 1) - Κάτω τμήμα άλατοδο- καμπύλου τοιχώματος άλατοδοχείου- πίν. 48. -
χείου· πίν. 48. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,015 μ. διάμ. "Υψ. μέγ. σωζ. 0,017 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,037 μ.
βάσ. περ. 0,040 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδό- Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR
χρωμος (7.5 YR 7/4 pink). Ε: τδ 'ίδιο. EE: στιλ- 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: σκούρο έρυ-
πνό, μελανό γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά. θρόφαιο (5 YR 4/2 dark reddish gray) άμαυ-
Κ 151 (Λ 100) - Θραΰσμα κοίλης βάσης και ρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.

Οί Κ 150 καί Κ 151 άνήκουν στήν κατηγορία τών άλατοδοχείων μέ καμπύ-
λα τοιχώματα (τοϋ τύπου τοϋ echinus wall). Πρόκειται γιά πρώιμους τύπους, οί
όποιοι λόγω κοίλης βάσης μπορούν νά χρονολογηθούν στό β ' τέταρτο τοϋ 5ου
αί. π. Χ.977

Φιάλες (Κ 152-Κ 153)

Φιάλες μόνωτες τοϋ τύπου one handler τής άθηναϊκής Αγοράς (Κ 152 - Κ 153)
Οί Κ 152 καί Κ 153 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 152 (Λ 119, άρ. 2 κα'ι 9) - Θραΰσμα έσω νεύον-
τος χείλους και δισκόμορφης, σχεδόν έπίπεδης
βάσης μόνωτου φιαλιδίου· πίν. 48. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,008 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,060 μ. Π: Πυ: λε-
πτόκοκκος, καθαρός, ροδόχρωμος (5 YR 7/4
pink). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό στιλβωμένο γάνω-
μα έσωτερικά καί έξωτερικά. Δ: στό κάτω μέρος
τής βάσης του φέρει τμήμα κύκλου στό χρώμα
τού πηλού. Σώζει τό χάραγμα :
ΙΕ

Ύψ. μέγ. σωζ. γραμμάτων 0,010 μ. (Ι), 0,014 μ. (Ε).
Κ 153 (Λ 119, άρ. 3) - Θραΰσμα δισκόμορφης,

σχεδόν έπίπεδης βάσης άρχικά μόνωτου φιαλι-
δίου· πίν. 48. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,008 μ. διάμ. βάσ.
περ. 0,060 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). 'Ελάχιστη
περιεκτικότητα σέ άσημένια μίκα. Ε: τό 'ίδιο.
EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα έσωτερικά καί
έξωτερικά πλήν οριζόντιας ταινίας στό ΰψος τής
ρίζας τής βάσης καί τοΰ τοιχώματος, πού είναι
άφημένη στό χρώμα τοΰ πηλοΰ. Δ: στό κάτω
μέρος τής βάσης του, πού είναι έπίσης άφημένο
στό χρώμα τοΰ πηλοΰ, φέρει τμήματα δύο ομό-
κεντρων μελανών κύκλων.

976. Τήν τελευταία άποψη υιοθετεί και ή Κοκκου-Βυριδη (Πυρές, σ. 93), σύμφωνα μέ τήν
όποία τά λεγόμενα άλατοδοχεϊα περιείχαν «μέλι γιά ταφικές χοές».

977. Agora XII, σ. 136, 300 άρ. 903 είκ. 9 (περ. 475 π.Χ.). Ειδικά γιά τόν Κ 150 πρβ. καί S. I.
Rotroff - }. Η. Oakley, Debris from a Public Dining Place in the Athenian Agora, Hesperia Suppl,
XXV, Princeton 1992, σ. 111 άρ. 243-244 (β ' τέταρτο 5ου αί. π.Χ.).
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Έξι όστρακα άπό τό ύλικό τού ιερού φαίνεται ότι άνήκουν στήν κατηγορία
τών πολύ άγαπητών κατά τή διάρκεια τής κλασικής έποχής μόνωτων φιαλιδίων.
Πρόκειται γιά χαμηλά άνοικτά άγγεία μέ μία οριζόντια λαβή, τοποθετημένη
λίγο πιό κάτω άπό τό χείλος, καί χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση. Πειράματα πού
έγιναν έδειξαν ότι πρόκειται γιά ένα άπό τά πλέον κατάλληλα σχήματα γιά τήν
πόση ύγρών ούσιών, χωρίς νά άποκλείεται νά περιείχε καί στερεές ούσίες. Κατά
τούς Brian Α. Sparkes καί Lucy Talcott, τό άγγεΐο είναι ιδανικό γιά ταξιδιώτες
καί στρατιώτες, άφοϋ έτσι όπως είναι έπίπεδο μπορεί νά προσαρτηθεί εύκολα
στή ζώνη ή σέ στρατιωτικό σάκκο, ένώ άπό τήν άλλη έχει άρκετά χονδρά
τοιχώματα ώστε νά άντέξει σέ σκληρή φθορά978. Κατά συνέπεια, δέν έκπλήσσει
ότι ό τύπος αύτός τοϋ άγγείου έμφανίζεται συχνά όχι μόνο σέ οικιστικά σύνολα
τής κλασικής έποχής979, άλλά καί σέ τάφους980 καί ιερά981 τής ίδιας περιόδου.

Στή Λούτσα, δύο άπό τά σχετικά όστρακα (Κ 152) προφανώς συνανήκουν,
λόγω τών μορφολογικών τους χαρακτηριστικών άλλά καί τής ομοιότητας πού
παρουσιάζουν ώς προς τόν πηλό καί τήν έπεξεργασία τών έπιφανειών τους. Ή
έλαφρή έσωτερική διόγκωση τοϋ έσω νεύοντος χείλους τοϋ Κ 152 είναι τυπική
γι' αύτοϋ τοϋ είδους τά άνοικτά άγγεία καί άποσκοπούσε στόν έλεγχο τής ροής
τοϋ ύγρού περιεχομένου τους.

Οί δισκοειδεΐς βάσεις καί τά σωζόμενα τοιχώματα τών Κ 152 καί Κ 153 πα-
ραπέμπουν στήν ύστεροαρχάίκή/πρώιμη κλασική ταινιωτή κατηγορία μόνωτων
φιαλιδίων982.

Λεκανίδες, λεκάνες ή άλλα παρεμφερή άνοικτά άγγεία (Κ 154 - Κ 156)

Οί Κ 154 - Κ 156 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 154 (Σακκούλα: «Λούτσα. Έπιχώσεις τοΰ διάμ. βάσ. 0,098 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορ-

ναοΰ», άρ. 3) - Θραΰσμα βάσης μέ έλαφρώς τοκαλόχρωμος. Ε: τό ι'διο. EE: έρυθροκάστανο

κοίλη κάτω έπιφάνεια άνοικτοΰ άγγείου, ϊσως γάνωμα έσωτερικά· καστανομέλανο έξωτερικά.

λεκανίδας· πίν. 48. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,027 μ. Κ 155 (Λ 192, άρ. 12) - Θραΰσμα έπίπεδης,

978. Agora XII, σ. 124. Τό σχήμα αύτό έχει κατά καιρούς ταυτιστεί άπό τήν έρευνα μέ τίς
άρχαιοελληνικές ονομασίες κάναστρον, κάνασθον και τρύβλιον (αύτόθι, σ. 124 σημ. 1-3).

979. Γιά παράδειγμα, στήν άθηναϊκή Αγορά: αύτόθι, σ. 124 κ.έ. άρ. 724-776, είκ. 22.

980. Γιά παράδειγμα, στίς κλασικές ταφές τών νεκροταφείων τής Σαμοθράκης: Ε. Β. Dusenbery,
Samothrace 11. The Necropoleis. The Necropoleis and Catalogues of Burials. Catalogues of Objects by
Categories, Princeton 1998, σ. 681 κ.έ.

981. Γιά παράδειγμα, στό ιερό τής Νεμέσεως στόν Ραμνοΰντα (άδημοσίευτα εύρήματα στήν
άποθήκη άρχαιοτήτων τοΰ Ραμνοΰντος).

982. Agora XII, σ. 289 άρ. 738 είκ. 8 (περ. 475-450 π.Χ.). Μόνο γιά τόν Κ 152 πρβ. καί αύτόθι,
σ. 289 άρ. 745 πίν. 31 (490-480 π. Χ.).
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έλαφρά κοίλης βάσης άνοικτοΰ άγγείου, ϊσως Ύψ. μέγ. σωζ. 0,027 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,200

λεκανίδας- πίν. 48. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,011 μ. μ. Χείλος στρογγυλεμένο έξωτερικά, ολόισιο

διάμ. βάσ. 0,090 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκλη- έσωτερικά. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτοκά-

ρός, ροδόχρωμος (7.5 YR 7/4 pink). Ε: τό 'ίδιο. στανος (10 YR 7/4 very pale brown). Περιέ-

ΕΕ: 'ίχνη μελανού γανώματος έσωτερικά και χει έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας και

έξωτερικά. Δ: κάτω έπιφάνειας τής βάσης: δύο άρκετή ποσότητα πήλινων καστανών (7.5

έγχάρακτοι ομόκεντροι κύκλοι. YR 5/4 brown) έγκλεισμάτων μήκ. εως 0,005

Κ 156 (Λ 52) - Μικρό θραΰσμα εξω νεύοντος μ. Ε: πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 6/8 reddish

χείλους μεγάλου άνοικτοΰ άγγείου- πίν. 48. - yellow). Λίγα'ίχνη καστανής βαφής.

Ή διαμόρφωση τής κοίλης βάσης του Κ 154 μοιάζει πολύ μέ μιά λεκάνη άπό
τήν 'Ερέτρια, ή όποία βρέθηκε στήν περιοχή τής δυτικής πύλης σέ σύνολο πού
-πέραν κάποιων διαταραχών τής έλληνιστικής έποχής- περιείχε ύλικό τού ύστε-
ρου 6ου/πρώιμου 5ου αί. π.Χ.983 Παρόμοια χρονολόγηση πρέπει νά θεωρούμε πι-
θανή γιά τον Κ 155, άφού έμφανίζει παρόμοια διαμόρφωση και άναλογίες μέ τον
Κ 154.

Ή ϊσια έσωτερική και ή καμπύλη έξωτερική διαμόρφωση τού χείλους τού Κ 156
παραπέμπει σέ άρχαϊκά άνοικτά άγγεΐα, όπως λεκάνες, ιγδία ή λουτήρια, άπό τή
Μίλητο984 και τήν Κνωσό985.

Πινάκιο (Κ 157)

Πινάκιο μέ πλατύ χείλος τού τύπου plate: broad rim τής άθηναϊκής Αγοράς

Τό πινάκιο Κ 157 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναού.

Κ 157 (Λ 47) - Άνω τμήμα πινακίου μέ reddish brown). Ε: πορτοκαλόχρωμος (7.5

πλατύ χείλος- πίν. 48, - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,016 μ. YR 7/6 reddish yellow). EE: μελανό άμαυρό-
διάμ. χείλ. περ. 0,170 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, χρωμο γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.
άνοικτός έρυθροκάστανος (2.5 YR 6/4 light

Τό ρηχό πινάκιο μέ τό πλατύ χείλος, πού άντιπροσωπεύει ό Κ 157, ϊσως
ήταν άρχικά έρυθρόμορφο, άφού τό συγκεκριμένο σχήμα εΐναι συχνότερο στήν
έρυθρόμορφη παρά στή μελαμβαφή κατηγορία. Τό γεγονός ότι τό έξω νεύον
χείλος δέν είναι έντονα καμπύλο ύποδηλώνει πάντως μιά χρονολόγηση στήν
πρώιμη κλασική έποχή986.

983. Descœudres, ο.π. (σημ. 821), σ. 18 όμάδα FK 089, άρ. 1 Beilage 5. Τό κομμάτι έκει άνα-
φέρεται ώς λεκάνη και χρονολογήθηκε στόν πρώιμο 5ο αί. π. Χ.

984. Voigtländer, Milet, σ. 77,142 άρ. 215 είκ. 35- σ. 68 σημ. 56 (στρώμα τής περσικής κατα-
στροφής τοΰ 494 π.Χ.).

985. J. Ν. Coldstream, Knossos 1951-1961. Orientalizing and Archaic Pottery from the
Town, BSA, 68,1973, σ. 61 είκ. 13 άρ. L 110 (άρχαϊκό λουτήριο).

986. Agora XII, σ. 145,307 άρ. 1008 είκ. 9 (480-450 π. Χ.).
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ΑΤΤΙΚΗ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΗ
Πινάκιο (Κ 158)

Ό Κ 158 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 158 (Λ 122) - Πινάκιο, άποσπασματικά ρικής έπιφάνειας: έσωτερικά χείλους: φύλλα

σωζόμενο, τοΰ τύπου plate: thickened edge· δάφνης σέ έρυθρόμορφη τεχνική, πυθμένας:

πίν. 49,145. - 'Ύψ. μέγ. σωζ. 0,031 μ. διάμ. χείλ. σώζεται σειρά μελανών στιγμάτων. EE: έξωτε-

(έσωτερική) περ. 0,220 μ. (έξωτερική) περ. ρικής έπιφάνειας: έρυθρή (2.5 YR 5/6 red) Β

0,246 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,200 μ. Π: Πυ: λεπτό- στήν περιοχή τοΰ τοιχώματος και μελανή Β

κοκκος, μαλακός, καθαρός, πορτοκαλόχρωμος στόν δακτύλιο τής βάσης.
(5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. Δ: έσωτε-

Tô πινάκιο Κ 158 έμφανίζει καλές μορφολογικές άντιστοιχίες μέ άνάλογο
ύλικό τής Αγοράς, πού χρονολογείται στο διάστημα μεταξύ τοϋ 480 και τοϋ 450
π.Χ.987 'Ερυθρόμορφα πινάκια ώς άναθήματα είναι γνωστά άπό τήν Ακρόπολη
τών Αθηνών988.

ΧΡΗΣΤΙΚΗ

Ή χρηστική κατηγορία τής περιόδου 6 είναι μιά σχετικά ομοιογενής όμάδα μέ
μικρές χρωματικές ποικιλίες. Μέ έξαίρεση τήν ύδρία Κ 159, τόσο στον πυρήνα όσο
και στήν επιφάνεια τού πηλοϋ κυριαρχεί ή πορτοκαλόχρωμη (5 YR 7/6 reddish
yellow) διαβάθμιση (Παράρτημα I, διάγραμμα 17, άρ. Κ 159 - Κ 167).

Κλειστά σχήματα
Ύδρία (Κ 159)

Ή ύδρία Κ 159 προέρχεται άπό τις έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 159 (Σακκούλα: «"Οστρακα έκ τής έπιχώ- Πυ: χονδροειδής, πορώδης, άνοικτός γκρίζος

σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 37) (2.5 Υ 6/1 gray). Περιέχει μεγάλη ποσότητα

- Θραΰσμα χείλους κα'ι λαιμού ύδρίας· πίν. άσημένιας μίκας. Ε: άνοικτοκάστανος (7.5 YR

49. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,061 μ. διάμ. χείλ. 0,156 μ. 5/4 brown). ΕΠ: λευκωπό.
'Επίπεδο χείλος. Πλατύς, χαμηλός λαιμός. Π:

Τό σχήμα τής ύδρίας πού έκπροσωπεΐ ό Κ 159 πρωτοεμφανίζεται στήν Αθήνα
πρίν άπό τό τέλος τοϋ 7ου αί. π.Χ., ενώ οί ύστερότεροι έκπρόσωποί του άνήκουν
στόν 5ο αί. π.Χ. Τό καλύτερο ώστόσο παράλληλο ώς προς τή διαμόρφωση τοϋ

987. Αύτόθι, σ. 307 άρ. 1011 είκ. 9.

988. Graef - Langlotz, Akropolis II, άρ. 1-35,38-41.
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χείλους καί τοϋ λαιμοϋ προέρχεται άπό τήν Αγορά, όπου χρονολογήθηκε στό
διάστημα μεταξύ τοϋ 575 και τοϋ 500 π.Χ.989 Γενικά ή διαμόρφωση τοΰ χείλους
τοϋ Κ 159 μοιάζει περισσότερο μέ αύτήν τών πρωιμότερων ύδριών990, ένώ οί
ύστερότεροι έκπρόσωποι τοϋ τύπου έχουν διαφορετικό χείλος991.

Ή ύδρία είναι ένα άγγεΐο πού βρίσκεται γενικά σέ μεγάλη ποσότητα σέ
ιερά, καί ιδιαίτερα σέ έκεΐνα τών όποιων ή λατρεία άπαιτοΰσε τελετουργικούς
καθαρμούς καί λατρευτικά λουτρά992. Κατά τήν άρχαϊκή έποχή ή πήλινη ύδρία
άποτελεΐ συχνό εύρημα στά Ήραΐα τού Άργους, τής Περαχώρας, τής Δήλου καί
τής Σάμου993.

Κάδος (Κ 160)

Ό Κ 160 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τού ναοΰ.

Κ 160 (Λ 123, άρ. 33) - Θραύσμα δακτύλιο- 7/6 reddish yellow). Περιέχει μικρή ποσότητα

σχημης βάσης κάδου· πίν. 50. - Ύψ. μέγ. σωζ. άσημένιας μίκας. "Ιχνη έπεξεργασίας στό έσω-

0,018 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,090 μ. Π: Πυ: λεπτό- τερικό του. Ε: τό 'ίδιο.
κοκκος, πορώδης, πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR

Ό Κ 160 άντιπροσωπεύει τήν κανονική άττική παραλλαγή τής περιόδου τών
περσικών πολέμων994.

Άλλο κλειστό (;) άγγεΐο (Κ 161)

Ό Κ 161 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοΰ ναοΰ.

Κ 161 (Α 192, άρ. 10) - Θραΰσμα έπίπεδης πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow),

βάσης και κάτω τοιχώματος μικροΰ κλειστοΰ Ε: (έσωτερικά) έρυθρωπή (2.5 YR 5/6 red).

(;) άγγείου· πίν. 50. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,018 μ. ΕΠ: λευκοκίτρινο (μόνο έξωτερικά).
διάμ. βάσ. περ. 0,060 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,

Στήν πρώιμη κλασική έποχή πρέπει νά χρονολογηθεί ό Κ 161. Παρόμοιες δι-
αμορφώσεις βάσεων βρέθηκαν στό στρώμα 3 τής βόρειας κρήνης στό ίερό τής

989. Αύτόθι, σ. 348 άρ. 1592 (575-500 π.Χ., άν καί χαρακτηρίστηκε ώς μαγειρικό άγγεΐο).

990. Πρβ. Agora VIII, πίν. 12 άρ. 219 Ρ23461, R 8:2.

991. Πρβ. Agora XII, είκ. 17 άρ. 1596 (5ος αί. π.Χ.).

992. Ε. Diehl, Die Hydria. Formgeschichte und Verwendung im Kult des Altertums, Mainz
1964, σ. 172 σημ. 15-16· Ε. Trinkl, Sacrificial and Profane Use of Greek Hydriae, σέ: Shapes and
Uses, a. 161-170.

993. Βιβλιογραφικές παραπομπές Diehl, δ.π. (σημ. 992), σ. 178 κ.έ.

994. Agora XII, άρ. 1603 είκ. 17 (περ. 500-480 π.Χ.).
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Νεμέσεως στον Ραμνούντα995, καθώς καί σέ έπίχωση άπορριμμάτων άπό συνε-
στιάσεις τών πρυτάνεων τής έποχής αύτής στήν άθηναϊκή Αγορά996.

Ανοικτά σχήματα

Λεκάνες (Κ 162 - Κ 165)

Οί Κ 162 - Κ 165 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοΰ ναοΰ.

Κ 162 (Λ 194, άρ. 12) - Θραΰσμα χείλους λε-
κάνης- πίν. 50. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,026 μ. διάμ.
χείλ. περ. 0,240 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλα-
κός, άνοικτοκίτρινος (2.5 Υ 8/2 pale yellow),
στίς άκρες έλαφρά πορτοκαλόχρωμος. Ε:
άνοικτοκίτρινος. EE: (έσωτ.): φαιομέλανο γά-
νωμα κάτω άπό μία οριζόντια ταινία τοΰ ϊδιου
χρώματος.

Κ 163 (Λ 123, άρ. 34) - Θραΰσμα έπίπεδης,
έλαφρά κοίλης βάσης λεκάνης- πίν. 50. -
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,022 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,150 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Περιέχει
μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο.
Κ 164 (Λ 105) - Θραΰσμα δακτυλιόσχημης
βάσης καί τοιχώματος λεκάνης- πίν. 50. - "Υψ.

μέγ. σωζ. 0,027 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,160 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5
YR 6/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό
άμαυρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά καί πλατιά
ταινία έρυθροΰ (2.5 YR 5/6 red) γανώματος
στό έξωτερικό κάτω του τμήμα άμέσως πάνω
άπό τό κατώτατο σημείο τής βάσης του.
Κ 165 (Λ 109, άρ. 4) - Θραΰσμα στρογγυ-
λεμένου, πρός τά κάτω κρεμάμενου χείλους
λεκάνης- πίν. 50. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,014 μ.
διάμ. χείλ. περ. 0,300 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
έλαφρώς πορώδης, πορτοκαλόχρωμος (5 YR
6/8 reddish yellow). Πυκνή παρουσία άσημέ-
νιας μίκας. Λίγα μικρά πετραδάκια διαφόρων
χρωμάτων μήκους περ. 0,001 μ. Ε: πορτοκα-
λόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow).

Τά καλύτερα παράλληλα γιά τή διαμόρφωση τοϋ Κ 162 προέρχονται άπό
τήν Αγορά και χρονολογούνται στό τέλος τοϋ 6ου καί στίς άρχές τοϋ 5ου αί.
π.Χ. (τύπος C3 τής Gundula Lüdorf)997. Λεκάνες τοϋ τύπου πού άντιπροσω-
πεύει ή βάση Κ 163 είναι τυπικές γιά τήν περίοδο τών περσικών πολέμων998.

Χαρακτηριστικά πρώιμα κλασικά δείγματα συνιστούν καί οί Κ 164 καί Κ 165.
Ό Κ 165 βρίσκει τήν άντιστοιχία του σέ ένα θραΰσμα χείλους άπό τήν Αγορά, τό
όποιο χρησιμοποιήθηκε ώς όστρακο γιά τον όστρακισμό τοΰ Θεμιστοκλή Φρε-

995. Αποθήκη Αρχαιοτήτων Ραμνοΰντος, όμάδα 299-300. Γιά τή χρονολόγηση τοΰ στρώ-
ματος 3 πρβ. Πετρακος, 'Ιερό Νεμέσεως, σ. 166 κ.έ. άρ. 38-53 (πρίν άπό τά μέσα τοΰ 5ου αί. π. Χ.).

996. Rotroff - Oakley, δ.π. (σημ. 977), άρ. 313 είκ. 24 πίν. 27 (οινοχόη ή πρόχους).

997. Agora XII, άρ. 1784 (520-490 π.Χ.) καί Roberts, δ.π. (σημ. 915), άρ. 374, δπου άναφέρε-
ται ώς τυπικό σχήμα γιά τό τέλος τοΰ 6ου καί τις άρχές τοΰ 5ου αί. π.Χ., Lüdorf, Lekane, σ. 90
άρ. L 49 πίν. 33.

998. Agora XII, άρ. 1774,1778 (χρησιμοποιήθηκαν σέ όστρακισμό τοΰ Θεμιστοκλή τό 482 π.Χ.),
Lüdorf, Lekane, σ. 168 άρ. LB 56 πίν. 183 (όμάδα 3a) καί σ. 169 άρ. LB 65 πίν. 184 (όμάδα 3b),
πρβ. έπίσης Lohmann, Atene, σ. 398 CH 76-2 (Χάρακας), 485 ΤΗ 48-8 (Θυμάρι).
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αρρίου το 482 τΐ.Χ.999 Ή χρονολόγηση αύτη ώστόσο δέν αποτελεί αποκλειστικά
terminus ante quem για τόν Κ 165, άφού νέες έρευνες οστράκων μέ τήν ϊδια δευ-
τερεύουσα χρήση, πού βρέθηκαν στον Κεραμεικό, δείχνουν ότι τό σχήμα ήταν σέ
χρήση καΐ τό 470 περ. π.Χ.1000 Ένα καλό παράλληλο γιά τον Κ 164 βρέθηκε στήν
Αγορά σέ σύνολο πού χρονολογήθηκε στή γ ' δεκαετία τού 5ου αί. π. Χ.1001

Άλλα άνοικτά σχήματα (Κ 166 - Κ 167)

Ό Κ 166 βρέθηκε στις έπιχώσεις μεταξύ τού ναού και τού κυκλικού κτίσματος.
Ό άρ. κατ. 167 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοΰ.

Κ 166 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών έπιχώ- τιας ταινίας στο άνω τμήμα τοΰ θραύσματος,
σεων μεταξύ τοΰ ναοΰ και τοΰ κυκλικοΰ κτί- Σώζει λεπτότατη έγχάρακτη οριζόντια γραμμή
σματος», άρ. 2) - Θραΰσμα δακτυλιόσχημης έξωτερικά, άμέσως πάνω άπό τόν δακτύλιο τής
βάσης και κάτω τμήματος καμπύλου τοιχώ- βάσης, καθώς και έγχάρακτους ομόκεντρους
ματος άνοικτοΰ άγγείου, ίσως λεκανίδας· πίν. κύκλους στήν κάτω έπιφάνειά της. "Ιχνη φω-
50. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,034 μ. διάμ. βάσ. 0,059 μ. τιάς στήν κάτω έπιφάνεια τής βάσης.
Συγκολλημένο άπό τρία τεμάχια. Π: Πυ: λεπτό- Κ 167 (Λ 193, άρ. 1) - Σιγμοειδές θραΰσμα
κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish χείλους και σώματος μεγάλου άνοικτοΰ
yellow). Περιέχει έλάχιστη ποσότητα άσημένιας άγγείου (λεκάνη;)· πίν. 50. - "Υψ. μέγ. σωζ.
μίκας. Ε: άνοικτοκάστανος (10 YR 8/3 very pale 0,052 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,220 μ. Π: Πυ: πορτο-
brown). EE: έσωτερικά: καλής ποιότητας κιτρι- καλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow). Περι-
νέρυθρο (5 YR 4/6 yellowish red) γάνωμα, έξω- έχει έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό
τερικά: σχεδόν τελείως άπολεπισμένο μελανό 'ίδιο. Αρκετά σκασίματα έσωτερικά και έξωτε-
γάνωμα, φαίνεται νά άποτελοΰσε τμήμα όριζόν- ρικά. ΕΠ: λευκόφαιο.

Διαμορφώσεις βάσεων όπως αύτής τού Κ 166 έμφανίζονται σέ άρχαϊκά καΐ
πρώιμα κλασικά σύνολα1002. Δυσκολότερη είναι ή άνεύρεση άντιστοιχιών γιά
τόν Κ 167. Τά παράλληλα δέν είναι άκριβή, άρκοΰν όμως γιά νά τοποθετήσουν
τό κομμάτι χονδρικά στήν άρχαϊκή έποχή1003.

999. Agora XII, σ. 360 άρ. 1764 είκ. 21, Lüdorf, Lekane, σ. 150 άρ. LR 466 πίν. 162 (όμάδα VI).

1000. S. Brenne, Ostrakismos und Prominenz in Athen. Attische Bürger des 5. Jhs. v. Chr. auf
den Ostraka, Tyche Supplementband, 3, Wien 2001, σ. 297.

1001. Agora XII, σ. 362 άρ. 1797 είκ. 21 (περ. 470-460 π.Χ.), Lüdorf, Lekane, σ. 172 άρ. LB 95
πίν. 188 (σχήμα 3c).

1002. Π.χ. Voigtländer, Milet, είκ. 21 άρ. 125,22 άρ. 130 (Μίλητος, 6ος-5ος αί. π.Χ.).

1003. Γιά παρόμοιες διαμορφώσεις πρβ. κάτι σάν Ανδρειωμένου, ο.π. (σημ. 829), σ. 210 είκ. 1
άρ. 13 ('Ερέτρια, ύπογεωμετρικό;)· Voigtländer, Milet, είκ. 15 άρ. 83 (Μίλητος, 6ος-5ος αί. π. Χ.)·
Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, άρ. Β 59 ('Ελευσίνα, Πυρά Β, άλλά μέ μικρότερη διάμετρο και μελαμ-
βαφές).
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ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Χύτρα (Κ 168)

Ό Κ 168 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 168 (Λ 194, άρ. 8) - Θραΰσμα άνω τμήματος
χύτρας· πίν. 50 - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,047 μ. διάμ.
χείλ. περ. 0,220 μ. Π: Πυ: πορώδης, άνοικτοκά-
στανος (10 YR 8/3 very pale brown). Σώζεται
το κοίλο χείλος, τό γωνιακό άνω τοίχωμα και ή

ρίζα τής λαβής. Έντονα σημάδια φωτιάς στήν
έξωτερική έπιφάνεια. Περιέχει λευκά και γκρίζα
πετραδάκια μήκους μέχρι και 0,003 μ. και πολύ
μεγάλη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: πορτο-
καλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow).

"Ενα καλό παράλληλο γιά τον Κ 168 βρέθηκε στήν Αγορά καΐ χρησιμοποιή-
θηκε γιά τον όστρακισμό τοϋ Καλλίξενου Άριστώνυμου τό 482 π.Χ.1004

Περίοδοι 6-7 "Υστερη αρχαϊκή εως ώριμη κλασική εποχή
ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ

Κλειστά σχήματα

Λήκυθοι (Κ 169 - Κ 170)

Ό Κ 170 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Κ 169 βρέθηκε στή νότια
πλευρά τοϋ ναοϋ.

Κ 169 (Λ 42, άρ. 4) - Θραΰσμα ώμου ληκύ- κυλινδρικής λαβής ληκύθου· πίν. 51. - Μήκ.

θου· πίν. 51. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,025 μ. Π: Πυ: μέγ. σωζ. 0,027 μ. διάμ. λαβής μέγ. 0,012 μ.

λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 Ωοειδής τομή. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτό-

reddish yellow). Ε: άνοικτόφαιος (10 YR 7/2 φαιός (10 YR 7/2 light gray). Ε: πορτοκαλό-

light gray). EE: σκοτεινόφαιο (10 YR 4/1 dark χρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow). EE: μελανό

gray) γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά. στιλβωμένο γάνωμα περιμετρικά.
Κ 170 (Λ 187, άρ. 13) - Καμπύλο θραΰσμα

Γύρω στά μέσα τοϋ 5ου αί. π.Χ. χρονολογούνται βάσει παραλλήλων τά
θραύσματα τών ληκύθων Κ 169 και Κ 1701005.

1004. Agora XII, σ. 372 άρ. 1948.

1005. Γιά τό σχήμα τοϋ Κ 169 βλ. αύτόθι, άρ. 1104 είκ. 9 (περ. 450 π.Χ.). Γιά τό σχήμα τοϋ Κ 170
πρβ. κάτι σάν Ε. Böhr, CVA Deutschland 63, Mainz. Universität 2, München 1993, σ.11 άρ. 1 (450
π.Χ., άν και ή λήκυθος έκεϊ είναι λίγο πιό μικρή σέ μέγεθος άπό τό δικό μας δείγμα).
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Ανοικτά σχήματα
Κύλικα (Κ 171)

Κύλικα χωρίς ψηλό στέλεχος (stemless cup) τοΰ τύπου small: variants τής
άθηναϊκής Αγοράς

Ό Κ 171 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοΰ ναού.

Κ 171 (Λ 119, άρ. 12) - Θραΰσμα έσω νεύ- Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός, πορτοκαλό-

οντος χείλους και καμπύλου τοιχώματος χρωμος. (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο.

μικρής κύλικας χωρ'ις ψηλό στέλεχος· πίν. 51. EE: μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά

- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,016 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,100 μ. και έξωτερικά.

Ή μικρή διάμετρος τοΰ χείλους, σέ συνδυασμό μέ τά παχιά τοιχώματα τοϋ
Κ 171, βρίσκουν τό παράλληλο τους σέ μιά παραλλαγή τοϋ σχήματος τής κύ-
λικας χωρίς ψηλό στέλεχος άπό τήν Αγορά, ή όποία χρονολογήθηκε στά μέσα
τοϋ 5ου αί. π.Χ.1006

Κάνθαρος(Κ 172)

Κλασικός κάνθαρος

Ό Κ 172 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 172 (Λ 166, άρ. 15) - Θραΰσμα λαβής στανος. Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό γάνωμα έσωτε-
κλασικοΰ κανθάρου· πίν. 51. - Π: Πυ: λεπτό- ρικά καί έξωτερικά.
κοκκος, άνοικτός ροδόχρωμος έως άνοικτοκά-

Ή παρουσία τού έξογκώματος στήν κάθετη ταινιωτή λαβή Κ 172 κατα-
τάσσει τό θραΰσμα είτε στίς λαβές κανθάρων τοϋ τύπου Α2 (μέ ψηλό στέλεχος)
είτε σέ αύτές τοϋ τύπου τοϋ sessile with high handles (χωρίς στέλεχος) τής
άθηναϊκής Αγοράς1007. Καί οί δύο τύποι κανθάρων κάνουν πάντως τήν έμφά-
νισή τους στό β' τέταρτο τού 5ου αί. π.Χ. καί έξαφανίζονται στά τέλη τοϋ 5ου
αί. π.Χ.1008 Ό λατρευτικός χαρακτήρας τού σχήματος ύπογραμμίζεται άπό τήν
παρουσία του στό άναθηματικό άνάγλυφο τοϋ άνακεκλιμένου Ηρακλή άπό τό
ίερό τής Νεμέσεως στον Ραμνούντα1009.

1006. Agora XII, σ. 267 άρ. 464 είκ. 5 πίν. 21 (περ. 450 π.Χ.), άν και τό δικό μας έχει λίγο πιό
χονδρό χείλος.

1007. Αύτόθι, σ. 114.

1008. Αύτόθι, σ. 115. Πρβ., γιά παράδειγμα, αύτόθι, σ. 280 άρ. 630 είκ. 7 (περ. 420 π.Χ.).

1009. Πρβ. Πετρακος, δ.π. (σημ. 887), σ. 278 είκ. 189. Στό άνάγλυφο αύτό ό 'Ηρακλής προτεί-
νει μέ τό δεξί του χέρι τόν κάνθαρο, ένώ μέ τό άριστερό κρατάει κέρας Άμαλθείας.
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Κρατήρας (Κ 173)

Ό Κ 173 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 173 (Λ 187, άρ. 12) - Θραΰσμα άπό όρι- Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος, έλαφρά
ζόντια κυλινδρική λαβή κρατήρα· πίν. 51. - γκρίζος άπό τή φωτιά. Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό
Μήκ. μέγ. σωζ. 0,049 μ. διάμ. λαβής μέγ. 0,015 μ. στίλβωμα περιμετρικά.

Ή λαβή Κ 173 θα μπορούσε να προέρχεται άπό μελαμβαφή ή έρυθρόμορφο
κρατήρα τής κλασικής έποχής1010.

Λεκανίδα (Κ 174)

Ό Κ 174 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 174 (Λ 166, άρ. 4) - Θραΰσμα έπίπεδου, εξω γάνωμα έσωτερικά καΐ έξωτερικά έκτός άπό

νεύοντος χείλους και σιγμοειδούς τοιχώματος τή στενή οριζόντια ταινία λίγο πιό κάτω άπό

λεκανίδας- πίν. 51. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,033 μ. τό χείλος έξωτερικά, πού εΐναι άφημένη στό

διάμ. χείλ. περ. 0,200 μ. Π: Πυ: γκρίζος (10 YR χρώμα τής έπιφάνειας τοΰ πηλοΰ.
6/1 gray). Ε: πορτοκαλόχρωμος. EE: μελανό

Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει ή λεκανίδα Κ 174 λόγω τοϋ ότι τό καλύ-
τερο παράλληλο της προέρχεται άπό τή Βοιωτία1011. Ειδικά τό προφίλ άπαντα
σέ μιά λεκανίδα άπό τό Καβείριο τής Θήβας μέ οριζόντιες λαβές και παρόμοια
μικρή διάμετρο μέ τή δική μας, ή όποία χρονολογήθηκε στά μέσα τοϋ 5ου αί.
π.Χ.1012 Κατά τή Heimberg, τό σχήμα ύπάρχει έπίσης στό Σχηματάρι, ένώ είναι
τελείως άγνωστο στήν Αθήνα, στήν Κόρινθο και στήν 'Ολυμπία1013.

ΧΡΗΣΤΙΚΗ

Ή χρηστική κατηγορία τής περιόδου 6-7 είναι στήν ούσία μιά έτερογενής
όμάδα θραυσμάτων άγγείων καθημερινής χρήσης πού περιλαμβάνει όστρακα
μέ χρωματικές διαβαθμίσεις άπό πορτοκαλόχρωμο (5 YR 7/6 reddish yellow)
έως γκρίζο (5 YR 6/1 gray), βλ. Παράρτημα I, διάγραμμα 18, άρ. Κ 175 - Κ 178).

1010. Πρβ., γιά παράδειγμα, Α. Mlasowsky, CVA Deutschland 72. Hannover. Kestner-Museum, 2,
München 2000, α 54, Beilage 10, άρ. 1.

1011. Kabirenheiligtum III, σ. 139 άρ. 423 πίν. 19 (τέλη 5ου αί. π.Χ.).

1012. Αύτόθι, σ. 139 άρ. 429 πίν. 19.

1013. Αύτόθι, σ. 66.
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Κλειστά σχήματα
Πρόχους(Κ 175)

Ό Κ 175 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 175 (Λ 193, άρ. 9) - Θραΰσμα δακτύλιο- καλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow), μέ

σχημης βάσης μεγάλου κλειστού άγγείου, ϊσως σποραδική παρουσία άσημένιας μίκας. Ε: κιτρι-

πρόχου- πίν. 51. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,019 μ. διάμ. νέρυθρος (5 YR 5/6 yellowish red),
βάσ. περ. 0,110 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτο-

Δύσκολο να βρεθοϋν στήν Άττική παράλληλα γιά τή βάση Κ 175. Παρόμοια
διαμόρφωση είναι ώστόσο γνωστή άπό τή Μίλητο, όπου χρονολογήθηκε στόν
5ο αί. π.Χ.1014

Άμφορέας (Κ 176)

Άμφορέας μέ βαριές άναλογίες καί όμαλή μετάβαση άπό τον λαιμό στόν
ώμο (Κ 176)

Ό Κ 176 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοΰ.

Κ 176 (Λ 164, άρ. 11) - Θραΰσμα κυλινδρικής θροκάστανος (5 YR 6/4 light reddish brown),

λαβής μέ ώοειδή τομή άμφορέα· πίν. 52. - άκρες: άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4 very pale

Ύψ. μέγ. σωζ. 0,071 μ. διάμ. λαβής μέγ. 0,030 μ. brown). Ε: άνοικτοκάστανος (5 YR 6/4 light

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, κέντρο: άνοικτός έρυ- reddish brown).

Ό Κ 176 άνήκει σέ σχήμα άμφορέα τής κλασικής έποχής μέ βαριά συνολική
μορφή, ένώ ό λαιμός του μεταβαίνει ομαλά πρός τόν ώμο1015.

Κάδος (Κ 177)

Ό Κ 177 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοϋ.

Κ 177 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ- Έξω νεΰον χείλος. Π: Πυ: πορώδης, γκρίζος

σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 38) (5 YR 6/1 gray). Περιέχει μεγάλη ποσότητα

- Θραΰσμα χείλους καί λαιμοΰ κάδου· πίν. 52. άσημένιας μίκας. Ε: έρυθρωπδς (2.5 YR 5/6

- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,056 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,160 μ. red). ΕΠ: άραιδ λευκωπό.

Ό άποσπασματικά σωζόμενος κάδος Κ 177 τοποθετήθηκε στή χρηστική κα-
τηγορία τής κλασικής έποχής έπειδή τό καλύτερο του παράλληλο προέρχεται
άπό σύνολο μέ ύλικό πού χρονολογείται στό διάστημα μεταξύ τοϋ 460 καί τοϋ

1014. Voigtländer, Milet, είκ. 9 άρ. 55.

1015. Βλ.,γιά παράδειγμα, Kabirenheiligtum III, σ. 90,147 άρ. 692 πίν. 39 (5ος ai. π.Χ.).
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440 π.Χ.1016 Παρόμοιες όμως διαμορφώσεις τοΰ χείλους κάδων έμφανίζονται
καί σέ ΰστεροαρχαϊκά σύνολα, όπως γιά παράδειγμα, άπό τόν Θορικό1017 καί
τον Ραμνούντα1018.

Ανοικτά σχήματα

Λεκάνη (Κ 178)

Ό Κ 178 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοΰ κυκλικού κτίσματος.

Κ 178 (Σακκούλα: «'Όστρακα έκ τών έπιχώσεων yellow), σκληρά ψημένος, μέ μεγάλη ποσότητα

τοΰ κυκλικού κτίσματος», άρ. 7) - Θραΰσμα άσημένιας μίκας καί λίγες λευκές άσβεστολι-

άνω τμήματος λεκάνης· πίν. 52. - Ύψ. μέγ. σωζ. θικές προσμείξεις μήκους έως 0,003 μ. Ε: πορτο-

0,011 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,330 μ. Π: Πυ: λεπτό- καλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow),
κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish

Τυπικές γιά τόν 5ο αί. π.Χ. είναι οί λεκάνες μέ τό πλατύ χείλος τού τύπου
πού άντιπροσωπεύει τό θραΰσμα Κ 1781019.

Περίοδος 7 "Ωριμη κλασική έποχή

ΑΤΤΙΚΗ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΗ

Ανοικτά σχήματα

Κρατήρας καλυκόσχημος (Κ 179)

Ό Κ 179 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοΰ ναοΰ.

Κ 179 (Λ 103) - Θραΰσμα άνω τμήματος καλυ- τό χείλος μέ ιωνικά ώά. Δ: έσωτερικής έπιφά-

κόσχημου κρατήρα· πίν. 53,146. - Ύψ. μέγ. σωζ. νειας: μελανό στιλβωμένο γάνωμα πάνω στό

0,038 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,280 μ. Π: Πυ: λεπτό- όποιο διακρίνεται οριζόντια έγχάρακτη τεθλα-

κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish σμένη γραμμή καί άπό κάτω της έξι έγχαράξεις

yellow). Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευκωπό. Δ: έξωτερικής σχήματος χ σέ άκανόνιστες θέσεις. Δ: χείλους:

έπιφάνειας: οριζόντια ταινία άμέσως κάτω άπό ϊχνη μελανής βαφής.

1016. Agora XII, άρ. 1607 είκ. 17 (Αγορά, περ. 460-440 π.Χ.).

1017. Spitaels, δ.π. (σημ. 936), σ. 71 άρ. 17,72 άρ. 18 είκ. 29.

1018. Ιερό Νεμέσεως, βόρεια κρήνη, άδημοσίευτο.

1019. Lohmann, Atene, σ. 432 PH 33-34 πίν. 25 (Αγία Φωτεινή, 5ος αί. π.Χ). Παράλληλα
έχουν βρεθεί σέ άρχαιολογικά σύνολα άπό ολόκληρο τόν 5ο αί. π.Χ., αύτόθι, σ. 432). Πρβ. καί
Lüdorf, Lekane, σ. 110 άρ. LR 110 πίν. 93 (σχήμα II 3c).
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Τόσο τό σχήμα όσο καΐ ή διακόσμηση τοϋ Κ 179 παραπέμπουν σέ έναν
παρόμοιο κρατήρα άπό τόν ναό τής Αφαίας στήν Αίγινα1020. Παρόμοια σχήματα
στήν 'Ολυμπία χρονολογήθηκαν στό διάστημα μεταξύ τοϋ 430 και τοϋ 420
π.Χ.1021 Ή παρουσία πολλών έρυθρόμορφων καλυκόσχημων κρατήρων στήν
Ακρόπολη τής Αθήνας1022 δείχνει ότι τό σχήμα ήταν άγαπητό άνάθημα τής
άττικής άριστοκρατίας γιά τήν περίοδο άπό τά τέλη τοϋ 6ου αί. π.Χ. έως τήν
περίοδο τοϋ πελοποννησιακού πολέμου1023.

ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ

23 θραύσματα τής μελαμβαφοϋς κεραμικής χρονολογούνται στήν περίοδο
7 (Κ 180 - Κ 202). Ή σύσταση και τό χρώμα τού πηλού τους είναι παρόμοια
μέ αύτήν τής προηγούμενης περιόδου. Κυριαρχεί δηλαδή ή πορτοκαλόχρωμη (5
YR 7/6 reddish yellow) και άκολουθεί ή ροδόχρωμη (7.5 YR 7/4 pink) διαβάθμι-
ση (Παράρτημα I, διάγραμμα 19, άρ. Κ 180 - Κ 202).

Κλειστά σχήματα

Λήκυθοι (Κ 180 - Κ 182)

Οί Κ 180 - Κ 182 βρέθηκαν στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 180 (Σακκούλα: «Έπίχωση τής βόρειας
πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 5) - Θραΰσμα στομίου
ληκύθου· πίν. 53. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,020 μ. διάμ.
χείλ. 0,050 μ. Επίπεδο χείλος. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό άμαυρόχρωμο
γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά πλήν τοΰ
έπιπεδωμένου άνω τμήματος τοΰ χείλους, πού
είναι άφημένα στό χρώμα τής έπιφάνειας τοΰ
πηλοΰ.

Κ 181 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ-
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 34)

- Θραΰσμα στομίου ληκύθου· πίν. 53 - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,016 μ. διάμ. χείλ. 0,040 μ. 'Επίπεδο χείλος.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (7.5
YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο, έλαφρώς πιό
έρυθρωπό (7.5 YR 6/6 reddish yellow). EE: μελανό
γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά πλήν τοΰ έπιπε-
δωμένου άνω τμήματος τοΰ χείλους και στενής
λωρίδας έξωτερικά, πού είναι άφημένα στό χρώμα
τής έπιφάνειας τοΰ πηλοΰ.
Κ 182 (Λ 77, άρ. 8) - Θραύσμα στομίου ληκύ-
θου μέ άρχικά πεπιεσμένο σώμα· πίν. 53. Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,012 μ. διάμ. χείλ. ύπολ. περ. μεταξύ

1020. Furtwängler, Aphaia, σ. 461 άρ. 303 είκ. 386.

1021. W. Schiering, Die Werkstatt des Pheidias in Olympia. Archäologischer Befund, OF, 5,
Berlin 1964, σ. 228 είκ. 67, δεξιά.

1022. Graef - Langlotz, Akropolis II, άρ. 726-748,883.

1023. Γιά τή συγκριτικά με τούς κιονωτούς κρατήρες ύψηλή καλλιτεχνική ποιότητα τών παρα-
στάσεων τών καλυκόσχημων κρατήρων βλ. Κ. Huber, Mythos, Epos und «Alltag». Themenwahl für
attische Kelchkratere, σέ: M. Seifert (έπιμ.), Komplexe Bilder, Hefte des Archäologischen Seminars der
Universität Bern, Beihefte 5, Berlin 2008, α 64.
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0,100 και 0,160 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μέ 7/1 light gray). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα
μικρή παρουσία μίκας, άνοικτόφαιος (10 YR έσωτερικά και έξωτερικά.

Οί λήκυθοι Κ 180 και Κ 181 είναι τυπικές για τήν περίοδο τοϋ πελοποννησι-
ακού πολέμου, όπως δείχνουν άνάλογα δείγματα άπό τήν οικία τοϋ Δέματος1024
και τήν Αγορά τών Αθηνών1025. Τό στόμιο τής ληκύθου Κ 182 είναι έπίσης
τυπικό γιά τήν περίοδο τοΰ πελοποννησιακού πολέμου1026.

Ανοικτά σχήματα
Σκύφος (Κ 183)

Κυλικοειδής σκύφος· βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 183 (Λ 148) - Θραΰσμα καμπύλου τοι- Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτόφαιος (2.5 Υ 7/2

χώματος μέ συμφυόμενο τμήμα οριζόντιας light gray). Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8

λαβής σκυφοειδοΰς κύλικας· πίν. 53. - "Υψ. reddish yellow). EE: μελανό άμαυρόχρωμο

μέγ. σωζ. 0,033 μ. διάμ. λαβής. περ. 0,007 μ. γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.

Ό Κ 183 άνήκει σέ κυλικοειδή σκύφο. Μέ βάση τήν κλίση και τό πάχος τοϋ
τοιχώματος του μπορεί νά χρονολογηθεί στά 420 περ. π.Χ.1027

Κύπελλα τοϋ τύπου Mug (Κ 184 - Κ 185)

Οί Κ 184 και Κ 185 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 184 (Λ 62, άρ. 7) - Θραΰσμα έξω νεύοντος
χείλους και λαιμού κυπέλλου τοΰ τύπου Mug·
πίν. 53. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,023 μ. διάμ. χείλ.
περ. 0,080 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρω-
μος (7.5 YR 7/4 pink). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό
γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.
Κ 185 (Λ 119, άρ. 8) - Θραΰσμα χαμηλής δα-
κτυλιόσχημης, σχεδόν έπίπεδης βάσης και

καμπύλου τοιχώματος κυπέλλου τοΰ τύπου
Mug· πίν. 53. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,014 μ. διάμ.
βάσ. περ. 0,090 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθα-
ρός, ροδόχρωμος (5 YR 7/4 pink), σέ κάποια
σημεία άνοικτός γκρίζος (10 YR 7/1 light
gray). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό γάνωμα έσωτε-
ρικά και έξωτερικά. Φέρει μικρή κοίλανση στό
άνω σωζόμενο τμήμα τοΰ τοιχώματος του.

1024. Jones, Dema House, σ. 93 άρ. 33 είκ. 7 (τέλη 5ου αί. π.Χ.).

1025. Agora XII, άρ. 1123 (περ. 425 π. Χ., άν και μικρότερο σέ μέγεθος άπό τό δικό μας).

1026. Αύτόθι, άρ. 1134 είκ. 9 (περ. 425-400 π.Χ.). Γενικά γιά τυπολογία κλασικών ληκύθων
βλ. W. W. Rudolph, Die Bauchlekythos. Ein Beitrag zur Formgeschichte der attischen Keramik des
5. Jahrhunderts v. Chr., Bloomington Ind. 1971, σποραδικά.

1027. Agora XII, άρ. 612 (περ. 420 π.Χ.).
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Μέ βάση τά μορφολογικά κάι τά τεχνικά του χαρακτηριστικά ό Κ 184
μπορεί νά χρονολογηθεί στο γ' τέταρτο τοϋ 5ου αί. π.Χ.1028 Στήν περίοδο τοϋ
πελοποννησιακού πολέμου τοποθετείται καί ό Κ 1851029.

Κύλικες (Κ 186 - Κ 190)

Κύλικες χωρίς ψηλό στέλεχος

Κύλικα χωρίς ψηλό στέλεχος (stemless cup) τοΰ τύπου τής Ρήνειας (Κ 186)

Ό Κ 186 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 186 (Λ 119, άρ. 4) - Θραΰσμα δακτύλιο- Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα

σχημης βάσης κύλικας τοϋ τύπου τής Ρήνει- έσωτερικά και έξωτερικά πλήν λεπτότατης

ας· πίν. 54. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,010 μ. διάμ. βάσ. οριζόντιας ταινίας στό ΰψος τής ρίζας τής βά-

περ. 0,050 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, σης κα'ι τοΰ τοιχώματος, πού είναι άφημένη

πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). στό χρώμα τοΰ πηλοΰ.

Ή πολύ χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση, τό άβαθές κυρίως σώμα καθώς καί
ή λεπτότητα τοϋ τοιχώματος τοΰ Κ 186 δίνουν μιά σαφή εικόνα τοϋ άρχικοϋ
του σχήματος. Δείγματα αύτοϋ τοϋ σχήματος βρέθηκαν σέ μεγάλη ποσότητα
στο λεγόμενο «βόθρο καθάρσεως» στή Ρήνεια, στό μικρό αύτό νησί δυτικά τής
Δήλου, άπό τούς Charles Ducas καί Κωνσταντίνο Α. Ρωμαίο, καί γι' αύτό ονο-
μάστηκαν άπό τον Peter Corbett κύλικες τοϋ τύπου τής Ρήνειας1030, μολονότι
τό σχήμα αύτό κατασκευάστηκε πρώτη φορά στήν Αθήνα άνάμεσα στά 480 καί
470 π.Χ.1031 Μέ βάση τή μορφολογική του ομοιότητα ό Κ 186 χρονολογείται
στίς άρχές τοϋ πελοποννησιακού πολέμου1032.

Κύλικες χωρίς ψηλό στέλεχος (stemless cups) τού τύπου large plain rim τής

αθηναϊκής Αγοράς (Κ 187 - Κ 188)

Ό Κ 187 βρέθηκε στά μπάζα τής δυτικής πλευράς τού ναοϋ. Ό Κ 188 βρέθη-
κε στή βόρεια πλευρά τού ναοϋ.

Κ 187 (Σακκούλα: «"Οστρακα έκ τών μπάζων ματος άνοικτοΰ άγγείου, ϊσως άποδης
τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 15) - κύλικας- πίν. 54. - Μήκ. σωζ. 0,034 μ. πλ. σωζ.
Μικρό θραΰσμα έλαφρά καμπύλου τοιχώ- 0,028 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-

1028. Αύτόθι,σ. 250 άρ. 203 είκ. 3 (περ.450-425 π.Χ.).

1029. Γιά τό σχήμα βλ. κάτι μεταξύ αύτόθι, άρ. 217 (περ. 420 π.Χ.) καί άρ. 228 (430 π.Χ.).

1030. Αύτόθι, σ. 100 σημ. 12.

1031. J. Schilbach, Elische Keramik des 5. und 4. Jahrhunderts, OF, XXIII, Berlin 1995, σ. 53
σημ. 194 (βιβλιογραφία).

1032. Agora XII, σ. 267 άρ. 460,462 (περ. 425 π.Χ.).
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χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. τύπου stemless cup: large plain rim· πίν. 54. -

EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα έσωτερικά Ύψ. μέγ. σωζ. 0,04 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,160 μ.

καί έξωτερικά. Δ: σώζει μικρό τμήμα έγχά- Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR

ρακτου ομόκεντρου κύκλου καί ένα άπό τά 6/6 reddish yellow). Περιέχει μεγάλη ποσότητα

συνολικά τέσσερα έμπίεστα άνθέμια πού άσημένιας μίκας. Ε: άνοικτοκάστανος (10 YR

διακοσμούσαν τόν πυθμένα τοΰ άγγείου. 7/4 very pale brown). EE: (έξωτερικά): σκοΰρο

Κ 188 (Λ 102, άρ. 5) - Θραΰσμα έσω νεύοντος έρυθρόφαιο (5 YR 4/2 dark reddish gray)

χείλους καί τοιχώματος άποδης κύλικας τοΰ γάνωμα.

Οί Κ 187 καί Κ 188 άνήκουν στήν κατηγορία τών μεγάλων κυλίκων μέ
έλαφρώς έσω νεΰον χείλος καί κυρτά τοιχώματα1033. Μέγεθος, πάχος τομής
και διαμόρφωση χείλους καί τοιχωμάτων του Κ 188 άπαντοϋν σέ μιά άθηναϊκή
κύλικα τής κατηγορίας αύτής ή όποία προέρχεται άπό άρχαιολογική συνά-
φεια τής περιόδου 440-430 π.Χ.1034 Ή έμπίεστη διακόσμηση τού Κ 187 βρίσκει
έπίσης τό παράλληλο της σέ μιά άνάλογη κύλικα άπό τήν Αγορά, ή όποία
χρονολογήθηκε στά 425 π.Χ. περίπου1035.

Κύλικες χωρίς ψηλό στέλεχος (stemless cups) τού τύπον large delicate class,

with concave rim τής αθηναϊκής 'Αγοράς (Κ 189 - Κ 190)

Οί Κ 189 καί Κ 190 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοϋ ναού.

Κ 189 (Λ 119, άρ. 16) - Θραΰσμα ώμου καί Κ 190 (Λ 140, άρ. 1) - Μικρή, λεπτότεχνη,

λαβής άποδης κύλικας· πίν. 54. - Ύψ. μέγ. καμπύλη λαβή άποδης κύλικας· πίν. 54. - Μήκ.

σωζ. 0,024 μ. διάμ. περ. 0,006 μ. Π: Πυ: λε- μέγ. σωζ. 0,018 μ. διάμ. λαβής 0,006 μ. Κυκλική

πτόκοκκος, καθαρός, ροδόχρωμος (5 YR 7/4 τομή. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτοκάστανος (10

pink). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό άμαυρόχρωμο YR 7/3 very pale brown). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό

γάνωμα περιμετρικά. άμαυρόχρωμο γάνωμα περιμετρικά.

Οί ιδιαίτερα λεπτότεχνες οριζόντιες λαβές Κ 189 καί Κ 190 εΐναι χαρακτηρι-
στικές γιά τή λεπτότεχνη κατηγορία τών κυλίκων χωρίς ψηλό στέλεχος. Τά κα-
λύτερα παράλληλα προέρχονται άπό κύλικες τοϋ τύπου αύτού άπό τήν Αγορά
καί χρονολογούνται στίς άρχές τοϋ πελοποννησιακού πολέμου1036.

1033. Αύτόθι, σ. 102.

1034. Αύτόθι, σ. 268 άρ. 476 είκ. 5 πίν. 49.

1035. Αύτόθι, σ. 269 άρ. 482 είκ. 5 πίν. 49.

1036. Γιά τόν Κ 189 πρβ. αύτόθι, σ. 270 άρ. 494 είκ. 5 (περ. 420 π.Χ.). Γιά τόν Κ 190 πρβ.
αύτόθι, σ. 270 άρ. 493 είκ. 5 (430 π.Χ.).
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Φιάλες (Κ 191 - Κ 198)

α. Φιάλες τοϋ τύπου Boisai (Κ 191-193)

Οί Κ 191 και Κ 192 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Κ 193 βρέθηκε στή
βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ.

Κ 191 (Λ 180) - Θραΰσμα ίσιου τοιχώματος σώ- χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow), μέ έλάχιστη

ματος και πεταλόσχημης λαβής φιάλης τοΰ τύ- παρουσία άσημένιας μίκας. Ε: τό ϊδιο. EE: με-

που Boisai· πίν. 54,146. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,026 μ. λανό γάνωμα έξωτερικά. Έσωτερικά δέν σώ-

μήκ. λαβής 0,026 μ. πλ. λαβής ύπολ. περ. 0,044 μ. ζουν ϊχνη έπεξεργασίας.

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR Κ 193 (Λ 77, άρ. 7) - Θραΰσμα χείλους, ίσιου

7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό κατά τοιχώματος και συμφυόμενης λαβής φιάλης

τόπους έρυθρό (2.5 YR 5/6 red) γάνωμα έσωτε- τοΰ τύπου Boisai· πίν. 54. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,020

ρικά και έξωτερικά και περιμετρικά τής λαβής. μ. διάμ. χείλ. ύπολ. περ. 0,080 μ. Οί μικρές όρι-

Κ 192 (Λ 123, άρ. 6) - Δύο συνανήκοντα θραύ- ζόντιες λαβές φαίνεται δτι κατευθύνονται πρός

σματα άνω τμήματος φιάλης τοΰ τύπου Boisai· τά πάνω. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτόφαιος (10

πίν. 54. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,032 μ. διάμ. χείλ. ύπολ. YR 7/1 light gray). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνω-

περ. 0,120 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό- μα έσωτερικά και έξωτερικά.

'Ιδιαίτερη κατηγορία άνοικτών άγγείων (φιαλών) άποτελοϋν τά λεγόμενα
Boisais. Τήν ονομασία τους αύτή τήν οφείλουν στό ότι ό τύπος τους έντοπίστη-
κε πρώτη φορά άπό τόν Beazley στή θεσσαλονίκη και στήν Bologna, μέ άποτέ-
λεσμα άπό τά άρχικά Bol (=Bologna) και Sal (=Salonica) νά σχηματιστεί ό τύ-
πος Boisai1037.

To άγγειο αύτό έχει χαμηλό δακτυλιόσχημο πόδι, τό χείλος είναι κατακό-
ρυφο ή νεύει πολύ έλαφρά πρός τά έσω. Το 'ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αύτών
τών φιαλών είναι άφενός οί πεταλόσχημες, οριζόντιες λαβές τους, οί όποιες
τοποθετούνται άμέσως κάτω άπό τό χείλος, άφετέρου ή άπότομη κλίση τών
κατακόρυφων τοιχωμάτων τοϋ σώματος στήν περιοχή τοϋ κάτω τμήματος
τής κοιλιάς1038. Μιά άπό τις πρωιμότερες παρουσίες τοϋ σχήματος στήν
Αθήνα είναι αύτή στον τάφο 2 τών Κερκυραίων πρεσβευτών στον Κερα-
μεικό, ό όποιος χρονολογείται ιστορικά στο 433/432 π.Χ.1039 Τό χρονολο-

1037. Τούτο συνέβη στήν περίπτωση τής έρυθρόμορφης κεραμικής, άλλά έκτοτε έπικρά-
τησε και γιά τή μελαμβαφή κεραμική κατηγορία. Γιά τό θέμα: D. W. J. Gill, The Workshops of
the Attic Bolsal, σέ: H. A. G. Brijder (έπιμ.), Ancient Greek and Related Pottery. Proceedings of the
International Vase Symposium in Amsterdam 12-15 April 1984, Amsterdam 1984, σ. 102 σημ. 1-2,
οπου έκφράζεται ή άποψη δτι τό άγγειο στήν άρχαιότητα άποκαλοΰνταν σκύφος.

1038. Γιά τόν λόγο αύτό ό Schilbach (ο.π. [σημ. 1031], σ. 57 κ.έ.) χρησιμοποιεί εύστοχα τόν
δρο Steilwandschalen.

1039. U. Knigge, Untersuchungen bei den Gesandtenstelen im Kerameikos zu Athen, AA
1972, σ. 603 άρ. 9 είκ. 23 άρ. 3,24 άρ. 3,25 άρ. 3 (γιά τήν ένσφράγιστη διακόσμηση).
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γικό όριο ζωής του δέν ύπερβαίνει τό πέρασμα άπό τον 4ο στον 3ο αί. π.Χ.1040

Ό τύπος στή Λούτσα έκπροσωπεΐται άπό τέσσερα δείγματα. Τρία άπό αύτά
μπορούν, μέ βάση τις τυπολογικές τους ομοιότητες πρός τό άνάλογο ύλικό
τής Αγοράς, νά χρονολογηθούν στο διάστημα μεταξύ τού 430 π.Χ. και τού 420
π.Χ.1041 Ό Κ 191 σώζει τή μία άπό τις πεταλόσχημες λαβές του. Τά άλλα δύο
δείγματα (Κ 192, Κ 193) σώζουν μικρό τμήμα άπό τό χαρακτηριστικό κάθετο
χείλος. Πέρα άπό οικιστικά σύνολα και τάφους, ό τύπος αύτός (ή οί άπομιμή-
σεις του) είναι γνωστός και άπό ιερά, όπως δείχνει ή περίπτωση τοϋ ιερού τής
Νεμέσεως στόν Ραμνούντα1042 και τοϋ Καβειρίου στή Θήβα1043.

β. Φιάλες μόνωτες τοϋ τύπου one handler τής άθηναϊκής Αγοράς (Κ 194 - Κ 196)

Οί Κ 194 - Κ 195 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναού. Ό Κ 196 βρέθηκε στήν
έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 194 (Λ 192, άρ. 4) - Θραύσμα δακτύλιο- λανο (5 YR 3/1 very dark gray), άμαυρόχρωμο

σχημης βάσης άρχικά μόνωτης φιάλης· πίν. γάνωμα έσωτερικά καΐ έξωτερικά.

54. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,016 μ. διάμ. βάσ. περ. Κ 196 (Σακκούλα: «"Οστρακα έκ τής έπιχώ-

0,070 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός έρυ- σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναού», άρ.

θροκάστανος (5 YR 6/4 light reddish brown). 32) - Θραΰσμα βάσης και τοιχώματος

Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό, στιλπνό γάνωμα έσω- άρχικά μόνωτης φιάλης· πίν. 54. - Ύψ. μέγ.

τερικά και έξωτερικά. σωζ. 0,018 μ. διάμ. βάσ. 0,060 μ. Δακτυλιό-

Κ 195 (Λ 192, άρ. 6) - Θραΰσμα δακτυλι- σχημη βάση. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτο-

όσχημης βάσης και καμπύλου τοιχώματος κάστανος. Ε: πορτοκαλόχρωμη. ΕΠ: άραιό

άρχικά μόνωτης φιάλης· πίν. 54. - Ύψ. μέγ. λευκό. EE: μελανό γάνωμα έσωτερικά. Δ: δύο

σωζ. 0,016 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,060 μ. Π: Πυ: γραπτοί ομόκεντροι κύκλοι στό κάτω τμήμα

λεπτόκοκκος, καθαρός, πορτοκαλόχρωμος (5 τής βάσης του και ϊχνη όλόβαφου, μελανού

YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: φαιομέ- κύκλου στό κέντρο της.

Ή δακτυλιόσχημη βάση τών Κ 194 - Κ 196 βρίσκει τά παράλληλά της σέ
μόνωτα φιαλίδια τής έποχής τού πελοποννησιακού πολέμου1044.

1040. Σ. Δρουγου - Γ. Τουρατςογλου, Τά χρονολογημένα σύνολα έλληνιστικής κεραμικής
άπό τή Μακεδονία, σέ: ΈλλΚερ, σ. 131, οί όποιοι ύποστηρίζουν μιά έμφατική διάδοση τοΰ σχή-
ματος στή βόρεια 'Ελλάδα.

1041. Γιά τόν Κ 192 πρβ. Agora XII, άρ. 543 (περ. 420 π.Χ.)· γιά τόν Κ 193 πρβ. αύτόθι, άρ. 532
(περ. 430 π.Χ.). Γιά τή διαμόρφωση τοΰ χείλους τού Κ 195 βλ. αύτόθι, σ. 273 άρ. 541 είκ. 6· γιά τις
λαβές και τις διαστάσεις αύτόθι, άρ. 538 είκ. 6 (και τά δύο άπό σύνολα τοΰ 420 περ. π. Χ.).

1042. Αποθήκες άρχαιοτήτων Ραμνοΰντος.

1043. Kabirenheiligtum III, σ. 39,133 άρ. 217,219 πίν. 12.

1044. Πρβ. κάτι σάν Agora XII, σ. 290 άρ. 765 είκ. 8 (περ. 430 π.Χ.). Γιά τόν Κ 195 πρβ. αύτό-
θι, σ. 290 άρ. 755 είκ. 8 (περ. 400 π.Χ.).
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γ. Άωτη φιάλη μέ έξω νεΰον χείλος του τύπου bowl:outturned rim τής

άθηνάίκής Αγοράς (Κ 197)

Ό Κ 197 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναού.

Κ 197 (Λ 119, άρ. 7) - Θραΰσμα δακτύλιο- βάσ. περ. 0,080 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδό-
σχημης βάσης φιάλης μέ άρχικά έξω νεΰον χρωμος (5 YR 7/4 pink). Ε: τδ ϊδιο. EE: μελανό
χείλος· πίν. 55. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,012 μ. διάμ. στιλβωμένο γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.

Ό Κ 197 έντάσσεται σέ αύτή τήν κατηγορία λόγω τής κλίσης πού παρουσιά-
ζουν τά τοιχώματά του. Ή έντονη παρουσία τών άωτων φιαλιδίων μέ έξω νεΰον
χείλος κάνει τήν έμφάνισή της στά τέλη τοΰ 5ου αί. π.Χ. και φτάνει έως και τήν
έλληνιστική έποχή. Πρόκειται γιά άνοικτά άγγεΐα τών όποιων ή τυπολογική
σχέση μέ τά πινάκια ύποδηλώνει ότι αύτά πρέπει νά περιείχαν περισσότερο στε-
ρεές και λιγότερο ύγρές ούσίες1045. Βάσει τυπολογικών παραλληλισμών μέ ολό-
κληρα άγγεΐα άπό τήν Αγορά τών Αθηνών ό Κ 197 μπορεί νά χρονολογηθεί
στήν έποχή τοΰ πελοποννησιακού πολέμου1046.

δ. Άλλη άωτη φιάλη μέ χείλος πού στρέφεται πρός τά μέσα (Κ 198)

Ό Κ 198 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τού ναοΰ.

Κ 198 (Λ 166, άρ. 6) - Θραΰσμα έσω νεύ- λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
οντος χείλους και καμπύλου τοιχώματος φι- reddish yellow). Ε: τδ 'ίδιο. EE: μελανό στιλ-
άλης· πίν. 55. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,026 μ. Π: Πυ: βωμένο γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.

Ό Κ 198 έντάσσεται τυπολογικά σέ μιά όχι ιδιαίτερα συνηθισμένη στήν
Άττική κατηγορία άωτων φιαλών τοΰ 5ου αί. π.Χ., ή όποία έχει πολύ λεπτότε-
χνα, βαθιά καί καμπύλα τοιχώματα, καθώς καί ψηλή βάση1047.

Φιαλίδια καί άλατοδοχεϊα (Κ 199 - Κ 201)

α. Άωτα φιαλίδια τοΰ τύπου small bowl:later and light τής άθηναϊκής

Αγοράς (Κ 199)

Ό Κ 199 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 199 (Λ 192, άρ. 3) - Θραΰσμα δακτύλιο- brown). Ε: τό ϊδιο. EE: στιλπνό, μελανό (10 YR

σχημης βάσης μικρού φιαλιδίου τοΰ τύπου 2/1 black) γάνωμα έσωτερικά κα'ι έξωτερικά.

small bowl: later and light· πίν. 55. - Ύψ. Δ: έξωτερικής έπιφάνειας βάσης: έναλλαγή

0,012 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,060 μ. Π: Πυ: λεπτό- πλατύτερων κα'ι στενότερων ομόκεντρων

κοκκος, ροδόφαιος (2.5 YR 7/4 light reddish μελανών κύκλων.

1045. Αύτόθι, σ. 128.

1046. Αύτόθι, σ. 291 άρ. 779 είκ. 8 (περ. 430 π.Χ.).

1047. Αύτόθι, σ. 130,294 άρ. 814 είκ. 8 (450-430 π.Χ.).
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Ό Κ 199 έντάσσεται στήν κατηγορία των άωτων φιαλιδίων τοϋ τύπου small
bowl: later and light τής Αγοράς. Πρόκειται γιά χαμηλό και πλατύ φιαλίδιο, τοϋ
οποίου τό χαρακτηριστικό γνώρισμα συνίσταται σέ ένα λεπτό έξόγκωμα στό
κάτω τμήμα τής δακτυλιόσχημης βάσης. Ό τύπος αύτός τών φιαλιδίων είναι
πολύ άγαπητός στήν Αθήνα, άν καί έχει μικρή χρονική διάρκεια. Πρωτοεμφανί-
ζεται γύρω στά 430 π.Χ. καί φτάνει μέχρι τίς αρχές τοϋ 4ου αί. π.Χ.1048 Βάσει τυ-
πολογικών παραλλήλων, ό Κ 199 μπορεί νά χρονολογηθεί στό δ' τέταρτο τοΰ
5ου αί. π.Χ.1049

β. Άλατοδοχεία μέ καμπύλο σώμα τοΰ τύπου saltcellar:echinus wall τής

άθηναϊκής Αγοράς (Κ 200)

Ό Κ 200 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοΰ ναού.

Κ 200 (Λ 174) - Θραΰσμα έσω νεύοντος περ. 0,060 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χείλους καί καμπύλου τοιχώματος άλατοδο- χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο.
χείου· πίν. 55. - 'Ύψ. μέγ. σωζ. 0,017 μ. διάμ. χείλ. EE: μελανά γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.

Διαμόρφωση καί πάχος τών άνω τοιχωμάτων τοΰ Κ 200 ύποδηλώνουν ότι
τό μικρό αύτό άγγεΐο άρχικά είχε μάλλον έπίπεδη βάση καί μπορεί νά χρονολο-
γηθεί στά τέλη τού 5ου αί. π.Χ.1050

γ. Άλατοδοχεΐο μέ δακτυλιόσχημη βάση τοΰ τύπου saltcellar footed τής

άθηναϊκής Αγοράς και συναφές σχήμα (Κ 201)

Ό Κ 201 στις έπιχώσεις τοΰ ναοϋ.

Κ 201 (Λ 108) - Θραΰσμα δακτυλιόσχημης μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα σέ ολόκληρη

βάσης καί τοιχώματος μεγάλου άλατοδοχείου τήν έσωτερική καί έξωτερική του έπιφάνεια,

(;) ή πυξίδας· πίν. 55. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,054 μ. καθώς καί στό σημείο έδρασης τής δακτυλιό-

διάμ. βάσ. περ. 0,080 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σχημης βάσης. Τό χρώμα τοΰ πηλοΰ έχει μόνο

καθαρός άπό προσμείξεις, πορτοκαλόχρω- τό έξωτερικό τμήμα τοΰ πυθμένα,
μος (5 YR 7/8 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE:

Είναι δύσκολο νά βρεθούν παράλληλα γιά τόν Κ 201, πού τυπολογικά μοιά-
ζει μέ μεγάλο άλατοδοχεΐο. Μιά χρονολόγηση στόν 5ο αί. π. Χ. φαίνεται λογική
λόγω τής διαμόρφωσης τής βάσης του, πού βρίσκει άντιστοιχίες σέ άττικούς
σκύφους τύπου Α τής περιόδου1051.

1048. Αύτόθι, σ. 134.

1049. Αύτόθι, σ. 298 άρ. 870 είκ. 9 (425-400 π.Χ.)

1050. Αύτόθι, σ. 301 άρ. 914 είκ. 9 (425-400 π.Χ.).

1051. Αύτόθι, σ. 302 άρ. 942 είκ. 9 (425-400 π.Χ.).
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Κρατήρας (Κ 202)

Κωδωνοειδής κρατήρας. Ό Κ 202 βρέθηκε στή βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ.

Κ 202 (Λ 96, άρ. 1) - Θραΰσμα βάσης κωδωνο- Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό, κατά τόπους έρυθρο-

ειδοΰς κρατήρα· πίν. 55 - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,039 κάστανο, στιλβωμένο γάνωμα έξωτερικά.

μ. διάμ. βάσ. περ. 0,140 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, Αφημένη στό χρώμα τοΰ πηλοΰ είναι ή έσωτε-

πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). ρική του έπιφάνεια και ό δακτύλιος τής βάσης.

Τό σχήμα τοϋ κωδωνοειδοϋς κρατήρα είναι γενικά σπάνιο στή μελαμβαφή
κεραμική, πολύ συχνό δέ στήν έρυθρόμορφη1052. Τό θραΰσμα Κ 202 κατατάσ-
σεται στή μελαμβαφή άπλώς και μόνο λόγω έλλειψης στοιχείων διακόσμησης
στο σωζόμενο δείγμα. Παρόμοιες διαμορφώσεις βάσεων μέ αύτήν τοϋ Κ 202
εΐναι τυπικές γιά κρατήρες τοϋ τέλους τοϋ 5ου αί. π.Χ.1053 Έρυθρόμορφοι
κωδωνοειδείς κρατήρες τής ώριμης κλασικής έποχής είναι πάντως άρκετά
συχνοί σέ ιερά τής Αττικής1054.

ΧΡΗΣΤΙΚΗ

Κλειστά σχήματα
'Υδρία (Κ 203)

Ό Κ 203 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 203 (Α 189) - Θραΰσμα δακτυλιόσχημης λίγα λευκά, καστανά και μελανά πετραδάκια

βάσης και κάτω τοιχώματος ύδρίας· πίν. 55. - μήκους εως 0,003 μ., πού έχουν προκαλέσει

Ύψ. μέγ. σωζ. 0,022 μ. διάμ. βάσ. 0,104 μ. Π: σκασίματα στήν Ε. τοΰ πηλοΰ. Ε: άνοικτοκά-

Πυ: πορώδης, γκρίζος (10 YR 6/1 gray). Πε- στανος (10 YR 7/4 very pale brown),
ριέχει μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας και

Τό όστρακο Κ 203 σώζει μέρος τοϋ κάτω τοιχώματος και τή βάση μεγάλου
κλειστοϋ άγγείου. Άνήκει προφανώς σέ ύδρία. Ένα πολύ καλό παράλληλο ώς
προς τό σχήμα και τις διαστάσεις προέρχεται άπό σύνολο τοϋ 425-400 π.Χ. τής

1052. Αύτόθι, σ. 55.

1053. Γιά παράδειγμα, R. Ε Sutton Jr, Ceramic Evidence for Settlement and Land Use
in the Geometric to Hellenistic periods, σέ: J. F. Cherry - ]. L. Davis - E. Mantzourani (έπιμ.),
Landscape Archaeology as Long-Term History. Northern Keos in the Cycladic Islands, Monumenta
Archaeologica, 16, Berkeley 1991, a. 11, 6 είκ. 5.2 άρ. 7-14 και 58.2 (Κέα)· Agora XII, άρ. 60 (420
π.Χ.).

1054. Πρβ., γιά παράδειγμα, Schörner, ο.π. (σημ. 896), σ. 33 είκ. 15 (σπήλαιο Πανός στή
Βάρη) και Graef - Langlotz, Akropolis II, άρ. 751-753 (Ακρόπολη).
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άθηναϊκής Αγοράς. Ή ύδρία αύτή άπό τήν Αγορά ώστόσο έχει μελαμβαφή ται-
νία στό πόδι της1055.

Αμφορείς (Κ 204 - Κ 208)

Χρηστικοί άμφορείς μέ ραδινές άναλογίες τοϋ τύπου τής οικίας τοϋ Δέμα-
τος. Οί Κ 204 - Κ 207 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Κ 208 στίς έπιχώ-
σεις τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοΰ.

Κ 204 (Λ 161) - Θραΰσμα κάθετης λαβής ώο-
ειδοΰς τομής άμφορέα· πίν. 56 - Ύψ. μέγ. σωζ.
0,089 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρω-
μος (5 YR 6/8 reddish yellow). Άρκετή ποσό-
τητα άσημένιας μίκας καί μικρών πέτρινων
έγκλεισμάτων γκρίζου, πορτοκαλόχρωμου
καί λευκοΰ χρώματος καί μήκους περ. 0,001 μ.
Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: λευκόφαιο.
Κ 205 (Α 130) - Θραΰσμα κάθετης λαβής
άμφορέα μέ πλατιά ώοειδή τομή- πίν. 56 -
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,052 μ. πλ. περ. 0,050 μ. πάχ.
περ. 0,032 μ. Π: Πυ: πορτοκαλόχρωμος (5 YR
7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: λευκοπρά-
σινο (2.5 Υ 8/2 pale yellow).
Κ 206 (Α 164, άρ. 9) - Θραΰσμα λαβής
άμφορέα· πίν. 56 - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,055 μ.
διάμ. λαβής μέγ. 0,032 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
έλαφρά πορώδης, πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR

7/6 reddish yellow), μέ λίγη άσημένια μίκα
καί μικρά λευκά καί καστανά πέτρινα έγκλεί-
σματα μήκους 0,001 μ. Ε: τό 'ίδιο.
Κ 207 (Λ 109, άρ. 25) - Θραΰσμα λαβής
άμφορέα· πίν. 56 - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,057 μ. Φέ-
ρει δύο άμυδρές κάθετες νευρώσεις. Π: Πυ:
έλαφρά πορώδης, πορτοκαλόχρωμος (5 YR
6/8 reddish yellow). Περιέχει μικρή ποσότητα
άσημένιας μίκας καί μικρά λευκά πετραδάκια
μήκους μεταξύ 0,001 καί 0,002 μ. Ε: τό ϊδιο.
Κ 208 (Σακκούλα: «'Όστρακα έκ τής έπιχώ-
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 39)
- Θραΰσμα χείλους καί λαιμού άμφορέα· πίν.
56 - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,072 μ. διάμ. χείλ. περ.
0,140 μ. 'Επίπεδο χείλος. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Περιέχει άρκετή ποσότητα άσημένιας μίκας.
Ε: τό ϊδιο.

Τόσο τά θραύσματα τών λαβών άμφορέων Κ 204 - Κ 207 όσο καϊ τό άνω
τμήμα τού άμφορέα Κ 208 βρίσκουν παράλληλα σέ χρηστικούς άμφορεϊς άπό
τήν οικία τού Δέματος1056, στή βόρεια Αττική, πράγμα πού συνηγορεί ύπέρ μιάς
χρονολόγησης τών δειγμάτων στήν περίοδο τού πελοποννησιακού πολέμου1057.
Τό ότι πρόκειται γιά ομοιογενή όμάδα προκύπτει άλλωστε και άπό τήν ομοιο-
γένεια τών χρωματικών έπιπέδων τού πηλοΰ τους (Παράρτημα I, διάγραμμα 19,
άρ. Κ 204-Κ 208).

1055. Agora XII, άρ. 1586 είκ. 13.

1056. Γιά τούς Κ 204 - Κ 206 καί Κ 208 πρβ. Jones, Dema House, είκ. 10 άρ. 61· γιά τόν Κ 207
πρβ. αύτόθι, είκ. 10 άρ. 60· γιά τόν Κ 208 αύτόθι, είκ. 64.

1057. Ή διάρκεια κατοίκησης τής οικίας τοΰ Δέματος περιλαμβάνει τό διάστημα άπό τό
431 π.Χ. έως τό 413 π.Χ. περίπου, πρβ. Jones, Dema House, σ. 75 κ.έ.· L. Raselli-Nydegger, Die
Ausgrabung auf dem Grundstück Xirojiannis in Atalante. Ein Beitrag zur spätklassischen und
römischen Siedlungskeramik, AM, 111,1996, σ. 248.
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'Ιγδίο (Κ 209)

Ό Κ 209 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοΰ ναοΰ.

Κ 209 (Λ 109, άρ. 19) - Άνω τμήμα ιγδίου· πρός τά κάτω. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός,

πίν. 57. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,027 μ. διάμ. χείλ. άνοικτέρυθρος (10 R 6/6 light red). Περιέχει

περ. 0,160 μ. Τό χείλος φέρει διπλή (τριπλή) λίγα πετραδάκια καστανού χρώματος μήκους

νεύρωση στήν άνω του έπιφάνεια πού γέρνει 0,002 μ. Ε: τό ϊδιο.

Όπως στήν περίπτωση τών αμφορέων Κ 204 - Κ 208, έτσι καί στήν περί-
πτωση τοΰ ιγδίου Κ 209 το καλύτερο παράλληλο προέρχεται άπό τήν οικία τοΰ
Δέματος1058, πράγμα πού καί έδώ συνηγορεί ύπέρ μιάς χρονολόγησης τοΰ δείγ-
ματος άπό τή Λούτσα στήν περίοδο τοΰ πελοποννησιακού πολέμου. Ακριβώς
αύτήν τήν περίοδο τό ιγδίο (γουδί) λεγόταν, όπως γνωρίζουμε άπό τις κωμω-
δίες τού Αριστοφάνη, «θυεία»1059. Ή παρουσία ιγδίων σέ ιερά σύνολα είναι συ-
νηθισμένη, όπως δείχνουν τά σχετικά εύρήματα άπό ιερά τής Ήρας, τής Δή-
μητρας, τής Αρτέμιδος καί τής Αφροδίτης, άλλά καί τοΰ Απόλλωνος καί τοΰ
Ασκληπιού1060. 'Εκεί έρμηνεύονται, συνήθως, ώς κατάλοιπα τής παρασκευής τε-
λετουργικών γευμάτων ή ιαματικών μειγμάτων1061.

Πώμα (Κ 210)

Ό Κ 210 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τού ναοϋ.

Κ 210 (Λ 178, άρ. 1) - Συμπαγές κομβιό- 0,029 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,046 μ. Π: Πυ: λεπτό-
σχημο πώμα, ϊσως λεκανίδας, μέ στρογγυλή κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 6/8). Ε: τό
άνω άπόληξη- πίν. 57. - Ακέραια σωζόμενο. "Υψ. ϊδιο.

«Άμφικωνικά» πώματα τοϋ τύπου τοΰ Κ 210 μέ έντονη κοίλανση στίς πλευρές
έμφανίζονται σέ άγγεΐα χρηστικών καί μαγειρικών κατηγοριών στήν άθηναϊκή
Αγορά, τά όποια βρέθηκαν σέ συνάφειες τοΰ τέλους τοΰ 5ου αί. π.Χ.1062 Κατά συ-
νέπεια καί ό Κ 210, ό όποιος έπιπλέον έχει ένα προεξέχον, έπιπεδωμένο άνω άκρο,
μπορεί νά χρονολογηθεί στήν ύστερη κλασική έποχή.

1058. Jones, Dema House, είκ. 11 άρ. 77.

1059. Αριστοφάνους, Ειρήνη, στ. 228,230. Περαιτέρω παραπομπές στις άρχαίες πηγές παρα-
θέτει ή Α. ViLLiNG, The Daily Grind of Ancient Greece: Mortars and Mortaria between Symbol
and Reality, σέ: Shapes and Uses, a. 321 σημ. 12.

1060. Villing, δ. π. (σημ. 1059), σ. 322 μέσημ. 17.

1061. Αύτόθι, σ. 322,332.

1062. Χρηστική κατηγορία: Agora XII, σ. 346 άρ. 1558 πίν. 69 (λεκανίδα, περ. 420-400
π.Χ.)· μαγειρική: αύτόθι,σ. 228,374 άρ. 1979 πίν. 95 (λοπάδια,425-400 π.Χ.).
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ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Πύραυνο (Κ 211)

Ό Κ 211 βρέθηκε στις έπιχώσεις μεταξύ τοϋ ναού και τού κυκλικού κτίσματος.

Κ 211 (Σακκούλα: «Λούτσα 24.11.1957.
Όστρακα έκ τών έπιχώσεων μεταξύ τοΰ
ναού και τοΰ κυκλικού κτίσματος», άρ. 10) -
Θραΰσμα άπό ψηλό, κοίλο στο έσωτερικά του,
ύπόστατο μαγειρικού σκεύους (έσχάρας;)·
πίν. 57. - 'Ύψ. μέγ. σωζ. 0,030 μ. διάμ. βάσης

περ. 0,090 μ. Π: Πυ: πορώδης, γκρίζος, μέ
μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας καί λευκά
πετραδάκια μήκους εως 0,003 μ. Ε: οπου δια-
κρίνεται: άνοικτοκάστανος (7.5 YR 6/3 light
brown). Έντονα ϊχνη καύσης στήν έξωτερική
του έπιφάνεια.

Τά έντονα ϊχνη καύσης στήν έξωτερική έπιφάνεια τού οστράκου Κ 211 καϊ
τό γεγονός ότι βρίσκει τυπολογικά παράλληλα στήν άθηναϊκή Αγορά1063 οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι προέρχεται άπό ύπόστατο πυραύνου πού χρονολο-
γείται στήν κλασική έποχή.

Περίοδοι 7-8 "Ωριμη κλασική εως ϋστερη κλασική/πρώιμη ελληνιστική
εποχή

ΑΤΤΙΚΗ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΗ

Ανοικτό άγγεΐο άβέβαιου τύπου (Κ 212)
Ό Κ 212 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναού.

Κ 212 (Λ 142) - Θραΰσμα τοιχώματος άνοι- τό ϊδιο. EE: έσωτερική έπιφάνεια καλυμμένη

κτοϋ άγγείου ϊσως άποδης κύλικας· πίν. 57. μέ μελανό στιλβωμένο γάνωμα. Β: μελανή. Δ:

- Ύψ. σωζ. 0,033 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορ- (έξωτερικά): σώζονται πέντε φύλλα άνθεμίου.
τοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε:

Σχήμα και διακόσμηση τού Κ 212 τοποθετούν χρονολογικά τό θραύσμα στά
τέλη τού 5ου/άρχές 4ου αί. π.Χ.1064

1063. Αύτόθι, άρ. 2031 (άπό σύνολο πού άνήκει στό διάστημα περ. 420-390 π.Χ.).

1064. Πρβ. ενα παρόμοιο έρυθρόμορφο θραΰσμα άπό άποδη κύλικα, ή όποία βρέθηκε είσηγ-
μένη στήν Καρχηδόνα και τοποθετήθηκε χρονικά στήν ϊδια περίοδο: G. Trias, Greek Pottery
from Carthage. German Mission, σέ: F. Rakob (έπιμ.), Karthago III. Die deutschen Ausgrabungen
in Karthago, Mainz 1999, σ. 280 άρ. 78 είκ. 9 άρ. 78 πίν. 30 άρ. 78, άστρωματογράφητο.
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ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ

Σκύφος (Κ 213)

Σκύφος μέ έσω νεΰον χείλος· βρέθηκε στή βόρεια πλευρά του ναοϋ.

Κ 213 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώσε- λόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο.

ως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 28) - EE: μελανό γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά

Θραΰσμα εσω νεύοντος χείλους καϊ τοιχώμα- πλήν στενής ταινίας στό έσωτερικό τοΰ χεί-

τος σκύφου· πίν. 57. - "Υψ. σωζ. 0,023 μ. Έσω λους, πού εΐναι άφημένη στό χρώμα τοΰ πηλοΰ.
νεΰον χείλος. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκα-

Τό χαρακτηριστικό στοιχείο τοϋ Κ 213 είναι ότι, πέρα άπό τό σύνηθες με-
λανό γάνωμα έξωτερικά και έσωτερικά, φέρει μία στενή ταινία στό έσωτερικό
τού χείλους πού είναι άφημένη στό χρώμα τοϋ πηλοϋ. Ό συνδυασμός διακό-
σμησης και σχήματος άπαντά στήν Αγορά σέ άρχαιολογικές συνάφειες τοϋ 400
περίπου π.Χ.1065

Φιάλη (Κ 214)

'Άωτη φιάλη μέ διαγραφόμενο σαφώς, έλαφρά έξω νεϋον, στρογγυλεμένο
χείλος· βρέθηκε στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 214 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ- 0,031 μ. διάμ. χείλ. 0,240 μ. Απαρτίζεται άπό

σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 14) δύο συνανήκοντα τεμάχια. Ημισφαιρικό

- Φιαλίδιο μέ διαγραφόμενο σαφώς, έλαφρά σχήμα. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός γκρίζος

έξω νεΰον, στρογγυλεμένο χείλος, άποσπα- (5 Υ 6/1 gray). Ε: τό'ίδιο. EE: μελανό στίλβω-

σματικά σωζόμενο· πίν. 57. - Ύψ. μέγ. σωζ. μα έσωτερικά και έξωτερικά.

Τό σχήμα τοϋ Κ 214 δέν φαίνεται νά άπαντά στήν Αθήνα. "Ενα πολύ καλό
παράλληλο τόσο όσον άφορά τό σχήμα μέ τό διογκωμένο χείλος όσο και τή
σύσταση τού πηλοϋ, τό στιλβωμένο γάνωμα και τό μέγεθος άπαντά ώστόσο
στο Καβείριο τής Θήβας, όπου χρονολογήθηκε στά τέλη τοϋ 5ου έως τΙς άρχές
τοϋ 4ου αί. π.Χ.1066

1065. Agora XII, άρ. 322 (περ. 400 π.Χ.).

1066. Kabirenheiligtum III, σ. 37,133 άρ. 195 πίν. 11.
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ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Χύτρες/λοπάδια (Κ 215 - Κ 216)

Ό Κ 215 βρέθηκε στή νότια πλευρά
ΒΔ πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 215 (Λ 34, άρ. 1) - Άνω τμήμα ταινιωτής
λαβής χύτρας- πίν. 57. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,019 μ.
πλ. μέγ. 0,035 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, έλαφρώς
πορώδης, άνοικτέρυθρος (2.5 YR 6/8 light red).
Σχετικά μεγάλη ποσότητα άσημένιας μίκας.
Ε: τό 'ίδιο.

Κ 216 (Σακκούλα: «3.12.1957. ΒΔ πλευρά τοΰ

τοϋ ναοϋ. Ό Κ 216 στις έπιχώσεις τής

ναοΰ», άρ. 4) - Θραΰσμα κυλινδρικής λαβής
λοπαδίου ή χύτρας· πίν. 57. - Μήκ. σωζ. 0,058 μ.
διάμ. 0,012 μ. Π: Πυ: πορώδης, μαυρισμένος
άπό τή φωτιά. Περιέχει μικρή ποσότητα άση-
μένιας μίκας. Ε: δπου διακρίνεται: έρυθροκά-
στανος (5 YR 4/3 reddish brown).

Ή ταινιωτή λαβή Κ 215 προέρχεται άπό τον χαρακτηριστικό τύπο χύτρας
τής ύστερης κλασικής έποχής1067. Ό Κ 216 πρέπει να άποτελοϋσε άρχικά τή
λαβή λοπαδίου τής ίδιας περιόδου1068.

Περίοδος 8 "Υστερη κλασική και πρώιμη ελληνιστική έποχή
ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΗ
Κλειστά σχήματα

Παναθηναϊκοί αμφορείς (Κ 217 - Κ 227)

Οί Κ 217 - Κ 222 βρέθηκαν στίς 3.12.1957 στή ΒΔ πλευρά τοϋ ναοϋ. Οί Κ 223 -
Κ 227 βρέθηκαν στά μπάζα τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 217α (Σακκούλα: «3.12.1957. ΒΔ πλευρά μέγ. σωζ. 0,037 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,045 μ. Π: Πυ:
τοΰ ναοΰ», άρ. 6) - Θραΰσμα τοιχώματος λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
ώμου άπό τήν α' όψη παναθηναϊκού άμφο- reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. Β: μελανή κατά τό-
ρέα· πίν. 58, 147. - Διαστ. σέ άνάπτυγμα: ΰψ. πους καστανομέλανη. Δ: σώζεται τμήμα τοΰ

1067. Γ. Α. Ζάχος, Μαγειρικά σκεύη άπό τήν Κέα. 'Ονοματολογία - Τυπολογία - Έξέλιξη -
Χρονολόγηση, σέ: Κέα - Κύθνος άρ. 4 (Κέα, β' μισό 4ου αί. π.Χ.)· Μετρό (προθήκη στάση Πανεπι-
στήμιο, 5ος ή τέλη 5ου αί. π.Χ.)· Kabirenheiligtum III, σ. 73,142 άρ. 507 πίν. 26 (Καβείριο Θηβών, δ'
τέταρτο 5ου αί. π.Χ.).

1068. Πρβ. Kabirenheiligtum III, σ. 143 άρ. 560 πίν. 30 (λοπάδιο, β' τέταρτο 4ου αί. π.Χ.), 142
άρ. 518 πίν. 27 (χύτρα, β' μισό 4ου αί. π.Χ.) (Καβείριο Θηβών). Πρβ. καί Agora XII, σ. 374 άρ.
1966 (περ.425-400 π.Χ.), άρ. 1968 (περ. 375-325 π.Χ.), άρ. 1970 (περ. β' μισό τοΰ 4ου αί. π.Χ.) -
δλα στόν πίν. 95.
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ίματιδίου, πού πέφτει ακριβώς κάτω άπό τό
μή σωζόμενο άριστερό χέρι τής Αθηνάς (προς
τα δεξιά), μέ τις πτυχώσεις νά άποδίδονται μέ
ολόισιες έγχαράξεις καθώς και τμήμα άπό τό
έσωτερικό κάτω μέρος τής άσπίδας της, τοΰ
όποιου ή άντυγα διακοσμείται μέ έπάλληλα
ήμικύκλια. "Ολα τά διακοσμητικά στοιχεία
ύποδηλώνονται μέ έγχαράξεις.
Κ 217β (Σακκούλα: «3.12.1957. ΒΔ πλευρά
τοΰ ναού», άρ. 6) - Θραΰσμα έλαφρά καμπύ-
λου τοιχώματος άπό α' όψη παναθηναϊκού
άμφορέα- πίν. 58,147. - Διαστ. σέ άνάπτυγμα:
ύψ. μέγ. σωζ. 0,052 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,071 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR
7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. Β: μελανή κατά
τόπους καστανομέλανη. Δ: σώζεται τό μπρο-
στινό τμήμα άπό τό κυρίως σώμα τής Αθηνάς,
δπου οί λεπτομέρειες τοΰ χιτώνα της άποδί-
δονται μέ έγχαράξεις.

Κ 217γ (Σακκούλα: «3.12.1957. ΒΔ πλευρά
τοΰ ναοΰ», άρ. 6) - Θραΰσμα έλαφρά καμπύ-
λου τοιχώματος άπό α' οψη παναθηναϊκού
άμφορέα· πίν. 58,147. - Διαστ. σέ άνάπτυγμα:
ύψ. μέγ. σωζ. 0,081 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,086 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR
7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. Β: μελανή κατά
τόπους καστανομέλανη. Δ: σώζεται τό μπρο-
στινό κάτω τμήμα άπό τόν μακρύ χιτώνα τής
Αθηνάς μέ έγχαράξεις γιά τήν άπόδοση τών
πτυχώσεων.

Κ 218 (Σακκούλα: «3.12.1957. ΒΔ πλευρά τοΰ
ναοΰ», άρ. 8) - Θραύσμα τοιχώματος ώμου
άπό τήν α' οψη παναθηναϊκού άμφορέα- πίν.
147. - Διαστ. σέ άνάπτυγμα: ύψ. μέγ. σωζ.
0,047 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,057 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: έξωτερικά: έρυθροκά-
στανο (2.5 YR 4/4 reddish brown) γάνωμα,
έσωτερικά: έρυθρό (2.5 YR 4/6 red). Β: μελανή,
κατά τόπους καστανομέλανη, άμαυρόχρωμη.
Δ: σώζονται δύο ήμικύκλια άπό τό δεξί, έξωτε-
ρικό τμήμα τής άσπίδας τής Αθηνάς και τμήμα
γυναικείας άγαλματικής μορφής πρός τά αρι-
στερά, μέ τις πτυχώσεις τοΰ κορμοΰ τοΰ ένδύ-
ματος νά άποδίδονται μέ άκτινωτές έγχαρά-
ξεις. Μέ κυματοειδή έγχάραξη ύποδηλώνεται
τό κάτω μέρος τοΰ ένδύματος.

Κ 219 (Σακκούλα: «3.12.1957. ΒΔ πλευρά τοΰ
ναοΰ», άρ. 7) - Θραΰσμα τοιχώματος άπό τή
β' όψη άνω τμήματος κοιλιάς παναθηναϊκού
άμφορέα- πίν. 58, 147. - Διαστ. σωζ. 0,040 x
0,034 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρω-
μος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. Β:
μελανή στιλπνή, καλύπτει ολόκληρη τή σω-
ζόμενη έπιφάνεια τοΰ θραύσματος. Δ: σώζεται
τμήμα άπό τό κάτω μέρος τοΰ λαιμού και τής
ράχης άλογου πρός τά άριστερά. Οί άνατο-
μικές λεπτομέρειες και τά λουριά τοΰ άλογου
άποδίδονται μέ κυματοειδείς έγχαράξεις.
Κ 220 (Σακκούλα: «3.12.1957. ΒΔ πλευρά τοΰ
ναοΰ», άρ. 7) - Θραΰσμα τοιχώματος άπό τή β '
οψη παναθηναϊκού άμφορέα- πίν. 58,147. - Δι-
αστ. σωζ. 0,056 x 0,028 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Ε: τό ϊδιο. Β: μελανή στιλπνή βαφή καλύπτει
ολόκληρη τή σωζόμενη έπιφάνεια τού θραύ-
σματος πλην μικρότατου τμήματος πάνω άρι-
στερά, πού ορίζεται μέ έγχάρακτη ήμικυκλική
γραμμή καϊ είναι άφημένο στό χρώμα τοΰ πη-
λοΰ. Κάτω άριστερά σώζονται τμήματα δύο
ήμικυκλικών έγχαράξεων. Οί δύο αυτές έγχα-
ράξεις φαίνεται οτι άποδίδουν τό πίσω τμήμα
άλογου, ένώ ή έξηρημένη έγχάρακτη γραμμή
δηλώνει τό άνω τμήμα έρεισινώτου άρματος.
Κ 221 (Σακκούλα: «3.12.1957. ΒΔ πλευρά τοΰ
ναοΰ», άρ. 5) - Θραΰσμα έλαφρά καμπύλου
τοιχώματος άπό τή β' οψη παναθηναϊκού
άμφορέα- πίν. 59, 147. - Ύψ. σωζ. 0,053 μ. πλ.
μέγ. σωζ. 0,056 μ. Συγκολλημένο άπό δύο
τεμάχια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο.
Β: μελανή. Δ: σώζεται τό πίσω τμήμα σώματος
άλογου μέ τό άνω τμήμα τοΰ πίσω του ποδιού
σέ καλπασμό. Άπό πάνω διακρίνεται τό κάτω
τμήμα τής ούράς του. Κάτω άπό τό σωζό-
μενο τμήμα τοΰ άλογου διακρίνεται τμήμα τής
άκτίνας τοΰ τροχού τοΰ μή σωζόμενου άρματος
και μικρότερο τμήμα τού κεντρικού του άξονα.
Οί άνατομικές λεπτομέρειες τοϋ σώματος τοΰ
άλογου άποδίδονται μέ έγχαράξεις.
Κ 222 (Σακκούλα: «3.12.1957. ΒΔ πλευρά τοΰ
ναοΰ», άρ. 2) - Βάση σχήματος τόρου άπό πα-
ναθηναϊκό άμφορέα- πίν. 59, 148. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,067 μ. διάμ. βάσ. περ. [0,190 μ], Άποτε-
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λεΐται άπό δύο συνανήκοντα τεμάχια. Κοίλη
έσωτερικά, κυρτή έξωτερικά τομή. Βαθιά αύλά-
κωση στό άνω τμήμα τής βάσης. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό άμαυρόχρωμο
γάνωμα έξωτερικά πλήν οριζόντιας ταινίας πλ.
0,009 μ. στό σημείο τής αύλάκωσης καί πολύ
στενότερης (πλ. 0,002 μ.) στό κάτω τμήμα, στό
σημείο τής έδρασης, πού είναι άφημένες στό
χρώμα τής έπιφάνειας τοΰ πηλοΰ. Έσωτερική
έπιφάνεια χωρίς 'ίχνος επεξεργασίας.
Κ 223 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά-
ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 1) -
Θραΰσμα 'ίσιου τοιχώματος ώμου μέ 'ίχνη τοΰ
σπασίματος τής λαβής άπό τήν α' δψη πανα-
θηναϊκού άμφορέα· πίν. 59, 148. - "Υψ. σωζ.
0,033 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,070 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, σκληρός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: άνοικτή πορτοκαλόχρωμη.
Β: μελανή. Δ: σώζεται ντυμένη μικρή γυναι-
κεία μορφή (Νίκη;) πρός τά δεξιά. Ή μορφή,
άπό τήν όποία λείπει τό άνω τμήμα τοΰ κε-
φαλιού, τό κάτω τμήμα τοΰ ένδύματος καί τά
πόδια, φοράει χειριδωτό χιτώνα, μέ τίς πτυχές
του νά άποδίδονται μέ έγχαράξεις. Μέ τήν τε-
χνική τής έγχάραξης άποδίδονται έπίσης τά
μαλλιά, τά όποια φαίνεται δτι είναι μαζεμένα
σέ κρωβύλο, καί τά χαρακτηριστικά τοΰ προ-
σώπου. Τά γυμνά μέρη τοΰ σώματος καί τοΰ
προσώπου δηλώνονται μέ μαΰρο χρώμα. Καί
τά δύο χέρια τής μορφής έκτείνονται πρός τά
δεξιά. Τό άνέμισμα πρός τά πίσω τοΰ σωζόμε-
νου χιτώνα ύποδηλώνει δτι ή μορφή κινείται
μέ έντονο διασκελισμό. Στό άριστερά τοΰ
θραύσματος, δίπλα άκριβώς στό σημείο δπου
φαίνεται δτι έχει ξεκολλήσει ή λαβή, έχει τρέ-
ξει τό μαύρο χρώμα.

Κ 224 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά-
ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναού», άρ. 2β)
- Θραΰσμα τοιχώματος ώμου άπό τήν α' όψη
παναθηναϊκού άμφορέα· πίν. 59, 148. - Διαστ.
σωζ. (σέ άνάπτυγμα) 0,030 μ. χ 0,040 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. Β: μελανή. Δ: σώ-
ζεται τμήμα τοΰ ίματιδίου, πού πέφτει άπό τό
μή σωζόμενο άριστερό χέρι τής Αθηνάς (πρός
τά δεξιά), μέ τίς πτυχώσεις νά άποδίδονται

μέ ολόισιες έγχαράξεις καθώς καί μικρότατο
τμήμα άπό τό κάτω μέρος τής άσπίδας της, τό
όποιο στό σωζόμενο τμήμα τής παράστασης
σχηματίζει περίπου όρθή γωνία μέ τό ίματίδιο.
Κ 225 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά-
ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 2α)

- Θραύσμα τοιχώματος άπό τή β' όψη πανα-
θηναϊκού άμφορέα· πίν. 59, 148. - Ύψ. σωζ.
0,042 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,067 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, ροδόχρωμος (5 YR 8/4 pink). Ε: πορ-
τοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow). Β:
μελανή. Δ: σώζεται τό άνω τμήμα άγένειου
οπλίτη πρός τά άριστερά, μέ τό κεφάλι του
στραμμένο πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση. Μέ
τό δεξί του χέρι κρατάει άσπίδα άπό τήν όποία
σώζεται τό άνω της τμήμα μέ τήν άντυγα, ό
όποιος διακοσμείται μέ λευκές στιγμές (σώ-
ζονται συνολικά έξι). Στό κεφάλι φέρει κρά-
νος άπό τό όποιο σώζεται μόνο τό κάτω του
τμήμα, ένώ άνάμεσα στήν άντυγα καί στό κρά-
νος εικονίζεται τό κάτω μέρος τοΰ λοφίου του,
δηλωμένο μέ λευκό χρώμα. Ό θώρακας είναι
γυμνός, ένώ οί άνατομικές λεπτομέρειες τοΰ
σώματος τοΰ οπλίτη άποδίδονται μέ έγχάραξη.
Κ 226 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά-
ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 2γ)

- Μικρό θραΰσμα τοιχώματος άπό τό κυρίως
σώμα παναθηναϊκού άμφορέα· πίν. 59, 148. -
Διαστ. σωζ. 0,042 μ. χ 0,044 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8
reddish yellow). Β: μελανή. Δ: σώζεται μελανή
όλόβαφη έπιφάνεια μέ εύθεία άπόληξη καί
παράλληλη πρός αύτήν, λεπτή, μελανή ταινία.
Πρόκειται γιά τμήμα άπό τό πλαίσιο τής με-
τόπης τοΰ άμφορέα.

Κ 227 (Σακκούλα: «Μπάζα τής δυτικής
πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 3) - Θραΰσμα τοιχώ-
ματος άπό τήν κοιλιά παναθηναϊκού άμφορέα·
πίν. 59. - Διαστ. σωζ. 0,064 μ. χ 0,096 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, άνοικτοκάστανος (7.5 YR 6/4
light brown). Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6
reddish yellow). Φέρει έλάχιστη άσημένια μίκα.
Β: μελανή. Δ: σώζεται τμήμα άπό τό άνω όλό-
βαφο μέρος τής κάτω περιοχής τοΰ άγγείου μέ
εύθεία άπόληξη καί άπό πάνω της δύο παράλ-
ληλες πρός αύτήν μελανές ταινίες.
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Μέ βάση τις συνθήκες εύρεσής τους τά θραύσματα παναθηναϊκών άμφορέ-
ων πού βρέθηκαν στήν περιοχή τού ναοϋ διακρίνονται σέ δύο ομάδες. Ή πρώτη
όμάδα περιλαμβάνει τά όστρακα Κ 217 - Κ 222, ένώ ή δεύτερη τά Κ 223 - Κ 227.
"Εχουμε δηλαδή ϊσως νά κάνουμε μέ δύο περιπτώσεις άνάθεσης παναθηναϊκών
άμφορέων, παρατήρηση πού έπιβεβαιώνεται καΐ άπό τήν άνάλυση τών οστράκων.
Οί Κ 217 α-γ και Κ 224 έκπροσωπούν δύο διαφορετικές α' όψεις παναθηναϊκών
άμφορέων, πράγμα πού ένισχύει τήν ύπόθεση ότι τά θραύσματα Κ 217 - Κ 227
προέρχονται άπό δύο παναθηναϊκούς άμφορεΐς.

Όσον άφορά τήν πρώτη όμάδα οστράκων, σύσταση, πάχος και χρώμα πηλοϋ,
καθώς καΐ τό πανομοιότυπο διακοσμητικό θέμα, δείχνουν ότι οί Κ 217α, Κ 217β
και Κ 217γ άνήκουν στό ϊδιο άγγειο. Παριστάνεται ή Αθηνά Πρόμαχος προς
τά δεξιά. Ή παράσταση πού άπεικονίζεται σέ έναν παναθηναϊκό άμφορέα τοϋ
άρχοντα Κηφισόδωρου II, πού χρονολογείται δηλαδή στό 323/322 π.Χ. και βρέ-
θηκε στή Βεγγάζη, άποτελεΐ ένα πολύ καλό παράλληλο γιά τήν Αθηνά τού δικοϋ
μας άμφορέα1069.

Ό Κ 218 πρέπει νά άπεικονίζει ο,τι άπέμεινε άπό τή δεξιά άγαλματική μορφή
(Νίκη;) 'ίσως τοϋ ϊδιου παναθηναϊκού άμφορέα. Ή μορφή αύτή έμφανίζει τό τυ-
πικό «φούσκωμα» στό κάτω μέρος τοϋ ένδύματος, τό όποιο ύποδηλώνει τήν
έντονη κίνηση τοϋ τύπου αύτού τών άγαλμάτων1070.

Οί Κ 219 - Κ 221 προέρχονται άπό τή β' όψη τοϋ παναθηναϊκού άμφορέα.
Τό γεγονός τής παρουσίας τής άκτίνας καΐ τού κεντρικοϋ άξονα τοϋ τροχού
άρματος κάτω άπό τό σωζόμενο τμήμα τοϋ άλογου δείχνει ότι ό Κ 221 άποτελεΐ
τμήμα παράστασης άρματοδρομίας ή άποβασίας πρός τά άριστερά. Ή διαπί-
στωση αύτή ύποστηρίζεται άπό τά άλλα δύο θραύσματα Κ 219 καΐ Κ 220, τά
όποια παριστάνουν τμήματα παραστάσεων άλογου και έρεισινώτου άρματος
άντίστοιχα, έπίσης πρός τά άριστερά. "Ενα καλό παράλληλο γιά τό σώμα τοϋ
άλογου τοϋ Κ 219 θά μπορούσε νά άναζητηθεΐ σέ παράσταση άρματοδρομίας
σέ παναθηναϊκό άμφορέα πού σήμερα φυλάσσεται στή Bibliothèque Nationale
στό Παρίσι άρ. 246 και χρονολογείται άπό τήν έρευνα στά 344/343 π.Χ., χρονιά
όπου άρχων ήταν ό Λυκίσκος1071. Ό Κ 220 πρέπει νά άποδίδει τό άνω τμήμα έρει-

1069. Bentz, Preisamphoren, σ. 178 πίν. 131 άρ. 4.105, μέ παράθεση βιβλιογραφίας. Σήμερα
φυλάσσεται στό Μουσείο τοϋ Λούβρου (ΜΝ 704). Σύμφωνα μέ τή μέχρι σήμερα έρευνα, ή ζωγρα-
φική άπόδοση τής Αθηνάς Προμάχου πρός τά δεξιά παρατηρείται πρώτη φορά σέ παναθηναϊκούς
άμφορεΐς τού άρχοντα Καλλιμήδη τό 360/359 π.Χ., σχετικά βλ. Βαλαβανης, Αμφορείς, σ. 79 κ.έ.
Τό έτος αύτό, λοιπόν, άποτελεΐ -τουλάχιστον γιά τούς άμφορεΐς πού άντιπροσωπεύονται άπό τά
όστρακα Κ 217α-γ και Κ 224- ενα terminus post quem γιά τή χρονολόγησή τους.

1070. Βαλαβανης, Αμφορείς, σ. 107.

1071. Αύτόθι, σ. 256, 268 πίν. 89, δπου άποδίδεται στον ζωγράφο τοΰ Μαρσύα· Βεντζ,
Preisamphoren, σ. 175 άρ. 4075 πίν. 116 κάτω άριστερά, μέ ολοκληρωμένη βιβλιογραφία.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

323

σινώτου άπό άρμα1072. Τέλος, τό σχήμα τής βάσης Κ 222 έχει καλές άντιστοιχίες
σέ βάσεις παναθηναϊκών άμφορέων τοϋ 4ου αί. π.Χ.1073, άν και θεωρητικά μιά
τέτοιου σχήματος βάση θά μπορούσε νά άνήκει καϊ σέ καλυκόσχημο κρατήρα1074.
Ώστόσο ή ομοιότητα τοϋ πηλοΰ σέ σύσταση όσο καϊ ή έπεξεργασία τής έξωτε-
ρικής έπιφάνειας μέ τά άλλα θραύσματα παναθηναϊκών άμφορέων, καθώς καϊ τό
χρώμα τής βαφής (Παράρτημα I, διάγραμμα 21, άρ. Κ 217 - Κ 227), ύποδηλώνουν
ότι και έδώ πρόκειται γιά παναθηναϊκό άμφορέα.

Ή δεύτερη όμάδα περιλαμβάνει τούς Κ 223 - Κ 227. Οί συνθήκες εύρεσης
ύποδηλώνουν ότι καί οί Κ 223 - Κ 227 θά μπορούσαν νά άνήκουν στόν ϊδιο πα-
ναθηναϊκό άμφορέα.

Τό γεγονός ότι ή ένωση ίματιδίου καί άσπίδας στό σωζόμενο τμήμα τής πα-
ράστασης τοΰ θραύσματος Κ 224 σχηματίζει ορθή γωνία ύποδηλώνει ότι βρι-
σκόμαστε στο σημείο έκεινο όπου τό ίματίδιο κατευθύνεται διαγώνια πρός τό
σώμα τής Αθηνάς γιά νά περάσει άπό πίσω της σχηματίζοντας καμπύλη. Ένα
καλό παράλληλο κατασκευάστηκε έπι άρχοντος Νικήτη καί χρονολογείται τό
332/331 π.Χ.1075

Τό θραύσμα Κ 223 φαίνεται νά προέρχεται άπό τό σημείο τής λαβής α' όψης
παναθηναϊκού άμφορέα. Ή μικρή μελανόμορφη μορφή πού κατευθύνεται πρός
τά δεξιά μέ τεταμένα καί τά δυό της χέρια πρέπει νά είναι άγαλμα Νίκης, τό
όποιο άρχικά θά πατούσε πάνω σέ κίονα άριστερά τής Αθηνάς1076.

Οί Κ 225 - Κ 227 προέρχονται άπό τή β' όψη παναθηναϊκών άμφορέων.
Τό θραΰσμα Κ 225 άποτελεΐ είτε στιγμιότυπο άπό παράσταση όπλιτοδρομίας
πρός τά άριστερά, όπου εικονίζεται ή άρχή τοΰ άγώνα καί ό οπλίτης στρέφει τό
κεφάλι πρός τά πίσω1077, είτε τμήμα άπό παράσταση άποβάτη, μέ τό τέθριππο
νά τρέχει προς τά δεξιά1078. Ώστόσο ή δεύτερη περίπτωση είναι έξαιρετικά
σπάνια.

Ή ύπαρξη λεπτών μελανών ταινιών, οί όποιες ορίζουν τις μετόπες τών πανα-
θηναϊκών άμφορέων, είναι γνωστή μέ πολυάριθμα παραδείγματα ήδη άπό τον

1072. Πρβ. κάτι σάν Bentz, Preisamphoren, άρ. 4080.

1073. Πρβ., γιά παράδειγμα, Βαλαβανης, Αμφορείς, σ. 24 κ.έ. πίν. 6 παναθ. άμφορ. Χ2, ΕΑΜ
20047 (τής χρονιάς τοϋ άρχοντα Χαρικλείδη, τό 363/362 π.Χ., καί βρέθηκε στήν Ερέτρια).

1074. Αύτόθι, σ. 58.

1075. Bentz, Preisamphoren, πίν. 127 άρ. 4097 (Βρετανικό Μουσείο, άρ. Β 610).

1076. Τήν ταύτιση τήν όφείλω στόν δρ. Άγγελο Ζαρκάδα. Γιά τό φαινόμενο στόν 4ο αί. π.Χ.
βλ. Ν. Eschbach, Statuen auf panathenäischen Preisamphoren des 4. Jhs. v. Chr., Mainz 1986, σπο-
ραδικά.

1077. Πρβ. κάτι σάν Bentz, Preisamphoren, πίν. 115 άρ. 4.073.

1078. Πρβ. κάτι σάν τόν παναθηναϊκό άμφορέα στό Malibu (αύτόθι, πίν. 118 άρ. 4080, άλλά
πρός τά άριστερά).
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6ο αι. π.Χ.1079, ωστόσο ή σύσταση τού πηλού καΐ ή έπεξεργασία της έπιφάνειας
τού οστράκου Κ 226 ύποδηλώνουν μορφολογική, επομένως και χρονολογική
συγγένεια μέ τά άλλα τεμάχια.

Οί παναθηναϊκοί άμφορεΐς ήταν έπίσημα άγγεια τοΰ άθηναϊκοϋ κράτους,
τά όποια γεμίζονταν μέ έλαιόλαδο καί δίνονταν ώς βραβεία στούς άθλητικούς
άγώνες στά Μεγάλα Παναθήναια πού τελούνταν στήν Αθήνα. Τά άγγεια αύτά
είχαν χαρακτηριστικό σχήμα, τού οποίου ή τυπολογική προέλευση άνάγεται
στούς γεωμετρικούς άμφορείς τοΰ τύπου SOS1080 καί σταθερό διακοσμητικό
σύστημα ζωγραφισμένο μέ τή μελανόμορφη τεχνική: Στήν α' πλευρά παρι-
στανόταν πάντοτε ή Αθηνά στόν τύπο τής Προμάχου μεταξύ κιόνων, στή β'
πλευρά ό άθλητικός άγώνας στόν όποιο κερδήθηκε ό έκάστοτε άμφορέας1081.
Οί παναθηναϊκοί άμφορεΐς έμφανίζονται πρώτη φορά λίγο πριν άπό τά μέσα
τού 6ου αί. π.Χ. καί ή διάρκεια ζωής τους φτάνει έως τόν 4ο αί. μ.Χ.1082 Σύμφωνα
μέ πρόσφατους ύπολογισμούς1083, 40% τών παναθηναϊκών άμφορέων πού
χρονολογούνται στό διάστημα μεταξύ τού 566 π.Χ. και τών τελών τοΰ 4ου
αί. π.Χ. προέρχεται άπό ιερά1084, 36% άπό δημόσια οικοδομήματα1085, 16% άπό
τάφους1086 καί μόλις 8% άπό ιδιωτικές οικίες1087. Τά στοιχεία αύτά άφοροϋν όχι
μόνο τήν Αθήνα και τήν Αττική άλλά και ένα εύρύ γεωγραφικό πλαίσιο, πού
περιλαμβάνει, πέρα άπό τήν 'Ελλάδα, τήν Έτρουρία, τή Μαύρη Θάλασσα, τήν
Κυρηναϊκή, τή νότιο Ιταλία καί τή Σικελία, καθώς και τήν Κύπρο, τον συροπα-
λαιστινιακό χώρο και τήν Αίγυπτο1088.

Κατά τήν communis opinio τής έρευνας οί παναθηναϊκοί άμφορεϊς άφιερώ-
νονταν στά ιερά στις περισσότερες περιπτώσεις άπό τούς 'ίδιους τούς νικητές

1079. Αύτόθι, πίν. 8 άρ. 6.016 (γύρω στά 530 π.Χ.), πίν. 23-24 άρ. 6072 (520-510 π.Χ.) πίν. 40
άρ. 5001 (500-480 π.Χ.), πίν. 84 άρ. 5.192 (450-410 π.Χ.), πίν. 91 άρ. 5.228 (410-390 π.Χ.), πίν.
114 άρ. 4054 (360/359 π.Χ.),πίν. 115 άρ. 4073 (344/343 π.Χ.).

1080. Αύτόθι, σ. 18 σημ. 66.

1081. Αύτόθι, σ. 9,19,41-88.

1082. Moore - Philippides, ο.π. (σημ. 875), σ. 13 σημ. 6.

1083. Bentz, Preisamphoren, σ. 118.

1084. Αύτόθι, σ. 103-106.

1085. Αύτόθι, σ. 108-111,118.

1086. Αύτόθι, σ. 95-102,118.

1087. Αύτόθι, σ. 106-108.

1088. Γιά τή διάδοση τοΰ φαινομένου στήν κεντρική και άνατολική Μεσόγειο βλ. αύτό-
θι, είκ. 4.2. Ή πλειονότητα τών παναθηναϊκών άμφορέων έχει βρεθεί, δπως εΐναι άναμενό-
μενο, στήν έπικράτεια τοΰ κράτους τών Αθηνών. Σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς τοΰ Βεντζ
(Preisamphoren, σ. 111), στήν Αθήνα και στήν Αττική έχει βρεθεί περίπου τό 55% τών μέχρι
στιγμής γνωστών παναθηναϊκών άμφορέων.
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τών Παναθηναϊκών Αγώνων1089 ώς τεκμήριο τής νίκης τους και ώς εύχαρι-
στήριο άνάθημα στήν έκάστοτε τοπική θεότητα, χωρίς ώστόσο να αποκλείεται
ή πιθανότητα σέ κάποιες περιπτώσεις οί άναθέτες νά μήν είχαν οί ίδιοι νικήσει
στούς άγώνες άλλά νά είχαν άγοράσει άπό τούς νικητές τά πολύτιμα αύτά
άγγεία1090. Πάντως καί στίς δύο περιπτώσεις πρόκειται γιά άναθήματα γοήτρου.
Από τις συνθήκες εύρέσεως τών παναθηναϊκών άμφορέων στά ιερά δέν προκύ-
πτει άν αύτοϊ άνατίθενταν στή θεότητα μέ τό περιεχόμενο τους, δηλαδή άν
ήταν γεμάτοι έλαιόλαδο, ή άν άνατίθενταν άδειοι1091.

'Ενδιαφέρουσα είναι ή εικόνα τής διάδοσης τοϋ έθίμου τής άνάθεσης πανα-
θηναϊκών άμφορέων στά ιερά κατά τόν 4ο αί. π.Χ., δηλαδή κατά τήν περίοδο
πού χρονολογούνται οί παναθηναϊκοί άμφορεις άπό τό ιερό τής Αρτέμιδος
Ταυροπόλου. Τήν περίοδο αύτή τό φαινόμενο έπιχωριάζει στήν Αττική καϊ
κυρίως -όπως άλλωστε άναμενόμενο- στήν Ακρόπολη τής Αθήνας1092. Αρχαι-
ολογικά μαρτυρεϊται έπίσης τήν περίοδο αύτή στό τελεστήριο τής 'Ελευ-
σίνας1093 καί στό Άμφιάρειο τοϋ Ώρωποϋ1094. Αξίζει νά σημειωθεί ότι τό έθιμο
τής άνάθεσης παναθηναϊκών άμφορέων μαρτυρεϊται 22 φορές κατά τόν 4ο αί.
π.Χ. στο Καβείριο τής Θήβας1095, πράγμα πού ύποδηλώνει σαφή ομοιότητα
μεταξύ Θήβας καί Άττικής κατά τον 4ο αί. π.Χ. σέ έπίπεδο λατρευτικών έθίμων.
Σέ όλες τις άλλες περιπτώσεις και μέ έξαίρεση τά δύο πανελλήνια ιερά τοϋ
Διός στήν 'Ολυμπία1096 και τοϋ Απόλλωνος στούς Δελφούς1097, τό έθιμο έμφα-
νίζεται σχεδόν άποκλειστικά σέ παραλιακά ιερά, τών όποιων οί πόλεις φαίνεται
ότι είχαν στενές έμπορικές σχέσεις μέ τήν Αθήνα: στον ναό Ε1098 καί στό ιερό

1089. Βαλαβανης, Αμφορείς, σ. 17· Bentz, Preisamphoren, σ. 104· Μ. Tiverios, Panathenäen
und Makedonen. Panathenäische Preisamphoren aus dem nordgriechischen Raum, σέ: M. Bentz
- Ν. Eschbach (έπιμ.), Panathenaïka. Symposion zu den Panathenäisehen Preisamphoren, Rau-
ischholzhausen 25.11.-29.11.1998, Mainz 2001, σ. 46 σημ. 67· H. Kotsidou, Zur Verbreitung der
Preisamphoren, σέ: Bentz - Eschbach,δ.π., 2001, σ. 56.

1090. Bentz, Preisamphoren, σ. 104-105.

1091. Αυτόθι, σ. 105. Για μιά περιεκτική διαχρονική παρουσίαση καί ανάλυση τών δεδομέ-
νων τών ίερών βλ. Tiverios, δ.π. (σημ. 1089), σ. 44-47.

1092. Bentz, Preisamphoren, σ. 221 άρ. 4214-4215, 4235, 4269, 4270, 4277, 4292, 4306-4309,
4318,4354,4380,4419,4428.

1093. Αύτόθι, σ. 223 άρ. 4035,4036,4038,4040.

1094. Αύτόθι, σ. 224 άρ. 4175,4184.

1095. Αύτόθι, σ. 223 άρ. 4003, 4126, 4132, 4176, 4242, 4243, 4272, 4303, 4328, 4333, 4334,
4341,4342-4344,4407,4427,4434-4435,4438-4439,4444.

1096. Αύτόθι, σ. 224 άρ. 4440.

1097. Αύτόθι, σ. 223 άρ. 4310.

1098. Αύτόθι, σ. 224 άρ. 4198.
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τής Δήμητρας και τής Κόρης1099 στήν Κόρινθο, στό ιερό τοϋ Απόλλωνος στις
Άμφανές τής Μαγνησίας1100, στό ίερό τοϋ Ηρακλή στήν Αμφίπολη1101, σέ
ιερό κτίσμα στήν Ποτίδαια1102, στό τελεστήριο τών Καβείρων στή Λήμνο1103,
στό Ήραϊο τής Σάμου1104, στό ίερό τής Αθηνάς στή Λίνδο τής Ρόδου1105, στό
ίερό τοϋ Διός Μεγίστου στήν Ίασό1106, στο ίερό τοϋ Διός στά Λάβρανδα τής
Καρίας1107, στό ίερό τοϋ Eschmun στή Σιδώνα1108 και στόν ναό τής Αφροδίτης
στήν Πάφο1109.

ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ

Ή παραγωγή τής χαρακτηριστικής μελαμβαφοϋς κεραμικής τής Αττικής δι-
αρκεί σέ γενικές γραμμές άπό τον 6ο έως τον 2ο αί. π. Χ. Κατά τόν 6ο και στις
άρχές τοϋ 5ου αί. π.Χ. τά άγγεΐα έμφανίζουν πολλές ταινίες στό χρώμα τοϋ
πηλοϋ. Αργότερα, παρόλο πού τά όλόβαφα άγγεΐα γίνονται τοϋ συρμού, έγχα-
ράξεις έξακολουθοϋν νά ύπάρχουν, ένώ τό κάτω μέρος τής βάσης τους έξα-
κολουθεΐ νά έχει τό χρώμα τής έπιφάνειας τοϋ πηλοΰ. Ή τυπική διακόσμηση,
όταν ύπάρχει, είναι ένσφράγιστη. Στήν κλασική έποχή ή ένσφράγιστη διακό-
σμηση περιλαμβάνει ρόδακες, άνθέμια, άνθη λωτού, ovuli, ένώ άντίθετα στά
έλληνιστικά χρόνια περιορίζεται στά άνθέμια και στό rouletting. Όσον άφορά
τά σχήματα, τά σχήματα τών άγγείων άπό τον 6ο έως τόν 4ο αί. είναι σέ γε-
νικές γραμμές τά ιδία μέ αύτά τής μελανόμορφης και τής έρυθρόμορφης κερα-
μικής1110. Κατά τήν περίοδο 8 ή μελαμβαφής κατηγορία άντιπροσωπεύεται στόν
χώρο τού μεγάλου ναού σέ μεγάλη άφθονία (52 δείγματα, Κ 228 - Κ 279). Πρό-
κειται κυρίως γιά άνοικτά σχήματα τών οποίων οί χρωματικές διαβαθμίσεις
άκολουθοΰν τά πρότυπα τών προηγούμενων περιόδων. Κυριαρχεί δηλαδή ή

1099. Αύτόθι, σ. 224 άρ. 4165,4441.

1100. Αύτόθι, σ. 223 άρ. 4090.

1101. Αύτόθι, σ. 220 άρ. 4319.

1102. Αύτόθι, σ. 224 άρ. 4136.

1103. Α. Zarkadas, Appendice IV - Oggetti minori, terracotte, gioielli, ceramica, σέ: L. Beschi,
II telesterio ellenistico del Cabirio di Lemno, ASAtene, 82, Serie III 4-1,2004, σ. 267 άρ. 30 πίν. 59k.

1104. Bentz, Preisamphoren, σ. 224 άρ. 4382,4421.

1105. Αύτόθι, σ. 224 άρ. 4006,4315,4406.

1106. Αύτόθι, σ. 226 άρ. 4017.

1107. Αύτόθι, σ. 226 άρ. 4240,4356-4357.

1108. Αύτόθι, σ. 226 άρ. 4216-4218,4361,4364.

1109. Αύτόθι, σ. 227 άρ. 4245.

1110. J. W. Hayes, Greek and Italian Black-Gloss Wares and Related Wares in the Royal Ontario
Museum. A Catalogue, Toronto 1984, σ. 1 κ.έ.
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πορτοκαλόχρωμη (5 YR 7/6 reddish yellow) καί άκολουθεΐ ή ροδόχρωμη (5
YR 7/4 pink) διαβάθμιση (Παράρτημα I, διάγραμμα 21, άρ. Κ 228 - Κ 279).

Κλειστά σχήματα

"Ολπες, οινοχόες, λήκυθοι (μέ ή χωρίς πλαστική διακόσμηση) (Κ 228 - Κ 233)

Οί Κ 228 - Κ 230 και Κ 232 - Κ 233 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Κ 231
βρέθηκε στή νότια πλευρά τοϋ ναοϋ.

Κ 228 (Λ 107) - Μικρογραφική όλπη, απο-
σπασματικά σωζόμενη· πίν. 60, 150. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,038 μ. διάμ. μέγ. σώματος 0,028
μ. διάμ. βάσ. 0,016 μ. Λείπουν ή λαβή καί τό
χείλος. Βάση έπίπεδη, δισκοειδής, έλαφρώς
κοίλη. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός άπό
προσμείξεις, άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4
very pale brown). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό άμαυ-
ρόχρωμο γάνωμα σέ ολόκληρη τήν έξωτερική
έπιφάνεια τοΰ σώματος πλήν τής βάσης καί
τοΰ δακτυλίου της, πού είναι άφημένα στό
χρώμα τοΰ πηλοΰ.

Κ 229 (Λ 153) - Θραΰσμα δισκόμορφης
βάσης μέ έπίπεδη έδραση καί έλαφρά κοίλο
έσωτερικό καί κάτω σώματος μικρής δλπης
τοΰ τύπου olpe, black footed· πίν. 60. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,030 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,034 μ.
Συγκολλημένο άπό τρία τεμάχια. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, κέντρο: άνοικτόφαιος (10 YR
7/1 light gray), άκρες: πορτοκαλόχρωμος (5
YR 7/6 reddish yellow). Έλάχιστη ποσότητα
άσημένιας μίκας. Ε: τό ι'διο. EE: ϊχνη μελανού
γανώματος στή βάση.

Κ 230 (Λ 187, άρ. 7) - Θραΰσμα κάθετης ται-
νιωτής λαβής οινοχόης· πίν. 60. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,057 μ. πλ. μέγ. 0,015 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: έρυθρό (10 R 5/6 red)
γάνωμα περιμετρικά.

Κ 231 (Λ 36) - Θραύσμα στομίου ληκύθου·
πίν. 60. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,024 μ. διάμ. χείλ. περ.
0,050 μ. Επίπεδο χείλος. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).

Περιέχει σχετικά μεγάλη ποσότητα άσημένιας
μίκας. Ε: τό 'ίδιο. EE: έρυθρό (2.5 YR 5/6 red)
γάνωμα έξωτερικά καί στό άνω μισό τής σωζό-
μενης έσωτερικής του έπιφάνειας.
Κ 232 (Λ 30, άρ. 1) - Θραΰσμα κυλινδρικοΰ
λαιμού καί σώματος ληκύθου μέ σωζόμενη
προσαρτημένη πλαστική γυναικεία κεφαλή·
πίν. 60, 149. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,046 μ. πλ. μέγ.
σωζ. 0,044 μ. διάμ. λαιμού έξωτερ. 0,021 μ.
διάμ. λαιμοΰ έσωτ. 0,012 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, μαλακός, άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4
very pale brown). Περιέχει έλάχιστη ποσό-
τητα άσημένιας μίκας. Ε: τό ϊδιο. EE: φαιοκά-
στανο (10 YR 4/2 dark grayish brown) κατά
τόπους μελανό γάνωμα έσωτερικά καί έξω-
τερικά. Άπό τήν πλαστική διακόσμηση σώζε-
ται τό κεφάλι καί τό πάνω τμήμα τοΰ λαιμοΰ
γυναικείας μορφής. «Φέρει κάλυμμα κεφαλής
καί βοστρύχους πίπτοντας έπι τών ώμων».
Κ 233 (Α 30, άρ. 2) - Θραΰσμα κυλινδρικοΰ
λαιμοΰ καί σώματος ληκύθου μέ σωζόμενη
προσαρτημένη πλαστική γυναικεία κεφαλή·
πίν. 60, 149. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,034 μ. πλ. μέγ.
σωζ. 0,038 μ. διάμ. λαιμού έσωτ. 0,005 μ. Π:
Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, πορτοκαλόχρω-
μος (5 YR 7/8 reddish yellow). Περιέχει έλά-
χιστη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο.
EE: μελανό, κατά τόπους έρυθρό (2.5 YR 4/6
red) γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά. Άπό
τήν πλαστική διακόσμηση σώζεται σχεδόν
ολόκληρο τό κεφάλι τής γυναικείας μορφής.
Φέρει στεφάνη πάνω στό κεφάλι μέ μία σωζό-
μενη τριγωνοειδή άπόληξη.
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Το σχήμα τών όλπεων Κ 228 και Κ 229 εΐναι πολύ άγαπητό κατά τό γ' τέταρτο
τού 4ου αί. π.Χ.1111 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή μικρογραφική όλπη Κ 228,
λόγω τού ότι ό χαρακτήρας τής πόσεως κρασιού τοϋ άγγείου σέ συνδυασμό μέ τις
«παιδικές» του διαστάσεις παραπέμπουν σέ πρακτικές τύπου τών «χοών» τών
Ανθεστηρίων1112. Όπως άναφέρθηκε στό κεφ. Β, I, κατά τήν έορτή αύτή παιδιά
τριών έως τεσσάρων χρόνων, άφοϋ πρώτα παρουσιάζονταν στή φρατρία, συμμε-
τείχαν στήν οινοποσία, πράξη πού έρμηνευόταν ώς συμβολική συμμετοχή στήν
κοινωνία τών ένηλίκων. Ή οινοχόη Κ 230 χρονολογείται στο δ ' τέταρτο τού 4ου
αί. π.Χ.1113 "Ισως σέ πλαστική λήκυθο άνήκει ό Κ 231, άφού τέτοιες διαμορφώσεις
στομίων έμφανίζονται σέ πλαστικές ληκύθους τοϋ 4ου αί. π. Χ.1114

Οί Κ 232 καί Κ 233 άνήκουν σέ πλαστικές ληκύθους. Ή πλαστική λήκυθος
άποτελεΐ άσυνήθιστη μορφή άρωματοδοχείου πού φαίνεται ότι δημιουργήθηκε
στήν Αττική στις άρχές τοϋ 4ου αί. π.Χ. Τά άγγεια αύτά εΐναι στήν ούσία άγαλ-
ματίδια κατασκευασμένα σέ μήτρα στήν μπροστινή πλευρά τους καί χειρο-
ποίητα στήν πίσω, ένώ άπό πάνω έξοπλίζονται μέ τό χείλος μιάς ληκύθου ή μιας
οινοχόης. Ή μπροστινή πλευρά διακοσμείται μέ άμαυρό χρώμα πάνω σέ λευκό
έπίχρισμα (όπως τά σύγχρονά τους ειδώλια) ένώ ή πίσω πλευρά, τό χείλος
καί ή λαβή είναι μελαμβαφή, όπως τά άγγεια. Επιπρόσθετες λεπτομέρειες
στήν μπροστινή πλευρά συνίστανται σέ φτερά, ιπτάμενα ύφάσματα, ρόδακες,
φρούτα καί άλλα άντικείμενα. Ή πίσω πλευρά έπρεπε νά φαίνεται έλάχιστα,
γι' αύτό παρατηρείται μιά έπιπεδότητα καί μιά άφθονία στά άντικείμενα πού
φέρουν, τά όποια δέν είναι πάντα σχετικά μέ τό θέμα τους. Τά θέματα είναι
κυρίως λατρευτικού χαρακτήρα: Ή Αφροδίτη, ό Έρως καί ό Διόνυσος ώς νήπιο
εΐναι τά δημοφιλέστερα. Κατασκευάζονταν άπό κεραμείς, κατά τον Reynold
Alleyne Higgins1115, άπό κοροπλάστες, κατά τή Maria Trumpf-Lyritzaki1116.

1111. Jones, Vari House, σ. 376 άρ. 8 είκ. 5 (Βάρη, 350-325 π.Χ., μέ παράθεση παραλλήλων
άπό τήν Αγορά).

1112. Γιά τήν παρουσία τών μικρογραφικών («miniatures») άγγείων στά έλληνικά ιερά
καθώς καί γιά τόν άναθηματικό τους χαρακτήρα βλ. άναλυτικά L. Hammond, Miniatures, σέ:
J. Forsén - Β. Forsén (έπιμ.), The Asea Valley Survey. An Arcadian Mountain Valley from the
Palaeolithic Period until Modern Times, Stockholm 2003, σ. 229-230.

1113. Πρβ. κάτι σάν Agora XII, άρ. 187 είκ. 3 (περ. 425-400 π.Χ., άλλά τό δικό μας άγγείο
ήταν άρχικά πολύ μικρότερο).

1114. Πρβ. γιά παράδειγμα, Μ. Trumpf-Lyritzaki, Griechische Figurenvasen des reichen Stils
und der späten Klassik, Bonn 1969, σ. 35 άρ. 90 πίν 12α (α ' μισό 4ου αί. π. Χ.).

1115. R. Α. Higgins, Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman
Antiquities, British Museum, II. Text and Plates. Part II. Plastic Lekythoi of the Fourth Century
B.C., London 1959, α 57.

1116. Trumpf-Lyritzaki, ο.π. (σημ. 1114),σ. 122.
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Εξάπλωση τοϋ φαινομένου στήν Αττική (έκτος τών Άλών Άραφηνίδων: κυρίως
στήν Αθήνα [Πνύκα, Αγορά, Κεραμεικός]1117, έπίσης στο ιερό τής Αρτέμιδος
Μουνιχίας στόν Πειραιά1118, στο ιερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα1119, στο
ιερό τής Νεμέσεως στον Ραμνούντα1120, στο ίερό σπήλαιο τοϋ Πανός και τών
Νυμφών στή Βάρη1121 καί στόν Θορικό1122. Δηλαδή τό άγγεΐο έμφανίζεται τόσο
σέ τάφους όσο καί σέ ιερά.

Κλειστό άγγεΐο άβέβαιου τύπου (Κ 234)

Ό Κ 234 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοΰ.

Κ 234 (Λ 187, άρ. 11) - Θραΰσμα άπό κάθε- κος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6

τη κυλινδρική λαβή κλειστού άγγείου, ίσως reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό στιλ-

άμφορέα· πίν. 60. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,066 μ. βωμένο γάνωμα περιμετρικά,
διάμ. λαβής μέγ. 0,016 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-

Ό Κ 234 θά μπορούσε νά άνήκει σέ ύστεροκλασικό παναθηναϊκό άμφορέα.

Ανοικτά σχήματα

Άωτο κωνικό κύπελλο μέ δακτυλιόσχημη βάση τοΰ τύπου small deep cup,
conical τής άθηναϊκής Αγοράς (Κ 235)

Ό Κ 235 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοΰ ναού.

Κ 235 (Λ 46 καί Λ 166, άρ. 13) - Δύο θραύ- 0,030 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-

σματα δακτυλιόσχημης βάσης καί άνω τοιχώ- χρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο.

ματος μικρού άωτου κωνικού κυπέλλου· πίν. 60. EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα έσωτερικά

- κάτω θραΰσμα: ΰψ. μέγ. σωζ. 0,023 μ. διάμ. καί έξωτερικά.
βάσ. περ. 0,044 μ.· άνω θραύσμα: ΰψ. μέγ. σωζ.

Δύο συνανήκοντα όστρακα άνήκουν σέ έναν όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο τύπο
κυπέλλων (Κ 235). Τά εύθύγραμμα τοιχώματα άνοίγουν πρός τά έξω, ένώ ή μετά-
βαση τοΰ πλατιοΰ προεξέχοντος χείλους πρός τό κάτω σώμα δίνει τήν έντύπωση

1117. Αύτόθι, σ. 105 κ.έ. μέ παραπομπές.

1118. Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 82 κ.έ.

1119. Αδημοσίευτο εΰρημα στήν έπανέκθεση τοΰ Μουσείου Βραυρώνος.

1120. Αδημοσίευτο εΰρημα στήν άποθήκη άρχαιοτήτων τοΰ Ραμνοΰντος.

1121. King, δ.π. (σημ. 887), σ. 331 κ.έ. πίν. XI άρ. 3,11,13.

1122. Η. Bussers, Les vases plastiques et les figurines en terre cuite de l'insula 10, σέ: H. F.
Mussche - J. Bingen et al. (έπιμ.), Thorikos 1968. Rapport préliminaire sur la cinquième campagne
de fouilles, Bruxelles 1971, σ. 135-147.
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άμφικωνικοϋ άγγείου. Κατά τούς Sparkes καΐ Talcott, κύπελλα αύτού τού τύπου
άπαντοϋν μόνο κατά τή διάρκεια τού β ' τετάρτου τοϋ 4ου αί. π.Χ.1123

Σκύφοι (Κ 236 - Κ 240)

α. Σκύφοι κορινθιακού τύπου (Κ 236 - Κ 237)
Οί Κ 236 - Κ 237 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τού ναοϋ.

Κ 236 (Λ 187, άρ. 10) - Θραΰσμα τοιχώματος
μέ συμφυόμενη οριζόντια κυλινδρική λαβή
σκύφου κορινθιακού τύπου· πίν. 60. - "Υψ.
μέγ. σωζ. 0,011 μ. διάμ. λαβής περ. 0,008 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, ροδόχρωμος
(7.5 YR 8/4 pink). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γά-
νωμα άπολεπισμένο έσωτερικά και έξωτερικά.
Κ 237 (Λ 187, άρ. 9) - Θραΰσμα τοιχώματος
μέ συμφυόμενη οριζόντια κυλινδρική λαβή

σκύφου κορινθιακού τύπου· πίν. 60. - "Υψ.
μέγ. σωζ. 0,011 μ. διάμ. λαβής περ. 0,008 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (5 YR 7/4
pink). Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). EE: έξωτερικά: μελανό άμαυρόχρω-
μο γάνωμα έκτός άπό τήν έσωτερική πλευρά
τής λαβής, πού είναι άφημένη στό χρώμα τής
έπιφάνειας τοΰ πηλοΰ, έσωτερικά: έρυθρό (2.5
YR 5/6 red) άμαυρόχρωμο γάνωμα.

Παρόμοιες λαβές μέ αύτές τών Κ 236 και Κ 237 εΐναι τυπικές γιά τούς
κλασικούς σκύφους κορινθιακού τύπου, έπιβιώνουν ώστόσο καΐ σέ μιά πρώιμη
φάση τής έλληνιστικής έποχής1124. Τά δείγματα άπό τή Λούτσα φαίνεται
ώστόσο ότι πρέπει νά ένταχθούν στήν πρώιμη έλληνιστική έποχή λόγω τής
άπουσίας στιλπνής βαφής στήν έπιφάνειά τους, ή όποία χαρακτηρίζει τούς
κλασικούς σκύφους. Ή ύπόθεση αύτή ένισχύεται άπό τό γεγονός ότι στήν
Αγορά τά καλύτερα παράλληλα ώς προς τούς Κ 236 και Κ 237 προέρχονται
άπό σκύφους κορινθιακού τύπου τής πρώιμης έλληνιστικής έποχής1125.

β. Σκύφος άττικοϋ τύπου (Κ 238)
Ό Κ 238 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναοϋ.

Κ 238 (Λ 155, άρ. 1) - Θραΰσμα δακτυλιόσχη- χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο.

μης βάσης και κάτω τοιχώματος άττικοΰ σκύ- EE: μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά

φου· πίν. 61. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,020 μ. διάμ. βάσ. και έξωτερικά.
περ. 0,046 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-

Ό Κ 238 προέρχεται άπό τό κατώτατο τμήμα μικρού σκύφου άττικοϋ τύπου
μέ ιδιαίτερα στενή σέ σχέση μέ τό στόμιο του βάση και γωνιώδες περίγραμμα
στόν ώμο. Οί σκύφοι αύτού τοϋ τύπου άνήκουν στό τελευταίο στάδιο έξέλι-

1123 .Agora XII, σ. 127 άρ. 776 (375-350 π.Χ.).

1124. Agora XXIX, σ. 94 κ.έ.

1125. Αύτόθι, σ. 258 άρ. 155 είκ. 12 (325-300; π.Χ.).
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ξης τοϋ κλασικού άττικού σκύφου και ή χρονολόγηση τους μπορεί νά κυμαί-
νεται άπό τα τέλη τοϋ 4ου αί. π.Χ. έως τις αρχές τοϋ 3ου αί. π.Χ.1126 Ένα καλό
παράλληλο προς τόν Κ 238, άν καί μέ λίγο πιο παχιά βάση άπό τό δικό μας,
βρέθηκε στήν Αγορά σέ άρχαιολογικό περιβάλλον τοϋ 325 π.Χ. περίπου1127, γε-
γονός πού, σέ συνδυασμό μέ τήν έλλειψη τής χαρακτηριστικής στιλβωμένης
βαφής τών κλασικών σκύφων, συνηγορεί ύπέρ μιάς χρονολόγησης τοϋ δείγμα-
τος άπό τή Λούτσα σέ μιά πρώιμη φάση τής πρώιμης έλληνιστικής έποχής.

γ. Αναθηματικός σκύφος άττικοϋ τύπου (Κ 239)

Ό Κ 239 βρέθηκε στίς έπιχώσεις μεταξύ τοϋ ναοϋ καί τοϋ κυκλικού κτίσματος.

Κ 239 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών έπιχώσεων σωζ. 0,076 μ. διάμ. βάσ. 0,036 μ. Τδ άγγεΐο σώζε-

μεταξύ τοΰ ναοΰ και τοΰ κυκλικοΰ κτίσματος», ται άπδ τόν ώμο καί κάτω. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,

άρ. 1) - Αττικός, άναθηματικός σκύφος, άπο- γκρίζος (10 YR 5/1 gray). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό

σπασματικά σωζόμενος· πίν. 61,149. - Ύψ. μέγ. στιλβωμένο γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.

Τό στιλβωμένο έξωτερικά δείγμα Κ 239 άνήκει σέ μιά ειδική κατηγορία έπι-
μελημένων άττικών σκύφων τής πρώιμης έλληνιστικής έποχής, πού βρίσκονται
άποκλειστικά σέ λατρευτικές άρχαιολογικές συνάφειες1128. Ένας άναθηματικός
αττικός σκύφος πού είναι παρόμοιος μέ τόν δικό μας προέρχεται άπό χρονολο-
γικά ομοιογενές άναθηματικό σύνολο 200 περίπου σκύφων, πού βρέθηκε στή
βόρεια κλιτύ τής άθηναϊκής Άκρόπολης καί τοϋ όποιου ή έναπόθεση τοποθε-
τείται στή διάρκεια τοϋ α' τετάρτου τοΰ 3ου αί. π.Χ.1129

δ. Κυλικοειδής σκύφος (Κ 240α-β)

Ό Κ 240α-β βρέθηκε στή βόρεια πλευρά τού ναοϋ.

Κ 240α-β (Λ 102, άρ. 7) - Θραΰσμα μικρής κυλιν- κοκκος, άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4 very pale

δρικής λαβής και δύο συνανήκοντα θραύσματα brown), κατά τόπους γκρίζος (2.5 Υ 6/1 gray),

τοΰ τοιχώματος σκυφοειδοΰς κύλικας- πίν. 61. Περιέχει έλάχιστη ποσότητα μίκας. Ε: τό ϊδιο.

- Ύψ. μέγ. σωζ. λαβής 0,025 μ. Π: Πυ: λεπτό- EE: μελανό γάνωμα έσωτερικά κα'ι έξωτερικά.

Ό Κ 240α-β άνήκει σέ κυλικοειδή σκύφο. Μέ βάση τήν κλίση καί τό πάχος
τοΰ τοιχώματος του μπορεί νά χρονολογηθεί στά 375 περ. π.Χ.1130

1126. Αύτόθι, σ. 94.

1127. Αύτόθι, σ. 257 άρ. 151 είκ. 12.

1128. Αύτόθι, σ. 207.

1129. Αύτόθι, σ. 379 άρ. 1396 είκ. 85 (300-275 π.Χ.), άν καί ό πυθμένας τής βάσης δέν είναι
τόσο λεπτός δσο ό δικός μας. Γιά τόν άποθέτη βλ. αύτόθι, σ. 208 σημ. 25.

1130. Αύτόθι, άρ. 605 (περ. 375 π.Χ.).
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Φιάλη τοϋ τύπου Boisai (Κ 241)

Ό Κ 241 βρέθηκε στή βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ.

Κ 241 (Λ 66) - Θραΰσμα χείλους καί τοιχώ- pinkish gray). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό στίλβω-

ματος φιάλης τοΰ τύπου Boisai· πίν. 61. - "Υψ. μα έσωτερικά και έξωτερικά πλήν τής μικρής

μέγ. σωζ. 0,017 μ. διάμ. χείλ. ύπολ. περ. 0,104 μ. έπιφάνειας κάτω άπό τήν οριζόντια λαβή, πού

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόφαιος (7.5 YR 7/2 είναι άφημένη στό χρώμα τοΰ πηλοΰ.

Μέ βάση τις τυπολογικές τους ομοιότητες πρός τό άνάλογο ύλικό τής
Αγοράς, ό Κ 241 μπορεί νά χρονολογηθεί στις άρχές τοϋ 4ου αί. π.Χ.1131

Κάνθαροι (Κ 242 - Κ 253)

α. Κάνθαρος τοϋ τύπου μέ πλαστικό χείλος τής άθηνάίκής Αγοράς (Κ 242)
Ό Κ 242 βρέθηκε στή βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ.

Κ 242 (Λ 84) - Θραΰσμα χείλους, τοιχώματος χρωμος (7.5 YR 7/4 pink). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό,

καί λαβής κανθάρου τοΰ τύπου μέ πλαστικό κατά τόπους έρυθρό (2.5 YR 4/6 red) γάνωμα

χείλος· πίν. 61, 149. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,029 μ. έσωτερικά καί έξωτερικά.
διάμ. χείλ. 0,090 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδό-

Χωρίς νά έχει άκριβή παράλληλα, ό Κ 242 παρουσιάζει μορφολογικά χαρα-
κτηριστικά κανθάρων τής Αγοράς οί όποιοι χρονολογούνται στό γ' τέταρτο
τοϋ 4ου αί. π.Χ.1132 Μεγαλύτερη ομοιότητα ώς προς τό σχήμα παρουσιάζει ένας
κάνθαρος άπό τόν Θορικό, ό όποιος έπίσης χρονολογείται στο γ ' τέταρτο τοϋ
4ου αί. π.Χ.1133 Μέ αύτόν τόν τρόπο ένισχύεται ή χρονολόγηση τού Κ 242 στήν
ύστερη κλασική έποχή.

β. Κάνθαροι μέ άπλό χείλος τοϋ τύπου classical kantharos: plain rim τής άθη-
ναϊκής Αγοράς (Κ 243 - Κ 246)

Οί Κ 243 - Κ 246 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Κ 244 βρέθηκε στις
έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τού ναοϋ.

Κ 243 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ- περ. 0,126 μ. Έξω νεΰον χείλος. Π: Πυ: λεπτό-
σεως τής βόρειας πλευράς τού ναοΰ», άρ. κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
26) - Θραΰσμα χείλους καί τοιχώματος καν- yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό άμαυρόχρωμο
θάρου- πίν. 61. - Ύψ. σωζ. 0,028 μ. διάμ. χείλ. γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.

1131. Agora XII, σ. 275 άρ. 557 (πρώιμος 4ος αί. π.Χ.).

1132. Πρβ. κάτι μεταξύ Agora XII, σ. 286 άρ. 700,701 είκ. 7 (350-325 π.Χ.).

1133. Spitaels, ο.π. (σημ. 936), σ. 92 κ.έ. άρ. 98 είκ. 52.
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Κ 244 (Λ 170) - 'Άνω τμήμα ταινιωτής λαβής χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο.

κανθάρου· πίν. 61,149. Ύψ. μέγ. σωζ. 0,014 μ. EE: έρυθροκάστανο (5 YR 5/4 reddish brown)

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός, πορτοκαλό- γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά, μελανό

χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. στήν έσωτερική Ε τοϋ χείλους.

EE: καστανομέλανο άμαυρόχρωμο γάνωμα Κ 246 (Λ 166, άρ. 17) - Θραΰσμα κοιλιάς καν-

έσωτερικά καί έξωτερικά. θάρου· πίν. 62. - Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορ-

Κ 245 (Λ 176) - Άνω τμήμα ταινιωτής λαβής τοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow),

κανθάρου· πίν. 61. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,013 μ. Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός, πορτοκαλό- έσωτερικά καί έξωτερικά.

Οί Κ 243 - Κ 246 άνήκουν στόν πιο άγαπητό τύπο άγγείου πόσεως τής πρώ-
ιμης έλληνιστικής έποχής, στόν τύπο τοϋ κλασικού κανθάρου1134, ό όποιος άντι-
καθιστά τήν περίοδο αύτή σέ λειτουργία τόν σκύφο1135. Τά τέσσερα δείγματα
άπό τή Λούτσα φαίνεται έπιπλέον νά άνήκουν στήν κυρίαρχη, άν καί όχι πρωι-
μότερη, παραλλαγή τοϋ τύπου αύτού, μέ εύθύγραμμο χείλος πού κλίνει έλαφρά
πρός τά έξω1136. Μέ βάση τούς παραλληλισμούς τους μέ χρονολογημένους
κανθάρους άπό τήν Αγορά, οί Κ 243 καί Κ 246 χρονολογούνται στά τέλη τού
4ου αί. π.Χ.1137, ένώ οί λαβές Κ 244 καί Κ 245 στίς πρώτες δεκαετίες τοΰ 3ου
αί. π.Χ.1138 Παρόμοιοι κάνθαροι έχουν βρεθεί σέ ύστεροκλασικό/πρώιμο έλληνι-
στικό άποθέτη στή βάση τού άναλημματικοΰ τοίχου τού έλληνιστικοΰ τελεστη-
ρίου στό Καβείριο τής Λήμνου μαζί μέ μελαμβαφεΐς σκύφους, πινάκια, φιάλες,
άλατοδοχεία, λεκάνες, χρηστική κεραμική καί ειδώλια1139.

γ. Κάνθαροι τοΰ τύπου Cup-kantharos τής άθηναϊκής Αγοράς (Κ 247 - Κ 251)

Ό Κ 250 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ κυκλικού κτίσματος. Οί Κ 247 - Κ 249
καί Κ 251 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 247 (Λ 112) - Θραΰσμα δακτυλιόσχημης έπιφάνεια τής βάσης παρουσιάζει δύο αύλα-
βάσης κανθάρου τοϋ τύπου Cup-kantharos: κώσεις, σχηματίζοντας έτσι τρεις πλαστικές
plain and squat rim· πίν. 62, 150. - Ύψ. μέγ. βαθμίδες. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός, πορ-
σωζ. 0,023 μ. διάμ. βάσ. 0,050 μ. Ή έξωτερική τοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow). Ε:

1134. Agora XXIX, σ. 83.

1135.1. R. Metzger, Eretria VII. Das Thesmophorion von Eretria, Funde und Befunde eines
Heiligtums, Bern 1985, σ. 19.

1136. Agora XXIX, σ. 84 σημ. 4 (plain rim).

1137. Γιά τόν Κ 243 πρβ. αύτόθι, σ. 244 άρ. 8 είκ. 4 (325-300 π.Χ.)· γιά τόν Κ 246 πρβ. αύτόθι,
σ. 243 άρ. 11 είκ. 4 πίν. 1 (310-300 π.Χ.).

1138. Γιά τόν Κ 244 πρβ. αύτόθι, σ. 244 άρ. 23 είκ. 5 πίν. 2 (275-260 π.Χ.)· γιά τόν Κ 245 πρβ.
αύτόθι, σ. 243 άρ. 15 είκ. 4 πίν. 2 (290-275 π. Χ.).

1139. L. Beschi, Τό ίερό τών Καβείρων στή Λήμνο, Αρχαιολογία, 50,1994, σ. 33 κ.έ. είκ. 6 (μέ

διακόσμηση τοΰ τύπου τής δυτικής κλιτύος στόν λαιμό του).
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τό ϊδιο. EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα έσω-
τερικά και έξωτερικά. Δ: στό έσωτερικό του
τέσσερα έντυπα άνθέμια σταυροειδώς διατε-
ταγμένα περιβάλλονται άπό rouletting.
Κ 248 (Λ 119, άρ. 13) - Θραΰσμα δακτυλι-
όσχημης βάσης κανθάρου τοΰ τύπου Cup-
kantharos· πίν. 62. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,013 μ.
διάμ. βάσ. 0,060 μ. Ή έξωτερική έπιφάνεια τής
βάσης παρουσιάζει δύο αύλακώσεις, σχηματί-
ζοντας ετσι τρεις πλαστικές βαθμίδες. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, καθαρός, ροδόχρωμος (5 YR
7/4 pink). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό στιλβωμένο
γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.
Κ 249 (Λ 62, άρ. 5) - Τέσσερα συνανήκοντα
θραύσματα κάτω σώματος κανθάρου τοΰ τύ-
που Cup-kantharos· πίν. 62. - "Υψ. μέγ. σωζ.
0,026 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός έρυ-
θροκάστανος (5 YR 6/3 light reddish brown).
Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish

yellow). EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα έσω-
τερικά και έξωτερικά.

Κ 250 (Σακκούλα: «"Οστρακα έκ τών έπι-
χώσεων τοΰ κυκλικοΰ κτίσματος», άρ. 4) -
Θραΰσμα άπό τό κάτω τμήμα κανθάρου- πίν.
62. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,029 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, καθαρός, ροδόχρωμος (7.5 YR 8/4 pink).
Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα
έσωτερικά και έξωτερικά, έσωτερικά κατά
τόπους σκούρο καστανό (7.5 YR 3/3 dark
brown).

Κ 251 (Λ 62, άρ. 1) - Άνω τμήμα κανθάρου-
πίν. 62. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,031 μ. διάμ. χείλ. περ.
0,100 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός, καθα-
ρός, άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4 very pale
brown). Ε: τό 'ίδιο. EE: σκοΰρο φαιοκάστανο
(10 YR 4/2 dark grayish brown) άμαυρόχρωμο
γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά. Στό έξωτερι-
κό του τμήμα φαίνεται νά εχει «τρέξει» ή βαφή.

Ό Κ 249 αποτελεί θραΰσμα άπό τό προέχον κάτω τμήμα «κυπελλοειδοΰς
κανθάρου», το όποΐο μεταβαίνει σιγμοειδώς προς τή βάση του. Το άνοικτό,
βαθύ αύτό άγγειο, τού όποιου τά άνω τοιχώματα και τό χείλος άνοίγουν πρός
τά έξω, είναι τυπικό γιά τον πρώιμο 4ο αί. π.Χ., όπως δείχνει ενα καλά χρονο-
λογημένο άνάλογο άττικό άγγειο άπό τήν Κόρινθο1140. Αξίζει νά σημειωθεί ότι
τό σχήμα άπαντά μέ άρκετά δείγματα στό ίερό τής Νύμφης στή νότια κλιτύ τής
Ακρόπολης τής Αθήνας1141, ένώ άντιπροσωπεύεται και στόν άναθηματικό άπο-
θέτη D3 άπό τήν Τροία, ό όποιος χρονολογήθηκε άπό τήν Andrea Μ. Berlin
στόν 4ο αί. π. Χ. και συσχετίστηκε μέ τό ίερό τής Αθηνάς Ίλιάδος1142.

Ή διαμόρφωση τού ποδιού τού Κ 247 μέ τή διπλή αύλάκωση, ή όποία σχη-
ματίζει πόδι μέ τριπλή πλαστική βαθμίδα, άπαντά σέ έναν κάνθαρο άπό τήν
Αγορά ό όποιος χρονολογείται στό γ' τέταρτο τού 4ου αί. π.Χ.1143 Ή χρονο-
λόγηση αύτή ένισχύεται άπό τό γεγονός ότι ή σωζόμενη έμπίεστη διακόσμηση
τοΰ Κ 247 μέ τά τέσσερα, σταυροειδώς διατεταγμένα άνθέμια βρίσκει έπίσης τό
παράλληλο της σέ έναν κάνθαρο άπό τήν Αγορά τών μέσων τοΰ 4ου αί. π.Χ.1144

1140 .Agora XII, σ. 117,282 άρ. 648 είκ. 6 (390-380 π.Χ.).

1141 .Agora XII, σ. 282 άρ. 648.

1142. Α. Μ. Berlin, Ilion Before Alexander. A Fourth Century B.C. Ritual Deposit, Studia
Troica, 12,2002, σ. 149 άρ. 32 πίν. 7.

1143. Agora XII, σ. 284 κ.έ. άρ. 684 είκ. 7 (340-325 π. Χ.).

1144. Αύτόθι, σ. 283 άρ. 664 πίν. 56 (περ. 350 π. Χ.).



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

335

Στήν ϊδια περίπου περίοδο πρέπει νά χρονολογηθεί καί ό Κ 248, ό όποιος έμφα-
νίζει παρόμοια πλαστική διαμόρφωση ποδιού1145.

Τό λεπτότεχνο έξω νεύον χείλος καί ή μεγάλη, σχετικά μέ τό σώμα του,
διάμετρος ύποδηλώνουν ότι ό Κ 251 προέρχεται άπό κάνθαρο τοϋ τύπου
Cup-kantharos τής άθηναϊκής Αγοράς, άπό άνοικτό δηλαδή άγγεΐο πού συνδυ-
άζει τή διάμετρο τής κύλικας μέ τό ΰψος τοΰ κανθάρου1146. Ένα καλό παράλ-
ληλο γιά τή διαμόρφωση καί τό πάχος τοϋ χείλους άπό τήν Αγορά χρονολο-
γείται στό διάστημα μεταξύ τοϋ 310 καί 300 π.Χ.1147 Ή σωζόμενη διαμόρφωση
τής κοιλιάς τοϋ Κ 250 βρίσκει παράλληλα έπίσης στόν ίδιο τύπο άγγείου, πού
άν καί άνήκει σέ διαφορετική παραλλαγή χρονολογείται καί αύτός στά τέλη
τοΰ 4ου αί. π.Χ.1148

δ. Άλλοι κάνθαροι (Κ 252 - Κ 253)

Ό Κ 252 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Κ 253 βρέθηκε στίς έπιχώσεις
τοΰ κυκλικοϋ κτίσματος.

Κ 252 (Λ 60) - Θραΰσμα τροπιδωτοΰ τοιχώ- τμήμα κανθάρου· πίν. 62. - "Υψ. μέγ. σωζ.

ματος καί λαβής κανθάρου· πίν. 62. - Ύψ. μέγ. 0,043 μ. διάμ. χείλ. 0,080 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-

σωζ. 0,026 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρω- κος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6

μος (5 YR 7/4 pink). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανά γά- reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό, κατά

νωμα έσωτερικά και έξωτερικά. τόπους έρυθρό (10 R 5/6 red) άμαυρόχρωμο

Κ 253 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών έπιχώ- γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.
σεων τοΰ κυκλικού κτίσματος», άρ. 2) - 'Άνω

Ό Κ 252 άνήκει στή συνηθέστερη κατηγορία κανθάρων πού βρέθηκαν στήν
"Ολυνθο, πράγμα πού σημαίνει ότι οί κάνθαροι αύτοί ήταν τοΰ συρμοΰ κατά τά
μέσα περίπου του 4ου αί. π.Χ.1149 Παρόμοιο θραΰσμα μελαμβαφοΰς κανθάρου
έχει βρεθεί στο ίερό τοϋ Διός στά Λάβρανδα1150. Στήν ίδια περίπου χρονολογική
περίοδο έντάσσεται καί ό Κ 253. Τόσο οί διαστάσεις καί ή διαμόρφωσή του, όσο
καί ή όμαλή σιγμοειδής μετάβαση άπό τό χείλος προς τήν κοιλιά, έμφανίζονται
σέ κανθάρους τής Αγοράς οί όποιοι χρονολογούνται στό διάστημα μεταξύ τού
β' τετάρτου καί τών μέσων τοΰ 4ου αί. π.Χ.1151 Αξίζει νά σημειωθεί ότι ένα καλό

1145. Γιά τόν Κ 248 πρβ. περισσότερο κάτι σάν Agora XII, σ. 285 άρ. 688 είκ. 7 (350-325 π.Χ.).

1146. Αύτόθι, σ. 86.

1147. Αύτόθι, σ. 247 άρ. 54 είκ. 7.

1148. Αύτόθι, σ. 250 άρ. 81 είκ. 8 πίν. 8 (315-300 π.Χ.).

1149. Αύτόθι, σ. 118,283 άρ. 663 είκ. 7 (350-325 π.Χ.).

1150. Ρ. Hellström, Labraunda. Swedish Excavations and Researches II, 1. Pottery of Classical
and Later Date. Terracotta Lamps and Glass, Lund 1965, σ. 58 άρ. πίν. 33 άρ. 43.

1151. Agora XII, σ. 286 άρ. 706 καί 707 είκ. 7 πίν. 29 (375-350 π.Χ.).
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παράλληλο γιά το στρογγυλεμένο και πεπιεσμένο αύτό σχήμα τού Κ 253 βρέθηκε
στή Σαμοθράκη καί χρονολογήθηκε έπίσης στήν ι'δια περίοδο1152.

Φιάλες (Κ 254 - Κ 262)

α. Άωτες φιάλες μέ έξω νεύον χείλος τοΰ τύπου bowl: outturned rim τής

άθηναϊκής Αγοράς (Κ 254 - Κ 257)

Οί Κ 254 καί Κ 255, Κ 257 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναού. Ό Κ 256 βρέ-
θηκε στις έπιχώσεις τής νότιας πλευράς τοΰ ναοΰ.

Κ 254 (Λ 50) - Θραΰσμα άνω τμήματος φιά- Κ 256 (Λ 35) - Άνω τμήμα φιάλης μέ εξω

λης μέ έξω νεΰον χείλος· πίν. 63. - Ύψ. μέγ. νεΰον χείλος· πίν. 63. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,024

σωζ. 0,014 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,144 μ. Π: Πυ: μ. διάμ. χείλ. περ. 0,122 μ. Έξω νεΰον χείλος,

λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (5 YR 7/4

reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό άμαυ- pink). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό στιλβωμένο γά-

ρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά. νωμα έσωτερικά και έξωτερικά.

Κ 255 (Λ 192, άρ. 8) - Θραΰσμα καμπύλου Κ 257 (Λ 166, άρ. 12) - Κάτω τμήμα φιάλης

τοιχώματος φιάλης μέ άρχικά έξω νεΰον μέ άρχικά έξω νεΰον χείλος- πίν. 63. - Ύψ.

χείλος. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,021 μ. πλ. μέγ. σωζ. μέγ. σωζ. 0,018 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,080 μ. Π:

0,033 μ. πάχ. τοιχώματος μέγ. περ. 0,009 μ. Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός, πορτοκαλό- 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: σκούρο

χρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. έρυθρόφαιο (5 YR 4/2 dark reddish gray) γά-

ΕΕ: έρυθροκάστανο (5 YR 4/2 dark reddish νωμα έσωτερικά και έξωτερικά. Ό πυθμένας

brown), άμαυρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά καϊ τοΰ άγγείου φέρει ϊχνη rouletting. Τό σημείο

έξωτερικά. έδρασης τοϋ δακτυλίου φέρει αύλάκωση.

Άπό τά τέσσερα δείγματα τής Λούτσας πού φαίνεται ότι άνήκουν σέ αύτόν
τον τύπο τής φιάλης καί χρονολογούνται στήν ύστερη κλασική-πρώιμη έλληνι-
στική φάση, μόνο οί Κ 254 καί Κ 256 σώζουν τμήμα τοϋ έξω νεύοντος χείλους.
Οί Κ 255 καί Κ 257 έντάσσονται σέ αύτή τήν κατηγορία λόγω τής κλίσης πού
παρουσιάζουν τά τοιχώματά τους. Βάσει τυπολογικών παραλληλισμών μέ ολό-
κληρα άγγεια άπό τήν Αγορά τών Αθηνών1153, οί Κ 254 καί Κ 255 μπορούν νά
χρονολογηθούν στο γ' τέταρτο τοϋ 4ου αί. π.Χ.

Οί φιάλες μέ χείλος πού στρέφεται πρός τά έξω άπό τή Λούτσα άντιπροσω-
πεύουν καί τις τρεις παραλλαγές τοΰ κοινότατου αύτοΰ κατά τή διάρκεια τής
έλληνιστικής έποχής σχήματος πού διέκρινε ή Rotroff: τήν κλασική, τήν έλλη-

1152. G. Kopcke, Ceramics, σέ: J. R. McCredie et al. (έπιμ.), Samothrace 7. The Rotunda of
Arsinoe, Princeton 1992, σ. 287 κ.έ. άρ. 49- σ. 349 σχέδιο άρ. 49 (ροτόντα τής Αρσινόης).

1153. Agora XII, σ. 293 κ.έ. άρ. 806 είκ. 8 (περ. 350-325 π.Χ.).
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νιστική κάι τήν ήμιγανωμένη1154. Στήν πρώτη κατηγορία άνήκουν οί Κ 256 καί
Κ 257, οί όποιοι έμφανίζουν χαρακτηριστικά τυπολογικά γνωρίσματα τοϋ δ'
τετάρτου τοΰ 4ου αί. π.Χ., όπως τό λεγόμενο «πτηνόσχημο κεφάλι» τοΰ χεί-
λους (Κ 256) καί τή σχεδόν κάθετη βάση μέ τήν αυλάκωση στήν έδρασή της

(Κ 257)1155.

β. 'Άωτες φιάλες μέ χείλος πού στρέφεται πρός τά μέσα τοΰ τύπου bowl:
incurving rim τής άθηναϊκής Αγοράς (Κ 258 - Κ 262)

Οί Κ 258 - Κ 261 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοϋ ναού. Τό Κ 262 βρέθηκε στά
μπάζα τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοΰ.

Κ 258 (Λ 45) - Θραΰσμα δακτυλιόσχημης
βάσης φιάλης μέ άρχικά έσω νεΰον χείλος-
πίν. 63. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,018 μ. διάμ. βάσ.
περ. 0,070 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός
έρυθροκάστανος (5 YR 6/4 light reddish
brown). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό, κατά τόπους
έρυθρό (2.5 YR 4/6 red) άμαυρόχρωμο
γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά. 'Εσωτε-
ρικά: άμέσως πάνω άπό τή βάση του σώζεται
στενή, οριζόντια ταινία έρυθροκάστανου
χρώματος.

Κ 259 (Λ 192, άρ. 17) - Θραΰσμα δακτυλιό-
σχημης βάσης καί πυθμένα φιάλης μέ άρχικά
έσω νεΰον χείλος- πίν. 63. - Ύψ. μέγ. σωζ.
0,015 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,100 μ. Π: Πυ: σκληρός,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Ε: τό ϊδιο. EE: έρυθρωπό (2.5 YR 5/6 red),
στιλπνό γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.
Κ 260 (Λ 56) - Θραΰσμα τοιχώματος φιάλης
μέ άρχικά έσω νεΰον χείλος- πίν. 63. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,021 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοι-
κτέρυθρος (2.5 YR 6/8 light red). Ε: τό ϊδιο.

EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα έσωτερικά
καί έξωτερικά.

Κ 261 (Λ 192, άρ. 2) - Θραΰσμα δακτυλι-
όσχημης βάσης φιάλης τοΰ τύπου bowl:
incurving rim τής άθηναϊκής Αγοράς- πίν. 63.
- Τό σημείο έδρασης τοΰ δακτυλίου φέρει
αύλάκωση. Ύψ. μέγ. σωζ. 0,019 μ. διάμ. βάσ.
περ. 0,090 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός,
ροδόχρωμος (2.5 YR 8/4 pink). Ε: τό 'ίδιο.
EE: έρυθρομέλανο (2.5 YR 3/2 dusky red),
στιλπνό γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.
Κ 262 (Σακκούλα: «'Όστρακα έκ τών
μπάζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ.
12) - Θραύσμα βάσης καί κάτω τμήματος
μεγάλης, ρηχής φιάλης μέ άρχικά έσω νεΰον
χείλος- πίν. 63. - Ύψ. σωζ. 0,033 μ. διάμ.
βάσ. περ. 0,108 μ. Δακτυλιόσχημη βάση, μέ
έλαφρά αύλακωτή έδραση. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, έλαφρά πορώδης, ροδόχρωμος (5
YR 7/4 pink). Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). EE: μελανό γάνωμα έσωτε-
ρικά καί έξωτερικά.

Οί Κ 258 - Κ 261 σώζουν μέρος τών βάσεων καϊ τών κάτω τοιχωμάτων
άνοικτών άγγείων, πού, άν κρίνουμε άπό τό πάχος καί τήν κλίση τους, φαίνε-
ται ότι προέρχονται άπό φιαλίδια μέ έσω νεΰον χείλος. Τό σχήμα είναι γενικά

1154. Agora XXIX, σ. 156 κ.έ.

1155. Αύτόθι, σ. 157. Γιά τόν Κ 256 πρβ. αύτόθι, σ. 330 άρ. 868 είκ. 64 (325-300 π.Χ.) καί
Berlin, δ.π. (σημ. 1142), σ. 151 άρ. 62 πίν. 12, 26 (Τροία, ίερό Αθηνάς Ίλιάδος, άναθηματικός
άποθέτης D 3 τοΰ 4ου αί. π. Χ.). Γιά τόν Κ 257 πρβ. Agora XXIX, σ. 329 άρ. 866 είκ. 59 (περ. 325
π.Χ.). Τό κομμάτι αύτό έμφανίζει rouletting, δπως καί τό δικό μας.
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τυπικό για τόν 4ο αί. π.Χ.1156 Κάπως ύστερότερος πρέπει νά είναι ό Κ 261 λόγω
τής ψηλότερης καΐ λεπτότερης βάσης του1157.

Ό Κ 262 σώζει μέρος τοϋ κάτω τοιχώματος και τής βάσης μεγάλης φιάλης,
μέ διάμετρο χείλους πού άρχικά θά ξεπερνούσε τά 0,20 μ. Άν κρίνουμε άπό τό
πάχος καΐ τήν κλίση τοϋ τοιχώματος του, προέρχεται μάλλον άπό τό κλασικό
σχήμα τής φιάλης μέ έσω νεύοντα τοιχώματα1158. Ή ψηλή, δακτυλιόσχημη βάση
τοϋ οστράκου είναι κοίλη έσωτερικά και καμπύλη έξωτερικά, στοιχείο πού συ-
ναντάται σέ παρόμοιες φιάλες στήν Αγορά οί όποιες χρονολογούνται στό τέ-
λος τοϋ 4ου αί. π.Χ.1159

Μόνωτα φιαλίδια (Κ 263 - Κ 264)

Ό Κ 263 βρέθηκε στις έπιχώσεις κοντά στή ΝΔ γωνία τοϋ ναοΰ. Ό Κ 264
βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 263 (Σακκούλα: «24.11.57. "Οστρακα έκ τών
έπιχώσεων παρά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ ναοΰ», άρ.
12) - Θραΰσμα ώμου αρχικά μόνωτου φιαλι-
δίου· πίν. 64. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,029 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow), μέ έλάχιστη ποσότητα άσημέ-
νιας μίκας. Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό άμαυρόχρωμο
γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.

Κ 264 (Λ 166, άρ. 9) - Θραΰσμα εξω νεύοντος
χείλους άρχικά μόνωτου ρηχού φιαλιδίου μέ
σιγμοειδές προφίλ· πίν. 64. - "Υψ. μέγ. σωζ.
0,019 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,140 μ. Τό χείλος
έξωτερικά διαγράφεται μέ σαφήνεια. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (7.5 YR 7/4 pink).
Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό γάνωμα έσωτερικά και
έξωτερικά. "Ιχνη φωτιάς στόν Π και στήν Ε.

Ό Κ 264 μέ τό έλαφρά προς τά έξω έξογκωμένο χείλος και τό σιγμοειδές
προφίλ παραπέμπει σέ ένα μόνωτο φιαλίδιο άπό τήν Αγορά πού χρονολογείται
στήν α' δεκαετία τοϋ 3ου αί. π.Χ.1160 Ό Κ 263 θά μπορούσε νά άνήκει και σέ βαθύ
άωτο φιαλίδιο μέ έσω νεύον χείλος τοϋ τύπου echinus-bowl: deep, ώστόσο τό κα-
λύτερο τυπολογικό του παράλληλο άπό τήν Αγορά είναι ένα βαθύ μόνωτο φιαλί-
διο τό όποιο προέρχεται άπό συνάφεια τοϋ δ' τετάρτου τοΰ 4ου αί. π.Χ.1161

1156. Agora XII, σ. 132· γιά τόν Κ 258 πρβ. αύτόθι, σ. 295 άρ. 829 είκ. 8 (περ. 350 π.Χ.)· γιά
τόν Κ 259 πρβ. τό 'ίδιο καί Η. R. Goette, Sounion III. Eine klassische Farm über dem Souriza-
Tal, AM, 110, 1995, σ. 198 άρ. 26 είκ. 10.1 (Σούριζα, έπιφανειακό εύρημα)· γιά τόν Κ 260 πρβ.
Agora XII, σ. 295 άρ. 830 είκ. 8 (περ. 350 π. Χ.).

1157. Agora XII, άρ. 832 είκ. 8 (350-325 π.Χ.).

1158. Agora XXIX, σ. 161 κ.έ.

1159. Αύτόθι, σ. 162· πρβ. κάτι σάν αύτόθι, σ. 339 άρ. 979 είκ. 62 (325-300 π.Χ.).

1160. Αύτόθι, σ. 329 άρ. 858 είκ. 58 (300-290 π.Χ.).

1161. Αύτόθι, σ. 329 άρ. 861 είκ. 58 (325-300 π.Χ.).



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

339

Άωτα φιαλίδια καί άλατοδοχεϊα (Κ 265 - Κ 271)

Κατά τούς Sparkes καί Talcott, άωτα φιαλίδια καί «άλατοδοχεϊα» πρέπει
στήν άρχαιότητα νά είχαν τήν ίδια χρήση. Έχουν βρεθεί σέ μεγάλες ποσότητες
σέ οικιστικά σύνολα τής κλασικής έποχής καί πρέπει, κατά τή γνώμη τους, νά
περιείχαν άλάτι ή άλλα καρυκεύματα1162. Άπό τήν άλλη, τό ότι ή χωρητικό-
τητά τους περιλαμβάνει πάντα 40 κυβικά έκατοστά ίσως σημαίνει ότι χρησι-
μοποιούνταν καί ώς μονάδα μέτρησης, ένώ κάποια δείγματα άπό τήν Αγορά
φαίνεται ότι είχαν χρησιμοποιηθεί καί ώς χρωματοδοχεία, καπνοδοχεία, ρόπτρα
θύρας ή ηθμοί1163. Όπως προαναφέρθηκε στήν περίπτωση τού Κ 149, στόν
Κεραμεικό τέτοιου είδους μικρογραφικά άγγεΐα βρέθηκαν μέσα σέ παιδικούς
τάφους, ένώ ή παρουσία τους στίς λατρευτικού χαρακτήρα Πυρές Β καί Γ τού
ίεροϋ τής Ελευσίνας θεωρήθηκε ώς ένδειξη γιά τό ότι περιείχαν μέλι, ούσία
σημαντική γιά τις σπονδές.

α. Άωτα φιαλίδια τοϋ τύπου small bowl: later and light τής άθηναϊκής

Αγοράς (Κ 265-266)

Τά φιαλίδια Κ 265 καί Κ 266 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 265 (Λ 119, άρ. 5) - Θραΰσμα δακτύλιο- Κ 266 (Λ 114) - Μικρό φιαλίδιο τοΰ τύπου

σχημης κοίλης έσωτερικά βάσης μικρού φια- small bowl: later and light, άποσπασματικά

λιδίου τοΰ τύπου small bowl: later and light- σωζόμενο· πίν. 64. - Ύψ. 0,026 μ. διάμ. χείλ.

πίν. 64. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,012 μ. διάμ. βάσ. περ. περ. 0,052 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,040 μ. Π: Πυ:

0,056 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (5 λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6

YR 7/4 pink), σέ κάποια σημεία άνοικτός κα- reddish yellow), σέ κάποια σημεία άνοικτός

στανόφαιος (2.5 Υ 6/2 light brownish gray). κιτρινόφαιος (2.5 Y 7/3 pale yellow). Ε: κι-

E: τό 'ίδιο. EE: μελανό γάνωμα έσωτερικά κα'ι τρινόφαιος. EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα

έξωτερικά πλην τοΰ δακτυλίου έδρασης πού έσωτερικά καί έξωτερικά.
είναι άφημένος στό χρώμα τοΰ πηλοΰ.

Οί Κ 265 καί Κ 266 έντάσσονται στήν προαναφερθείσα κατηγορία των
άωτων φιαλιδίων τοϋ τύπου small bowl: later and light τής Αγοράς. Βάσει τυπο-
λογικών παραλλήλων, καί τά δύο δείγματα άπό τή Λούτσα μπορούν νά χρονο-
λογηθούν στίς άρχές τοϋ 4ου αί. π.Χ.1164

1162. Agora XII, σ. 132.

1163. Οί Sparkes καί Talcott (Agora XII, σ. 132) προτείνουν τήν άρχαία ονομασία όξύβαφον
γι' αύτό τό είδος τοΰ άγγείου.

1164. Αύτόθι, σ. 298 άρ. 876 είκ. 9 (περ. 380 π.Χ.).
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β. Άλατοδοχεΐα μέ καμπύλο σώμα τού τύπου saltcellar: echinus wall τής
άθηναϊκής Αγοράς (Κ 267 - Κ 268)

Ό Κ 267 προέρχεται άπό τά μπάζα τής δυτικής πλευράς τοϋ ναού.

Κ 267 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά- YR 7/6 reddish yellow). Ε: το ϊδιο. EE: μελανό

ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 14) γάνωμα στό έξωτερικό τμήμα τοΰ άγγείου

- Κάτω τμήμα άλατοδοχείου- πίν. 64. - Ύψ. και σκοΰρο έρυθροκάστανο (5 YR 3/3 dark

σωζ. 0,017 μ. διάμ. βάσ. 0,044 μ. Κοίλη βάση. reddish brown) έσωτερικά.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5

Ό Κ 267 έντάσσεται άπό τό τυπολογικό του παράλληλο στόν 4ο αί. π.Χ.1165

Άωτα ρηχά φιαλίδια μέ έσω νεϋον χείλος τοϋ τύπον echinus-bowl: shallow τής
αθηναϊκής Αγοράς (Κ 268)

Ό Κ 268 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 268 (Λ 48) - Θραΰσμα άνω τμήματος άω- μος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE:

του ρηχού φιαλιδίου μέ έσω νεΰον χείλος- πίν. μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά και

64. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,023 μ. διάμ. χείλ. περ. έξωτερικά.
0,135 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρω-

Στήν 'ίδια περίπου περίοδο πρέπει νά χρονολογείται καί ό Κ 268. Πρόκειται
γιά όστρακο άπό τό έλαφρά έσω νεϋον χείλος και τά άνω λεπτότατα τοιχώ-
ματα έπίσης άβαθοϋς φιάλης, μέ τό χείλος του νά παρουσιάζει άνεπαίσθητη
διόγκωση έσωτερικά1166.

γ. Άλατοδοχεΐο μέ δακτυλιόσχημη βάση τού τύπου saltcellar footed και συ-
ναφές σχήμα (Κ 269)

Ό Κ 269 βρέθηκε στή νότια πλευρά τού ναού.

Κ 269 (Α 31) - Άλατοδοχεΐο μέ δακτυλιόσχημη Ε: τό ϊδιο. EE: έρυθρό (2.5 YR 5/8 red) άμαυ-

βάση- πίν. 64,150. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,034 μ. διάμ. ρόχρωμο γάνωμα σέ ολόκληρη τήν έσωτερική

χείλ. (έσωτερική) 0,060 μ. διάμ. μέγ. σώματος και τήν έξωτερική έπιφάνεια τοϋ σώματος πλήν

0,070 μ. διάμ. βάσ. 0,046 μ. Ακέραια σωζόμενο. τοϋ κατώτερου έξωτερικοΰ του τμήματος, πού

Έσω νεΰον χείλος, δακτυλιόσχημη βάση. Π: είναι μελανό. Στή μία του έξωτερική πλευρά

Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός άπό προσμείξεις, καί στά 3/4 περ. τοΰ ύψους της φέρει τό κάθετο

άνοικτοκάστανος (10 YR 8/4 very pale brown). χάραγμα:

1165. Αύτόθι, σ. 301 άρ. 919 είκ. 9 (350-325 π.Χ.).

1166. Πρβ. κάτι σάν Agora XXIX, σ. 340 άρ. 983 είκ. 62 (310-300 π.Χ.), άν καί τό δικό μας
έχει λίγο πιό μεγάλη διάμετρο χείλους.
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Α του διαγώνια τοποθετημένο τό χάραγμα:

[μέ ΰψ. γράμματος 0,021 μ., καθώς και άλλα ΗΡΑ

δυσανάγνωστα χαράγματα. Στόν πυθμένα μέ ΰψ. γραμμάτων περ. 0,010 μ.

Ό Κ 269 βρίσκει παράλληλα σέ άλατοδοχεία άπό τήν άθηναϊκή Αγορά, τά
όποια χρονολογήθηκαν στό γ' τέταρτο του 4ου αί. π.Χ.1167

δ. Άλατοδοχεία μέ καμπύλο σώμα τοϋ τύπου saltcellar: footed, έπιβίωση

τοΰ saltcellar: echinus wall τής Αγοράς (Κ 270 - Κ 271)

Ό Κ 270 βρέθηκε στή βορειοδυτική πλευρά τοΰ ναοϋ. Ό Κ 271 βρέθηκε στις
έπιχώσεις τοΰ ναοϋ.

Κ 270 (Σακκούλα: «ΒΔ πλευρά τοΰ ναοΰ», άρ. άνοικτοκάστανη. EE: μελανό γάνωμα σέ

3) - Άλατοδοχεΐο, άποσπασματικά σωζόμε- ολόκληρη τήν έσωτερική του έπιφάνεια, στό

νο· πίν. 64, 150. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,034 μ. διάμ. κάτω μισό τής έξωτερικής καί στόν πυθμένα

χείλ. (έσωτερική) 0,068 μ. διάμ. μέγ. σώματος (semi-glazed).

0,082 μ. διάμ. βάσ. 0,056 μ. Σχεδόν άκέραια Κ 271 (Α 192, άρ. 11) - Θραΰσμα δακτυλιό-

σωζόμενο. Αποτελείται άπό τρία συνανήκον- σχημης βάσης καί τοιχώματος άλατοδοχείου-

τα θραύσματα. Έσω νεΰον χείλος, δακτυλι- πίν. 64. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,017 μ. διάμ. βάσ.

όσχημη βάση. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός 0,048 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, γκρί-

άπό προσμείξεις, πάνω: άνοικτός έρυθροκά- ζος (7.5 YR 6/1 gray). Ε: τό 'ίδιο. EE: έρυθρο-

στανος (5 YR 6/4 light reddish brown), κάτω: κάστανο (2.5 YR 4/4 reddish brown) γάνωμα

γκρίζος (10 YR 6/1 gray). Ε: ροδόχρωμη έως έσωτερικά καί έξωτερικά.

Ό τύπος τού άλατοδοχείου είναι, όπως έχει ήδη άναφερθεΐ, γενικά ένα άγα-
πητό σχήμα τής κλασικής έποχής, πού έμφανίζεται τόσο σέ οικισμούς όσο καί
σέ τάφους καί ιερά1168. Ώστόσο ή δημοσίευση τών άνασκαφών τής Αγοράς έδει-
ξε ότι ό τύπος έπιβιώνει στήν Αθήνα και στήν πρώιμη έλληνιστική έποχή1169.
Τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών άλατοδοχείων τοϋ τέλους τοϋ 4ου αί. π.Χ.
είναι ότι, σέ άντίθεση μέ αύτά τής κλασικής έποχής, τό έσω νεύον χείλος τους
άπολήγει έσωτερικά σχεδόν σέ άκμή καί τά τοιχώματά τους παχαίνουν πρός τά
πάνω1170. Τά στοιχεία αύτά παρατηρούνται στόν Κ 2701171. Έπίσης, και τό καλύ-
τερο παράλληλο τοϋ Κ 271 άπό τήν Αγορά χρονολογείται μετά τό 325 π.Χ.1172
Άπό τά παραπάνω συνάγεται ότι τά δύο άλατοδοχεία Κ 270 κάι Κ 271 πρέπει
μάλλον νά χρονολογηθούν στό δ ' τέταρτο τοϋ 4ου αί. π.Χ.

1167. Πρβ. κάτι μεταξύ Agora XII, άρ. 946,947,949 (350-325 π.Χ.).

1168. Hellström, δ.π. (σημ. 1150), σ. 58 άρ. 42 πίν. 5 καί 33 άρ. 42 (ίερό Διός στά Λάβρανδα).

1169. Agora XII, σ. 137 κ.έ.

1170. Agora XXIX, σ. 167.

1171. Γιά τον Κ 270 πρβ. καί Agora XXIX, σ. 347 άρ. 1077 είκ. 65 (325-300 π.Χ.).

1172. Αύτόθι, σ. 347 άρ. 1076 είκ. 65 (325-300 π.Χ.).



342

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΕΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΕΣ

Πινάκια (Κ 272 - Κ 275)

α. Πινάκια μέ στρογγυλεμένο χείλος τοϋ τύπου plate: rolled rim τής αθη-
ναϊκής Αγοράς (Κ 272)

Ό Κ 272 βρέθηκε στή ΒΔ πλευρά τού ναοϋ.

Κ 272 (Σακκούλα: «3.12.1957. ΒΔ πλευρά κάτω άπό τό χείλος. Δακτυλιόσχημη βάση.

τοϋ ναού», άρ. 1) - Πινάκιο μέ στρογγυλεμέ- Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (7.5 YR 7/4

νο χείλος· πίν. 65. - Ύψ. 0,029 μ. διάμ. χείλ. pink). Ε: τδ ϊδιο. EE: μελανό στιλβωμένο γά-

έσωτερική περ. 0,140 μ. διάμ. βάσ. 0,100 μ. νωμα έσωτερικά καϊ έξωτερικά. Δ: έσωτερικά:

Αποτελείται άπό τρία συνανήκοντα τεμά- διπλό rouletting μέσα σέ δύο έγχάρακτους

χια. Λείπει μικρό τμήμα τοΰ πυθμένα του. ομόκεντρους κύκλους, άπό τούς οποίους ό

Έλαφρά έσω νεΰον χείλος. Τό χείλος έξωτε- έξωτερικός έχει διπλό περίγραμμα. Σώζεται

ρικά δέν εΐναι τελείως στρογγυλό, άλλά πε- άποσπασματικά ένα άπό τά σταυροειδώς δια-

ρισσότερο γωνιώδες. 'Οριζόντια αύλάκωση τεταγμένα του άνθέμια.

Ό Κ 272 έντάσσεται στήν κατηγορία τών πινακίων μέ στρογγυλό χείλος
(plate: rolled rim), ή όποία άποτελεΐ τον πιό άγαπητό τύπο πινακίου τής έλλη-
νιστικής Αττικής1173. Τό γεγονός ότι ό Κ 272 φέρει ένσφράγιστη διακόσμηση
στον πυθμένα του, τοϋ όποιου μάλιστα τό rouletting συνίσταται άπό λεπτούς
καϊ πυκνά διατεταγμένους κύκλους, θεωρείται μορφολογικό χαρακτηριστικό
τών πινακίων τοΰ τέλους τοϋ 4ου αί. π.Χ.1174 Ή μορφολογική αύτή κατάταξη
έπιβεβαιώνεται και άρχαιολογικά, άφοΰ ένα παρόμοιο ώς προς τό σχήμα καϊ τή
διακόσμηση πινάκιο έχει βρεθεί στό τετράγωνο περιστύλιο καϊ στο πλίνθινο
οικοδόμημα κάτω άπό τή στοά τοΰ Αττάλου μέσα στον άποθέτη O-R 7-10, ό
όποιος έναποτέθηκε στό δ' τέταρτο τοϋ 4ου αί. π.Χ.1175

β. Πινάκιο μέ αύλακωτό χείλος τοϋ τύπου plate: rilled rim τής άθηναϊκής

Αγοράς (Κ 273)

Ό Κ 273 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναοϋ.

Κ 273 (Λ 123, άρ. 1) - Άνω τμήμα πινακίου μέ κοκκος, καθαρός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR

αύλακωτό χείλος· πίν. 65. - Ύψ. σωζ. 0,0013 μ. 7/6 reddish yellow). Περιέχει έλάχιστη ποσό-

διάμ. χείλ. 0,140 μ. διάμ. βάσ. ύπολ. περ. 0,080 τητα άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο. EE: έρυθρο-

μ. Επίπεδο, πλατύ χείλος, φέρει δύο περιμε- κάστανο (2.5 YR 4/4 reddish brown) γάνωμα

τρικές, άβαθεΐς αύλακώσεις. Π: Πυ: λεπτό- έσωτερικά και έξωτερικά.

1173. Αύτόθι, σ. 143 σημ. 5.

1174. Αύτόθι, σ. 143.

1175. R. Ε Townsend, The Athenian Agora XXVII. The East Side of the Agora. The Remains
Beneath the Stoa of Attalos, Princeton 1995, σ. 182 άρ. 114 είκ. 36 (325-300 π.Χ.).
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Ό Κ 273 άνήκει σέ μιά ειδική κατηγορία πινακίων, στά πινάκια μέ αύλακωτό
χείλος (rilled rim), τά όποια άποτελοϋν έναν πολύ άγαπητό, άποκλειστικά άττι-
κό, τύπο λατρευτικού άγγείου τής έλληνιστικής έποχής, ό όποιος σχετίζεται
κυρίως μέ τό θρησκευτικό έθιμο τών θυσιαστήριων πυρών1176. Τό ότι τό πλατύ
χείλος τοϋ Κ 273 είναι οριζόντιο καί δέν τείνει πρός τά κάτω συνηγορεί σέ μιά
πρώιμη χρονολόγηση, πρός τά τέλη τοϋ 4ου αί. π.Χ.1177

γ. Μικρογραφικό πινάκιο προσφορών (Κ 274)

Ό Κ 274 βρέθηκε στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοΰ.

Κ 274 (Σακκούλα: «Έπίχωση τής βόρειας χείλος. Έπίπεδη βάση. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,

πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 9) - Μικρογραφικό ροδόχρωμος (7.5 YR 7/4 pink). Ε: πορτοκα-

άναθηματικό πινακίδιο, άποσπασματικά σω- λόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). EE:

ζόμενο· πίν. 65. - Ύψ. 0,009 μ. διάμ. χείλ. μελανό στιλβωμένο γάνωμα έσωτερικά καί

0,062 μ. διάμ. βάσ. 0,054 μ. Έλαφρά έξω νεΰον έξωτερικά.

Μικρογραφικό πινάκια τοϋ τύπου τοϋ Κ 274 έμφανίζονται μαζικά σέ πυρές
πού χρονολογούνται άπό τις άρχές τοϋ 4ου έως τις άρχές τοϋ 3ου αί. π.Χ.,
καθώς καί σέ σύγχρονούς τους άποθέτες1178. Τό γεγονός αύτό, σέ συνδυασμό
μέ τό μικροσκοπικό τους μέγεθος, ύποδηλώνει τήν κατασκευή τους μάλλον γιά
άποκλειστικά λατρευτικούς σκοπούς, τουλάχιστον όχι γιά πρακτικούς, άν καί
μεμονωμένα παραδείγματα έχουν βρεθεί καί σέ οικιστικά σύνολα. Ή καλή ποι-
ότητα τοϋ γανώματος τοϋ Κ 274 ύποδηλώνει πρωιμότερη χρονολόγηση, ίσως
στο α' μισό τού 4ου αί. π.Χ.1179

δ. Πινάκιο άκαθόριστου τύπου (Κ 275)

Ό Κ 275 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 275 (Λ 137) - Θραΰσμα δακτυλιόσχημης βωμένο γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά. Στήν

κοίλης έσωτερικά βάσης πινακίου· πίν. 65, 150. κάτω έπιφάνεια τής βάσης: τρεις ομόκεντροι

- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,017 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,067 μ. κύκλοι διαφορετικού πάχους. Οί άκραΐοι μελα-

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR νοί, ό μεσαίος έρυθρός. Στό κέντρο κύκλος μέ

7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό στιλ- διάμετρο πού κυμαίνεται άπό 0,006 έως 0,007 μ.

Ό Κ 275 παρουσιάζει ξεχωριστό ένδιαφέρον γιατί στήν Άττική δέν βρίσκονται
εύκολα παράλληλα ώς προς τή διαμόρφωσή του. "Ενα πολύ καλό παράλληλο

1176. Παραδείγματα συγκεντρωμένα σέ: Agora XXIX, σ. 151 σημ. 23, δπου ώστόσο τονίζεται
καί ή χρηστική λειτουργία τοΰ άγγείου.

1177. Αύτόθι, σ. 151,321 άρ. 780 είκ. 54 (325-300 π.Χ.).

1178. Agora XII, σ. 199 σημ. 5.

1179. Agora XII, σ. 347 άρ. 1577 πίν. 69 (τέλος 4ου αί. π. Χ., άλλά άβαφο).
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για τό σχήμα προέρχεται άπό τό ιερό τών Μεγάλων Θεών στή Σαμοθράκη, άπό
έπίχωση πού μπορεί νά χρονολογηθεί στον 4ο αί. π.Χ.1180 Συνεπώς, ϊσως καί στή
Λούτσα νά πρόκειται γιά ύστεροκλασικό πινάκιο.

Πυξίδα (Κ 276)

Πυξίδα τύπου D· βρέθηκε στή βόρεια πλευρά τοΰ ναοϋ.

Κ 276 (Λ 87) - Πώμα μικρής πυξίδας· πίν. 65. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5
- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,012 μ. διάμ. 0,040 μ. Άκέ- YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό
ραιο. Τό πώμα έχει έπίπεδη άνω άπόληξη. γάνωμα μόνο έξωτερικά.

Ό Κ 276 άποτελεΐ τό μελαμβαφές πώμα μικρής κυλινδρικής πυξίδας τύπου D.
Τό σχήμα τοϋ πώματος μοιάζει μέ αύτά τής κλασικής έποχής, ώστόσο ή άπουσία
γανώματος στήν κάτω του έπιφάνεια και ή μικρή του διάμετρος (0,040 μ.) τοπο-
θετούν τό κομμάτι στήν ελληνιστική έποχή, καί κυρίως στο α' μισό τοΰ 3ου αί.
π.Χ.1181 Γενικά τό σχήμα άπαντά και σέ οικιστικές συνάφειες, έμφανίζεται όμως
κυρίως ώς ταφικό κτέρισμα1182. Τό σχήμα φαίνεται ότι βρισκόταν έπίσης σέ άμεση
σχέση μέ τόν γυναικείο καλλωπισμό, όπως δείχνει σχετικό εύρημα άπό γυναικείο
τάφο τού 3ου αί. π.Χ. στήν Ήλιδα1183.

Ανοικτά σχήματα άβέβαιου τύπου (Κ 277 - Κ 278)

Οί Κ 277 καί Κ 278 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τού ναού.

Κ 277 (Λ 119, άρ. 6) - Θραΰσμα δακτυλιόσχη-
μης κοίλης έσωτερικά βάσης άττικοΰ σκύφου
ή Boisai· πίν. 65. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,010 μ. διάμ.
βάσ. περ. 0,070 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδό-
χρωμος (5 YR 7/4 pink). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό
στιλβωμένο γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.
Κ 278 (Λ 44) - Θραΰσμα δακτυλιόσχημη ς,
αύλακωτής βάσης πινακίου μέ στρογγυλεμέ-

νο χείλος ή φιαλιδίου μέ έσω νεΰον χείλος·
πίν. 65. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,016 μ. διάμ. βάσ. περ.
0,076 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρω-
μος (5 YR 6/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE:
μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά και
έξωτερικά. Σώζονται τά φύλλα ένός έντυπου
άνθεμίου και μεγάλο τμήμα τοΰ rouletting.

1180. I. C. Love, Inscribed Ceramics from the Altar Court, σέ: Κ. Lehmann - D. Spittle
(έπιμ.), Samothrace 4, II, The Altar Court, New York 1964, σ. 223 άρ. A27 (έπίχωση τής αύλής τοΰ
βωμού «Altar Court») μέ έμπίεστο Θ στό έσωτερικό του, άλλά άγάνωτο. Δέν δίνεται χρονολό-
γηση, ώστόσο άλλα παράλληλα έπίσης άπό τήν 'ίδια έπίχωση (γιά παράδειγμα, αύτόθι, άρ. Α 25)
χρονολογούνται στόν 4ο αί. π. Χ.

1181. Agora XXIX, σ. 191- γιά ενα καλό παράλληλο προς τόν Κ 276 πρβ. αύτόθι, σ. 364 άρ. 1252
είκ. 77 (300-240 π.Χ.).

1182. Αύτόθι, σ. 191 σημ. 14.

1183. Π. Θεμελης, Ό τάφος τής Ηλείας Φιλημήνας, σέ: ΈλλΚερ, σ. 152 άρ. 9 πίν. 79γ, 86β·
Agora XXIX, σ. 191 σημ. 13.
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Ίο σωζόμενο θραύσμα Κ 277 είναι πολύ μικρό για να προσδιοριστεί ό
ακριβής τύπος τοϋ άγγείου πού αύτό άντιπροσωπεύει. Τά καλύτερα πάντως
παράλληλα γιά τή διαμόρφωση τής βάσης του χρονολογούνται όλα στο β'
μισό τού 5ου καί στίς δύο πρώτες δεκαετίες τοϋ 4ου αί. π.Χ.1184

Δύσκολο νά βρεθούν άκριβή παράλληλα γιά τόν Κ 278. Παρόμοια διακό-
σμηση μέ αύτήν τοϋ πυθμένα του έμφανίζεται μέν σέ πινάκια μέ στρογγυλε-
μένο χείλος τοϋ β' τετάρτου τοϋ 4ου αί. π.Χ.1185, ή διαμόρφωση όμως τής βάσης
καί τού κάτω τοιχώματος του παραπέμπει σέ φιάλη μέ έσω νεύον χείλος άπό
τήν Αγορά ή όποία χρονολογήθηκε περίπου στο 325 π.Χ.1186 Τό ότι μιά χρονο-
λόγηση τοΰ θραύσματος στά μέσα περίπου τού 4ου αί. π.Χ. βρίσκεται κοντά
στήν πραγματικότητα ύποδηλώνεται καί άπό τήν αύλακωτή του έδραση1187.

Άλλο άνοικτό άγγεΐο (Κ 279)
Ό Κ 279 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τού ναοϋ.

Κ 279 (Λ 194, άρ. 10) - Θραΰσμα ψηλής δα- πτόκοκκος, σκληρός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR

κτυλιόσχημης βάσης μεγάλου άνοικτοΰ άγγεί- 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: ϊχνη λευκοΰ
ου, ϊσως λεκάνης- πίν. 65. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,027 έπιχρίσματος καί μελανοΰ γανώματος στήν

μ. διάμ. βάσ. περ. 0,160 μ. Π: Πυ: ιδιαίτερα λε- έξωτερική του έπιφάνεια.

Ό Κ 279 πρέπει νά προέρχεται μάλλον άπό μεγάλο άνοικτό άγγεΐο τοϋ τύ-
που πού γνωρίζουμε άπό τήν κοιλάδα τοϋ Χάρακα στή νότια Αττική1188.

ΓΚΡΙΖΑ

Ανοικτά σχήματα
Φιαλίδια (Κ 280)

Φιαλίδιο μέ έξω νεϋον χείλος (μόνωτο;)· βρέθηκε στίς έπιχώσεις τής βόρειας
πλευράς τοΰ ναοϋ.

1184. Spitaels, δ.π. (σημ. 936), σ. 92 άρ. 95 είκ. 49 άρ. 95 (Θορικός, μέ παράθεση παραλλήλων
άπό άλλες θέσεις).

1185. Agora XII, σ. 309 κ.έ. άρ. 1052-1053 (375-350 π.Χ.).

1186. Αύτόθι, σ. 296 άρ. 842 είκ. 8 (περ. 325 π.Χ.).

1187. Jones, Dema House, σ. 99 άρ. 88 είκ. 5, «scraped groove foot at the resting-place. This is
a trait of the mid-fourth century».

1188. H. Lohmann, Ein neuer Befund zum Chremonideischen Krieg. Das sog. Atene Fort im
Charaka-Tal (Attika),Boreas, 19,1996, σ. 33 άρ. 54 (350-250 π.Χ.).
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Κ 280 (Λ 94) - Άνω τμήμα φιαλιδίου μέ έξω Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορώδης, γκρίζος (10
νεΰον χείλος, αρχικά ίσως μόνωτο· πίν. 65. - YR 6/1 gray). Περιέχει μεγάλη ποσότητα άση-
"Υψ. μέγ. σωζ. 0,026 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,100 μ. μένιας μίκας. Ε: τό ϊδιο.

Ένα πολύ καλό τυπολογικό παράλληλο γιά τό σωζόμενο τμήμα τού Κ 280
άποτελεΐ ένα μόνωτο φιαλίδιο άπό τήν Αγορά τό όποιο χρονολογήθηκε στά
300 π.Χ. περίπου1189. Ώστόσο τό άθηναϊκό παράλληλο είναι κατασκευασμένο
σέ μελαμβαφή και όχι σέ γκρίζα τεχνική, όπως είναι τό δικό μας.

Πώμα (Κ 281)

Ό Κ 281 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναού.

Κ 281 (Λ 181) - Πηνιόσχημο, κούφιο έσω- κοίλανση στά πλάγια. Π: Πυ: πορώδης, σκο-
τερικά πώμα, 'ίσως λεκανίδας· πίν. 65. - Ύψ. τεινδς γκρίζος (10 YR 4/1 dark gray). Ε: τό
μέγ. σωζ. 0,019 μ. διάμ. χείλ. 0,044 μ. 'Έντονη ϊδιο.

Πώματα τού τύπου τού Κ 281 μέ έντονη κοίλανση στις πλευρές, προεξέχον,
έπιπεδωμένο άνω άκρο και γενικότερα μέ χαρακτήρα πού δίνει περισσότερη
σταθερότητα στή χειρολαβή είναι τυπικά γιά τόν 4ο και τον 3ο αί. π.Χ.1190

ΧΡΗΣΤΙΚΗ

Ποικιλία παρατηρείται στις χρωματικές διαβαθμίσεις αύτής τής κεραμικής κα-
τηγορίας κατά τήν περίοδο 8 (Παράρτημα I, διάγραμμα 21, άρ. Κ 282 - Κ 297).
'Ομοιογενής είναι μόνο ή όμάδα τών θραυσμάτων τών άμφορέων τών όποιων ό
πηλός έμφανίζει πορτοκαλόχρωμο (5 YR 7/6 reddish yellow) πυρήνα και έπιφά-
νεια (Κ 282 - Κ 286).

Κλειστά σχήματα

Αμφορείς (Κ 282 - Κ 286)

Οί Κ 285, Κ 286 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοΰ ναοΰ. Οί Κ 282, Κ 283 στή νό-
τια πλευρά τοΰ ναοΰ. Ό Κ 284 στή βόρεια πλευρά.

1189. Agora XXIX, σ. 329 άρ. 857 είκ. 58.

1190. Πρβ. Kabirenheiligtum III, σ. 78 σημ. 114· σ. 144 άρ. 575-577 πίν. 30.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

347

Κ 282 (Λ 34, άρ. 4) - Θραΰσμα κυλινδρικής
λαβής άμφορέα- πίν. 66. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,067 μ.
διάμ. λαβής περ. 0,022 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish yellow).
Περιέχει λίγα πετραδάκια λευκοΰ χρώματος
μήκους περ. 0,001 μ. καί έλάχιστη ποσότητα
άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: λευκωπό έως
γκρίζο, διατηρείται σποραδικά.
Κ 283 (Λ 41) - Θραΰσμα χείλους και λαιμοΰ
άμφορέα· πίν. 66. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,057 μ. διάμ.
χείλ. 0,091 μ. 'Επίπεδο χείλος, διαγράφεται μέ
σαφήνεια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow). Περιέχει
έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας καί λίγα
γκρίζα πετραδάκια μήκους 0,001 μ. Ε: τό 'ίδιο.
ΕΠ: λευκωπό, παχύ έξωτερικά, άραιό έσωτε-
ρικά.

Κ 284 (Λ 96, άρ. 41) - Τμήμα κυλινδρικής
λαβής άμφορέα- πίν. 66. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,078 μ.

διάμ. λαβής περ. 0,021 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Περιέχει άρκετή ποσότητα άσημένιας μίκας.
Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευκωπό.
Κ 285 (Λ 164, άρ. 10) - Θραΰσμα λαβής μέ
ώοειδή τομή άμφορέα- πίν. 66. - Μήκ. μέγ.
σωζ. 0,070 μ. διάμ. λαβής μέγ. 0,032 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, έλαφρά πορώδης, πορτοκα-
λόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow) μέ λίγη
άσημένια μίκα καί μικρά καστανά πέτρινα
έγκλείσματα μήκους 0,001 μ. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ:
λευκό.

Κ 286 (Λ 164, άρ. 7) - Θραΰσμα κάθετης κυλιν-
δρικής λαβής, 'ίσως άμφορέα- πίν. 66. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,072 μ. διάμ. λαβής μέγ. 0,023 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, έλαφρά πορώδης, κέντρο: άνοι-
κτόφαιος (5 YR 7/1 light gray), άκρες: πορτοκα-
λόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: άνοι-
κτοκάστανος (10 YR 8/4 very pale brown).

Οί λαβές άμφορέων Κ 282 καί Κ 284 - Κ 286 χρονολογούνται στήν πρώιμη
έλληνιστική έποχή (325-275 π.Χ.) λόγω τής ομοιότητας πού παρουσιάζουν μέ
αύτές τών χρηστικών άμφορέων τής οικίας τής Βάρης1191. Στήν ϊδια περίπου πε-
ρίοδο πρέπει νά ένταχθεΐ και ό άμφορέας Κ 283, άφοϋ τό καλύτερο παράλληλο
γιά τή διαμόρφωση τοϋ χείλους του προέρχεται άπό τή Σαμοθράκη, όπου χρο-
νολογήθηκε στήν πρώιμη έλληνιστική έποχή1192.

Πρόχους (Κ 287)

Ό Κ 287 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 287 (Α 123, άρ. 35) - Θραΰσμα δακτυλιόσχη-
μης βάσης 'ίσως πρόχου- πίν. 66. - "Υψ. μέγ. σωζ.
0,019 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,080 μ. Π: Πυ: λεπτό-

κοκκος, άνοικτέρυθρος (2.5 YR 6/8 light red).
Περιέχει μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε:
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).

Αττικά παράλληλα τοΰ Κ 287, τά όποια έχουν χρονολογηθεί στήν ύστερη
κλασική έποχή, ύποδηλώνουν μιά χρονολόγηση τοΰ θραύσματος μέσα στόν 4ο
αί. π.Χ.1193

1191. Γιά τούς Κ 282 καί 286 πρβ. Jones, Vari House, είκ. 8 άρ. 53- γιά τόν Κ 284 πρβ. αύτόθι,
άρ. 131- γιά τόν Κ 285 πρβ. αύτόθι, άρ. 123,133.

1192. Kopcke, δ.π. (σημ. 1152), σ. 384 άρ. 238-239.

1193. Πρβ. κάτι σάν Agora XII, σ. 350 άρ. 73 είκ. 8 (Αθήνα, 350-320 π. Χ.)· Jones, Vari House,
σ. 383 άρ. 73 είκ. 8 (Βάρη)· Lohmann, Atene, σ. 476 άρ. ΤΗ 30-32 (Θυμάρι, 4ος αί. π.Χ.).
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Άλλο κλειστό σχήμα ακαθόριστου τύπου (Κ 288)
Ό Κ 288 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 288 (Λ 109, άρ. 10) - Τμήμα λαιμοϋ καί κοκκος, άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4 very
ώμου, ϊσως πρόχου· πίν. 66. - Π: Πυ: λεπτό- pale brown). Ε: το ϊδιο.

Μέ βάση ένα μορφολογικό παράλληλο άπό τήν Αγορά, ό Κ 288 θά μπο-
ρούσε ϊσως νά άνήκει σέ πρώιμη έλληνιστική πρόχου1194.

Ανοικτά σχήματα

Λεκάνες (Κ 289-Κ 291)

Οί Κ 289, Κ 291 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Κ 290 βρέθηκε στις
έπιχώσεις κοντά στή ΝΔ γωνία τοϋ ναοϋ.

Κ 289 (Λ 91) - Θραΰσμα άνω τμήματος λεκά- μος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). EE: ϊχνη λευ-

νης (;)· πίν. 66. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,031 μ. Π: Πυ: κωποΰ έπιχρίσματος.

λεπτόκοκκος, άνοικτέρυθρος (2.5 YR 7/6 light Κ 291 (Λ 194, άρ. 4) - Θραΰσμα έπίπεδου,

red). Περιέχει μικρή ποσότητα άσημένιας μί- έξωτερικά πρός τά κάτω νεύοντος χείλους

κας. Ε: τό'ίδιο. λεκάνης· πίν. 67. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,031 μ.

Κ 290 (Σακκούλα: «24.11.57. "Οστρακα έκ διάμ. χείλ. περ. 0,300 μ. Π: Πυ: πορτοκαλό-

τών έπιχώσεων παρά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Περιέχει

ναοΰ», άρ. 11) - Μεγάλο θραΰσμα άπό τόν έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό

ώμο και τήν κοιλιά λεκάνης· πίν. 67. - Ύψ. 'ίδιο. EE: μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα στό

μέγ. σωζ. 0,096 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορ- χείλος έσωτερικά και έξωτερικά. Άνεπαί-

τοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow), μέ σθητη, οριζόντια πλαστική νεύρωση άμέσως

έλάχιστη ποσότητα μίκας. Ε: πορτοκαλόχρω- κάτω άπό τό χείλος.

Τά όστρακα Κ 289 καί Κ 290 άνήκουν σέ λεκάνες τοϋ 4ου αί. π. Χ. Καί οί δύο
τύποι λεκανών είναι γνωστοί άπό τό ιερό τών Καβείρων στή Θήβα, όπου χρο-
νολογήθηκαν στό α' καί στο β' μισό τοϋ 4ου αί. π.Χ. άντίστοιχα1195.

Τό χείλος Κ 291 είναι οριζόντιο καί προβάλλει έλαφρά κυρτό πρός τά έξω
και πρός τά κάτω, σχηματίζοντας κυρτό Γ μέ τά άνω σωζόμενα τοιχώματα
τοϋ άγγείου, ένώ ύπογραμμίζεται έξωτερικά καί μέ οριζόντια πλαστική νεύ-
ρωση. Παρόμοια χείλη άπαντοϋν σέ λεκάνες άπό τήν οικία τής Βάρης1196 καί

1194. Πρβ. κάτι σάν Agora XXIX, σ. 296 άρ. 493 πίν. 36 (περ. 300 π.Χ.).

1195. Γιά τόν Κ 289 πρβ. Kabirenheiligtum III, σ. 67,140 άρ. 443 πίν. 20 (Καβείριο Θηβών, α'
μισό 4ου αί. π.Χ.)· γιά τόν Κ 290 πρβ. αύτόθι, σ. 68,141 άρ. 491 πίν. 24 (Καβείριο Θηβών, β' μισό
4ου αί. π.Χ., έκεΐ ταξινομήθηκε ώς λεκάνη κλειστού σχήματος).

1196. Jones, Vari House, κάτι μεταξύ άρ. 75 και 81, πρβ. καί Lüdorf, Lekane, σ. 25,140 άρ. LR
380 πίν. 144 (όμάδα III 2b).
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γι' αύτόν τον λόγο προτείνουμε μια χρονολόγηση στήν πρώιμη έλληνιστική
έποχή1197.

Λεκάνες τοϋ τύπου deep bowl: projecting rim (Κ 292 - Κ 294)

Οί Κ 292 και Κ 293 βρέθηκαν στή ΝΔ γωνία τοϋ ναοϋ. Ό Κ 294 βρέθηκε
στις έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 292 (Σακκούλα: «24.11.57. "Οστρακα έκ
τών έπιχώσεων παρά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ
ναοΰ», άρ. 5) - Θραΰσμα χείλους λεκάνης· πίν.
67. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,022 μ. διάμ. χείλ. περ.
0,260 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, έλαφρά πορώ-
δης, άνοικτοκάστανος (10 YR 8/3 very pale
brown), μέ λίγα πέτρινα έγκλείσματα μελα-
νού, γκρίζου και πορτοκαλί χρώματος. Ε: τό
'ίδιο.

Κ 293 (Σακκούλα: «24.11.57. Όστρακα έκ
τών έπιχώσεων παρά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ

ναοΰ», άρ. 6) - Θραΰσμα κάτω τμήματος λε-
κάνης. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, έλαφρά πορώδης,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Ε: άνοικτόφαιος (10 YR 7/1 light gray).
Κ 294 (Σακκούλα: «Έπίχωση τής βόρειας
πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 47) - Μικρό θραΰσμα
χείλους λεκάνης. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,006 μ.
διάμ. χείλ. 0,230 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
έλαφρώς πορώδης, άνοικτοκάστανος (10 YR
7/4 very pale brown). Ε: καστανοκίτρινος (10
YR 6/6 brownish yellow).

Ή παρουσία χρηστικών λεκανών τοϋ τύπου τοϋ Κ 292 στό καλά χρονολο-
γημένο πηγάδι Β1 τοϋ Διπύλου στόν Κεραμεικό1198, καθώς και ή μορφολογική
τους ομοιότητα μέ μελαμβαφείς λεκάνες τοϋ τύπου deep bowl: projecting rim
άπό τήν Αγορά, οί όποιες προέρχονται έπίσης άπό χρονολογημένες άρχαιο-
λογικές συνάφειες1199, δείχνουν ότι τό άγγειο πρέπει νά χρονολογηθεί στήν
πρώιμη έλληνιστική έποχή. Στήν ϊδια περίπου περίοδο πρέπει νά τοποθετηθεί
και ό Κ 2941200.

1197. Γιά τή χρονολόγηση τοΰ ομοιογενούς ύλικοΰ άπό τήν οικία τής Βάρης στήν πρώιμη
έλληνιστική έποχή βλ. Jones, Vari House, σ. 355 κ.έ.· Raselli-Nydegger, ο.π. (σημ. 1057), σ. 250·
Agora XXIX, σ. 33.

1198. Κ. Braun, Der Dipylon-Brunnen Bl. Die Funde, AM, 85, 1970, σ. 151 άρ. 151 είκ. 27·
γιά τή χρονολόγησή του βλ. και Agora XXIX, σ. 25 κ.έ.

1199. Agora XXIX, σ. 348 άρ. 1090 είκ. 66 (γιά τό χείλος) και αύτόθι, άρ. 1091 (275-250 π.Χ.),
1092, γιά τή διαμόρφωση τοΰ ποδιού (250-225 π.Χ.). Κατά τή Rotroff (αύτόθι, σ. 167), τό με-
λαμβαφές αύτό άγγειο χρησιμοποιούνταν ώς άγγειο γιά τήν παρασκευή φαγητού ή ώς σκύφος
ή ώς κρατήρας.

1200. Αύτόθι, σ. 348 άρ. 1094 είκ. 66 (περ. 275 π.Χ.).
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Κυψέλες (Κ 295 - Κ 297)

Οί Κ 295 - Κ 297 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 295 (Λ 109, άρ. 55) - Θραΰσμα τοιχώματος Στο έσωτερικό του: συστάδες κάθετων και δι-

κυψέλης· πίν. 68. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,031 μ. αγώνιων προς αύτές έγχαράξεων. Στό έξωτε-

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, έλαφρά πορώδης, άνοι- ρικό: οριζόντια έγχάραξη στό σημείο τής γω-

κτοκάστανος (10 YR 7/3 very pale brown). νιακής κλίσης.

Περιέχει μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας και Κ 297 (Λ 192, άρ. 14) - Άνω τμήμα κυψέλης·

μικρά καστανωπά πετραδάκια μήκους μέχρι πίν. 68. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,049 μ. διάμ. χείλ.

0,0015 μ. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευκωπό. Στό έσω- περ. 0,300 μ. 'Ελαφρώς πλάγιο, έξω νεΰον,

τερικό του: οριζόντια καί κάθετη έγχάρακτη πλατύ, έπίπεδο χείλος μέ στρογγυλεμένη

γραμμή τέμνονται σέ όρθή γωνία. άπόληξη. Άπό κάτω πλαστικός οριζόντιος δα-

Κ 296 (Α 123, άρ. 46) - Μικρό γωνιακό κτύλιος περιτρέχει τό άγγεΐο. Π: Πυ: σκληρός,

θραΰσμα άπό τό κάτω τοίχωμα κυψέλης- πίν. άνοικτός καστανέρυθρος (2.5 YR 6/3 light

68. - Ύψ. περ. 0,035 μ. πάχ. 0,014 μ. Π: Πυ: reddish brown). Περιέχει έλάχιστη ποσότη-

σκληρά ψημένος, πορώδης, πορτοκαλόχρω- τα άσημένιας μίκας. Ε: μώβ (2.5 YR 5/2 weak

μος (5 YR 7/6 reddish yellow). Περιέχει μικρά red) (έσωτερικά)· άνοικτό μώβ (2.5 YR 6/4

πετραδάκια μήκους μέχρι 0,002 μ. Ε: τό ϊδιο. light reddish brown) (έξωτερικά).

Ψηλά, εύρύστομα, χρηστικά άγγεία, μέ συστήματα παράλληλων καί πυκνά
διατεταγμένων κάθετων, οριζόντιων καί/ή διαγώνιων έγχαράξεων (τών λεγό-
μενων χτενισμάτων) στό έσωτερικό τοΰ τοιχώματος τους, κάλυμμα στό στό-
μιο καί έπίπεδη (καλαθόσχημος τύπος) ή σωληνωτή (σωληνωτός τύπος) βάση,
ταυτίστηκαν άπό τήν έρευνα ήδη άπό τό 1958 ώς «κυψέλες»1201. Πάνω στά βα-
θιά αύτά συστήματα έγχαράξεων οικοδομούσαν οί μέλισσες τις κηρήθρες τους,
όπου στή συνέχεια έναπόθεταν τό μέλι καί τό κερί.

Οί κυψέλες τοϋ τύπου τών πήλινων άγγείων πού έκπροσωποϋνται στή Λούτσα
ήταν κατά τήν άρχική τους χρήση τοποθετημένες οριζοντίως πάνω στό έδαφος1202.
Στήν Αττική κάνουν πρώτη φορά τήν έμφάνισή τους στό β' μισό τοϋ 5ου αί.
π.Χ.1203 καϊ συνεχίζουν τήν ύπαρξή τους μέχρι τις άρχές τοϋ 20οϋ αί. μ.Χ., όπότε,
ύστερα άπό τήν άνακάλυψη τών κινητών πλαισίων, άντικαθίστανται άπό κυψέλες
νέου τύπου1204.

1201. Lüdorf, Bienenkorb, σ. 45 κ.έ., 54 κ.έ.· πρβ. γενικά καί Της Ιδιας, Attische Bienenkörbe.
Eine Zusammenfassung unter besonderer Berücksichtigung der Funde aus dem Kerameikos, σέ:
Akten des Internationalen Symposions. Die Ausgrabungen im Kerameikos. Bilanz und Perspekti-
ven. Athen, 27. bis 31 Januar 1999, AM, 114,1999, σ. 75 κ.έ. καθώς καί Agora XXXIII, σ. 126.

1202. Lüdorf, Bienenkorb, σ. 54.

1203. Αύτόθι, σ. 55.

1204. Αύτόθι, σ. 55 σημ. 107.
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Ή σταυροειδής διάταξη του έσωτερικοϋ έγχάρακτου «χτενίσματος» τοϋ Κ 295,
μολονότι καθεαυτή περισσότερο τυπική γιά τήν έλληνιστική έποχή1205, παραπέμπει
σέ μιά καλαθόσχημη κυψέλη άπό τό Θυμάρι τής νότιας Άττικής, ή όποία χρονο-
λογήθηκε άπό τή Lüdorf στήν κλασική έποχή1206. Κλίση, διαστάσεις καί έσωτερικό
έγχάρακτο «χτένισμα» τοϋ θραύσματος Κ 296 θυμίζουν τή χαμηλή, έπίσης καλα-
θόσχημη κυψέλη άπό τό κτίσμα Ζ στον Κεραμεικό, ή όποία βάσει τής στρωματο-
γραφίας χρονολογείται στό διάστημα μεταξύ τοϋ 340 και τοϋ 300 π.Χ.1207 Ή χρονο-
λόγηση αύτή έπιβεβαιώνεται άπό μιά άνάλογη κυψέλη άπό τό ίερό στά Λεγραινά,
ή όποία μέ βάση στρωματογραφικά κριτήρια χρονολογείται έπίσης στήν ύστερη
κλασική έποχή1208.

Ή πλατιά, έπίπεδη διαμόρφωση τοϋ χείλους τοΰ Κ 297 εΐναι τυπική γιά τήν
όμάδα χειλέων κυψελών 12 τής Lüdorf, ή όποία χρονολογικά τοποθετείται στό
μεταβατικό διάστημα μεταξύ τής κλασικής και τής έλληνιστικής έποχής1209.
Ένα πολύ καλό παράλληλο τοΰ Κ 297 βρέθηκε στή δεξαμενή Η 16:3 στήν
Αγορά τών Αθηνών καί χρονολογείται, μέ βάση στρωματογραφικά κριτήρια,
στο πέρασμα άπό τον 4ο στον 3ο αί. π.Χ.1210

Θραύσματα κυψελών καί ολόκληρες κυψέλες έχουν βρεθεί στήν Άττική1211
όχι μόνο σέ περιοχές πού θεωρήθηκαν άπό τούς έρευνητές τους ώς άγροκτή-
ματα, όπου θά περίμενε κανείς νά έχουν έγκατασταθεί μελίσσια1212 άλλά καί σέ
πυκνοκατοικημένες άστικές περιοχές1213 καθώς καί σέ ιερά1214, ένώ σέ λίγες πε-

1205. Lüdorf, ο.π. (σημ. 1201), σ. 78, «kreuzweise Kämmungsschema».

1206. Lüdorf, Bienenkorb, σ. 95 κ.έ. άρ. BR 53 είκ. 32 (έπιφανειακό εύρημα σέ κλασική οικία μέ
πύργο).

1207. Αύτόθι, σ. 84 άρ. Β3 είκ. 13.

1208. Αύτόθι, σ. 84 άρ. Β4 είκ. 14· πρβ. καί Lohmann, δ.π. (σημ. 1188), σ. 35 άρ. 79 είκ. 10 στή
σ. 65 (νότια Άττική, κοιλάδα τοΰ Χάρακα), δπου χρονολογήθηκε ώς «κλασικό».

1209. Lüdorf, Bienenkorb, σ. 60.

1210. Αύτόθι, σ. 91 άρ. BR 23 είκ. 30· Agora XXXIII, σ. 283 άρ. 357 είκ. 58 (late 4,h-cent.
context).

1211. Γιά τήν έξάπλωση τών κυψελών στήν άνατολική 'Ελλάδα μέ έμφαση στήν Άττική βλ.
Agora XXXIII, σ. 127 χάρτης 2.

1212. Γιά παράδειγμα, στήν οικία τής Βάρης καί γενικά στήν περιοχή τοΰ 'Υμηττού, πού
ήταν ήδη στήν άρχαιότητα πασίγνωστη γιά τήν παραγωγή μελιοΰ.

1213. "Οπως, γιά παράδειγμα, στήν Αγορά τής Αθήνας (πρβ. Agora XII, σ. 366 άρ. 1853 πίν. 88,
άπδ συνάφεια τοΰ 425-400 π.Χ.) καί στό φρούριο τοΰ Ραμνοΰντος, δπου βρισκόταν τδ κέντρο τού
δήμου (μεγάλος αριθμός άδημοσίευτων θραυσμάτων στήν άποθήκη άρχαιοτήτων τοΰ Ραμνοΰντος).
'Εδώ ώστόσο άξίζει νά σημειωθεί ή ένδιαφέρουσα παρατήρηση τής Rotroff δτι, στήν περίπτω-
ση τής άθηνάίκής Αγοράς, οί κυψέλες βρέθηκαν δλες στήν περιφέρεια τοΰ τετραγώνου της
(Agora XXXIII, σ. 130).

1214. Γιά παράδειγμα, τό ίερό στά Λεγραινά, δ.π. (σημ. 1208).
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ριπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σέ δεύτερη χρήση σέ νεκροταφεία ώς σαρκο-
φάγοι γιά μικρά παιδιά1215.

Ή παρουσία θραυσμάτων κυψελών στό ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου
μπορεί νά έρμηνευθεΐ μέ ποικίλους τρόπους. Μπορεί, πρώτον, νά ύποδεικνύει
χρήση τής μελισσοκομικής στόν εύρύτερό του χώρο1216· δεύτερον, νά άποτελεϊ
ένδειξη ότι στό σημείο αύτό εΐχαν μεταφερθεί αύτούσιες κυψέλες γιά τήν τέλε-
ση τών άπαραίτητων λατρευτικών χοών μέ μέλι ή άκόμη καί γιά τήν άνάθεση
κομματιών κηρηθρών στή θεότητα1217 καί, τρίτον, νά έρμηνευθεΐ ώς άπλή πα-
ρουσία άποθηκευτικών άγγείων1218.

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Χύτρα (Κ 298)

Ό Κ 298 βρέθηκε στις έπιχώσεις τής νότιας πλευράς τού ναού.

Κ 298 (Λ 38, άρ. 2) - Θραύσμα χείλους και άνω
τοιχώματος μικρής άρχικά μόνωτης χύτρας·
πίν. 68. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,030 μ. διάμ. χείλ. περ.
0,080 μ. Έξω νεΰον χείλος. Π: Πυ: πορώδης,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow).
Περιέχει μεγάλη ποσότητα άσημένιας μίκας

και μικρά πετραδάκια γκρίζου, λευκοΰ καί κα-
στανού χρώματος μήκους 0,001 έως 0,002 μ.
Ε: έξωτερικά: τό 'ίδιο, έσωτερικά: φαιός (10 YR
4/2 dark grayish brown). "Εντονα σημάδια φω-
τιάς στό έσωτερικό καί στό έξωτερικό του.

1215. Μαραθώνας: Α. Λιαγκουρας, Μαραθών, ΑΔ, 29, 1973-1974 (1979), Β1, Χρον.,
σ. 66 πίν. 67γ· Β. Χ. Πετρακος, Ό Μαραθών, ΒΑΕ, 146, Αθήνα 1995, σ. 177 σημ. 187·
Ραμνοΰς, περίβολος Φανοκράτους, έσωτερικό, τάφος 13 (άποθήκη άρχαιοτήτων
Ραμνοΰντος, άδημοσίευτο).

1216. Τήν άποψη αύτή γιά τήν περίπτωση τών ιερών τοΰ Διός έχει ύποστηρίξει ό Lohmann,
Atene, σ. 230.

1217. Τό έθιμο αύτό είναι γνωστό στήν ελληνιστική Αττική καί συνδέεται μέ τή λατρεία
τών Μοιρών. Σέ άνασκαφές πού διενεργήθηκαν τό 1973 στήν κορυφή τοΰ λόφου τής Μουνι-
χίας (λόφος Προφήτη Ηλία) βρέθηκε έπιγραφή-ίερός νόμος τής έλληνιστικής έποχής μέ τε-
λετουργική διάταξη γιά τό είδος τών προσφορών πού ένδείκνυντο γιά τις έκεΐ λατρευόμενες
θεές, τις Μοίρες, βλ. Ι. Παπαχριςτοδουαου, Β ' 'Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων, Πειραιεύς, Λό-
φος Προφήτου 'Ηλία, ΑΔ, 28, 1973 (1977) Β1, Χρον., σ. 46-48: Στις θεές έπρεπε νά προσφερ-
θούν άνάμεσα στά άλλα καί κηρία, δηλαδή κομμάτια κηρηθρών μέ μέλι, βλ. Παπαχατζης, ο.π.
(σημ. 475), σ. 128.

1218. Όπως ήδη έχει παρατηρηθεί (Lüdorf, Bienenkorb, σ. 46 σημ. 42), ή άνίχνευση κεριοΰ
στά τοιχώματα κυψελών άπό τήν άγροτική οικία τής Βάρης δέν σημαίνει κατ' άνάγκην δτι τά
άγγεια αύτά ήταν όντως κυψέλες, άφοΰ είναι γνωστό δτι στήν άρχαιότητα χρησιμοποιούσαν
κερί γιά τήν έπάλειψη τών έσωτερικών τοιχωμάτων μεγάλων άγγείων μέ στόχο τήν καλύτερη
άποθήκευση τοΰ λαδιού.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

353

Το έξω νεΰον χείλος καϊ ό ευθύγραμμος, εσω νεύων λαιμός τού Κ 298 πα-
ραπέμπουν σέ χύτρα τής πρώιμης έλληνιστικής έποχής. Οί χύτρες τοΰ τύπου
αύτού έχουν ώοειδές σώμα, σχετικά καμπύλη βάση και χαμηλό, έλαφρά χοανο-
ειδή λαιμό. Ώς πρός τό σχήμα τού άνω τμήματος ό Κ 298 βρίσκει καλά παράλ-
ληλα σέ χύτρες άπό τον Θορικό1219, άπό τήν Αγορά1220 και άπό τήν περιοχή τής
Ακρόπολης τών Αθηνών1221.

Περίοδοι 8-9 "Υστερη κλασική/πρώιμη έλληνιστική εως μέση έλληνιστική
έποχή

ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ

Κλειστά (;) σχήματα

Φιάλη (Κ 299)

Φιάλη μέ χείλος πού στρέφεται προς τά έξω· βρέθηκε στις έπιχώσεις τού
ναοϋ.

Κ 299 (Λ 62, άρ. 4) - Άνω τμήμα φιάλης μέ κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish
εξω νεΰον χείλος· πίν. 68. - Ύψ. μέγ. σωζ. yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα έσωτε-
0,014 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,120 μ. Π: Πυ: λεπτό- ρικά καί έξωτερικά.

Ό Κ 299 έχει τό χαρακτηριστικό ρηχό σχήμα και τό έλαφρά σιγμοειδές
προφίλ τών έξω νευουσών φιαλών τοϋ β ' τετάρτου τοϋ 3ου αί. π.Χ.1222

1219. G. Straetman, An Early Hellenistic Cooking Ware Workshop in Attica, σέ: H. Mussche
(έπιμ.), Studies in South Attica II, Miscellanea Graeca, 9, Gent 1994, a. 123 είκ. 1 (295 π.Χ.).

1220. S. G. Miller, Menons Cistern, Hesperia, 43, 1974, σ. 236 άρ. 51 πίν. 33 (F 16:8)· Η. Α.
Thompson, Two Centuries of Hellenistic Pottery, Hesperia, 3,1934, σ. 324 κ.έ. είκ. 8 άρ. Α 57
(G 13:4)· Agora XXXIII, σ. 168, 303 άρ. 559 είκ. 71 πίν. 61 (F 16:6) καί άρ. 560 είκ. 71 πίν. 61
(F 11:2, κάτω έπίχωση).

1221. Στ. Ελευθερατου, σέ: Ανασκαφές Μετρό, σ. 98 κ.έ. άρ. 76 (Αθήνα, σταθμός Ακρόπολις,
Πυρά 7), δπου πληρέστερη συλλογή παραλλήλων γιά τό σχήμα.

1222. Agora XXIX, σ. 159,333 άρ. 907 είκ. 60 (275-250 π.Χ.).
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ΧΡΗΣΤΙΚΗ
Κλειστά σχήματα

Άμφορέας (Κ 300)

Ό Κ 300 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 300 (Λ 194, άρ. 9) - Θραΰσμα στρογγυλεμέ- μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish
νου χείλους και λαιμού άμφορέα- πίν. 68. - 'Ύψ. yellow), μέ σποραδική παρουσία άσημένιας μί-
μέγ. σωζ. 0,057 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,110 μ. Π: Πυ: κας. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ (έξωτερικά): λευκωπό.

Τό σχήμα τοϋ χείλους τοϋ Κ 300 μέ τή στρογγυλεμένη άνω άπόληξη και τή
λεία μετάβαση τοϋ περιγράμματος τής τομής πρός τόν λαιμό είναι τυπικό γιά
τούς θασιακούς άμφορεΐς1223. Μιά χρονολόγηση στόν 3ο αί. π.Χ. θά ήταν πιθανή.

Περίοδος 9 Μέση έλληνιστική εποχή
ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΤΥΟΣ

Μέ τόν όρο «κεραμική τοϋ τύπου τής δυτικής κλιτύος» έννοοϋμε έκείνη τήν
κεραμική κατηγορία ή όποία φέρει στήν έπιφάνειά της γραπτή διακόσμηση άπό
διαλυμένο πηλό, καθώς και τήν καινοτομία τοϋ έπίθετου λευκού χρώματος
πάνω σέ μελαμβαφές βάθος. Τό σήμα κατατεθέν τής διακόσμησής της εΐναι τά
γεωμετρικά διακοσμητικά θέματα, ένώ σέ λίγες περιπτώσεις χρησιμοποιείται
έξ ολοκλήρου έγχάραξη γιά τή διακόσμηση. Ή διάρκεια ζωής της στήν Αθήνα
κυμαίνεται άπό τό α' τέταρτο τοϋ 3ου αί. π.Χ. μέχρι τό τέλος τής έλληνιστικής
έποχής1224. Πέντε θραύσματα άπό τήν περιοχή τού μεγάλου ναοϋ χρονολογούνται
στήν περίοδο 9 (Κ 301 - Κ 305). Τέσσερα άπό αύτά άνήκουν στήν ϊδια, χρωμα-
τικώς ομοιογενή, όμάδα (Παράρτημα I, διάγραμμα 23, άρ. Κ 301 - Κ 304).

1223. Πρβ. κάτι σάν Υ. Grandjean, Contribution à l'établissement d'une typologie des
amphores thasiennes. Le matériel amphorique du quartier de la porte du Silène, BCH, 116,1992,
άρ. 64 καί 80, 3ος αί. π.Χ.· Μ. L. Lawall, Studies in Hellenistic Ilion. Transport Amphoras from
the Lower City, Studia Troica, 9,1999, σ. 193.

1224. Γιά τήν κατηγορία αύτή στήν Αθήνα βλ. S. I. Rotroff, Ceramic Workshops in
Hellenistic Athens, σέ: Brijder, δ.π. (σημ. 1037), σ. 174· Της Ιδιας, Attic West Slope Vase Painting,
Hesperia, 60,1991, σ. 60.
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Κλειστά σχήματα

Κλειστό άγγεΐο μέ τροπιδωτό σώμα (Κ 301)

Ό Κ 301 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 301 (Λ 182) - Θραΰσμα σώματος κλειστοΰ
άγγείου μέ τροπιδωτό σώμα· πίν. 69. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,029 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,047 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: έξωτερικά:

μελανδ γάνωμα. Έσωτερικά χωρίς έπεξεργασία.
Δ (έξωτερικά): οριζόντια σειρά έγχάρακτων
ομόκεντρων ορθογωνίων. Άπό κάτω: οριζόν-
τιες, παράλληλες μεταξύ τους έγχάρακτες
γραμμές.

Σωζόμενο προφίλ καϊ πάχος τοϋ Κ 301 θά μποροϋσε νά προέρχεται άπό μυρο-
δοχεΐο1225. Ή έγχάρακτη ώστόσο διακόσμηση τοϋ ώμου, ή όποία έδώ περιλαμ-
βάνει τό θέμα τών ομόκεντρων ορθογωνίων, άπαντά έπίσης σέ ένα μυροδοχεΐο
άπό τήν Αγορά πού ή Rotroff τό χρονολόγησε στό διάστημα μεταξύ τοϋ 225 καϊ
210 π.Χ.1226 Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή χρήση τής τεχνικής τής δυτικής κλιτύος
γιά τήν κατασκευή μυροδοχείων είναι άσυνήθιστη καί, όταν ύφίσταται, πρέπει νά
θεωρηθεί ώς προσπάθεια άπομίμησης τών άντίστοιχων άσημένιων άγγείων1227.

Πρόχους(Κ 302)

Ό Κ 302 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναοϋ.

Κ 302 (Α 134) - Θραΰσμα στρεπτής λαβής (5 YR 6/8 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. Β: κοκ-

καί ρίζας τοιχώματος ώμου πρόχου· πίν. 69. - κινωπή (2.5 YR 5/4 reddish brown), καλύπτει

"Υψ. μέγ. σωζ. 0,060 μ. διάμ. λαβής περ. 0,015 μ. ολόκληρη τή λαβή περιμετρικά.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, βαθύς πορτοκαλόχρωμος

Κάθετες, στρεπτές λαβές τής έλληνιστικής έποχής βρίσκονται συνήθως άποκολ-
λημένες άπό τό σώμα είτε άμφορέων είτε πρόχων1228. Στή συγκεκριμένη περίπτωση,
σχήμα, διαστάσεις καϊ εξωτερική έπεξεργασία (έρυθρή βαφή) τοϋ Κ 302 άποτελοϋν
ένδείξεις γιά τον τύπο τοϋ άγγείου στόν όποίο αύτός άνήκει. Πρόκειται γιά πρόχου
δυτικής κλιτύος, μεγάλων διαστάσεων, ή όποία λόγω μεγέθους θά μποροϋσε νά
περιέχει τόσο νερό όσο και κρασί1229.

1225. Πολύ καλά παράλληλα ώς πρός τό σχήμα τοΰ μυροδοχείου Κ 301 προέρχονται άπό
τήν Αγορά καί άπό τάφο τοΰ δ' τετάρτου τοΰ 4ου αί. π.Χ. άπό τόν Κεραμεικό. Πρβ. Agora
XXIX, σ. 355 άρ. 1165 είκ. 72 (325-300 π.Χ.), μέ παραπομπές.

1226. Agora XXIX, σ. 178,355 άρ. 1172 πίν. 85.

1227. Αύτόθι, σ. 178 σημ. 48.

1228. Αύτόθι, είκ. 24-34.

1229. Αύτόθι, σ. 125 άρ. 464 είκ. 34 (250-235 π.Χ.)
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Ανοικτά σχήματα

Κάνθαροι (Κ 303 - Κ 305)

Ό Κ 303 βρέθηκε στα μπάζα τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ. Οί Κ 304 και Κ 305
στις έπιχώσεις τοΰ ναοϋ.

Κ 303 (Σακκούλα: «Έκ τών μπάζων τής σωζ. 0,026 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκα-

δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 29) - Θραΰσμα λόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό

εύθέος τοιχώματος άπό τό άνω τμήμα ϊδιο. EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα έσωτε-

κανθάρου· πίν. 69, 151. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,034 μ. ρικά. Δ: έξωτερικά: σώζεται διακόσμηση

πλ. μέγ. σωζ. 0,031 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, τετραγώνων μέ λευκοκίτρινο περίγραμμα καϊ

πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). μελανό φόντο καί εξι κάθετες, παράλληλες

Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό στίλβωμα έσωτερικά. μεταξύ τους λευκοκίτρινες γραμμές.

Δ: έξωτερικά: σώζεται διακόσμηση τετρα- Κ 305 (Λ 193, άρ. 5) - Θραΰσμα άνω τμήμα-

γώνων μέ πορτοκαλόχρωμο περίγραμμα καϊ τος μικροΰ κανθάρου· πίν. 69. - "Υψ. μέγ. σωζ.

μελανά φόντο καϊ τρεις κάθετες, παράλληλες 0,017 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,100 μ. Π: Πυ: λεπτό-

μεταξύ τους πορτοκαλόχρωμες γραμμές. κοκκος, άνοικτέρυθρος (2.5 YR 7/6 light red).

Κ 304 (Λ 166, άρ. 11) - Θραΰσμα εύθέος Μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό'ίδιο.

τοιχώματος άπό τό άνω τμήμα κανθάρου· Στήν περιοχή τοΰ ώμου σώζει τρεις έγχάρα-

πίν. 69, 151. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,037 μ. πλ. μέγ. κτες οριζόντιες γραμμές.

Τό πάχος, ή κλίση τοΰ τοιχώματος καθώς καί ή διακόσμηση μέ τό θέμα τοΰ
ζατρικίου καί τών ομόκεντρων ορθογωνίων τών όστρακων Κ 303 και 304 ύπο-
δηλώνουν ότι αύτά προέρχονται άπό τόν ώμο κανθάρων τοΰ τύπου baggy τής
δυτικής κλιτύος τοΰ υστέρου 3ου αί. π.Χ.1230 Πανομοιότυπη διακόσμηση μέ
αύτήν τοϋ Κ 304 άπαντά σέ ένα άνάλογο άγγειο άπό τό ίερό τής Αφαίας στήν
Αίγινα1231.

Ή άσυνήθιστη μορφή χείλους κανθάρου πού έκπροσωπει ό Κ 305 ταξινομή-
θηκε στήν κατηγορία τής δυτικής κλιτύος έπειδή τόσο ή διαμόρφωσή του όσο
καί ή παρουσία έγχάρακτων γραμμών στό σημείο τής ένωσης τού χείλους μέ
τον λαιμό βρίσκουν τόν άκριβή τους παραλληλισμό σέ έναν κάνθαρο δυτικής
κλιτύος άπό τήν άθηναϊκή Αγορά, τοΰ όποιου ή άρχαιολογική συνάφεια τό το-
ποθετεί στό γ' τέταρτο τοϋ 3ου αί. π.Χ.1232

ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ

Καί κατά τή διάρκεια τής περιόδου 9 ή μελαμβαφής κεραμική εΐναι μέ 24
δείγματα ή πολυπληθέστερη κεραμική κατηγορία έκ τών όσων βρέθηκαν στόν

1230. Αύτόθι, σ. 105,268 άρ. 253 είκ. 17 πίν. 24 (225-210 π.Χ.).

1231. Furtwängler, Aphaia, σ. 464 άρ. 356 πίν. 130 άρ. 3.

1232. Agora XXIX, σ. 107,274 άρ. 304 είκ. 19 (250-225 π.Χ.).
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χώρο τοϋ μεγάλου ναοϋ (Κ 306 - Κ 329). Τά χρωματικά έπίπεδα τοϋ πηλοϋ τών
οστράκων είναι πανομοιότυπα μέ αύτά τών περιόδων 6-8 (πρβ. Παράρτημα I,
διάγραμμα 23, άρ. Κ 306 - Κ 329).

Κλειστά σχήματα

Μυροδοχεΐο (Κ 306)

Ό Κ 306 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 306 (Λ 139) - Θραΰσμα ποδιοΰ καί βάσης 0,017 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδοκίτρινος. Ε:
μυροδοχείου· πίν. 70. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,024 μ. τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα περιμετρικά,
διάμ. μέγ. σωζ. βάσ. 0,039 μ. πάχ. λαβής μέγ.

Ή χρησιμοποιηθείσα μελαμβαφής τεχνική γιά τήν κατασκευή ένός μυροδο-
χείου ύποδηλώνει μιά πρωιμότερη ώς πρός τά γκρίζα μυροδοχεΐα χρονολόγη-
ση, πού νά άρχίζει δηλαδή άπό τά τέλη τοϋ 4ου καί νά περιλαμβάνει όλη τή
διάρκεια τοϋ 3ου αί. π.Χ. Ώστόσο ή ψηλή, κιονόμορφη, συμπαγής βάση τοϋ
Κ 306 δείχνει ότι τό άγγεΐο πρέπει νά χρονολογηθεί μετά τό τέλος τοΰ 3ου αί.
π.Χ.,ίσως στό α' μισό τοΰ 2ου αί. π.Χ.1233

Οινοχόες (Κ 307 - Κ 308)

Ό Κ 307 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ κυκλικοϋ κτίσματος. Ό Κ 308 βρέθηκε
στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 307 (Σακκούλα: «"Οστρακα έκ τών έπιχώσεων
τοΰ κυκλικού κτίσματος», άρ. 8) - Καμπύλο
θραΰσμα κυλινδρικής λαβής μέ τριγωνική τομή
μικρής οινοχόης· πίν. 70. -Ύψ. μέγ. σωζ. 0,029 μ.
Λαβή μέ τριγωνική τομή. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό άμαυρόχρωμο
γάνωμα περιμετρικά.

Τό σωζόμενο μικρό τμήμα λαβής Κ 307 είναι άρκετό γιά νά δείξει ότι προ-
έρχεται άπό λαβή έλληνιστικής οινοχόης. Κάθετες λαβές μέ τριγωνική τομή
είναι τυπικές γιά τις οινοχόες τοϋ 3ου αί. π.Χ. Άπό τή στιγμή πού στά τέλη τοϋ
3ου αί. π.Χ. οί κάθετες λαβές τών άγγείων αύτών τού κρασιού άντικαθίστανται

Κ 308 (Λ 158) - Θραύσμα δακτυλιόσχημης
βάσης και κάτω τοιχώματος μικρού κλειστού
άγγείου ϊσως τριφυλλόστομης οινοχόης· πίν.
70. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,015 μ. διάμ. βάσ. περ.
0,048 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο.
EE: ϊχνη μελανού γανώματος μόνο έξωτερικά.

1233. Αύτόθι, σ. 178,355 άρ. 1170 πίν. 85 (200-150 π.Χ.).
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άπό ταινιωτές λαβές1234, πρέπει νά θεωρήσουμε στήν περίπτωσή μας πιθανή μια
χρονολόγηση στις άρχές ή στά μέσα τοϋ 3ου αί. π.Χ.1235

Ένα καλό παράλληλο γιά τή διαμόρφωση τοϋ ποδιοΰ καί τήν προεξοχή
στον πυθμένα τοϋ Κ 308, άλλά λίγο πιό μεγάλο καί μέ πιό λεπτό τοίχωμα
σώματος, βρέθηκε στήν άθηναϊκή Αγορά κάι προέρχεται άπό μικρή τριφυλλό-
στομη οινοχόη1236. Ή οινοχόη τής Αγοράς είναι είσηγμένη καί προέρχεται άπό
άναμεμιγμένο σύνολο μέ έλληνιστικό καί σύγχρονο ύλικό. Τό γεγονός πάντως
ότι τό δείγμα τής Αγοράς είναι κατασκευασμένο μέ τήν τεχνική τής δυτικής
κλιτύος ύποδηλώνει μιά χρονολόγηση στο τέλος τού 3ου έως τά μέσα τοΰ 2ου
αί. π.Χ., πράγμα πού θά μπορούσε νά ισχύει καί γιά τό θραΰσμα άπό τή Λούτσα.

Λήκυθοι (Κ 309-Κ 310)

Οί Κ 309 - Κ 310 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τού ναού.

Κ 309 (Λ 187, άρ. 8) - Θραΰσμα κάθετης ται- Κ 310 (Λ 123, άρ. 4) - Θραΰσμα ώμου ληκύ-

νιωτής λαβής ληκύθου· πίν. 70. - Ύψ. μέγ. θου· πίν. 70. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,018 μ. Π: Πυ:

σωζ. 0,041 μ. πλ. μέγ. 0,016 μ. Π: Πυ: λεπτό- λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6

κοκκος, άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4 very reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνω-

pale brown). Ε: τό ϊδιο. EE: καστανομέλανο μα μόνο έξωτερικά.
άμαυρόχρωμο γάνωμα περιμετρικά.

Τό μέγεθος καί ή διαμόρφωση τής κάθετης ταινιωτής λαβής τοΰ Κ 309,
καθώς καί τό λεπτότεχνο θραΰσμα ώμου τού Κ 310 πού ύποδηλώνει ότι σέ
αύτό τό ύψηλό σημείο τοϋ κλειστού άγγείου βρισκόταν ή μεγαλύτερη διάμε-
τρος του, φανερώνουν ότι πρόκειται καί στις δύο περιπτώσεις γιά ληκύθους τής
μέσης έλληνιστικής έποχής, μικρού καί μεσαίου μεγέθους άντίστοιχα1237.

Πρόχοι (Κ 311 - Κ 312)

Εύρύστομες πρόχοι μέ σφαιρικό σώμα (Κ 311 - Κ 312)

Ό Κ 311 βρέθηκε στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τού ναοϋ. Ό Κ 312
βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ κυκλικοϋ κτίσματος.

1234. Αύτόθι, σ. 127.

1235. Μιά έντελώς δμοια λαβή μέ τή δική μας χρονολογήθηκε, γιά παράδειγμα, άπό τή
Rotroff στό γ' τέταρτο τοΰ 3ου αί. π.Χ. (αύτόθι, σ. 294 άρ. 477 είκ. 35 πίν. 47).

1236. Αύτόθι, σ. 412 άρ. 1674 είκ. 100.

1237. Αύτόθι, σ. 168. Γιά τόν Κ 309 βλ. αύτόθι, σ. 350 άρ. 1116 είκ. 69 πίν. 81 (175-150 π.Χ.)·
γιά τόν Κ 310 βλ. αύτόθι, σ. 350 άρ. 1115 είκ. 69 (175-160 π.Χ.).
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Κ 311 (Σακκούλα: «'Όστρακα έκ τής έπιχώσε- ων τοΰ κυκλικού κτίσματος», άρ. 6) - Θραΰσμα
ως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 31) - έξω νεύοντος χείλους καί ώμου πρόχου μέ
Θραΰσμα ταινιωτής, κάθετης λαβής καί ώμου σφαιρικό σώμα· πίν. 70. - "Υψ. σωζ. 0,025 μ.
πρόχου μέ σφαιρικό σώμα· πίν. 70. - 'Ύψ. σωζ. διάμ. χείλ. περ. 0,090 μ. Αποτελείται άπό δύο
0,056 μ. πλ. μέγ. 0,018 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ- συνανήκοντα τεμάχια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, κα-
κός, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 θαρός, πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish
reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό άμαυ- yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: έξωτερικά: μελανό στιλ-
ρόχρωμο γάνωμα. βωμένο γάνωμα, έσωτερικά τό ϊδιο κάτω άπό
Κ 312 (Σακκούλα: «'Όστρακα έκ τών έπιχώσε- οριζόντια ταινία στό ΰψος τοΰ χείλους.

Ό τύπος τής εύρύστομης πρόχου μέ σφαιρικό σώμα έκπροσωπεΐται στον
χώρο τοϋ ίεροϋ τής Λούτσας άπό δύο δείγματα. Ό Κ 311 άποτελεΐ τό κάτω
τμήμα τής τυπικής κάθετης ταινιωτής λαβής τού τύπου πού ένώνει τό χείλος
μέ τον ώμο τοϋ άγγείου, ένώ ό Κ 312 σώζει τό έντονα έξω νεϋον χείλος μέ
τον χαρακτηριστικό χαμηλό, χωνοειδή λαιμό τής πρόχου, πού τοϋ δίνουν έναν
γενικά άμφικωνικό χαρακτήρα1238. Παρόμοιες εύρύστομες, σφαιρικές πρόχοι
άπαντοϋν στήν Αγορά σέ άρχαιολογικές συνάφειες τής μέσης έλληνιστικής
έποχής1239.

Ανοικτά σχήματα

Κάνθαροι (Κ 313-Κ 320)

α. Κάνθαρος τοϋ τύπου hellenistic kantharos: angular τής άθηναϊκής Αγοράς

(Κ 313)

Ό Κ 313 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τού ναοϋ.

Κ 313 (Λ 166, άρ. ΙΟα-β) - Δύο συνανήκοντα κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish

θραύσματα έξω νεύοντος χείλους και τοι- yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό στιλβωμένο

χώματος κανθάρου· πίν. 71. - Ύψ. μέγ. σωζ. γάνωμα έσωτερικά κα'ι έξωτερικά.
θραύσματος μέ χείλος 0,020 μ. Π: Πυ: λεπτό-

Τά δύο όστρακα τοϋ Κ 313 προφανώς συνανήκουν λόγω τής ομοιότητας
πού παρουσιάζουν ώς προς τό πάχος τους, τή σύσταση τοϋ πηλοϋ καί τήν
τεχνική τής έξωτερικής καί τής έσωτερικής τους έπιφάνειας. Τό πρώτο προέρ-
χεται άπό τό χείλος καί τον λαιμό, τό δεύτερο άπό τήν κοιλιά ένός ψηλόλιγνου
κανθάρου. Τό έντονα καμπύλο χείλος, σέ συνδυασμό μέ τις υπολογιζόμενες

1238. Γιά τά μορφολογικά χαρακτηριστικά τοΰ τύπου (αύτόθι, σ. 132), δπου θεωρείται πι-
θανό οί πρόχοι αύτές νά χρησίμευαν όχι μόνο στή χοή άλλά και στήν άντληση τοΰ νεροΰ.

1239. Γιά τόν Κ 269 πρβ. αύτόθι, σ. 299 άρ. 530 είκ. 39 πίν. 51 (περ. 175 π.Χ.)· γιά τόν Κ 270
αύτόθι, σ. 299 άρ. 528 είκ. 39 πίν. 51 (250-200 π.Χ.).
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διαστάσεις τοϋ άγγείου, παραπέμπουν σέ κάνθαρο τής μέσης έλληνιστικής έποχής
τοϋ «γωνιώδους» τύπου, κατά τή Rotroiï1240.

β. Κάνθαροι τοΰ τύπου hellenistic kantharos baggy τής άθηναϊκής Αγοράς

(Κ 314-Κ 319).

Οί Κ 314, Κ 318, Κ 319 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοΰ ναού. Οί Κ 315 καί Κ 316
βρέθηκαν στή βόρεια πλευρά τού ναοΰ. Ό Κ 317 βρέθηκε στήν έπίχωση μεταξύ τού
ναού καί τοϋ κυκλικού κτίσματος.

Κ 314 (Λ 175) - Θραΰσμα χείλους και λαιμοΰ
κανθάρου τοΰ «φουσκωτού» τύπου· πίν. 71. -
Έξωτερικά φέρει οριζόντια αύλάκωση αμέσως
κάτω άπό τό χείλος του. Ύψ. μέγ. σωζ. 0,023
μ. διάμ. χείλ. ύπολ. μεταξύ 0,120 και 0,160 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5
YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό
γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.
Κ 315 (Λ 92 καί 93) - Θραΰσμα βάσης κανθά-
ρου τοΰ «φουσκωτού» τύπου· πίν. 71. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,019 μ. διάμ. βάσ. 0,066 μ. Ή βάση
έξωτερικά σχηματίζει τριπλό δακτύλιο. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα
έξωτερικά, έρυθρό (10 R 5/6 red) έσωτερικά.
Κ 316 (Λ 69) - Θραΰσμα ταινιωτής λαβής
κανθάρου· πίν. 71. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,039 μ.
πλ. μέγ. σωζ. 0,015 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μα-
λακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish
yellow). Περιέχει άρκετή ποσότητα άσημένιας
μίκας. Ε: τό ϊδιο. EE: έρυθρό (2.5 YR 4/6 red)
γάνωμα έσωτερικά καί εξωτερικά.

Κ 317 (Σακκούλα: «Λούτσα 24.11.1957.
Όστρακα έκ τών έπιχώσεων μεταξύ τού
ναοΰ καί τοΰ κυκλικού κτίσματος», άρ. 11) -
Θραΰσμα καμπύλης κάθετης λαβής κανθάρου-
πίν. 71. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,042 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, κιτρινωπός έως άνοικτοκάστανος. Ε:
τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα περιμετρικά.
Κ 318 (Λ 62, άρ. 3) - Θραΰσμα άνω τμήματος
κανθάρου τοϋ «φουσκωτού» τύπου· πίν. 71. -
Έξωτερικά φέρει διπλή οριζόντια αύλάκωση
άμέσως κάτω άπό τό έσω νεΰον χείλος του.
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,019 μ. διάμ. χείλ. ύπολ. περ.
0,105 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος
(7.5 YR 7/4 pink). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό γά-
νωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.
Κ 319 (Λ 62, άρ. 2) - Θραΰσμα άνω τμήματος
πολύ μεγάλου κανθάρου τοΰ «φουσκωτού»
τύπου· πίν. 71. - Έξωτερικά φέρει διπλή ορι-
ζόντια αύλάκωση άμέσως κάτω άπό τό έσω
νεΰον χείλος του. "Υψ. μέγ. σωζ. 0,020 μ. διάμ.
χείλ. ύπολ. περ. 0,300 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
ροδόχρωμος (7.5 YR 7/4 pink). Ε: τό 'ίδιο. EE:
μελανό γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.

Τόσο ό Κ 314 μέ τό λεπτότατο εύθύ τοίχωμα τοϋ λαιμού καί τό έξω νεΰον
χείλος, τό όποιο έξωτερικά σχηματίζει λεπτό περιχείλωμα, όσο καί οί ταινιό-
σχημες στήν τομή τους καμπύλες λαβές Κ 316 καί Κ 317, έντάσσονται τυπο-
λογικά σέ μιά ψηλόλιγνη παραλλαγή τών ελληνιστικών κανθάρων τοΰ τύπου
baggy, καί μάλιστα σέ ένα τελευταίο έξελικτικό στάδιο τής σειράς αύτής πού
χρονολογείται στά τέλη τού 3ου αί. π.Χ.1241 Ό λαιμός τών κανθάρων αύτών

1240. Αύτόθι, σ. 264 άρ. 213 είκ. 15 (240-220 π.Χ.).

1241. Αύτόθι, σ. 104,270 άρ. 270 είκ. 18 (210-200 π.Χ.).
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είναι σχεδόν πάντα διακοσμημένος μέ τήν τεχνική τής δυτικής κλιτύος1242, κάτι
πού πρέπει νά ύποθέσουμε καί γιά τά δείγματα άπό τή Λούτσα.

Στήν ϊδια παραλλαγή άνήκουν καί τά θραύσματα Κ 315 καί Κ 318. Τά τυπο-
λογικά παράλληλα τής δακτυλιόσχημης βάσης Κ 315 παρέχουν ένδείξεις γιά τή
χρονολόγηση τού θραύσματος στό γ' τέταρτο τού 3ου αί. π.Χ.1243, ένώ τό έσω
νεύον χείλος τού Κ 318, τό όποιο έξωτερικά ύπογραμμίζεται άπό δύο οριζόντιες
αύλακώσεις, άπαντά έπίσης σέ έναν κάνθαρο άπό τήν Αγορά πού χρονολογή-
θηκε στο διάστημα μεταξύ τοϋ 225 καί τοϋ 210 π.Χ.1244

'Ιδιαίτερη άναφορά πρέπει νά γίνει έδώ στόν Κ 319. Όπως καί στήν περί-
πτωση τοϋ Κ 318, έτσι καϊ έδώ δύο βαθιές αύλακώσεις περιτρέχουν τό χείλος
τοϋ άγγείου. Πέρα όμως άπό τό ότι τό χείλος τώρα είναι περίπου εύθύ και όχι
έντονα έσω νεϋον όπως τοϋ Κ 318, τό 'ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τοΰ Κ 319
είναι οί άσυνήθιστα μεγάλες διαστάσεις του. Βάσει ύπολογισμών ή διάμετρος
τοϋ στομίου τοϋ κανθάρου πρέπει άρχικά νά ξεπερνούσε τά 0,30 μ. Αξίζει νά
σημειωθεί ότι ή συγκεκριμένη διαμόρφωση τοϋ χείλους, σέ συνδυασμό μέ τίς
άσυνήθιστα μεγάλες διαστάσεις τοϋ άγγείου, άπαντοϋν σέ έναν μεγάλο άνα-
θηματικό κάνθαρο άπό τήν Αγορά πού φέρει σπάνια εικονιστική παράσταση,
ζωγραφισμένη μέ τήν τεχνική τής δυτικής κλιτύος. Ό εύμεγέθης αύτός κάνθα-
ρος χρονολογήθηκε μέ βάση τό σχήμα του άπό τή Rotroff στο β' μισό τοϋ 3ου
αί. π.Χ.1245 Ό παραλληλισμός αύτός είναι σημαντικός όχι μόνο γιατί άποτελεΐ
ένδειξη γιά τή χρονολόγηση τοϋ Κ 319, άλλά καί γιατί ό κάνθαρος άπό τήν
Αγορά, ό όποιος στήν α' πλευρά φέρει παράσταση άγροτικοϋ ίεροϋ Αρτέμιδος
(πρβ. τήν παρουσία βωμοϋ καί ναΐσκου Αρτέμιδος, καθώς και τήν ϊδια τή θεά,
μέ τή συμβολική παρουσία τοϋ έλαφιοϋ, νά διατρυπά μέ τό δόρυ της πάνθηρα)
καί στή β ' πλευρά κυνήγι λιονταριού (;) και άγριόχοιρου, φέρει στό κάτω τμήμα
τοΰ σώματος του τήν έγχάρακτη έπιγραφή ΜΕΝ[Ε]ΚΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΩ ΚΑΙ
ΑΡΤΕΜΙΔΙ1246. Τοϋτο ίσως άποτελεΐ ένδειξη γιά τό ότι ό τύπος αύτός τοϋ εύμε-
γέθους κανθάρου έκπροσωπεΐ μιά συγκεκριμένη κατηγορία λατρευτικών άγγείων
τής μέσης έλληνιστικής έποχής.

1242. Αύτόθι, σ. 103 πίν. 25 άρ. 266-270.

1243. Αύτόθι, σ. 267 άρ. 237 είκ. 16 (250-225 π.Χ.).

1244. Αύτόθι, σ. 268 άρ. 252 είκ. 17 (225-210 π.Χ.).

1245. Αύτόθι, σ. 270-271 άρ. 271 είκ. 18 πίν. 26-27 (250-200 π.Χ.).

1246. Αύτόθι, σ. 54-56.
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γ. Κάνθαροι μέ πλαστικό χείλος τοϋ τύπου hellenistic kantharos: molded

rim τής άθηναϊκής Αγοράς (Κ 320)

Ό Κ 320 βρέθηκε στις έπιχώσεις μεταξύ τοϋ ναοϋ καί τοϋ κυκλικού κτίσματος.

Κ 320 (Σακκούλα: «'Όστρακα έκ τών έπιχώ- διάμ. χείλ. περ. 0,100 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,

σεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικού κτί- ροδόχρωμος (7.5 YR 8/4 pink). Ε: τό 'ίδιο. EE:

σματος», άρ. 5) - Θραΰσμα άνω τμήματος μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά καί

κανθάρου- πίν. 72. - 'Ύψ. μέγ. σωζ. 0,025 μ. έξωτερικά.

Ή διαμόρφωση τοϋ Κ 320, μέ τό άνω μέρος τοϋ χείλους νά νεύει πρός τά
έξω, τά τοιχώματά του άμέσως άπό κάτω νά άνοίγουν πρός τά έξω διαμορφώ-
νοντας εΐδος περιτρέχουσας προεξοχής στήν περιοχή τοϋ λαιμού τοϋ άγγεί-
ου (molded rim) καί τήν καμπύλη μετάβαση στό κυρίως τμήμα τού σώματος,
άπαντά σέ κανθάρους τοϋ β' μισού τοϋ 3ου αί. π.Χ.1247

Κύπελλο τοΰ τύπου cup with interior decoration: type 2 (Κ 321)

Ό Κ 321 βρέθηκε στά μπάζα τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 321 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά- πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow),

ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 8) - Ε: τό 'ίδιο. EE: Μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα

Θραΰσμα άνω τμήμα κυπέλλου- πίν. 72. -Ύψ. έσωτερικά καί έξωτερικά. Στήν περιοχή κάτω

σωζ. 0,018 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,102 μ. Πλατύ, άπό τό χείλος σώζονται 'ίχνη άπό τρεις πα-

έξω νεΰον χείλος διακοσμημένο μέ τέσσερις ράλληλες μεταξύ τους οριζόντιες έγχάρακτες

ομόκεντρες έγχαράξεις. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, γραμμές.

Τό έντονα έξω νεύον χείλος, πού δημιουργεί έξωτερικά περιχείλωμα, τό ήμι-
σφαιρικό προφίλ στό σώμα και οί έγχάρακτες γραμμές ώς έξωτερική διακόσμηση
τοΰ Κ 321 συνιστούν τά κύρια χαρακτηριστικά τής 2ης κατηγορίας τών κυπέλλων
μέ έσωτερική διακόσμηση τής Rotroff, ή όποία χρονολογείται κυρίως στό β' μισό
τού 3ου αί. π.Χ.1248 Στά άωτα αύτά κύπελλα, τών όποιων τό σχήμα είναι παρόμοιο
μέ τούς πρωιμότατους μεγαρικούς σκύφους, ό πυθμένας φέρει εϊτε γραπτή διακό-
σμηση μέ τό άγαπητό θέμα τού άστέρα ή άστερίσκου εϊτε άνάγλυφα έμβλήματα
διονυσιακού κυρίως χαρακτήρα1249. "Ενα καλό παράλληλο γιά τή διαμόρφωση τοϋ
χείλους και τήν έγχάρακτη διακόσμηση τοϋ Κ 321 βρέθηκε στήν Αγορά μαζί μέ
ύλικό πού χρονολογείται στό διάστημα μεταξύ τού 240 και τοΰ 220 π.Χ. και φέρει
στόν πυθμένα του διακόσμηση δεκαεξάκτινου άστέρα1250.

1247. Πρβ., γιά παράδειγμα, αύτόθι, σ. 272 άρ. 282 είκ. 19 (250-225 π. Χ.).

1248. Αύτόθι, σ. 113.

1249. Αύτόθι, σ. 114 κ.έ. πίν. 35-37.

1250. Αύτόθι, σ. 280 άρ. 361 είκ. 22 πίν. 35.
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Φιάλες (Κ 322 - Κ 324)

α. Φιάλες μέ χείλος πού στρέφεται πρός τά έξω (Κ 322 - Κ 323)

Ό Κ 322 βρέθηκε στις έπιχώσεις μεταξύ τοϋ ναού καί τού κυκλικού κτίσματος.
Ό Κ 323 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναοϋ.

Κ 322 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών έπιχώ- ρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.
σεων μεταξύ τοΰ ναοΰ και τοΰ κυκλικοΰ κτί- Κ 323 (Λ 194, άρ. 16) - Θραΰσμα δακτυλιόσχη-
σματος», άρ. 8) - 'Άνω τμήμα φιάλης μέ έξω μης βάσης και τοιχώματος φιάλης μέ έξω νεΰον
νεΰον χείλος· πίν. 72. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,025 μ. χείλος· πίν. 72. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,026 μ. διάμ.
διάμ. χείλ. περ. 0,128 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, βάσ. 0,120 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
σκληρός, ροδόχρωμος (7.5 YR 8/4 pink). Ε: τό χρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο.
ϊδιο. EE: καστανό (7.5 YR 4/2 brown) άμαυ- EE:'ίχνη άπολεπισμένου μελανού γανώματος.

Βάσει τών χρονολογημένων τους παραλλήλων οί Κ 322 καϊ Κ 323 μπορούν
νά χρονολογηθούν στο β' μισό τοϋ 3ου1251 και στο β' τέταρτο τοϋ 2ου αί. π.Χ.1252
άντίστοιχα.

β. Φιάλη μέ χείλος πού στρέφεται πρός τά μέσα τοΰ τύπου echinus-bowl:

deep (Κ 324)

Ό Κ 324 βρέθηκε στις έπιχώσεις μεταξύ τού ναοϋ και τοϋ κυκλικού κτίσματος.

Κ 324 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών έπι- μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5

χώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικού YR 7/6 reddish yellow). Περιέχει έλάχιστη πο-

κτίσματος», άρ. 7) - Μεγάλο θραΰσμα άνω σότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο. EE: έρυ-

τμήματος φιάλης μέ έσω νεΰον χείλος· πίν. 72. θροκάστανο (5 YR 4/3 reddish brown) άμαυ-

- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,041 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,100 ρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.

Σέ βαθιά φιάλη μέ έσω νεϋον χείλος καί έντονα κυρτά άνω τοιχώματα άνή-
κει ό Κ 324. Ένα παρόμοιο άγγεΐο άπό τήν Αγορά, άλλά μέ μεγαλύτερη διάμε-
τρο χείλους άπό τό δικό μας, χρονολογείται κατά πάσα πιθανότητα στό β' μισό
τού 3ου αί. π.Χ.1253

Πινάκιο (Κ 325)

Πινάκιο μέ στρογγυλεμένο χείλος τοΰ τύπου plate: rolled rim τής άθηνα-

ϊκής Αγοράς (Κ 325)

Ό Κ 325 βρέθηκε στά μπάζα τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ.

1251. Αύτόθι, σ. 334 άρ. 916 είκ. 60 (250-200 π.Χ.).

1252. Αύτόθι, σ. 336 άρ. 945 είκ. 61 (175-150 π.Χ.).

1253. Αύτόθι, σ. 343 άρ. 1021 είκ. 63 (250-200 π.Χ.;)
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Κ 325 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπάζων
τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 4) - Πι-
νάκιο μέ στρογγυλεμένο χείλος, άποσπασμα-
τικά σωζόμενο· πίν. 72. - Ύψ. 0,037 μ. διάμ.
χείλ. περ. 0,274 μ. διάμ. βάσ. 0,143 μ. Αποτε-
λείται άπό δύο συναρμόζοντα τεμάχια. Λείπει
μεγάλο τμήμα τοΰ πυθμένα του. Διαγώνιο,

ολόισιο τοίχωμα μέ μεγάλη οριζόντια αύλά-
κωση στό έξωτερικό άνω του τμήμα. Ψηλή
δακτυλιόσχημη βάση κλίνει έλαφρά πρός τά
μέσα στήν κατώτερή της άπόληξη. Π: Πυ: λε-
πτόκοκκος, ροδόχρωμος (5 YR 7/4 pink). Ε:
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
EE: μελανό γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά.

Τό γεγονός ότι ό Κ 325 δέν φέρει ένσφράγιστη διακόσμηση τοϋ τύπου
rouletting στόν πυθμένα του πρέπει μάλλον να θεωρηθεί ώς ένδειξη για μια
χρονολόγηση του μετά τό 200 π.Χ.1254 'Επιπρόσθετα, οί διαστάσεις του, ή
σχέση τοϋ ύψους πρός τή διάμετρο τοϋ χείλους (περ. 1:7), τά ολόισια τοιχώ-
ματα καθώς καί ή παρουσία δύο οριζόντιων αύλακώσεων στά άνω δύο τρίτα
τοϋ άγγείου, τά όποία ώστόσο δέν ορίζουν τήν περιοχή τοϋ χείλους του, παρα-
πέμπουν έπίσης σέ μιά χρονολόγηση άνάμεσα στο δ' τέταρτο τοϋ 3ου καί στο
α' τέταρτο τοϋ 2ου αί. π.Χ.1255

Σαλτσιέρες (Κ 326 - Κ 329)

Σαλτσιέρες μέ προτεταμένο χείλος τοΰ τύπου saucer: projecting rim τής

άθηναϊκής Αγοράς (Κ 326 - Κ 329)

Ό Κ 327 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοΰ ναοΰ. Ό Κ 326 βρέθηκε στήν έπίχω-
ση τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοϋ. Ό Κ 328 βρέθηκε στά μπάζα τής δυτικής
πλευράς τοΰ ναοΰ. Ό Κ 329 στίς έπιχώσεις τοϋ κυκλικοϋ κτίσματος.

Κ 326 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ-
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 45) -
Άνω τμήμα σαλτσιέρας μέ προτεταμένο χείλος·
πίν. 72. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,023 μ. διάμ. χείλ. περ.
0,102 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτόφαιος (10
YR 7/2 light gray). Ε: τό ϊδιο. EE: 'ίχνη άνοικτο-
κάστανου (10 YR 7/3 very pale brown) γανώ-
ματος.

Κ 327 (Λ 193, άρ. 2) - Θραΰσμα προτετα-
μένου, έπίπεδου χείλους και 'ίσιου τοιχώματος
άπό τό σώμα μικρής σαλτσιέρας· πίν. 72. -
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,013 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,120 μ.

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (5 YR 7/4
pink). Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευκωπό.
Κ 328 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπάζων
τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 11) -
Κάτω τμήμα σαλτσιέρας μέ προτεταμένο
χείλος- πίν. 72. - Ύψ. σωζ. 0,021 μ. διάμ. βάσ.
0,064 μ. Δακτυλιόσχημη βάση. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Περιέχει μικρή ποσότητα άσημένιας
μίκας. Ε: τό 'ίδιο. EE: έρυθρωπό έως καστανο-
μέλανο γάνωμα έσωτερικά. 'Εξωτερικά φέρει
άνοικτέρυθρες (2.5 YR 6/6 light red) κηλίδες

1254. Αύτόθι, σ. 143: «Stamped decoration probably died out ca 200 on this shape».

1255. Αύτόθι, σ. 144 κ.έ. Πρβ. κάτι μεταξύ αύτόθι, σ. 311 άρ. 665 είκ. 47 άλλά μέ έντυπη δι-
ακόσμηση πίν. 143,145, πού χρονολογείται μεταξύ τοΰ 225 καί 200 π.Χ. και 312 άρ. 673 είκ. 48
πίν.61 (200-175 π.Χ.).
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στο τοίχωμα καί στό σημείο έδρασης τοϋ
δακτυλίου.

Κ 329 (Σακκούλα: «24.11.57. Όστρακα έκ τών
έπιχώσεων τοΰ κυκλικοϋ κτίσματος», άρ. 3) -
Άνω τμήμα σαλτσιέρας μέ προτεταμένο χείλος·
πίν. 72. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,016 μ. διάμ. χείλ. περ.

0,140 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, κέντρο: άνοικτέ-
ρυθρος (2.5 YR 6/6 light red), άκρες: γκρίζος
(10 YR 5/1 gray). Μεγάλη ποσότητα άσημέ-
νιας μίκας καί άρκετές λευκές άσβεστολιθικές
προσμείξεις μήκους περ. 0,002 μ. Ε: φαιοκά-
στανος (10 YR 5/2 grayish brown).

Οί Κ 326 - Κ 329 προέρχονται άπό σαλτσιέρες μέ προτεταμένο χείλος, ένα
σχήμα ιδιαίτερα άγαπητό στήν Αττική κατά τή μέση καί τήν ύστερη έλλη-
νιστική έποχή1256. Οί Κ 326 - Κ 327 καί Κ 329 σώζουν τό χαρακτηριστικό γιά
τήν κατηγορία αύτή τών πινακίων έντονα πρός τά έξω καί πρός τά κάτω νεύον
χείλος. Στόν Κ 328 σώζεται μόνο ή χαρακτηριστική γιά τόν τύπο αύτό τοϋ πι-
νακίου δακτυλιόσχημη βάση μέ τό καμπύλο προφίλ1257.

Ό Κ 327 έχει εύθύγραμμα τοιχώματα καί εύθύ έξω νεύον χείλος, πράγμα πού
σημαίνει ότι μέ βάση τήν κλίση τών τοιχωμάτων αύτών τό άρχικό σχήμα τοϋ πι-
νακίου πρέπει νά ήταν ιδιαίτερα ρηχό. Παρόμοια σχήματα άπαντοϋν σέ άρχαιο-
λογικές συνάφειες τοϋ γ' τετάρτου τοϋ 3ου αί. π.Χ.1258, συνεπώς ό Κ 327 πρέπει
νά θεωρηθεί ώς ένα άπό τά πρωιμότερα δείγματα τοϋ τύπου στή Λούτσα. Ή
έλαφριά αύλάκωση στο έσωτερικό τοϋ χείλους τοϋ Κ 329 είναι τυπική γιά πι-
νάκια μέ προτεταμένο χείλος, τά όποια χρονολογούνται μετά τό 225 π.Χ.1259 Ή
παρατήρηση αύτή έπιβεβαιώνεται άπό τή διαμόρφωση τοϋ χείλους καί τοϋ άνω
τοιχώματος τού οστράκου, πού βρίσκουν καλά παράλληλα σέ πινάκια άπό τήν
Αγορά τά όποια χρονολογούνται στό δ' τέταρτο τοϋ 3ου καί στό α' τέταρτο
τοΰ 2ου αί. π.Χ.1260 Παρόμοια διαμόρφωση χείλους άλλά χωρίς έσωτερική έγχά-
ραξη έχουμε στόν Κ 3261261. Ή βάση Κ 328 βρίσκει ένα πολύ καλό παράλλη-
λο σέ μία σαλτσιέρα τού παραπάνω τύπου άπό τήν Αγορά ή όποία βρέθηκε σέ
άρχαιολογική συνάφεια τοϋ α' τετάρτου τοϋ 2ου αί. π.Χ.1262

1256. Αύτόθι, σ. 150.

1257. Αύτόθι, σ. 149 («always a ring with flaring profile»).

1258. Αύτόθι, σ. 318 άρ. 738 είκ. 52 (250-225 π.Χ.).

1259. Αύτόθι, σ. 150.

1260. Γιά τή διαμόρφωση τοΰ χείλους πρβ. αύτόθι, σ. 318 άρ. 740 (225-200 π.Χ.)· γιά τόν
σχηματισμό τής καμπύλης τοϋ ώμου βλ. αύτόθι, σ. 318 άρ. 744 είκ. 52 (200-175 π.Χ.).

1261. Πρβ. κάτι σάν αύτόθι, σ. 319 άρ. 754 είκ. 52 πίν. 66 (άπό άποθέτη πού χρονολογείται
περ. στό διάστημα 200-175 π.Χ.).

1262. Αύτόθι, σ. 319 άρ. 750 είκ. 52 (200-175 π.Χ.).
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ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΜΗΤΡΑ
(ΜΕΓΑΡΙΚΟΙ ΣΚΥΦΟΙ)

Ανοικτά σχήματα

Μεγαρικοϊ σκύφοι (Κ 330 - Κ 336)

Ό Κ 330 βρέθηκε στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοΰ ναού. Τα θραύ-
σματα Κ 331 - Κ 334 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοΰ ναοΰ. Οί Κ 335 καί Κ 336
στα μπάζα τής δυτικής πλευράς τοΰ ναού.

Κ 330 (Λ 89) - Θραΰσμα κάλυκα μεγαρι-
κοϋ σκύφου- πίν. 73, 151. - Ύψ. σωζ. 0,029 μ.
διάμ. μέγ. σωζ. σώματος 0,084 μ. Π: Πυ: λε-
πτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανά γάνω-
μα έσωτερικά καί έξωτερικά. Δ: άποσπασμα-
τικά σωζόμενη παράσταση κάθετα διατεταγ-
μένων φύλλων φτέρης (palmettes) μέ άντιθε-
τικά τοποθετημένες σειρές τών έξι και πέντε
φύλλων έκατέρωθεν τοΰ όρθιου κεντρικού
φυτικού στελέχους.

Κ 331 (Λ 190, άρ. 10) - Μικρό θραΰσμα άνω
τμήματος μεγαρικοΰ σκύφου- πίν. 73. - Ύψ.
σωζ. 0,015 μ. πλ. σωζ. 0,014 μ. Π: Πυ: λε-
πτόκοκκος, ροδόχρωμος (5 YR 8/3 pink). Ε:
τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα στό έσωτερικό,
έρυθροκάστανο (2.5 YR 4/4 reddish brown)
στιλβωμένο έξωτερικά. Δ: έκατέρωθεν μιάς
οριζόντιας πλαστικής ταινίας σώζονται ϊχνη
τρέχουσας σπείρας στή μία (άνω) πλευρά και
δυσανάγνωστα φυτικά ϊχνη, 'ίσως άπλοποιη-
μένου κισσού (simplified guilloche) πρός τά
άριστερά στήν άλλη (κάτω).
Κ 332 (Λ 49) - Θραΰσμα κάλυκα μεγαρικοΰ
σκύφου- πίν. 73, 151. - Ύψ. σωζ. 0,030 μ. πλ.
σωζ. 0,038 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλα-
κός, πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/8 reddish
yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό άμαυρόχρω-
μο γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά. Δ: σώ-
ζονται τά άνω τμήματα άπό δύο άκανθες
(ferns), ένας όκτάφυλλος ρόδακας άνάμε-
σά τους ώς παραπληρωματικό κόσμημα καί
άκριβώς άπό πάνω καί δεξιά τοΰ ρόδακα τά
δύο πόδια ένός τράγου.
Κ 333 (Λ 61, άρ. 1) - Θραΰσμα τοιχώματος

μεγαρικοΰ σκύφου- πίν. 73, 151. - Ύψ. σωζ.
0,019 μ. πλ. σωζ. 0,027 μ. Π: Πυ: καθαρός,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow),
μέ έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό
ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα έσωτερικά και έξω-
τερικά. Δ: πάνω άπό δύο οριζόντιες αυλακώ-
σεις σώζεται τό άνω τμήμα άναδιπλωμένης
ούράς δελφινιοΰ. Δεξιά μικρότατο θραΰσμα
άπό έπιμήκη, πλάγια, άνάγλυφη γραμμή.
Κ 334 (Λ 61, άρ. 4) - Θραΰσμα τοιχώματος
μεγαρικοΰ σκύφου- πίν. 73, 151. - Ύψ. σωζ.
0,026 μ. πλ. σωζ. 0,021 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, μαλακός, άνοικτός ροδόφαιος (5 YR 6/3
light reddish brown). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό
άμαυρόχρωμο γάνωμα έσωτερικά και έξωτε-
ρικά. Δ: σώζονται ό κορμός, τά πίσω πόδια
και μικρότατο τμήμα άπό τά μπροστινά πό-
δια δρθιου τράγου.

Κ 335 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά-
ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 34)
- Τμήμα τοιχώματος άπό τό κυρίως σώμα
μεγαρικοΰ σκύφου- πίν. 73, 151. - Ύψ. σωζ.
0,042 μ. πλ. σωζ. 0,039 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: έσωτερικά: μελανό γά-
νωμα, έξωτερικά: άνω τμήμα: έρυθρό (2.5 YR
5/6 red), κάτω τμήμα: μελανό. Δ: χείλος: σώ-
ζονται τέσσερα καρδιόσχημα φύλλα μέ διπλό
περίγραμμα διατεταγμένα σέ ζώνη μέ κατεύ-
θυνση πρός τά δεξιά. Άνω και κάτω άπόληξη
τής ζώνης: διπλή, λεπτή, άνάγλυφη γραμμή.
Κυρίως σώμα: σώζονται οκτώ κάθετες, πυκνά
διατεταγμένες, φυλλοφόρες ταινίες μέ άκαν-
θοειδή φύλλα καί στρογγυλή άνω άπόληξη.
Κ 336 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπάζων
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τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοΰ», άρ. 39) -
Θραΰσμα τοιχώματος μεγαρικοΰ σκύφου· πίν.
73, 151. - Ύψ. σωζ. 0,020 μ. πλ. σωζ. 0,020
μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (2.5
YR 8/4 pink). Ε: τδ 'ίδιο. EE: μελανό γάνωμα

έσωτερικά κα'ι έξωτερικά. Δ: σώζονται τό
διπλό άνάγλυφο περίγραμμα ένός έπιμεμη-
κυσμένου πετάλου τοΰ τύπου Nymphaea
caerulea και δύο τμήματα λεπτών έλικοειδώς
άναπτυσσόμενων φυτών.

Οί Κ 330 - Κ 336 ανήκουν σέ μεγαρικούς σκύφους, δηλαδή σέ άνοικτά ήμι-
σφαιρικά άγγεΐα τής έλληνιστικής έποχής, τά όποια φέρουν άνάγλυφη διακό-
σμηση, κατασκευασμένα σέ μήτρα1263. Σύμφωνα μέ τή Rotroff, ή πρώτη έμφά-
νιση τών μεγαρικών σκύφων στήν Αθήνα μαρτυρεΐται άρχαιολογικά στό χρο-
νικό διάστημα μεταξύ τοϋ 240 καί τοϋ 220 π.Χ. καί πρέπει νά τήν ένέπνευσε ή
παρουσία στήν πόλη άλεξανδρινών άσημένιων σκύφων στή νεοφερμένη τότε
έορτή τών Πτολεμαίων1264. Κατά τήν Αμερικανίδα έρευνήτρια, ό μεγαρικός σκύ-
φος έγινε άμέσως τόσο άγαπητός στήν Αθήνα ώστε κατά τή διάρκεια τής ύστε-
ρης έλληνιστικής έποχής νά άποτελέσει τό κυριότερο άγγεΐο γιά τήν πόση τοϋ
κρασιοϋ1265. Τά άνάγλυφα διακοσμητικά του θέματα προέρχονται συνήθως άπό
τον χώρο τής μυθολογίας, τής λογοτεχνίας καί τοϋ θεάτρου, γι' αύτό καί ται-
ριάζουν πολύ στά συμπόσια, άντικαθιστώντας σέ λειτουργία τούς κανθάρους
τής ύστερης κλασικής καί πρώιμης έλληνιστικής έποχής1266. Σέ γενικές γραμμές
θεωρούνται άπό τήν έρευνα ώς ύποκατάστατα μεταλλικών άγγείων πόσεως,
πράγμα πού ύποδηλώνει ότι χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο άπό άτομα
πού δέν είχαν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες1267.

Άν ληφθεί ύπ' όψη ή λειτουργία τών άγγείων αύτών, δέν προκαλεί έκπληξη
τό γεγονός ότι οί μεγαρικοί σκύφοι είναι γνωστοί σέ μεγάλες ποσότητες άπό

1263. Γιά τόν δρο «μεγαρικός σκύφος» ώς άποτέλεσμα άρχαιολογικής παρερμηνείας, καθώς
καί γιά τήν πιθανή πραγματική ονομασία αύτοΰ τοΰ είδους τών ήμισφαιρικών άγγείων στήν
έλληνιστική άρχαιότητα, βλ. Agora XXII, σ. 2 κ.έ.

1264. Αύτόθι, σ. 12. Ή έορτή αύτή πρός τιμήν τοΰ Πτολεμαίου Γ' φαίνεται δτι πρωτοτελέ-
στηκε τό 224/223 π.Χ. καί οφείλεται στίς καλές σχέσεις Αθήνας και Πτολεμαίων μετά τήν άπε-
ξάρτηση τής Αθήνας άπό τούς Μακεδόνες τό 229 π.Χ. (αύτόθι, σ. 9 κ.έ., ιδιαίτερα σ. 11 κ.έ., μέ
άναφορά καί σέ άλλες ιστορικές μαρτυρίες πού άποδεικνύουν τις άγαστές σχέσεις Αθήνας και
πτολεμάίκής Αιγύπτου τά χρόνια έκεΐνα, δπως στήν 'ίδρυση τής φυλής τής Πτολεμαΐδος και τοΰ
δήμου τών Βερενικίδων). Πρβ. τώρα καί S. I. Rotroff, The Introduction of the Moldmade Bowl
Revisited. Tracking a Hellenistic Innovation, Hesperia, 75,2006, σ. 357-378.

1265. Agora XXII, σ. 12.

1266. Αύτόθι, σ. 1 σημ. 1 και 2.

1267. Ή βιβλιογραφία γιά τή θεωρία αύτή έχει συγκεντρωθεί σέ L. L. Neuru, Megarian
Relief Ware, σέ: Paphos III, σ. 13 σημ. 31.
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ολόκληρο τόν γεωγραφικό χώρο τής έλληνιστικής Μεσογείου. Προέρχονται
τόσο άπό οικισμούς1268 όσο καί άπό τάφους1269 καί ιερά1270.

Κανένας άπό τούς άποσπασματικά σωζόμενους σκύφους τής Λούτσας δέν
μπορεί νά άναπαρασταθεί ολόκληρος1271, άφού όλα τά θραύσματα προέρ-
χονται άπό τό σώμα τών άγγείων. Τρία θραύσματα άπό αύτά προέρχονται
άπό άνω τμήματα, τά όποια διακρίνονται άπό τις οριζόντιες πλαστικές τους
ταινίες, οί όποιες περικλείουν διακοσμητικές ζώνες (Κ 331, Κ 333, Κ 335).
Έκτος άπό τούς Κ 330 καί Κ 332, πού φαίνεται ότι είχαν άρχικά κάλυκα καί
ξεχωριστή διακόσμηση στό τοίχωμα, ή διακόσμηση σέ τοίχωμα καί κάλυκα
φαίνεται νά εΐναι σέ όλες τις άλλες περιπτώσεις ένιαία. Τρεις μεγαρικοί σκύφοι
φαίνεται ότι άρχικά διακοσμούνταν μέ άνθρωπόμορφες ή ζωόμορφες παρα-
στάσεις (Κ 332, Κ 333 καί Κ 334). Όλοι οί άλλοι κοσμούνταν μέ φυτικά ή
γραμμικά θέματα.

Ό πυρήνας τού πηλοϋ είναι σέ γενικές γραμμές σέ όλα τά όστρακα καθαρός,
λεπτόκοκκος, μαλακός, ένώ τό χρώμα του ποικίλλει άπό άνοικτό ροδόφαιο (5
YR 8/3 pink) έως πορτοκαλόχρωμο (7.5 YR 7/6 reddish yellow). Ή έπιφάνειά
του έχει συνήθως τό ϊδιο χρώμα μέ αύτό τοϋ πυρήνα. Τά περισσότερα δείγματα
είναι καλυμμένα τόσο στό έσωτερικό όσο καί στό έξωτερικό τους μέ μελανό
άμαυρόχρωμο γάνωμα (Παράρτημα I, διάγραμμα 23, άρ. Κ 330 - Κ 336).

1268. Στο φρούριο τοΰ Ραμνοΰντος, για παράδειγμα, σχεδόν σέ κάθε χώρο πού ήταν σέ χρή-
ση κατά τήν ύστερη έλληνιστική έποχή βρέθηκαν όστρακα μεγαρικών σκύφων.

1269. Γιά παράδειγμα, άπό τήν έπίχωση τοΰ τάφου 19 στό δυτικό νεκροταφείο τοΰ Ώρωποΰ:
M. I. Πωλογιωργη, Μνημεία τοϋ δυτικοϋ νεκροταφείου τοϋ Ώρωποΰ. Οικόπεδο οργανισμού σχολικών
κτηρίων, Δημοσιεύματα τοϋ Αρχαιολογικού Δελτίου, 63, Αθήνα 1998, σ. 126 σημ. 214 πίν. 58β.

1270. Αττική καί νησιά Σαρωνικού: Ακρόπολη Αθηνών: Graef - Langlotz,
Akropolis II, πίν. 90 άρ. 1254· Μουνιχία: ίερό Αρτέμιδος Μουνιχίας: Palaiokrassa, Neue
Befunde, σ. 15, 37 άρ. 134 πίν. 6, 1- Αίγινα, ίερό τής Αφαίας: Furtwängler, Aphaia, σ. 465
άρ. 359-364 είκ. 398 πίν. 130 άρ. 6-8· Αργολίδα: ιερά τοΰ Απόλλωνος Μαλεάτα καί
τοΰ Ασκληπιού στήν 'Επίδαυρο: Κ. Δαναλη, Σκύφοι μέ άνάγλυφη διακόσμηση άπό τό
ίερό τοΰ Απόλλωνος Μαλεάτα καί τό Ασκληπιείο τής 'Επιδαύρου, Πελοποννησιακά, 25, 2000,
σ. 193 κ.έ.Έΰβοια: ίερό τής "Ισιδας στήν 'Ερέτρια: Ν. Παπαδακης, Ανασκαφή Ίσείου έν
Ερέτρια, ΑΔ, 1,1915, σ. 140 είκ. 13, 5· Κυκλάδες: ίερό τοΰ Ποσειδώνος καί τής Αμφι-
τρίτης στά Κιόνια τής Τήνου: R. Étienne - J.-P. Braun, Ténos I. Le sanctuaire de Poséidon
et d'Amphitrite, BÉFAR, 233, Paris 1986, σ. 223 πίν. 110 An- Μακεδονία: Πέλλα, ίερό τής
Μητέρας τών θεών καί τής Αφροδίτης: Μ. Λιλιμπακη-Ακαματη, Τό ίερό τής Μητέρας
τών Θεών και τής Αφροδίτης στήν Πέλλα, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 127 κ.έ. άρ. 303-327 πίν. 113-
115- Πέλλα, Θεσμοφόριο: Μ. Λιλιμπακη-Ακαματη, Τό Θεσμοφόριο τής Πέλλας, Δημοσιεύ-
ματα τοϋ Αρχαιολογικού Δελτίου, 55, Αθήνα 1996, σ. 90 κ.έ. άρ. 358-369 πίν. 39- Καρία: ίερό
τοΰ Διός στά Λάβρανδα: Hellström,ο.π. (σημ. 1150), σ. 19-23 άρ. 96-162.

1271. Οί άναπαραστάσεις τοΰ σχήματος τών σκύφων Κ 330, Κ 332 καί Κ 335 (πίν. 73) είναι
ύποθετικές.
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Ή φυτική διακόσμηση τοϋ Κ 330 εΐναι τυπική για τήν πρωιμότερη φάση τών
μεγαρικών σκύφων1272. Ένα μικρότατο τμήμα κάτω στελέχους φτέρης πάνω
άπό τό δεύτερο άπό άριστερά φύλλωμα δείχνει ότι άκολουθούσε άπό πάνω καί
μιά δεύτερη σειρά άπό παρεμφερή διακόσμηση. Ώστόσο είναι άγνωστο άν ή δι-
ακόσμηση τοϋ σκύφου άποτελοϋνταν έξ ολοκλήρου άπό έπάλληλες οριζόντιες
ζώνες μέ τήν 'ίδια φυτική διακόσμηση ή ή διακόσμηση αύτή περιοριζόταν στόν
κάλυκα, ένώ στό άνω τμήμα άποδίδονταν εικονιστικές παραστάσεις1273.

Τό κόσμημα τών διπλών σπειρών έμφανίζεται σέ οριζόντια διάταξη στο άνω
τμήμα τοϋ Κ 331. Σέ συνδυασμό μέ τό ύποκείμενο άποσπασματικό μοτίβο, πού
φαίνεται νά προέρχεται άπό καρδιόσχημο θέμα, δίνει τόν συνδυασμό θεμάτων
πού είναι χαρακτηριστικός γιά τά προϊόντα τοϋ workshop Α, κατά τόν ορισμό
τής Rotroff, καί χρονολογούνται στο διάστημα μεταξύ τοϋ 225 και 175 π.Χ.1274

Σχήμα1275 καϊ διακοσμητικό σύστημα1276 τού Κ 332 έχουν πολύ καλές άναλο-
γίες σέ σκύφους άπό τήν άθηναϊκή Αγορά. Ή άκανθα μοιάζει πολύ μέ τό άντί-
στοιχο φυτικό μοτίβο ένός σκύφου άπό τό Λιμάνι Πασά στο Λαύριο1277.

Τό διακοσμητικό θέμα τοΰ δελφινιοϋ στόν Κ 333 σώζεται πολύ άποσπα-
σματικά, μέ άποτέλεσμα νά μήν είναι δυνατή ή άποκατάσταση τής άρχικής
σύνθεσης. Από τά δεδομένα τής άθηναϊκής Αγοράς πάντως είναι γνωστοί
πέντε διαφορετικοί τρόποι χρήσης τού μοτίβου τών δελφινιών σέ μεγαρικούς
σκύφους, οί όποιοι σχεδόν όλοι χρονολογήθηκαν στό διάστημα μεταξύ τοϋ 225
καί 175 π.Χ.1278

Ό Κ 334, λόγω τής 'ιδιαίτερα άποσπασματικής του διατήρησης, είναι δύσκολο
νά χρονολογηθεί1279.

1272. Agora XXII, σ. 16 κ.έ.

1273. Για τό σχήμα τοΰ Κ 330 πρβ. κάτι σάν αύτόθι, πίν. 83 άρ. 225· γιά τή διακόσμηση πρβ.
αύτόθι, πίν. 5 άρ. 30 (ένιαία διακόσμηση) πίν. 17 άρ. 101 (225-175 π.Χ.).

1274. Αύτόθι, σ. 51 άρ. 62 πίν. 10, 98 (225-175 π.Χ., έργαστήριο Α)· σ. 63 άρ. 162 πίν. 30, 79
(225-175 π.Χ.).

1275. Αύτόθι,πίν. 76 άρ. 114 (225-175 π.Χ.).

1276. Αύτόθι,πίν. 77 άρ. 113 (225-175 π.Χ.), παράσταση μέ τράγους, σάτυρους καί κρατήρες.

1277. Μ. Σαλλιωρα-Οικονομακου, Αρχαία Αγορά στό Λιμάνι Πασά Λαυρίου, ΑΔ, 34, 1979
(1986), Μελ., πίν. 75 πάνω άριστερά, πίν. 78 πάνω άριστερά.

1278. 1) Ώς διακοσμητικό γέμισμα στίς παραστάσεις θαλάσσιων τεράτων (Agora XXII, πίν. 34
άρ. 184-185)· 2) ώς διακοσμητικό γέμισμα στίς παραστάσεις μυθολογικών θεμάτων (αύτόθι, πίν. 41
άρ. 213)· 3) νά κολυμπούν πρός τά δεξιά στήν κάτω περιοχή τοΰ κάλυκα (αύτόθι, πίν. 33 άρ. 179)·
4) στό κυρίως σώμα σέ έναλλαγή μέ γρύπες (αύτόθι, πίν. 33 άρ. 180), καί 5) ώς μοτίβα πού πλαι-
σιώνουν άνθέμιο μέ τή μορφή σιληνού (αύτόθι, πίν. 66,88 άρ. 381).

1279. Πρβ. κάτι σάν αύτόθι, σ. 66 άρ. 186 πίν. 34 (περ. 225-175 π.Χ.).
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Καρδιόσχημα μοτίβα τοϋ τύπου τού Κ 335 έμφανίζονται σέ ζώνες στο χείλος
τών μεγαρικών σκύφων κυρίως σέ άττικά δείγματα1280, άλλα και σέ σχετικά
άγγεια πού βρέθηκαν στήν Αργολίδα1281 και στήν Κορινθία1282, καί πρέπει νά κα-
τασκευάστηκαν σέ άττική μήτρα. Ίο προφίλ τοϋ θραύσματος άντιστοιχεί σέ σκύ-
φους άπό τήν Αγορά πού χρονολογήθηκαν στο β' τέταρτο τοϋ 2ου αί. π.Χ.1283

Ή άποσπασματική διακόσμηση τοϋ Κ 336 παραπέμπει σέ άνάλογες παρα-
στάσεις μεγαρικών σκύφων άπό τήν Αγορά πού χρονολογούνται στά τέλη τοϋ
3ου καί στις άρχές τοϋ 2ου αί. π.Χ.1284

ΧΡΗΣΤΙΚΗ

Κλειστά σχήματα

Αμφορείς (Κ 337-Κ 341)

Οί Κ 338 - Κ 341 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοΰ. Ό Κ 337 στή βόρεια πλευρά.

Κ 337 (Λ 63) - Θραΰσμα χείλους, λαιμοΰ και
ένσφράγιστης λαβής έμπορικοΰ άμφορέα- πίν.
73,152. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,073 μ. διάμ. χείλ. περ.
0,130 μ. 'Επίπεδο χείλος, διαγράφεται μέ σαφή-
νεια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός, ροδόχρω-
μος (7.5 YR 8/4 pink). Περιέχει μεγάλη ποσό-
τητα άσημένιας μίκας. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευκωπό
έως άνοικτό γκρίζο. Σφράγισμα ορθογώνιο μή-
κους 0,046 μ. πλάτους 0,0018-0,0019 μ.

[...]ΟΦΙΛΟΥ
ΕΠΙ ΜΟΣΧ[Α]
Κ 338 (Λ 129) - Θραΰσμα χείλους και λαιμοΰ
άμφορέα- πίν. 74. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,040 μ. διάμ.

χείλ. περ. 0,100 μ. Χείλος ψηλό και κατακόρυ-
φο, διαφοροποιείται έλαφρώς πλαστικά άπό
τον έπίσης κατακόρυφο, άλλά λεπτότερο λαι-
μό. Π: Πυ: πορώδης, άνοικτός φαιοκάστανος
(2.5 Υ 6/2 light brownish gray). Περιέχει μικρή
ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: πολύ άνοικτός
καστανός (10 YR 7/3 very pale brown).
Κ 339 (Λ 123, άρ. 38) - Θραΰσμα στρογγυ-
λεμένου χείλους άμφορέα- πίν. 74. - "Υψ. μέγ.
σωζ. 0,015 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,100 μ. Έξωτε-
ρικά μιά έντονη κοίλανση μεταξύ χείλους και
λαιμού έχει ώς άποτέλεσμα νά τονίζεται τό
χείλος μέ σαφήνεια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μα-

1280. F. Vandenabeele, Les périodes post-néolithiques, σέ: Ν. Lambert (έπιμ.), La Grotte
Préhistorique de Kitsos (Attique). Missions 1968-1978.1. L'occupation néolithique. Les vestiges des
temps paléolithique, de l'antiquité et de l'histoire récente, Paris 1981, σ. 445 είκ. 317 (Λαύριο, σπή-
λαιο τοΰ Κίτσου).

1281. G. Siebert, Recherches sur les ateliers de bols à reliefs du Péloponnèse à l'époque
hellénistique, BÉFAR, 233, Paris 1978, πίν. 27 M 48, πίν. 28 M 50. 55. 58, πίν. 29 M 76 (έργαστήριο
τοΰ μονογραμμιστή).

1282. Αύτόθι, σ. πίν. 44 co 1.4.6.

1283.Agora XXII, πίν. 75 άρ. 107 (175-150 π.Χ.).

1284. Πρβ. κάτι σάν αύτόθι, σ. 50 άρ. 55 πίν. 74- σ. 51 άρ. 63 πίν. 11 (και τά δύο περ. 225-175 π.Χ.).



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

371

λακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/ 6 reddish μίκας. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευκό έως ανοικτό κιτρι-

yellow). Λίγα γκρίζα, λίθινα έγκλείσματα μήκ. νοπράσινο (2.5 Υ 7/3 pale yellow).

0,001 μ. Ε: τό ϊδιο. Κ 341 (Λ 155, άρ. 6) - Θραΰσμα κάθετης

Κ 340 (Λ 155, άρ. 5) - Θραΰσμα άπό τό άνω διπλής λαβής άμφορέα· πίν. 74. - Ύψ. μέγ.

οριζόντιο τμήμα διπλής λαβής άμφορέα- πίν. σωζ. 0,096 μ. πλ. λαβής περ. 0,036 μ. Π: Πυ:

74. - Μήκ. μέγ. σωζ. 0,069 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,054 μ. λεπτόκοκκος, καθαρός άπό προσμείξεις, πορ-

ΰψ. λαβής μέγ. σωζ. περ. 0,039 μ. Π: Πυ: λεπτό- τοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). Ε:

κοκκος, έλαφρά πορώδης, άνοικτέρυθρος (2.5 τό ϊδιο. ΕΠ: λευκωπό.
YR 6/8 light red). Μικρή ποσότητα άσημένιας

Ή διαμόρφωση του Κ 338 παραπέμπει σέ έναν άμφορέα άπό τήν Τροία, ό
όποιος χρονολογήθηκε στή μετάβαση άπό τόν 3ο στον 2ο αί. π.Χ.1285

Δύσκολο νά άποφανθεΐ κανείς γιά τόν Κ 339, έπειδή ή διαμόρφωση τού χεί-
λους άπαντά σέ μία σειρά έμπορικών άμφορέων, οί όποιοι χρονολογούνται
μέν στήν έλληνιστική έποχή, δέν φαίνεται όμως νά έπιχωριάζουν σέ μιά συγκε-
κριμένη περιοχή τοϋ Αιγαίου1286. Αντίθετα, οί διπλές λαβές τών Κ 340 - Κ 341
έμφανίζουν τή χαρακτηριστική μορφή τών άμφορέων τής Κώ στον 4ο αί. π.Χ.
καί καθ' όλη τή διάρκεια τής έλληνιστικής έποχής1287. Οί Κ 339 - Κ 341 θά μπο-
ρούσαν νά ένταχθοϋν τόσο στήν ύστερη κλασική/πρώιμη έλληνιστική όσο καί
στήν ύστεροελληνιστική φάση. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τήν ένσφράγιστη λαβή
τού έμπορικοΰ άμφορέα Κ 337, ή όποία σώζει τήν έπιγραφή: [,..]ΟΦΙΛΟΥ ΕΠΙ
ΜΟΣΧ[Α]. Σέ σχέση μέ τούς έμπορικούς άμφορείς τό όνομα Μόσχας είναι μέχρι
στιγμής άγνωστο. Ή πρόθεση έπι προ τοϋ ονόματος σέ γενική δείχνει πάντως
ότι πρόκειται γιά έπώνυμο. Τό πρώτο όνομα, έπίσης στή γενική, μέ τήν κατάληξη
-οφίλου, πρέπει νά άποδίδει τον κατασκευαστή. Ή προέλευση τοϋ άμφορέα είναι
άγνωστη, τό όνομα ώστόσο τόσο τοϋ κατασκευαστή όσο καί τοϋ έπωνύμου είναι
έλληνικά. Τό προφίλ τοϋ σωζόμενου τμήματος τοϋ Κ 337 καθώς καί ή διαμόρ-
φωση τής λαβής του παραπέμπουν γενικά σέ μιά χρονολόγηση στό διάστημα με-
ταξύ τοϋ 4ου καί τοϋ 1ου αί. π. Χ.1288

1285. Lawall, δ.π. (σημ. 1223), σ. 192,204, άρ. 48 είκ. 7 (τοπική παραγωγή άπό τήν Τροία).

1286. Παραδείγματα: Lohmann, Atene, πίν. 4 άρ. CH3 (Χάρακας, νότια Άττική)· Kabirenheilig-
tum III, σ. 89,147 άρ. 685 πίν. 38 (Καβείριο Θηβών)· Lawall, δ.π. (σημ. 1223), σ. 201 είκ. 4 άρ. 17
(Κώς, βρέθηκε στήν Τροία)· Grandjean, δ.π. (σημ. 1223), σ. 553 είκ. 5 άρ. 31 (Χίος, βρέθηκε στή
Θάσο, στή συνοικία τής Πύλης τοΰ Σιληνοΰ, περίοδος 4,340-250 π.Χ.)

1287. Βλ. σχετικά Lawall, δ.π. (σημ. 1223), σ. 194.

1288. Πρβ. M.-L. Säflund, Labraunda. Swedish Excavations and Researches II, 2. Stamped
Amphora Handles, Stockholm 1980, σ. 23 είκ. 2 άρ. 46 (Λάβρανδα, ίερό Διός, άγνωστη προέλευση).
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Φλασκί (Κ 342)

Ό Κ 342 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 342 (Λ 183) - Στόμιο, λαιμός και άνω πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow),
τμήμα ώμου φλασκιού· πίν. 74. - Ύψ. μέγ. Ε: έρυθρός (2.5 YR 5/8 red),
σωζ. 0,031 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,042 μ. Π: Πυ:

Ή διαμόρφωση τοϋ χείλους τοϋ πολύ κοντοϋ λαιμού και τής έντονης πρός
τα έξω κλίσης τού ώμου τοϋ Κ 342 ύποδηλώνει ότι τό θραΰσμα προέρχεται άπό
φλασκί ή τουλάχιστον άπό φλασκοειδές άγγεΐο. Όμοια διαμόρφωση χείλους,
λαιμοΰ καί άνω τμήματος ώμου άπαντά σέ ένα μελαμβαφές φλασκί, σήμερα στό
Mainz, όπου χρονολογήθηκε βάσει παραλλήλων στό διάστημα μεταξύ τοϋ 250
καί τοϋ 150 π.Χ.1289 Ή τυπολογική αύτή ομοιότητα άποτελεΐ μιά ένδειξη γιά τή
χρονολόγηση και τοϋ δικού μας κομματιού.

Άλλο κλειστό σχήμα άκαθόριστου τύπου (Κ 343)

Ό Κ 343 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 343 (Λ 109, άρ. 63) - Θραΰσμα ώμου κλει-
στού άγγείου· πίν. 74. - Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Περιέχει λίγη ποσότητα άση-

μένιας μίκας Ε: τό 'ίδιο. Στήν έξωτερική του
έπιφάνεια σώζει τά χαράγματα

->ΧΧΧΧ (ΰψ. περ. 0,007 μ.)

Τό πάχος καί ή διαμόρφωση τοϋ Κ 343 βρίσκει παράλληλα σέ ένα έλληνι-
στικό wine-cottle άπό τήν Αγορά1290. Ό Κ 343 θά μπορούσε έπίσης νά ένταχθεΐ
τόσο στήν ύστερη κλασική/πρώιμη έλληνιστική όσο καί στήν ύστεροελληνι-
στική φάση.

Ανοικτά σχήματα

Δίωτο κύπελο (Κ 344)

Τό Κ 344 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τής νότιας πλευράς τού ναοϋ.

Κ 344 (Λ 40) - Θραΰσμα τοιχώματος άπό τό τεινόφαιος (5 YR 4/1 dark gray). Περιέχει με-
τροπιδωτό σώμα δίωτου κυπέλλου· πίν. 74. - γάλη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: καστανάς
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,020 μ. Π: Πυ: πορώδης, σκο- (10 YR 5/3 brown).

1289. Bohr, δ.π. (σημ. 1005), σ. 74 κ.έ. Beilage 18 άρ. 3-4 πίν. 52 άρ. 6-7 (λίγο μεγαλύτερο σέ
μέγεθος άπό τό δικό μας).

1290. Agora XXIX, σ. 416 άρ. 1703 είκ. 101 (άπό ύστερορωμαϊκή συνάφεια). Άναφέρεται
ώστόσο ώς έλληνιστικό καί πιθανή εισαγωγή άπό τή νότιο 'Ιταλία (αύτόθι, σ. 221).
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Τό ιδιαίτερο λεπτότεχνο γωνιώδες προφίλ τοΰ Κ 344 βρίσκει τό παράλληλο
του ώς πρός τό πάχος και τή διαμόρφωσή του σέ ένα δίωτο κύπελλο διακοσμη-
μένο μέ τήν τεχνική τής δυτικής κλιτύος άπό τήν Αγορά, τό όποΐο χρονολο-
γείται στό δ' τέταρτο τού 3ου αί.π.Χ.1291

Δίωτο βαθύ κύπελο μέ άναδιπλωμένες λαβές (Κ 345)

Ό Κ 345 βρέθηκε στή βόρεια πλευρά τού ναοΰ.

Κ 345 (Λ 86) - Θραΰσμα χείλους, ϊσιου τοιχώ- μαλακός, πορώδης, ανοικτός πορτοκαλό-

ματος καί οριζόντιας αναδιπλωμένης ταινι- χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Περιέχει

ωτής λαβής άρχικά δίωτου βαθέος κυπέλλου· έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό

πίν. 74, 152. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,035 μ. διάμ. 'ίδιο. ΕΠ: έρυθρό (10 R 4/6 red). Σώζεται μόνο

χείλ. περ. 0,170 μ. Σωζόμενο άνω τμήμα κλίνει έσωτερικά. 'Οριζόντιες έγχάρακτες γραμμές

πρός τά μέσα έκτός άπό τό λεπτό χείλος, πού στό έσωτερικό του.
είναι έλαφρά έξω νεΰον. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,

Ό Κ 345 άνήκει στήν παραλλαγή πού μιμείται τό πολύ άγαπητό κνιδιακό
κύπελλο, τό όποιο στήν Αθήνα τουλάχιστον άρχισε νά εισάγεται άπό τό β ' τέ-
ταρτο τού 2ου αί. π.Χ. καί μετά, άν καί οί άπομιμήσεις του στήν Αθήνα φαί-
νεται ότι εΐχαν χρονικά έλαφρώς προτρέξει τής εισαγωγής του1292. Τό σχήμα
άπαντά στήν Αγορά τής Αθήνας γανωμένο κυρίως άπό τό 175 π.Χ. περίπου έως
τό α' μισό τοϋ 1ου αί. π.Χ., άν καί τό ύστερότερο δείγμα ξεπερνά έλαφρώς τά
όρια τής έλληνιστικής έποχής1293. Τό καλύτερο πάντως παράλληλο ώς πρός τό
σχήμα τού Κ 345 άνήκει στή μελαμβαφή κατηγορία καί βρέθηκε στήν Αγορά σέ
σύνολο πού χρονολογείται περίπου στά 200 π.Χ.1294

Κυψέλη (Κ 346)

Ό Κ 346 βρέθηκε στά μπάζα τής δυτικής πλευράς τού ναοΰ.

Κ 346 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά-
ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 23)

- Θραΰσμα τοιχώματος κυψέλης· πίν. 74, 152.

- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,056 μ. Π: Πυ: έλαφρά πο-
ρώδης, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish

yellow). Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6
reddish yellow). Στό έσωτερικό του: συστά-
δες οριζόντιων καί κάθετων έγχαράξεων. Στό
έξωτερικό του: δύο οριζόντιες αύλακώσεις.

1291. Αύτόθι, σ. 285 άρ. 405 είκ. 23 πίν. 39 (225-200; π.Χ.).

1292. Αύτόθι, σ. 119 σημ. 166, δπου παραπομπές γιά άπομιμήσεις τοΰ σχήματος σέ Δήλο,
Ταρσό, Πριήνη, Κνωσό, Σάμο καί Ρόδο. Βλ. έπίσης Φ. Ζαφειροπουλοτ - Π. Χατζηδακης, Δήλος -
Κεραμική άπό τόν δρόμο βόρεια τοΰ Άνδήρου τών Λεόντων, σέ: ΈλλΚερ, πίν. 194α-β.

1293. Agora XXIX, σ. 119. Πρβ. αύτόθι, σ. 284 κ.έ. άρ. 401 είκ. 23 πίν. 39 (150-110 π.Χ.) καί
άρ. 404 είκ. 23 πίν. 39 (150 π.Χ.-πρώιμος 1ος αί. π.Χ.).

1294. Αύτόθι, σ. 284 άρ. 397 είκ. 23 πίν. 38.
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Σέ μια γενική χρονολογική τοποθέτηση στήν έλληνιστική έποχή πρέπει
να άρκεστοϋμε καί μέ τό θραΰσμα Κ 346 λόγω τοϋ σταυροειδούς έσωτερικού
«χτενίσματος»1295.

Περίοδοι 9-10 Μέση εως ύστερη έλληνιστική έποχή
ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ

Ανοικτά σχήματα

Κάνθαροι (Κ 347 - Κ 348)

Κάνθαροι τοΰ τύπου hellenistic kantharos: molded rim
Ό Κ 348 βρέθηκε στή νότια πλευρά τοϋ ναοϋ. Ό Κ 347 στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 347 (Λ 123, άρ. 5) - Θραΰσμα έλαφρά έσω
νεύοντος χείλους, καμπύλου τοιχώματος καί
ρίζας ταινιωτής λαβής κανθάρου· πίν. 75. -
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,026 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,110 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR
7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: άπολεπισμέ-
νο μελανό γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.

Κ 348 (Λ 37) - Δακτυλιόσχημη βάση καν-
θάρου· πίν. 75. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,014 μ. διάμ.
βάσ. περ. 0,070 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορ-
τοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow). Πε-
ριέχει σχετικά μεγάλη ποσότητα άσημένιας
μίκας. Ε: τό 'ίδιο. EE: έρυθρό (2.5 YR 5/8 red)
γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά.

Οί Κ 347 καί Κ 348, άντίθετα, είναι ύστερότεροι καί πρέπει νά χρονολογη-
θούν στά μέσα περίπου τοϋ 2ου αί. π.Χ. Στή χρονολόγηση αύτή μάς οδηγεί ή
άπλή διαμόρφωση τής δακτυλιόσχημης βάσης τοϋ Κ 348 καί τό έπίσης άπλό
χείλος τοϋ Κ 347, τό όποιο είναι καμπύλο και έσω νεϋον χωρίς νά τονίζεται άπό
πλαστική ταινία1296.

Φιάλες

Φιάλη μέ χείλος πού στρέφεται προς τά μέσα τοΰ τύπου beveled bowl τής
άθηναϊκής Αγοράς (Κ 349)

Ό Κ 349 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοΰ ναοΰ.

1295. Πρβ. κάτι σάν Lüdorf, Bienenkorb, σ. 85 άρ. Β 10 είκ. 19 (Κεραμεικός, νότιος λόφος).

1296. Πρβ. Agora XXIX, σ. 106,273 άρ. 298 είκ. 19 (περ. 150 π.Χ.).
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Κ 349 (Λ 193, άρ. 6) - Άνω τμήμα φιάλης μέ λόχρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow). Ε: τό
έσω νεΰον χείλος· πίν. 75. - Ύψ. 0,010 μ. διάμ. 'ίδιο. ΕΠ: λευκό έσωτερικά και έξωτερικά.
χείλ. περ. 0,200 μ. Π: Πυ: πορώδης, πορτοκα-

Τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τοϋ Κ 349 είναι ότι τό χείλος δέν καμπυλώνει
όμαλά πρός τα μέσα για να γίνει έσω νεϋον, άλλα κάμπτεται άπότομα πρός τα
μέσα δημιουργώντας γωνία, ή όποία έξωτερικά είναι σχεδόν ορθή. 'Επιπλέον τό
άνώτατο τμήμα αύτό τοϋ φιαλιδίου είναι πολύ πιο παχύ άπό τό πιό κάτω. Τά
χαρακτηριστικά αύτά είναι τυπικά γιά μιά ειδική κατηγορία φιαλιδίων μέ έσω
νεΰον χείλος (τοϋ τύπου beveled bowl), τά όποία κατά κανόνα εμφανίζουν στον
πυθμένα τους rouletting ή άλλη ένσφράγιστη διακόσμηση καί χρονολογούνται
στόν 2ο αί. π.Χ.1297

ΓΚΡΙΖΑ

Κλειστά σχήματα

Μυροδοχεΐο (Κ 350)

Στόν χώρο τοΰ ίεροΰ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου βρέθηκε ένα θραΰσμα
γκρίζου άτρακτόσχημου μυροδοχείου (Unguentarium). Ό Κ 350 προέρχεται
άπό τά μπάζα τής δυτικής πλευράς τού ναοΰ.

Κ 350 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά- γκρίζος (10 YR 5/1 gray), μέ λίγα καί μικρο-
ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 22) σκοπικά πετραδάκια. Ε: τό 'ίδιο. EE: στιλβωμέ-
- Τμήμα λαιμοΰ καί ώμου άτρακτόσχημου νο σέ ολόκληρη τήν έξωτερική του έπιφάνεια.
μυροδοχείου- πίν. 75. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,048 μ. Ιχνη οριζόντιων έγχαράξεων στό έξωτερικό
διάμ. μέγ. σώματος 0,028 μ. διάμ. σώματος του καί έντονες αύλακώσεις άπό τόν τροχό
μέγ. σωζ. 0,046 μ. Λείπει τό στόμιο, τό κυρίως στό έσωτερικό του.
τμήμα καί ή βάση του. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,

Γκρίζα μυροδοχεία έμφανίζονται, όπως άλλωστε καί τά μελαμβαφή (βλ. Κ 306),
γύρω στό 325 π.Χ., ύποκαθιστώντας σέ λειτουργία τις άνθεμωτές ληκύθους1298.
Λίγο άργότερα, δηλαδή μετά τήν πρώιμη έλληνιστική έποχή, τά μελαμβαφή έξα-
φανίζονται καί παραμένουν σέ χρήση μόνο τά γκρίζα. Τοΰτο φαίνεται ότι οφεί-
λεται στή σύσταση τοΰ πηλοΰ τους, πού είναι λιγότερο πορώδης, προτιμούνταν,
συνεπώς, γιά τήν άποθήκευση υγρών ούσιών1299. Ή λεπτή μορφή πού σώζεται στή

1297. Πρβ. κάτι μεταξύ αύτόθι, σ. 344 άρ. 1037,1038 είκ. 64 (περ. 175 π. Χ.)- βλ. καί αύτόθι, σ. 164.

1298. Αύτόθι, σ. 177. Γιά τά γκρίζα μυροδοχεία βλ. άναλυτικά Agora XXXIII, σ. 140-157.

1299. Agora XXIX, σ. 176 σημ. 33-34- σ. 178. Αξίζει νά σημειωθεί δτι ή Μέλπω Πωλογιώργη
βρήκε στήν πρώτη ταφή τοΰ τάφου 21 στό δυτικό νεκροταφείο τοΰ 'Ωρωπού γκρίζο άτρακτόσχημο
μυροδοχεΐο, τό όποιο περιείχε στό έσωτερικό του ψιμύθιο. Ή ταφή αύτή χρονολογήθηκε στά μέσα
περίπου τοΰ 2ου αί. π.Χ., βλ. Πωλογιωργη,δ.π. (σημ. 1269), σ. 92 άρ. ΜΩ 389- σ. 97 κ.έ. πίν. 39 δεξιά.
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Λούτσα, ή όποία αρχικά θα διέθετε ψηλή, κιονόμορφη βάση, πρωτοεμφανίζεται
στήν Αγορά τών Αθηνών στό δ' τέταρτο τοϋ 3ου αί. π.Χ.1300 Μιά γενική χρονολό-
γηση τοϋ Κ 350 στόν 2ο αί. π.Χ. είναι, κατά συνέπεια, πολύ πιθανή1301.

Τό σχήμα τοϋ μυροδοχείου δέν άποτελεΐ άποκλειστικό χαρακτηριστικό καμίας
συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Απαντά σέ ολόκληρη τήν άνατολική Με-
σόγειο τόσο σέ οικιστικά1302 όσο καί σέ ταφικά1303 καθώς καί σέ λατρευτικά1304 σύ-
νολα. Τά μυροδοχεΐα τής Αγοράς τών Αθηνών προέρχονται άπό άποθηκευτικούς
χώρους σέ δεξαμενές καί πηγάδια καί εΐχαν προφανώς λατρευτική χρήση1305.

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΜΗΤΡΑ
(ΜΕΓΑΡΙΚΟΙ ΣΚΥΦΟΙ)

Ανοικτά σχήματα

Μεγαρικοί σκύφοι (Κ 351 - Κ 353)

Ό Κ 351 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Οί Κ 352 καί Κ 353 στά μπάζα
τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

1300. Agora XXIX, σ. 178 μέ παραπομπές για τήν έξέλιξη τοϋ σχήματος στήν έλληνιστική έποχή.

1301. Στον 2ο αί. π.Χ. χρονολογούνται οί κατηγορίες 4-7 τών γκρίζων μυροδοχείων τής
Αγοράς {Agora XXXIII, σ. 154).

1302. Για παράδειγμα, P. J. Callaghan, Archaic to Hellenistic Pottery, σέ: L. H. Sackett et
al., Knossos from Greek City to Roman Colony. Excavations at the Unexplored Mansion II, BSA
Suppl., 21, London 1992, σ. 121 πίν. 100 άρ. 6 (πρώιμος ύστεροελληνιστικός άποθέτης Η 30 στή
ΝΑ οικία τοΰ «Unexplored Mansion», στήν Κνωσό).

1303. U. Knigge, Ό Κεραμεικός τής Αθήνας. 'Ιστορία - Μνημεία - Άνασκαφές, Αθήνα
1990, σ. 45 είκ. 44α (Κεραμεικός)· Σ. Ελευθερατου, σέ: Άνασκαφές Μετρό, σ. 102 άρ. 82 (Αθήνα,
σταθμός «Ακρόπολις», Πυρά 2, περ. 150 π.Χ.)· Πωλογιωργη, δ.π. (σημ. 1269), σ. 159 πίν. 13β, 30δ,
39ε δεξιά, 40γ δεξιά, 46β δεξιά, 52γ, 53β, 57β, 74γ (Ωρωπός, δυτικό νεκροταφείο)· Μ. Λιλιμπα-
κη-Ακαματη, Λαξευτοί θαλαμωτοι τάφοι τής Πέλλας, Δημοσιεύματα τοΰ Αρχαιολογικού Δελτίου,
53, Αθήνα 1994, σ. 247 πίν. 2,6 κάτω, 7,22,24 κάτω, 25 άριστερά κάι κάτω, 28,37 πάνω (Πέλλα).

1304. Ίερό τοΰ Έρωτα καί τής Αφροδίτης στή βόρεια κλιτύ τής Άκρόπο-
λης τής Αθήνας: Ο. Broneer, Excavations on the North Slope of the Acropolis in Athens,
1931-1932, Hesperia, 2,1933, 335 είκ. 6d, μαζι μέ πήλινα ειδώλια άγοριών καί γυναικεία ειδώλια,
2ος αί. π.Χ.· σπήλαιο Πανός στήν 'Ελευσίνα: Kahil, Artémis attique, πίν. 9 άρ. 1, πάνω
άριστερά· ίερό Αρτέμιδος Μουνιχίας: Palaiokrassa, Neue Befunde, 37 άρ. 133 πίν. 6, 1·
Θεσμοφόριο Πέλλας: Λιλιμπακη-Ακαματη, δ.π. (σημ. 1270) (1996), σ. 80 κ.έ. άρ. κατ. 251-
262 πίν. 30, πάνω καί μεσαία σειρά· σ. 92 σημ. 171-173, τέλη 3ου καί καθ' δλη τή διάρκεια τοΰ
2ου αί. π.Χ.· σπήλαιο στό Άγιασμάτσι στά Σφακιά Κρήτης: J. Francis - S. Price et al.,
Agiasmatsi: A Greek Cave Sanctuary in Sphakia, SW Crete, BSA, 95, 2000, σ. 464 άρ. 70, έλληνι-
στικό-πρώιμο ρωμαϊκό, άν καί δχι γκρίζο.

1305. Agora XXIX, σ. 176.
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Κ 351 (Λ 61, άρ. 2) - Μικρό κυρτό θραΰσμα
τοιχώματος μεγαρικοΰ σκύφου- πίν. 75, 151.
- Ύψ. σωζ. 0,014 μ. πλ. σωζ. 0,023 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. Μελανά στιλβωμέ-
νο γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά. Δ: σώ-
ζονται τμήματα τριών κάθετων άνάγλυφων
γραμμών.

Κ 352 (Σακκούλα: «"Οστρακα έκ τών μπάζων
τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 40) -
Θραΰσμα κάτω τμήματος μεγαρικοΰ σκύφου-
πίν. 75, 151. - Ύψ. σωζ. 0,009 μ. πλ. σωζ. μέγ.
0,028 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (5
YR 7/4 pink). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα

έσωτερικά καϊ έξωτερικά. Δ: ένιαία διακόσμη-
ση γεμισμένη μέ σειρές ομόκεντρων ρόμβων
(imbriquate squares). Κάτω: δύο οριζόντιες
άνάγλυφες ταινίες.

Κ 353 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά-
ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 38)
- Θραΰσμα τοιχώματος μεγαρικοΰ σκύφου. -
Ύψ. σωζ. 0,022 μ. πλ. σωζ. μέγ. 0,020 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, κιτρινωπός. Ε: έξωτερική: τό
ϊδιο- έσωτερική: μελανό γάνωμα. Δ: σώζονται
δύο επιμήκεις άπολήξεις άδίάγνωστου μοτί-
βου μέ στρογγυλεμένα άκρα καθώς καί τρία
άλλα μεμονωμένα, έπίσης άκαθόριστου χαρα-
κτήρα, έπιμήκη μοτίβα.

Ό Κ 351 είναι, λόγω τής ιδιαίτερα αποσπασματικής του διατήρησης, δύσκολο
να χρονολογηθεί. 'Ομόκεντροι ρόμβοι (imbriquate squares, Ionian) ώς ένιαία
διακόσμηση έμφανίζονται στόν Κ 352. Παράλληλα γιά τό διακοσμητικό αύτό
θέμα άπαντούν σέ σκύφους πού βρέθηκαν στή Δήλο, στήν Αθήνα καί στήν Ιωνία,
όπου τελικά φαίνεται ότι κατασκευάζονταν. Εΐναι πολύ πιθανόν ό Κ 352, όπως
άλλωστε καί τά σχετικά δείγματα άπό τή Δήλο1306 καί τήν Αθήνα1307, νά άποτε-
λούσε εισαγωγή άπό κάποιο ιωνικό έργαστήριο. Ό Κ 353 θά μπορούσε νά χρονο-
λογηθεί τόσο στή μέση όσο καί στήν ύστερη έλληνιστική έποχή.

ΧΡΗΣΤΙΚΗ

Κλειστά σχήματα
Λάγυνος(Κ 354)

Ό Κ 354 βρέθηκε στή βόρεια πλευρά

Κ 354 (Λ 97) - Θραΰσμα χείλους, κυλινδρι-
κού ψηλοΰ λαιμοΰ καϊ ταινιωτής λαβής λά-
γυνου- πίν. 75. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,070 μ. πλ.
λαβής μέγ. 0,027 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοι-

τού ναού.

κτοκάστανος (10 YR 7/4 very pale brown).
Σποραδική παρουσία άσημένιας μίκας. Ε: τό
'ίδιο. EE: έρυθροκάστανος (5 YR 5/4 reddish
brown).

1306. Ε Courby, Les vases gres à reliefs, Paris 1922, πίν. 13:28- A. Laumonier, La céramique
hellénistique à reliefs: 1. Ateliers «ioniens», Délos, 31, Paris 1977, σ. 477 άρ. 4016- σ. 200 άρ. 4020-
4021. Γιά τήν άποψη δτι τά παράλληλα άπό τή Δήλο προέρχονται άπό εργαστήρια τής Μικράς
Ασίας βλ. αύτόθι, σ. 1 κ.έ.· Agora XXII, σ. 42 σημ. 122.

1307. Στήν άθηναϊκή Αγορά βρέθηκε είσηγμένο τέτοιο άγγειο σέ σύνολο πού χρονολογείται
στόν 2ο αί. π. Χ., βλ. Agora XXII, σ. 87 άρ. 365 πίν. 65.
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Ό Κ 354 δίνει πλήρη καί σαφή εικόνα τοϋ σχήματος τοϋ λαιμοΰ και τής
λαβής τού άγγείου. Έχει στενό, χοανοειδή λαιμό καί εξω νεϋον χείλος πού έσω-
τερικά κάμπτεται έντονα πρός τά μέσα. Τά παραπάνω έπιμέρους χαρακτηρι-
στικά άπαντοϋν σέ έναν λάγυνο ό όποιος βρέθηκε στήν Αγορά μαζί μέ άρχαιο-
λογικά συμφραζόμενα τοϋ 2ου αί. π.Χ.1308

Ό λάγυνος, ή στενόλαιμη αύτή πρόχους μέ τό στρογγυλό ή γωνιώδες σώμα
και τή μία λαβή πού ένώνει τόν σωληνωτό λαιμό μέ τόν ώμο τοϋ άγγείου, θε-
ωρείται ώς ή κατεξοχήν «κρασοκανάτα» τής έλληνιστικής έποχής1309. Ό τύπος
αύτός τοϋ άγγείου είναι γνωστός τόσο άπό οικισμούς1310 όσο καί άπό τάφους1311
καί ιερά1312, ένώ ήταν σέ εύρεία χρήση στά συμπόσια1313 καί σέ γιορτές διονυσι-
ακού χαρακτήρα γενικά1314.

Άλλο κλειστό σχήμα άκαθόριστου τύπου (Κ 355)

Ό Κ 355 βρέθηκε στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 355 (Λ 74, άρ. 1) - Θραΰσμα λαιμοΰ καί μίκας. Ελάχιστες λευκές άσβεστολιθικές προ-

ώμου κλειστοΰ άγγείου, ίσως άμφορίσκου· σμείξεις. Ε: καστανός (10 YR 5/3 brown). ΕΠ:

πίν. 75. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,050 καί 0,052 μ. (μόνο έξωτερικά) πορτοκαλόχρωμο (7.5 YR

Π: Πυ: έλαφρά πορώδης, άνοικτόφαιος (5 8/6 reddish yellow).
YR 6/1 gray). Μεγάλη ποσότητα άσημένιας

1308. Agora XXIX, σ. 396 άρ. 1551 είκ. 93 πίν. 120.

1309. Αύτόθι, σ. 226 σημ. 30.

1310. Μόνο στήν Αγορά, γιά παράδειγμα, βρέθηκαν 30 λάγυνοι τής κατηγορίας μέ λευκό
βάθος (αύτόθι, σ. 226).

1311. Γιά παράδειγμα, Πωλογιωργη, ο.π. (σημ. 1269), σ. 159 πίν. 5γ, 6α, άριστερά, 39β, 46α,
57α, ε, 72α-β, 74α, 76δ (Ωρωπός, δυτικό νεκροταφείο).

1312. Τ. Β. Mitford, The Nymphaeum ofKafizin. The Inscribed Pottery, Kadmos Suppl., 2, Berlin
1980, σ. 32 κ.έ. άρ. 45-52 (Νυμφαίο στό Καφίζιν τής Κύπρου, 225-218 π.Χ.)· Λιλιμπακη-Ακαματη,
ο.π. (σημ. 1270) (1996), σ. 90 άρ. 357 πίν. 38 ιθ, κ (Θεσμοφόριο τής Πέλλας)· Etienne - Braun, δ.π.
(σημ. 1270), σ. 223 πίν. 110 An 4 (ιερό τοΰ Ποσειδώνος καί τής Αμφιτρίτης στά Κιόνια τής Τήνου).

1313. Agora XXIX, σ. 226 ση μ. 31.

1314. Ή άποψη αύτή ένισχύεται άπό τήν πολύ άγαπητή πλαστική παράσταση τής «με-
θυσμένης γραίας» στή διάρκεια τής έλληνιστικής έποχής, καθιστής, ήλικιωμένης γυναί-
κας πού κρατά λάγυνο άνάμεσα στά γόνατά της. Ή συχνή παρουσία τοΰ άγγείου αύτοΰ στό
ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου ένισχύει τήν άποψη κατά τήν όποια ό τύπος αύτός τής γυ-
ναίκας -άσχετα άν πρόκειται γιά τροφό ή όχι- παριστάνει έκστασιασμένη γυναίκα, τής οποί-
ας ή μέθη οφείλεται σέ κρασί πού πίνει σέ θρησκευτική έορτή. Σχετικά: Ε. Simon, Griechische
Muttergottheiten, σέ: Matronen und verwandte Gottheiten, Ergebnisse eines Kolloquiums
veranstaltet von der Göttinger Akademiekommission für die Altertumskunde Mittel - und
Nordeuropas, BJb Beih. 44, Köln 1987, σ. 168 κ.έ., οπου ό λατρευτικός χαρακτήρας τοΰ άγγείου
άναγνωρίζεται στόν κισσό πού τό περιβάλλει. Κατά τή Simon, ή φυτική αύτή πλαισίωση παρα-
πέμπει σέ τελετουργικό συνδεόμενο μέ τόν κύκλο τοΰ Διονύσου.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

379

Ό Κ 355 σώζει τό κατώτερο μέρος τοϋ κοίλου λαιμοΰ καί τό άνω μέρος προ-
έχοντος ώμου μικροϋ κλειστού άγγείου, ίσως μικρού άμφορέα. Παρόμοια δια-
μόρφωση λαιμού καί ώμου άπαντά σέ έναν άμφορέα τοϋ 2ου αί. π.Χ. άπό τήν
Αγορά, ό όποιος θεωρήθηκε εισαγωγή άπό τή Μακεδονία1315.

Περίοδος 10 "Υστερη έλληνιστική έποχή
ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ

Ή περίοδος 10 είναι ή τελευταία περίοδος κατά τήν όποία άντιπροσω-
πεύεται ή μελαμβαφής κεραμική. 14 θραύσματα άνοικτών κυρίως άγγείων
άνήκουν σέ αύτή τήν κεραμική κατηγορία καί έμφανίζουν παρόμοιες χρωμα-
τικές διαβαθμίσεις στον πηλό τους μέ αύτές τών προηγούμενων περιόδων (πρβ.
Παράρτημα I, διάγραμμα 25, άρ. Κ 356 - Κ 359).

Κλειστά σχήματα

Προχοΐδιο (Κ 356)

Ό Κ 356 βρέθηκε στίς έπιχώσεις κοντά στή ΝΔ γωνία τοϋ ναοϋ.

Κ 356 (Σακκούλα: «24.11.57. "Οστρακα έκ
τών έπιχώσεων παρά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ
ναοΰ», άρ. 8) - Καμπύλο θραΰσμα μικρής
ώοειδοΰς κάθετης λαβής προχοϊδίου· πίν. 76.
- Πλ. 0,013 μ. πάχ. μέγ. 0,007 μ. Π: Πυ: λεπτό-

κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow), σκληρά ψημένος. Ε: τό ϊδιο. EE: έρυ-
θροκάστανο (5 YR 4/4 reddish brown) άμαυ-
ρόχρωμο γάνωμα.

Ό Κ 356 θά μποροϋσε λόγω σχήματος καί πολύ μικρών διαστάσεων νά άνή-
κει είτε σέ μικρή χύτρα τής κλασικής ή πρώιμης έλληνιστικής έποχής εϊτε σέ
ύστεροελληνιστικό προχοΐδιο1316. Ή παρουσία γανώματος στήν έπιφάνεια τής
λαβής καί ή άπουσία ιχνών καύσης συνηγορούν ώστόσο ύπέρ τής δεύτερης πι-
θανότητας1317.

1315. Agora XXIX, σ. 416 άρ. 1702 είκ. 101 (άπό συνάφεια τοΰ 2ου αί. π.Χ.).

1316. Αύτόθι, σ. 132 κ.έ.

1317. Γιά τό άρχικό σχήμα τοΰ Κ 356 πρβ. κάτι σάν αύτόθι, σ. 301 άρ. 548 είκ. 39 (125-75 π.Χ.).
Στήν Αγορά τά μικρά αύτά άγγεΐα έχουν βρεθεί μαζί μέ μεγαρικούς σκύφους διακοσμημένους μέ
τό ύστερο θέμα τών έπιμεμηκυσμένων πετάλων (αύτόθι, σ. 133), γεγονός πού, πέρα άπό τή χρο-
νολογική του σημασία, υπαινίσσεται σχέση τοΰ άγγείου πού μάς άφορά μέ τήν οινοποσία.
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Ανοικτά σχήματα
Φιάλες (Κ 357 - Κ 359)

α. Φιάλη μέ χείλος πού στρέφεται πρός τά έξω (Κ 357)

Ό Κ 357 βρέθηκε στά μπάζα τής δυτικής πλευράς τού ναοϋ.

Κ 357 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπάζων τοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Πε-

τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 7) - Άνω ριέχει έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε:

τμήμα φιάλης μέ έξω νεΰον χείλος- πίν. 76. τό ϊδιο. ΕΠ: άραιό λευκωπό μόνο έξωτερικά.

- "Υψ. σωζ. 0,026 μ. διάμ. χείλ. (έσωτερική) EE: έρυθρό (2.5 YR 5/6 red) γάνωμα έσωτε-

περ. 0,110 μ. Έξω νεΰον χείλος. Τροπιδωτό ρικά καί έξωτερικά μόνο στό χείλος καί στό

προφίλ σώματος. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορ- άνώτατο τμήμα τοΰ λαιμοΰ του.

Ό Κ 357 συνιστά ένα τυπικό δείγμα τής ήμιγανωμένης (semiglazed) κατη-
γορίας φιαλών μέ χείλος πού στρέφεται πρός τά έξω. Οί φιάλες αύτές, οί όποιες,
όπως ή δική μας, έχουν άφενός γανωμένο έσωτερικό καί άγάνωτο έξωτερικό
πλήν τής έξωτερικής έπιφάνειας τοϋ χείλους πού είναι γανωμένη, και άφετέρου
έχουν κατά κανόνα διάμετρο χείλους περ. 0,12 μ., άντικαθιστούν τή γανωμένη
παραλλαγή στά τέλη τοϋ 2ου/άρχές τοϋ 1ου αί. π.Χ., περίοδο στήν όποία πρέ-
πει νά χρονολογήσουμε και τόν Κ 3571318.

β. 'Ημισφαιρική φιάλη μέ ψηλή βάση τοΰ τύπου footed hemispherical bowl
τής άθηναϊκής Αγοράς (Κ 358)

Ό Κ 358 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοΰ ναού.

Κ 358 (Λ 192, άρ. 5) - Θραΰσμα ψηλής δα- τοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow),

κτυλιόσχημης βάσης ήμισφαιρικής φιάλης- Ε: τό ϊδιο. EE: άμαυρόχρωμο, φαιομέλανο (7.5

πίν. 76. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,020 μ. διάμ. βάσ. περ. YR 4/1 dark gray) γάνωμα έσωτερικά καί έξω-

0,066 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, πορ- τερικά.

'Άν κρίνουμε άπό τό πάχος, τή διαμόρφωση τού άπλοΰ δακτυλίου τής βά-
σης καί τήν κλίση τοϋ κάτω τοιχώματος τοϋ άνοικτοΰ άγγείου, ό Κ 358 πρέ-
πει νά προέρχεται άπό ύστεροελληνιστική ήμισφαιρική φιάλη τοϋ τύπου footed
hemispherical bowl1319.

γ. Φιάλη άκαθόριστου τύπου (Κ 359)

Ό Κ 359 βρέθηκε στις έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ.

1318. Πρβ. αύτόθι, σ. 159 κ.έ., σ. 337 άρ. 952 είκ. 61 πίν. 74 (110-70 π.Χ.).

1319. Πρβ. κάτι σάν αύτόθι, σ. 344 άρ. 1044 είκ. 64 (110-86 π.Χ.).
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Κ 359 (Λ 77, άρ. 10) - Κάτω τμήμα φιάλης
μέ ψηλή δακτυλιόσχημη βάση· πίν. 76. -
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,032 μ. διάμ. βάσ. 0,070 μ.
Βαθύ σώμα. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός,
στό κέντρο του: άνοικτόφαιος (10 YR 6/1

gray), στις άκρες: ροδόχρωμος (5 YR 7/4
pink). Μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας.
Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). EE: σποραδικά 'ίχνη μελανού γανώ-
ματος έσωτερικά καί έξωτερικά.

Είναι δύσκολο νά βρεθεί ακριβές παράλληλο γιά τον Κ 359. Τέτοιου είδους
ψηλές βάσεις είναι ώστόσο τυπικές γιά τόν Ιο αί. π.Χ.1320

Πινάκια (Κ 360 - Κ 362)

α. Πινάκιο μέ στρογγυλεμένο χείλος τοϋ τύπου plate: rolled rim τής άθη-
ναϊκής Αγοράς (Κ 360)

Ό Κ 360 βρέθηκε στά μπάζα τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 360 (Σακκούλα: «"Οστρακα έκ τών μπάζων
τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοΰ», άρ. 10) -
Κάτω τμήμα πινακίου μέ άρχικά στρογγυλε-
μένο χείλος· πίν. 76. - Ύψ. σωζ. 0,024 μ. διάμ.
βάσ. περ. 0,100 μ. Δακτυλιόσχημη βάση. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, έλαφρά πορώδης, κέντρο: άνοι-
κτοκίτρινος (2.5 Υ 8/2 pale yellow), άκρες: ροδό-

χρωμος (5 YR 7/4 pink). Ε: τό 'ίδιο. EE: έρυθρό
(2.5 YR 4/4 red) γάνωμα έσωτερικά καί έξωτε-
ρικά. Δ: έσωτερική έπιφάνεια: ξεθωριασμένες
έμπίεστες πλατιές γραμμές μήκους περ. 0,0013 μ.
καί πλ. περ. 0,002 μ. σχηματίζουν ομόκεντρο
κύκλο (rouletting).

Ώς πρός τό σχήμα τοΰ κάτω σώματος και τή διακόσμηση μέ τό ξεθωριασμέ-
νο rouletting, ό Κ 360 βρίσκει παράλληλα σέ ένα πινάκιο μέ στρογγυλό χείλος
άπό τήν Αγορά πού έχει χρονολογηθεί στό β ' μισό τοϋ 2ου αί. π. Χ.1321

β. Πινάκιο μέ αύλακωτό χείλος τού τύπου plate: rilled rim τής άθηναϊκής
Αγοράς (Κ 361)

Ό Κ 361 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναοϋ.

Κ 361 (Λ 59) - Θραΰσμα δακτυλιόσχη-
μης βάσης πινακίου μέ αύλακωτό έξωτερικά
χείλος- πίν. 76. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,016 μ. διάμ.
βάσ. περ. 0,100 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορ-
τοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish yellow).

Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό στιλβωμένο γάνωμα
έσωτερικά καί έξωτερικά πλήν ταινίας στό
κατώτατο τμήμα του τόσο έσωτερικά δσο και
έξωτερικά, πού είναι άφημένη στό χρώμα τοΰ
πηλοΰ.

1320. Γιά παράδειγμα, Callaghan, δ. π. (σημ. 1302), σ. 116 πίν. 95 άρ. 9 (Κνωσός, άνεξερεύνητο
μέγαρο, άποθέτης Η 25, «flaring rim bowl», άπό σύνολο πού χρονολογείται μεταξύ τοΰ 160 π.Χ. καί
τής έποχής τοΰ Αύγούστου).

1321. Agora XXIX, σ. 313 άρ. 689 είκ. 49 πίν. 62 (150-110 π.Χ.).
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Τα πινάκια μέ αυλακωτό χείλος (rilled rim) άποτελοϋν, όπως προαναφέρ-
θηκε, έναν πολύ άγαπητό, άποκλειστικά άττικό, τύπο λατρευτικού άγγείου τής
έλληνιστικής έποχής, ό όποιος σχετίζεται κυρίως μέ τό θρησκευτικό έθιμο τών
θυσιαστήριων πυρών. Ένα πολύ καλό παράλληλο γιά τήν έντονα κοίλη έσω-
τερικά βάση τοϋ Κ 361 άπό τήν Αγορά χρονολογήθηκε στό β' μισό τοϋ 2ου
αί. π.Χ.1322, χρονολόγηση ή όποία ύποστηρίζεται άπό τό ΰψος τοϋ άγγείου, πού
πρέπει άρχικά νά ξεπερνούσε τά 0,003 μ.1323

γ. Πινάκιο μέ χείλος πού κλίνει απότομα πρός τά πάνω τοΰ τύπου plate:

late: upturned rim τής άθηναϊκής Αγοράς (Κ 362)

Ό Κ 362 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοΰ ναοΰ.

Κ 362 (Λ 193, άρ. 8) - Άνω τμήμα πινακίου περ. 0,200 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
μέ χείλος πού κλίνει άπότομα πρός τά πάνω· χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο.
πίν. 76. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,013 μ. διάμ. χείλ.

Ό τύπος τοϋ πινακίου μέ χείλος πού κλίνει άπότομα πρός τά πάνω άπαντά
στήν Αγορά σέ άποθέτες πού σχεδόν άποκλειστικά σχετίζονται μέ τήν κατα-
στροφή τοϋ Σύλλα, τό 86 π.Χ.1324 Ό Κ 362, ό όποιος άποτελεΐ τό άνω τμήμα
ένός ιδιαίτερα ρηχού πινακίου1325, έντάσσεται έπομένως στήν ύστερη έλληνι-
στική έποχή.

Σαλτσιέρες (Κ 363 - Κ 366)

Σαλτσιέρες μέ προτεταμένο χείλος τοΰ τύπου saucer: projecting rim τής

άθηναϊκής Αγοράς (Κ 363 - Κ 366)

Οί Κ 363 - Κ 365 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοΰ ναοΰ. Ό Κ 366 βρέθηκε στά
μπάζα τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 363 (Λ 193, άρ. 4) - Άνω τμήμα σαλτσιέρας Κ 364 (Ά 192, άρ. 16) - Κάτω τμήμα σαλτσιέ-
μέ προτεταμένο, έλαφρά κοίλο χείλος· πίν. 77. ρας μέ προτεταμένο χείλος· πίν. 77. - Ύψ.
- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,033 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,160 μέγ. σωζ. 0,020 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,070 μ. Π:
μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 Πυ: πορώδης, φαιοκίτρινος (2.5 Υ 7/2 light
YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: έρυθρό- gray). Ε: τό ϊδιο. EE: άμαυρόχρωμο, έρυθρό
κάστανο (5 YR 4/4 reddish brown) γάνωμα (2.5 YR 4/6 red) γάνωμα έσωτερικά καί έξω-
έσωτερικά καί έξωτερικά. τερικά έκτός άπό τήν κάτω έπιφάνεια τής βά-

1322. Αύτόθι, σ. 324 άρ. 811 είκ. 55 (150-110 π.Χ.).

1323. Κατά τή Rotroff (αύτόθι, σ. 152), δείγματα τοΰ τύπου πού ξεπερνούν σέ ΰψος τά
0,003 μ. γίνονται τοΰ συρμοΰ άπό τό β ' τέταρτο τού 2ου αί. π.Χ. καί μετά.

1324. Αύτόθι, σ. 155.

1325. Πρβ. κάτι σάν αύτόθι, σ. 328 άρ. 850 είκ. 58 πίν. 71 (110-86 π.Χ.).
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σης, πού είναι αφημένη στο χρώμα τοΰ πηλού. το 1/4 τοΰ σώματος. Λείπει μεγάλο τμήμα τοΰ

Κ 365 (Λ 113) - Θραΰσμα δακτυλιόσχημης τοιχώματος καί τοΰ πυθμένα του. Έλαφρά

βάσης σαλτσιέρας μέ άρχικά προτεταμένο κοίλο, έξω νεΰον χείλος, μέ σωζόμενο ίχνος

χείλος· πίν. 77. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,017 μ. διάμ. πλαστικής λογχόσχημης διακόσμησης καί

βάσ. περ. 0,038 μ. Έσωτερικά φέρει οριζόντια έγχάρακτου κύκλου στήν άνω του έπιφάνεια.

αύλάκωση άμέσως κάτω άπό τό χείλος. Π: Πυ: Τρεις οριζόντιες αύλακώσεις διατρέχουν σέ

λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 ϊσες μεταξύ τους άποστάσεις τήν έξωτερική

reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό στιλβω- έπιφάνεια τοΰ τοιχώματος. Σχετικά ψηλή, κοί-

μένο γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά. λη έσωτερικά δακτυλιόσχημη βάση. Έξωτε-

Κ 366 (Σακκούλα: «"Οστρακα έκ τών μπάζων ρικά φέρει οριζόντια πλαστική νεύρωση περι-

τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 9) - μετρικά. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτοκάστα-

Σαλτσιέρα- πίν. 77. - Ύψ. 0,052 μ. διάμ. χείλ. νος (10 YR 7/4 very pale brown). Ε: τό ϊδιο.

περ. 0,240 μ. διάμ. βάσ. 0,090 μ. Αποτελείται EE: μελανό γάνωμα έσωτερικά καί έξωτερικά,

άπό τρία συνανήκοντα τεμάχια. Σώζεται περ. κατά τόπους πορτοκαλόχρωμο.

Οί σαλτσιέρες μέ προτεταμένο χείλος άποτελοϋν, όπως προαναφέρθηκε, ένα
σχήμα ιδιαίτερα αγαπητό στήν Αττική κατά τή μέση καί τήν ϋστερη έλληνι-
στική έποχή. Οί Κ 363 καί Κ 366 σώζουν τό χαρακτηριστικό για τήν κατηγορία
αύτή τών σαλτσιέρων έντονα πρός τά έξω καί προς τά κάτω νεύον χείλος. Στά
όστρακα Κ 364 και Κ 365 σώζεται μόνο ή χαρακτηριστική γιά τόν τύπο αύτό
τοϋ πινακίου δακτυλιόσχημη βάση μέ τό καμπύλο προφίλ1326.

Τά λεπτά τοιχώματα καί ή κοίλανση στο χείλος στούς Κ 363 καί Κ 366 συνηγο-
ρούν ύπέρ μιάς χρονολόγησης στήν ύστερη έλληνιστική έποχή1327. Μιά χρονολό-
γηση τοϋ Κ 366 στήν ϋστερη έλληνιστική ή στήν πρώιμη ρωμαϊκή έποχή ύποστη-
ρίζει καί ή άνάγλυφη διακόσμηση στό χείλος του. Οί σέ σχέση μέ τό άρχικό ϋψος
τών άγγείων μικρές σέ διάμετρο βάσεις Κ 364 και Κ 365, καθώς καί ή έν γένει δι-
αμόρφωσή τους, βρίσκουν παράλληλα σέ σαλτσιέρες μέ προτεταμένο χείλος, οί
όποιες βρέθηκαν σέ συνάφειες τής καταστροφής τοϋ Σύλλα τό 86 π.Χ.1328

Πυξίδες (Κ 367 - Κ 368)

Πυξίδες τύπου Β (τοϋ ύστεροελληνιστικοϋ τύπου) (Κ 367 - Κ 368)

Ό Κ 367 βρέθηκε στις έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ. Ό Κ 368
βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

1326. Αύτόθι, σ. 149 («always a ring with flaring profile»).

1327. Αύτόθι, σ. 150· γιά τόν Κ 363 πρβ. αύτόθι, σ. 320 άρ. 761 είκ. 53 πίν. 67 (150-110 π.Χ.)·
γιά τόν Κ 366 πρβ. αύτόθι, σ. 320 άρ. 771 είκ. 53 (έποχή καταστροφής Σύλλα, 86 π.Χ., άλλά μι-
κρότερο καί χωρίς τήν άνάγλυφη διακόσμηση στό χείλος).

1328. Γιά τόν Κ 364 πρβ. αύτόθι, σ. 320 άρ. 771 είκ. 53· γιά τόν Κ 365 πρβ. αύτόθι, σ. 320 άρ. 766
είκ. 53.
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Κ 367 (Λ 77, άρ. 6) - Θραΰσμα άνω τμή-
ματος πυξίδας τύπου Β· πίν. 77. - "Υψ. μέγ.
σωζ. 0,034 μ. διάμ. χείλ. ύπολ. περ. 0,100 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5
YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: με-
λανό γάνωμα έσωτερικά και έξωτερικά πλήν
οριζόντιας ταινίας στήν έξωτερική του έπι-
φάνεια, ή όποία φέρει ϊχνη καστανέρυθρου

(5 YR 5/4 reddish brown) έπιχρίσματος.
Κ 368 (Λ 192, άρ. 18) - Κάτω τμήμα πυξίδας
τύπου Β· πίν. 77. - Ύψ. σωζ. 0,024 μ. διάμ.
βάσ. 0,086 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτέρυ-
θρος (2.5 YR 7/8 light red). Ε: τό ϊδιο. EE: ϊχνη
έρυθροΰ (;) γανώματος έσωτερικά και έξωτε-
ρικά έκτός άπό τήν κάτω έπιφάνεια τής βά-
σης, πού είναι άφημένη στό χρώμα τοΰ πηλοΰ.

Ό τύπος τής πυξίδας τύπου Β, τής πιό αγαπητής θήκης για κοσμήματα κατά
τήν έλληνιστική έποχή, φαίνεται νά εκπροσωπείται άπό τά όστρακα Κ 367 και
Κ 368. Ό Κ 367 σώζει τμήμα τού χείλους πού κλίνει πρός τά μέσα καϊ τού άνω
τμήματος τού σώματος, ένώ ή έξωτερική του έπιφάνεια φέρει καστανέρυθρη
ταινία, στοιχεία πού βρίσκουν παράλληλα στήν ύστεροελληνιστική παραλλαγή
τού τύπου1329. Στήν περίοδο 115-86 π.Χ. πρέπει νά χρονολογηθεί και ό Κ 368.
Ύπέρ αύτής τής χρονολόγησης συνηγορεί ή άπλή δακτυλιόσχημη διαμόρφωση
τής σωζόμενης βάσης1330.

Κρατήρας (Κ 369)

Ό Κ 369 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοΰ.

Κ 369 (Λ 193, άρ. 3) - Θραΰσμα έπίπεδου, έξω 0,200 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρω-
νεύοντος χείλους και σώματος κρατήρα· πίν. μος (5 YR 7/8 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. ΕΠ:
78. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,019 μ. διάμ. χείλ. περ. λευκωπό.

Τό όστρακο Κ 369 είναι πιθανόν νά προέρχεται άπό άρχικά μελαμβαφή κρα-
τήρα. Στήν ταύτιση μέ αύτό τό σχήμα συνηγορούν ή διάμετρος τοΰ στομίου, τό
πάχος καϊ ή κλίση τοΰ χείλους, καθώς και ή κλίση τοΰ κάτω τοιχώματος του, τήν
όποία άφήνει νά έννοηθεϊ ό κοίλος λαιμός τού άγγείου. Τό γεγονός ότι τό χείλος
παρουσιάζει έντονη κλίση προς τά έξω, σχηματίζοντας έτσι μεγάλο περιχείλωμα
έξωτερικά, ύπαινίσσεται μιά χρονολόγηση στήν ύστερη έλληνιστική έποχή1331.

1329. Agora XXIX, σ. 190, δπου γίνεται λόγος γιά τήν άναγέννηση τοΰ τύπου καί μάλιστα
διακοσμημένου μέ γραπτή διακόσμηση στά τέλη τοΰ 2ου αί. π.Χ. Γιά τό σχήμα τοΰ Κ 367 πρβ.
αύτόθι, σ. 363 άρ. 1240 είκ. 77 πίν. 92 (115-86 π.Χ.).

1330. Πρβ. κάτι σάν αύτόθι, σ. 363 άρ. 1241 είκ. 77 πίν. 93.

1331. Πρβ. κάτι σάν αύτόθι, σ. 405 άρ. 1631 είκ. 98 (150-110 π. Χ., άλλά σέ γκρίζα τεχνική).
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ΓΚΡΙΖΑ

Κλειστά σχήματα
Λάγυνος (Κ 370)

Ό Κ 370 βρέθηκε στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 370 (Σακκούλα: «"Οστρακα έκ τής έπιχώσε- κοκκος, γκρίζος (10 YR 6/1 gray). Ε: τό 'ίδιο.

ως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 41) - EE: έξωτερικά: σκοτεινόφαιο (10 YR 3/1 very

Κάτω τμήμα άπό λάγυνο· πίν. 78. - "Υψ. μέγ. dark gray) άμαυρόχρωμο γάνωμα,
σωζ. 0,023 μ. διάμ. βάσ. 0,070 μ. Π: Πυ: λεπτό-

Ή κλίση τών τοιχωμάτων τοϋ Κ 370 δείχνει ότι αύτός προέρχεται άπό τό κάτω
τμήμα κλειστού άγγείου μέ στρογγυλό κυρίως σώμα, ϊσως άπό λάγυνο, όπως
υποδηλώνει ένα καλό παράλληλο άπό τήν Αγορά, άν καί μέ λίγο πιό χαμηλή
βάση άπό τόν δικό μας1332. Ό λάγυνος άπό τήν Αγορά τοποθετείται στο τέλος τής
έλληνιστικής έποχής1333, περίοδο στήν όποία ϊσως μπορέσουμε νά έντάξουμε καί
τό μέ γκρίζα τεχνική1334 κατασκευασμένο θραΰσμα άπό τή Λούτσα.

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΜΗΤΡΑ
(ΜΕΓΑΡΙΚΟΙ ΣΚΥΦΟΙ)

Ανοικτά σχήματα

Μεγαρικοί σκύφοι (Κ 371 - Κ 381)

Τά θραύσματα Κ 372 - Κ 374 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Οί Κ 375 -
Κ 381 στά μπάζα τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ. Ό Κ 371 βρέθηκε στή βόρεια
πλευρά τοϋ ναοϋ.

Κ 371 (Λ 88) - Τμήμα χείλους καί άνω τοιχώ- YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο. EE: έξωτε-
ματος μεγαρικοΰ σκύφου· πίν. 78, 153. - Ύψ. ρικά: μελανό (5 YR 2.5/1 black) άμαυρόχρω-
σωζ. 0,065 μ. διάμ. χείλ. ύπολ. περ. 0,160 μ. μο στό άνω της τμήμα και κοκκινωπό (2.5 YR
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 4/6 red) στό κυρίως σώμα- έσωτερικά: μελανό

1332. Αύτόθι, σ. 396 άρ. 1546 είκ. 92 (άπό άναμεμιγμένη άρχαιολογική συνάφεια πού περι-
είχε ύλικό τής έλληνιστικής εως καί τή βυζαντινή έποχή).

1333. Αύτόθι, σ. 231. Γιά τή χρήση τών λαγύνων βλ. παρακάτω τά σχόλια στό άντίστοιχο
σχήμα τής χρηστικής κατηγορίας.

1334. Αξίζει νά σημειωθεί δτι στό α' τέταρτο τοΰ 1ου αί. π.Χ. χρονολογείται και ένας άλλος
«eastern shape» λάγυνος άπό τήν Αγορά, ό όποιος είναι κατασκευασμένος, δπως καί ό Κ 370, σέ
γκρίζα τεχνική (αύτόθι, σ. 236,401 άρ. 1590 είκ. 96).
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άμαυρόχρωμο γάνωμα στό άνω της τμήμα
και καστανό άπό κάτω. Δ: κάτω άπό μία ορι-
ζόντια πλαστική ταινία άποσπασματικά σω-
ζόμενη παράσταση κάθετα διατεταγμένων
ροπαλόσχημων πετάλων μέ σχηματοποιημέ-
να άνθη λωτοϋ άνάμεσά τους. Σώζονται οί
στρογγυλές άπολήξεις τεσσάρων πετάλων μέ
διπλό άνάγλυφο περίγραμμα καί λεπτή τοξο-
ειδή έπίστεψη, οί όποιες έναλλάσσονται μέ
τρία σωζόμενα άνθη λωτοϋ τά όποια έχουν
άλυσιδωτό κορμό, κλειστό έπίμηκες πέταλο
μέ διπλό περίγραμμα καί κεντρική νεύρωση,
καί άπολήγουν σέ τρίφυλλο άνθος μέ έπίσης
διπλό περίγραμμα.

Κ 372 (Λ 61, άρ. 3) - Μικρό θραΰσμα τοιχώ-
ματος άνω τμήματος μεγαρικοϋ σκύφου· πίν.
78, 153. - Ύψ. σωζ. 0,021 μ. πλ. σωζ. 0,019 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow). Ε: σκούρος
καστανός. EE: μελανό γάνωμα έσωτερικά και
έξωτερικά. Δ: σώζονται τέσσερα πολύ φθαρ-
μένα έπιμεμηκυσμένα ώοειδή μοτίβα διατε-
ταγμένα σέ ζώνη. Άνω καί κάτω άπόληξη τής
ζώνης: διπλή, λεπτή, άνάγλυφη γραμμή.
Κ 373 (Λ 177) - Θραΰσμα κάτω τμήματος
και δακτυλιόσχημης βάσης μεγαρικοϋ σκύ-
φου- πίν. 78,153. - Ύψ. σωζ. 0,023 μ. πλ. σωζ.
0,031 μ. Π: Πυ: πορώδης, άνοικτός φαιογάλαζος
(Diagram 2 for gley 7/1 light bluish grey), μέ
μεγάλη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό ϊδιο.
EE: γκρίζο (10 YR 5/1 gray) γάνωμα. Δ: σώ-
ζονται τέσσερις οριζόντιες σειρές έπάλληλων
τριγώνων μέ κάθετη γραμμή στό κέντρο τους,
ϊσως σχηματοποιημένων φοινίκων.
Κ 374 (Α 166, άρ. 14) - Θραΰσμα κάτω τμή-
ματος τοιχώματος μεγαρικοϋ σκύφου- πίν. 78.

- "Υψ. σωζ. 0,009 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, κιτρι-
νοκάστανος. Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό στίλβωμα
έσωτερικά καί έξωτερικά. Δ: σώζονται οί άπο-
λήξεις όκτώ κάθετων άνάγλυφων γραμμών.

Κ 375 (Σακκούλα: «'Όστρακα έκ τών μπά-
ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 36)

- Θραΰσμα άνω τμήματος τοιχώματος μεγα-
ρικοϋ σκύφου- πίν. 78,153. - Ύψ. σωζ. 0,030 μ.
πλ. σωζ. 0,029 μ. διαμ. χείλ. ύπολ. περ. 0,160 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (7.5 YR 8/4
pink). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα εσωτε-

ρικά καί έξωτερικά. Δ: Κάτω άπό δύο οριζόν-
τιες άνάγλυφες ταινίες παράσταση κάθετα
διατεταγμένων ροπαλόσχημων πετάλων. Σώ-
ζονται οί στρογγυλές άπολήξεις δύο άνάγλυ-
φων πετάλων, δπου ή άριστερή είναι πιό ψηλή
άπό τή δεξιά.

Κ 376 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά-
ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 35)

- Θραΰσμα άνω τμήματος τοιχώματος ήμι-
σφαιρικοΰ μεγαρικοϋ σκύφου- πίν. 78, 153.

- Ύψ. σωζ. 0,037 μ. πλ. σωζ. 0,043 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γά-
νωμα έσωτερικά καί έξωτερικά. Δ: κάτω άπό
δύο οριζόντιες ταινίες σώζεται παράσταση
κάθετα διατεταγμένων ροπαλόσχημων πετά-
λων μέ κάθετες σειρές στιγμών άνάμεσά τους
(rows of jeweling, κατά Rotroff). Σώζονται
οί στρογγυλές άπολήξεις τριών πετάλων μέ
διπλό άνάγλυφο περίγραμμα καί δύο άπό τις
κάθετες στιγμωτές σειρές μέ έξι καί τέσσερις
σωζόμενες στιγμές άντίστοιχα.

Κ 377 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά-
ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 30) -
Θραΰσμα κάτω τοιχώματος (κάλυκα) ήμισφαι-
ρικοΰ μεγαρικοϋ σκύφου- πίν. 78, 153. - Ύψ.
σωζ. 0,034 μ. πλ. σωζ. 0,024 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: κιτρινέρυθρο (5 YR 5/6
yellowish red) στιλβωμένο γάνωμα έξωτερικά,
άνοικτέρυθρο (2.5 YR 6/8 light red) έσωτερικά.
Δ: άποσπασματικά σωζόμενη παράσταση κά-
θετα διατεταγμένων ροπαλόσχημων πετάλων
μέ κάθετες σειρές στιγμών άνάμεσά τους (rows
of jeweling). Σώζονται δύο τμήματα άνάγλυ-
φων πετάλων και μία κάθετη στιγμωτή σειρά
μέ σωζόμενες δώδεκα στιγμές άνάμεσά τους.
Κ 378 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπάζων
τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 31) -
Δύο συναρμόζοντα θραύσματα τοιχώματος
ήμισφαιρικοΰ μεγαρικοϋ σκύφου- πίν. 78, 153.

- Ύψ. σωζ. 0,034 μ. πλ. σωζ. 0,028 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, άνοικτέρυθρος (2.5 YR 7/6
light red). Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό γάνωμα. Δ:
άποσπασματικά σωζόμενη παράσταση κάθετα
διατεταγμένων ροπαλόσχημων πετάλων μέ
κάθετες σειρές στιγμών άνάμεσά τους (rows of
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jeweling). Σώζονται τμήματα δύο ανάγλυφων
πετάλων και δύο άπό τις κάθετες στιγμωτές
σειρές μέ έξι και δώδεκα σωζόμενες στιγμές
άντίστοιχα.

Κ 379 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπάζων
τής δυτικής πλευράς τοΰ ναού», άρ. 32) -
Κάτω τμήμα τοιχώματος μεγαρικοΰ σκύφου
μέ σωζόμενο μετάλλιο· πίν. 79, 153. - Ύψ.
σωζ. 0,029 μ. διάμ. σώματος μέγ. σωζ. 0,102 μ.
Απαρτίζεται άπό δύο συνανήκοντα τεμάχια.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5
YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: έξω-
τερικά: μελανό γάνωμα, έσωτερικά: σκοΰρο
έρυθροκάστανο (5 YR 3/2 dark reddish
brown). Δ: άποσπασματικά σωζόμενη παρά-
σταση κάθετα καϊ άραιά διατεταγμένων ρο-
παλόσχημων πετάλων μέ κάθετες σειρές άνά-
γλυφων δακτυλίων άνάμεσά τους. Σώζονται
τά κάτω τμήματα τριών πετάλων καί τέσσερις
άπό τΙς κάθετες σειρές δακτυλίων, δπου ή κα-
λύτερα σωζόμενη φέρει όκτώ δακτυλίους. Ή
σωζόμενη διακόσμηση τοΰ μεταλλίου (διάμ.
ύπολ. περ. 0,018 μ.) άποτελεΐται άπό δύο άνά-
γλυφους ομόκεντρους κύκλους.

Κ 380 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπάζων
τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 33) -
Κάτω τμήμα τοιχώματος μεγαρικοΰ σκύφου·
πίν. 79,153. - Ύψ. σωζ. 0,018 μ. πλ. σωζ. 0,040 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός ροδόχρωμος
(2.5 YR 8/4 pink). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γά-
νωμα έσωτερικά και έξωτερικά. Δ: άποσπα-
σματικά σωζόμενη παράσταση κάθετα διατε-
ταγμένων ροπαλόσχημων πετάλων μέ κάθε-
τες σειρές στιγμών άνάμεσά τους. Σώζονται
τά κενά έπτά πετάλων μέ μονό άνάγλυφο πε-
ρίγραμμα και έπτά άπό τις κάθετες στιγμωτές
σειρές, δπου ή καλύτερα σωζόμενη φέρει
έννιά στιγμές.

Κ 381 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών μπά-
ζων τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 37)
- Θραΰσμα τοιχώματος μεγαρικοΰ σκύφου·
πίν. 153. - Ύψ. σωζ. 0,024 μ. πλ. σωζ. 0,023 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (7.5 YR 7/4
pink). Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα έξωτε-
ρικά και έσωτερικά. Δ: σώζονται τά τμήματα
δύο κάθετων (;) άνάγλυφων γραμμών. "Ισως
άπό παράσταση μεγάλων κάθετα διατεταγμέ-
νων ροπαλόσχημων πετάλων.

Κανένας άπό τούς άποσπασματικά σωζόμενους ύστεροελληνιστικούς «μεγα-
ρικούς» σκύφους τής Λούτσας δέν μπορεί νά άναπαρασταθεί ολόκληρος, άφού,
όπως και στήν περίπτωση τών μεσοελληνιστικών δειγμάτων, τά περισσότερα
θραύσματα προέρχονται άπό τό σώμα τών άγγείων (Κ 372, Κ 375 - Κ 378, Κ 380).
Τρία θραύσματα άπό αύτά προέρχονται άπό άνω τμήματα, τά όποια διακρίνονται
άπό τις οριζόντιες πλαστικές τους ταινίες, οί όποιες περικλείουν διακοσμητικές
ζώνες (Κ 372, Κ 375 καί Κ 376). Σέ μία μόνο περίπτωση σώζεται μεγάλο τμήμα
τοϋ έξω νεύοντος χείλους καί τοϋ ίσιου τοιχώματος τοϋ σκύφου (Κ 371). Δύο
θραύσματα άποτελοϋν τμήματα μεταλλίων σκύφων (Κ 373 καί Κ 379), τά όποια
φαίνεται νά εΐναι διακοσμημένα μέ αύλακώσεις. Ή διακόσμηση σέ τοίχωμα και κά-
λυκα μοιάζει σέ όλες τις άλλες περιπτώσεις ένιαία. "Ολοι οί μεγαρικοί σκύφοι πρέ-
πει άρχικά νά διακοσμούνταν μέ φυτικά ή γραμμικά θέματα.

Ό πυρήνας τοϋ πηλού είναι σέ γενικές γραμμές σέ όλα τά όστρακα καθαρός,
λεπτόκοκκος, μαλακός, ένώ τό χρώμα του ποικίλλει άπό άνοικτό ροδόχρωμο (2.5
YR 8/4 pink) έως καστανοκίτρινο (5 YR 7/6 reddish yellow). Ή έπιφάνειά του έχει
συνήθως τό ϊδιο χρώμα μέ αύτό τοϋ πυρήνα, μπορεί όμως νά εΐναι καί σκούρα κα-
στανή ή πορτοκαλόχρωμη. Τά περισσότερα δείγματα είναι καλυμμένα τόσο στο
έσωτερικό όσο καί στο έξωτερικό τους μέ σκοΰρο καστανό (5 YR 3/2 dark reddish
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brown), μελανό (5 YR 2.5/1 black) ή μελανόφαιο (10 YR 3/1 very dark gray) γάνω-
μα, εϊναι δηλαδή άμαυρόχρωμα. Σπάνια ύπάρχει στίλβωμα, όπως στήν περίπτωση
τών Κ 374, Κ 377 και Κ 379 (Παράρτημα I, διάγραμμα 25, άρ. Κ 371 - Κ 381).

Ό Κ 371 χρονολογείται στο β' μισό τού 2ου αί. π.Χ.1335 Ή χρονολόγηση αύτή
ένισχύεται άπό τήν παρουσία τού ύστερου θέματος τών έπιμεμηκυσμένων πετά-
λων. Τό θέμα τών έπιμεμηκυσμένων πετάλων (long petals, Zungenblätter, bols à
godron) συνιστά τήν τυπική άττική διακόσμηση τέτοιου είδους άγγείων. Μεγα-
ρικοί σκύφοι μέ έπιμεμηκυσμένα, «ραβδωτά ή ροπαλωτά»1336 ή μακριά πέταλα
παρουσιάζονται, πρώτη φορά, κατά τή RotrofF, γύρω στά μέσα τοϋ 2ου αί. π.Χ.
καί είναι τοϋ συρμού στήν Αθήνα γιά τουλάχιστον 65 χρόνια, μέχρι δηλαδή τό 86
π.Χ., όπως δείχνουν οί έπιχώσεις καταστροφής πού προκάλεσαν οί στρατιώτες
τοΰ Σύλλα1337. Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή ιδιομορφία τής τριφυλλόσχημης διακο-
σμητικής έπίστεψης τών λωτών τού Κ 371 θυμίζει άνάλογα γνωστά παραδείγμα-
τα άπό τήν 'Ερέτρια, πού χρονολογήθηκαν στά μέσα τοΰ 2ου αί. π.Χ.1338

Στόν Κ 372 άπαντά έντεταγμένο σέ οριζόντια ζώνη τό θέμα inverted egg and
dart, τό όποιο συναντάται στήν όμάδα D τοΰ Homer Α. Thompson1339, ή όποία,
σύμφωνα μέ τήν άναθεωρημένη χρονολόγηση τής Rotroff, χρονολογείται μετά
τά μέσα τοΰ 2ου αί. π. Χ. καί πρίν άπό τό 110 π. Χ.1340

Στήν περίπτωση τοΰ Κ 373 τό θέμα τών λεπιών ή φολίδων μέ όξεία άπόληξη,
διπλό περίγραμμα καί κεντρική νεύρωση, όπως τό ονόμασε ό Alfred Laumonier
(écailles aiguës à double bordure et intérieur à la nervure), άπαντά μέν έπίσης
σέ έπάλληλες οριζόντιες ταινίες σέ πλήθος μεγαρικών σκύφων πού βρέθηκαν
στή Δήλο, δυστυχώς όμως πρόκειται ώς έπί τό πλείστον γιά άστρωματογρά-
φητα δείγματα1341. Μιά κάποια ένδειξη γιά τή χρονολόγηση τού κομματιού μας

1335. Για τό σχήμα πρβ. Agora XXII, σ. 66 άρ. 187 πίν. 92.

1336. Τόν όρο «ραβδωτό ή ροπαλωτό» κόσμημα γι' αύτοΰ τοϋ είδους τή διακόσμηση έδωσε
ό Χρ. Τσούντας, βλ. Παπαδακης, δ.π. (σημ. 1270), σ. 140 σημ. 1.

1337. Agora XXII, σ. 36.

1338. Α. Ανδρειωμένου, Αρχαιότητες και μνημεία Ευβοίας, ΑΔ, 30, 1975 (1983), Β1, Χρον.,
σ. 156 σημ. 3 πίν. 84α, πάνω σειρά, μεσαίο δείγμα (οικόπεδο Θεοδώρου)· I. R. Metzger, Die
hellenistische Keramik in Eretria, Eretria. Ausgrabungen und Forschungen II, Bern 1969, σ. 26 πίν. 26
άρ. 12 (πόλη).

1339. Thompson, δ.π. (σημ. 1220), σ. 381 άρ. D 37 είκ. 68.

1340. S. I. Rotroff, Two Centuries of Hellenistic Pottery. Preface, σέ: Η. A. Thompson - D. Β.
Thompson, Hellenistic Pottery and Terracottas, Princeton 1987, σ. 6.

1341. Laumonier, δ.π. (σημ. 1306), σ. 463 κ.έ. άρ. 5425 (Ήραΐο)· άρ. 5438 (ίερό Διοσκούρων)·
άρ. 8260 (Άρχηγήσιο)- άρ. 9143 (νησίδα τών κοσμημάτων)· άρ. 9633 και 8582 (νησίδα τών κω-
μικών ήθοποιών). Κατά τόν Laumonier (αύτόθι, σ. 3), τά δείγματα άπό τή Δήλο πρέπει νά προ-
έρχονται άπό κάποιο ιωνικό έργαστήριο.
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άποτελεΐ ή παρουσία του μοτίβου αύτού σέ έναν άνάλογο μεγαρικο σκύφο άπό
τήν Πάφο σέ συνάφεια τοϋ 120 περ. π.Χ.1342

Οί κάθετες άνάγλυφες γραμμές τοϋ Κ 374 άντιπροσωπεύουν τις άπολήξεις
τριών ολόκληρων καί δύο μισών έπιμεμηκυσμένων πετάλων. Λόγω διακοσμητι-
κού θέματος προτείνεται μιά ύστεροελληνιστική χρονολόγηση.

Στή γενική κατηγορία τών σκύφων μέ μακριά ή έπιμεμηκυσμένα πέτα-
λα (long petal bowls) κατατάσσονται οί Κ 375 - Κ 380. Μέ βάση τά παραπά-
νω προτείνεται έδώ μιά χρονολόγηση στό διάστημα μεταξύ τού 150 καί τοϋ 86
π.Χ.1343 Τό ϊδιο πρέπει νά 'ισχύει καϊ γιά τόν Κ 381.

Συμπερασματικά, μπορεί νά παρατηρήσει κάνεις ότι τά ύστεροελληνιστικά
όστρακα μεγαρικών σκύφων άπό τό ίερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου είναι
στήν πλειονότητά τους άττικής παραγωγής. Μόνο ό Κ 373 φαίνεται ότι προέρ-
χεται άπό σκύφο τοϋ όποιου τά θέματα προδίδουν ιωνική καταγωγή.

Άλλο άνοικτό σχήμα άκαθόριστου τύπου (Κ 382)

Ό Κ 382 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 382 (Λ 169) - Θραΰσμα κάτω τμήματος λόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό

τοιχώματος καί δακτυλιόσχημης βάσης άνοι- ι'διο. EE: μελανό, κατά τόπους άνοικτέρυθρο

κτοΰ άγγείου· πίν. 79. - Ύψ. σωζ. 0,016 μ. (2.5 YR 6/6 light red) γάνωμα. Δ: σώζον-

διάμ. βάσ. 0,034 μ. Κοίλη βάση. Πολύ χονδρό ται οί άπολήξεις έννιά κάθετων άνάγλυφων

τοίχωμα. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκα- γραμμών.

Δεδομένου ότι τό θραύσμα Κ 382 δέν είναι ιδιαίτερα άποκαλυπτικό γιά τον
τύπο τοϋ άγγείου πού έκπροσωπεϊ, θά προτείναμε έδώ άπλώς μιά ύστεροελλη-
νιστική χρονολόγηση, λόγω τοϋ διακοσμητικού θέματος, πού θυμίζει τις άπο-
λήξεις τών ροπαλόσχημων πετάλων τών μεγαρικών σκύφων.

1342. Neuru, δ.π. (σημ. 1267), σ. 15 άρ. 9 είκ. 6.

1343. Γιά τό άρχικό σχήμα τοΰ Κ 375 πρβ. Agora XXII, σ. 85 άρ. 344 πίν. 62 καί 87 (άβέβαιη
χρονολόγηση συνόλου, άλλά 150-86 π.Χ. λόγω θέματος). Γιά τό σχήμα καί τό μοτίβο τοΰ Κ 376
άλλά χωρίς κάθετες στιγμωτές σειρές πρβ. Metzger (δ.π., σημ. 1338), σ. 64 άρ. 18 πίν. 26 (Ερέ-
τρια, νοτίως τής δυτικής πύλης, έκει χρονολογήθηκε στό β' μισό τοΰ 2ου αί. π.Χ.). Γιά τόν συν-
δυασμό σχήματος καί διακόσμησης τοΰ Κ 377 πρβ. κάτι σάν Agora XXII, σ. 85 άρ. 341 πίν. 61, 87
(περ. 100-86 π.Χ.). Γιά τό σχήμα τοΰ Κ 378 πρβ. αύτόθι, σ. 85 άρ. 344 πίν. 62,87 (άβέβαιη χρονο-
λόγηση συνόλου, άλλά 150-86 π.Χ. λόγω θέματος). Γιά τό σχήμα καί τή διακόσμηση τοΰ Κ 379 πρβ.
αύτόθι, σ. 85 άρ. 343 πίν. 62 (100-86 π.Χ.). Γιά τόν Κ 380 πρβ. Thompson, δ.π. (σημ. 1220), σ. 383
άρ. D 40 είκ. 71 (Αγορά, μέ παράλληλα άπό τήν Ακρόπολη και τή Δήλο)· σ. 405 κ.έ. άρ. Ε 74-77
είκ. 93a-b (περ. 150-86 π.Χ.).
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ΧΡΗΣΤΙΚΗ

Ή άνάλυση τών χρωματικών διαβαθμίσεων του πηλοϋ τών 12 όστρακων
αύτής τής κεραμικής κατηγορίας πού μπορούν νά χρονολογηθούν στήν περίοδο
10 (Κ 383 - Κ 394) δείχνει ότι τα θραύσματα τών πρόχων Κ 388 καί Κ 389, τών
οινοχόων Κ 390 καί Κ 391 καί τού άμφορέα Κ 392 άνήκουν σέ ομοιογενή όμάδα
(Παράρτημα I, διάγραμμα 25, άρ. Κ 388 - Κ 392).

Κλειστά σχήματα

Λάγυνοι (Κ 383 - Κ 387)

Ό Κ 387 βρέθηκε στή βόρεια πλευρά τού ναοϋ. Οί Κ 383 - Κ 386 βρέθηκαν
στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 383 (Λ 184, άρ. 1) - Θραΰσμα ώμου άπό λά- 6/2 pale red) μέ μικρή ποσότητα άσημένιας
γυνο- πίν. 79. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,036 μ. Π: Πυ: μίκας. Ε: φαιός (10 YR 6/1 gray),
πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). Κ 386 (Λ 123, άρ. 37) - Θραΰσμα δακτυλιό-
Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow). σχημης βάσης λαγύνου· πίν. 79. - Ύψ. μέγ.
EE: φέρει οριζόντια μελανή ταινία. σωζ. 0,014 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,076 μ. Π: Πυ:
Κ 384 (Λ 184, άρ. 2) - Θραΰσμα καμπύλου λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
τοιχώματος άπό τό σώμα λάγυνου· πίν. 79. - reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο.
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,050 μ. Π: Πυ: πορτοκαλόχρω- Κ 387 (Λ 96, άρ. 27) - Θραΰσμα πλατιάς, χα-
μός (5 YR 6/8 reddish yellow). Ε: πορτοκαλό- μηλής, δακτυλιόσχημης βάσης λαγύνου· πίν.
χρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). EE: φέρει 79. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,014 μ. διάμ. βάσ. περ.
οριζόντια μελανή ταινία. 0,140 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (5
Κ 385 (Λ 190, άρ. 9) - Καμπύλο θραΰσμα YR 7/4 pink). Περιέχει άρκετή ποσότητα άση-
μικρής ταινιωτής λαβής λαγύνου· πίν. 79. - μένιας μίκας. Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
Ύψ. μέγ. σωζ. 0,036 μ. πλ. σωζ. 0,017 μ. Π: Πυ: reddish yellow),
λεπτόκοκκος, σκληρός, ροδόφαιος (2.5 YR

Πέντε όστρακα τής χρηστικής κατηγορίας προέρχονται κατά πάσα πιθα-
νότητα άπό ύστεροελληνιστικούς λαγύνους. Οί Κ 383 καί Κ 384 προέρχονται
άπό τούς ώμους λαγύνων μέ στρογγυλό σώμα. Τό ιδιαίτερο χαρακτηριστι-
κό τους είναι ότι καί τά δύο φέρουν διακόσμηση γραπτών οριζόντιων ταινιών
στόν ώμο. Ή καμπύλη τομή τών οστράκων βρίσκει παράλληλα σέ έναν ύστε-
ροελληνιστικό λάγυνο άπό τήν Αγορά1344. Τό πάχος, ή κλίση καί ή διαμόρφω-
ση τής αύλακωτής λαβής τοϋ Κ 385 άπαντά σέ έναν λάγυνο άπό τήν Αγορά ό

1344. Agora XXIX, σ. 392 άρ. 1517 είκ. 90 πίν. 116 (άπό διαταραγμένη συνάφεια, ώστόσο το-
ποθετήθηκε στήν ύστερη έλληνιστική έποχή λόγω διακόσμησης [αύτόθι, σ. 229]).
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όποιος έντάχθηκε στό τέλος τής έλληνιστικής κεραμικής παράδοσης1345, ένώ οί
Κ 386 και Κ 387 φέρουν τις χαρακτηριστικές γιά τόν τύπο αύτοϋ τοϋ άγγείου
χαμηλές, δακτυλιόσχημες βάσεις. Τά καλύτερα παράλληλα τους άπό τήν Αγορά
προέρχονται άπό συνάφειες τής ύστερης έλληνιστικής έποχής1346.

Πρόχοι (Κ 388 - Κ 389)

Μεγάλες πρόχοι μέ κυλινδρικό λαιμό· βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 388 (Λ 164, άρ. 8) - Θραΰσμα καμπύλης κοκίτρινο. Β: ελάχιστα ϊχνη μελανής βαφής,

κυλινδρικής λαβής μέ πέντε συμμετρικά δια- Κ 389 (Λ 194, άρ. 7) - Θραΰσμα δακτυλιόσχη-

τεταγμένες, κάθετες αύλακώσεις περιμετρι- μης βάσης μεγάλης πρόχου· πίν. 80 - Ύψ. μέγ.

κά, μέ συμφυόμενο τμήμα τοιχώματος λαι- σωζ. 0,025 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,150 μ. Π: Πυ: πο-

μοΰ πρόχου· πίν. 80. - Μήκ. μέγ. σωζ. 0,065 μ. ρώδης, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish

διάμ. λαβής περ. 0,025 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, yellow). Περιέχει μεγάλη ποσότητα άσημένιας

πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow), μίκας καί λίγα φαιά πετραδάκια μήκους έως καί

μέ λίγη άσημένια μίκα. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευ- 0,002 μ. Ε: τδ'ίδιο. ΕΠ: λευκωπό.

Οί Κ 388 καί Κ 389 πρέπει νά προέρχονται άπό μεγάλου μεγέθους πρόχους
μέ κυλινδρικό λαιμό τής πρώιμης ρωμαϊκής έποχής. Ή χαρακτηριστική τομή τής
λαβής τοϋ Κ 388, κυκλική μέ αύλακώσεις, βρίσκει ένα σχετικά καλό παράλληλο
σέ μιά πρόχου άπό τό Καβείριο τής Θήβας, ή όποία χρονολογήθηκε στο α' μισό
τοϋ 1ου αί. π.Χ.1347 Ή δακτυλιόσχημη βάση Κ 389 θυμίζει μιά παρόμοια πρόχου
άπό τήν Αγορά τής Αθήνας, ή όποία χρονολογήθηκε άπό τή Rotroff έπίσης στό
α' μισό τοϋ 1ου αί. π.Χ.1348 Κατά τή Heimberg, τό παράλληλο τοϋ Κ 388 περιείχε
νερό1349, ένώ ή παρόμοια μέ τόν Κ 389 πρόχους θεωρήθηκε άπό τή Rotroff ώς
πρώιμη ρωμαϊκή έξέλιξη τοϋ σχήματος τοϋ λαγύνου1350.

1345. Αύτόθι, σ. 396 άρ. 1547 είκ. 92 (άπό σύνολο τοΰ όποιου ή χρονολόγηση κυμαίνεται
μεταξύ τοΰ 110 π. Χ. καί τοΰ πρώιμου 1ου αί. μ.Χ.· γιά τή χρονολόγησή του βλ. αύτόθι, σ. 231).

1346. Γιά τόν Κ 386 πρβ. αύτόθι, σ. 393 άρ. 1529 είκ. 90 (115-86 π.Χ.)· γιά τόν Κ 387 πρβ.
αύτόθι, σ. 393 κ.έ. άρ. 1531 είκ. 91 (115-50 π.Χ.).

1347. Kabirenheiligtum III, σ. 85,146 άρ. 638 πίν. 35 (άν και έκεΐ πρόκειται γιά κυκλική τομή
μέ τρεις μόνο αύλακώσεις).

1348. Agora XXIX, σ. 396 άρ. 1548 είκ. 93 πίν. 120 (βρέθηκε σέ σύνολο τό όποιο χρονολο-
γείται μεταξύ τοΰ 50 π.Χ. και τοΰ 50 μ.Χ.).

1349. Kabirenheiligtum III, σ. 86 («Wasserkannen»).

1350. Agora XXIX, σ. 231.
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Τριφυλλόστομες πρόχοι/οίνοχόες (Κ 390 - Κ 391)

Ό Κ 390 βρέθηκε στις έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ. Ό Κ 391
βρέθηκε στις έπιχώσεις τοΰ ναοΰ στις 17.10.56.

Κ 390 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ- σημείο αύτό τοΰ λαιμού. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 40) πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
- Θραΰσμα τριφυλλόσχημου χείλους καί κυ- Περιέχει άρκετή ποσότητα άσημένιας μίκας.
λινδρικοΰ λαιμού πρόχου· πίν. 80, 153. - Ύψ. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: έρυθρωπό (2.5 YR 5/6 red)
μέγ. σωζ. 0,066 μ. διαστ. στομίου χείλ. 0,035 x έξωτερικά καί στό άνω μισό τής έσωτερικής
0,034 μ. Ή μία πλευρά τοΰ χείλους νεύει πρός έπιφάνειας τοΰ λαιμοΰ.
τά έξω. Στό κάτω τμήμα τοΰ λαιμού σώζεται Κ 391 (Κουτί: «Ειδώλια. Λούτσα. 17.10.1956»,
οριζόντιο φύλλο πηλοΰ μήκ. 0,031 μήκους άρ. 9) - Ταινιωτή λαβή οινοχόης· πίν. 80. -
καί πλάτους μέγ. 0,010 μ., τό όποιο φαίνεται Ύψ. μέγ. σωζ. 0,057 μ. πλ. μέγ. 0,012 μ. Π: Πυ:
δτι άποτελοΰσε άρχικά έπίθετη πλαστική δι- πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow),
ακόσμηση τής πρόχου καϊ ξεκινούσε άπό τό Ε: άνοικτοκάστανος (10 YR 6/3 pale brown).

Ακριβή μορφολογικά παράλληλα πρός τό θραύσμα Κ 390 τής Λούτσας δέν
είναι εύκολο νά βρεθούν, γεγονός πού ϊσως οφείλεται στήν έλλειψη δημοσι-
εύσεων χρηστικής κεραμικής τής έλληνιστικής έποχής άπό τήν Αττική1351. Δύο
ώστόσο στοιχεία ύποδηλώνουν μιά χρονολόγηση στήν ύστερη έλληνιστική
έποχή. Πρώτον, ένα πολύ καλό παράλληλο γιά τό τριφυλλόσχημο στόμιο μπο-
ρεί νά βρει κάνεις σέ μιά τριφυλλόστομη πρόχου άπό τό ίερό τού Ποσειδώνος
καί τής Αμφιτρίτης στά Κιόνια τής Τήνου, ή όποία χρονολογείται στό διάστημα
άνάμεσα στο 110 καί στο 89 π.Χ.1352 Δεύτερον, ή έπίθετη πλαστική διακόσμηση
ή όποία ξεκινάει άπό τον λαιμό τού άγγείου παραπέμπει σέ έναν κοινό τόπο
τών άγγειοπλαστών κατά τήν ύστερη έλληνιστική καί τήν πρώιμη ρωμαϊκή
έποχή. Τό ϊδιο ισχύει καί γιά τόν Κ 3911353.

Αμφορέας (Κ 392)

Ό Κ 392 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναού.

Κ 392 (Λ 159) - "Εμβολο όξυπύθμενου άμφο- κος, σκληρός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
ρέα- πίν. 80, 153. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,054 μ. reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευκογκρίζο,
διάμ. μέγ. σωζ. περ. 0,035 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ- μόνο έξωτερικά.

1351. Εξαίρεση άποτελεΐ ή πρόσφατη (2006) δημοσίευση τής χρηστικής έλληνικής κερα-
μικής τής Αγοράς άπό τή Rotroff (Agora XXXIII).

1352. Etienne - Braun, ο.π. (σημ. 1270), σ. 221 πίν. 104 άρ. Εα17.

1353. Γιά ένα καλό παράλληλο γιά τό σχήμα καί τις διαστάσεις τής ταινιωτής λαβής τοΰ Κ 391
βλ. Agora XXIX, σ. 412 άρ. 1674 είκ. 100, τό όποιο προέρχεται άπό άναμεμιγμένο σύνολο μέ έλληνι-
στικό καί σύγχρονο ύλικό. Έπειδή έκεϊ έχει χρησιμοποιηθεί τεχνική τής δυτικής κλιτύος, θά πρέπει
νά υπολογίζουμε μιά χρονολόγηση στό τέλος τοΰ 3ου εως τά μέσα τού 2ου αί. π.Χ.
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Ένα παρόμοιο έμβολο όξυπύθμενου άμφορέα μέ αύτό του Κ 392 βρέθηκε
στό ίερό τών Καβείρων στή Θήβα. Θεωρήθηκε εισαγωγή άπό τήν Κώ κατά τό
τέλος τής έλληνιστικής έποχής1354.

Ανοικτά σχήματα

Πυξίδα (Κ 393)

Ό Κ 393 βρέθηκε στή βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ.

Κ 393 (Λ 96, άρ. 2) - Θραΰσμα τροπιδωτοΰ pink). Σποραδική παρουσία μίκας καί λίγων

τοιχώματος άπό τό σώμα πυξίδας τύπου Β· σκοτεινών καί λευκών πέτρινων έγκλεισμά-

πίν. 80. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,035 μ. Π: Πυ: λεπτό- των μήκους περ. 0,001 μ. Ε: πορτοκαλόχρω-
κοκκος, σκληρός, ροδόχρωμος (7.5 YR 7/4 μος (5 YR 6/8 reddish yellow).

Ή διαμόρφωση, τό μέγεθος καί κυρίως ή παρουσία τοϋ προεξέχοντος δα-
κτυλίου στό έξωτερικο τοίχωμα τοϋ Κ 393 φανερώνουν τή στενή μορφολογική
συγγένεια τοϋ θραύσματος μέ τίς ύστεροελληνιστικές πυξίδες τοϋ τύπου Β1355.

Κυψέλη (Κ 394)

Ό Κ 394 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναού.

Κ 394 (Λ 167) - Θραΰσμα χείλους καί λαιμοΰ άκρες: άνοικτέρυθρος (2.5 YR 6/8 light red). Ε:
κυψέλης· πίν. 80, 153. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,037 μ. πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow),

διάμ. χείλ. περ. 0,300 μ. Χείλος έπίπεδο, έλαφρά Στό έσωτερικό του σώζεται μιά βαθιά, όριζόν-
κοΐλο. Πλαστικός οριζόντιος δακτύλιος περ. τια έγχάρακτη γραμμή στήν περιοχή τοΰ χεί-
0,015 μ. κάτω άπό τό χείλος. Π: Πυ: πορώδης, λους, ή όποία τέμνεται άπό δύο συστάδες τών
κέντρο: άνοικτόφαιος (10 YR 7/2 light gray), τριών κάθετων έγχαράξεων.

Ή βαριά διαμόρφωση τοϋ χείλους τοϋ Κ 394 χαρακτηρίζει τήν όμάδα χειλέων
κυψελών 13 τής Lüdorf, ή όποία άπαντά τόσο στήν κλασική όσο καί στήν έλλη-
νιστική έποχή1356. "Ενα πολύ καλό ώστόσο, μάλιστα στρωματογραφημένο, πα-
ράλληλο, πού συνδυάζει πανομοιότυπο σχήμα καί παρόμοιο έσωτερικό έγχάρα-
κτο «χτένισμα» μέ τον Κ 394 προέρχεται άπό τή δεξαμενή Ε 14:3 στήν άθηναϊκή
Αγορά καί χρονολογείται στο διάστημα μεταξύ τοϋ 115 και τοΰ 50 π.Χ.1357 Άλλα,

1354. Kabirenheiligtum III, σ. 89,147 άρ. 707 πίν. 41.

1355. Agora XXIX, σ. 363 άρ. 1240 είκ. 77 πίν. 92 (115-86 π.Χ.), άν καί σέ μελαμβαφή έκτέλεση.

1356. Lüdorf, Bienenkorb, σ. 60 κ.έ.

1357. Αύτόθι, σ. 94 άρ. BR 41 είκ. 31· Agora XXXIII, σ. 283-284 άρ. 363 είκ. 58.
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λιγότερο καλά συγκρίσιμα παραδείγματα άπό τά Λεγραινά και τή Βάρη χρονολο-
γούνται σέ πρωιμότερες περιόδους1358.

Περίοδος 11 Έποχή τών ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων
ΕΡΥΘΡΟΒΑΦΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ SIGILLATA ΤΥΠΟΥ A (EASTERN SIGILLATA Α = ESA)

Κεραμική άπό λεπτόκοκκο πηλό μέ έλάχιστα έγκλείσματα, τοΰ όποιου ό
πυρήνας παρουσιάζει άπό κρεμώδες ώς ροδόχρωμο ή έλαφρά πορτοκαλό-
χρωμο χρώμα καί στίλβωμα (slip) χρώματος άνοικτοΰ πορτοκαλόχρωμου/
κοκκινωπού έως βαθιού έρυθροκάστανου, έχει καθιερωθεί πλέον στις ήμερες
μας νά περιγράφεται μέ τόν πιο ούδέτερο όρο «Άνατολική Sigillata τύπου Α»
(Eastern Sigillata Α) πού έδωσε ή Kathleen Kenyon κατά τή δημοσίευση τών
έλληνιστικών και ρωμαϊκών εύρημάτων άπό τή Σαμάρεια τής Παλαιστίνης1359,
άντικαθιστώντας έτσι τόν παραπλανητικό όρο «περγαμηνή κεραμική», μέ τόν
όποιο ήταν αύτή γνωστή άπό τις παλαιότερες δημοσιεύσεις1360. Τό σχετικό
ύλικό έχει δουλευτεί ώς σύνολο πρόσφατα άπό τόν John W. Hayes, ό όποιος
κατέληξε σέ μιά συστηματική τυπολογία άπό συνολικά 117 σχήματα1361, καθώς
και στο συμπέρασμα ότι ή κεραμική κατηγορία ήταν διαδεδομένη κυρίως στήν
άνατολική Μεσόγειο1362 και ότι ή καταγωγή της πρέπει νά άναζητηθεΐ εϊτε
στον συροπαλαιστινιακό χώρο εϊτε στήν Κιλικία1363. Ή λεπτότεχνη αύτή κερα-
μική κατηγορία κάνει τήν πρώτη έμφάνισή της στά μέσα περίπου τού 2ου αί.
π.Χ.1364 Στήν Άττική έμφανίζεται πρώτη φορά στήν Αγορά τής Αθήνας στήν
όμάδα Ε τοϋ Thompson1365, άρα σύμφωνα μέ τήν άναθεωρημένη χρονολόγηση

1358. Lohmann, Atene, άρ. LE 20-26 (άπό ιερό στά Λεγραινά, άλλά χωρίς έγχαράξεις στό
έσωτερικό του, χρονολογήθηκε στόν 4ο αί. π.Χ.). Γιά τό σύστημα τών έγχαράξεων πρβ. αύτόθι,
πίν. 22 άρ. ΡΗ 19-6 (πρώιμο έλληνιστικό, άν κρίνουμε άπό τήν παραπομπή σέ άνάλογο δείγμα
άπό τήν οικία τής Βάρης).

1359. J. W. Crowfoot - G. Μ. Crowfoot - Κ. M. Kenyon, The Objects from Samaria, Samaria-
Sebaste III, London 1957, σ. 282.

1360. Βλ. σχετικά Ρ. Μ. Kenrick, Excavations at Sidi Khrebish, Benghazi (Berenice) III. 1. The Fine
Pottery, Libya Antiqua Suppl, V, 3/1, Tripoli 1985, σ. 223, μέ παραπομπές· πρβ. καί V. Mitsopoulos-
Leon, Die Basilika am Staatsmarkt in Ephesos. Kleinfunde. 1. Teil. Keramik hellenistischer und
römischer Zeit, Forschungen in Ephesos IX, 2/2, Wien 1991, σ. 86.

1361. Hayes, Sigillate Orientali, 13 κ.έ.

1362. Αύτόθι, σ. 13.

1363. Αύτόθι, σ. 12· Gassner, δ.π. (σημ. 868), σ. 121 σημ. 185· Agora XXXII, σ. 13, μέ σημ. 15.

1364.Paphos III, σ. 32.

1365. J. W. Hayes, Late Roman Pottery, London 1972, σ. 8 σημ. 12.
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τής Rotroff, γύρω στο 110 π.Χ.1366 Στον χώρο τοϋ μεγάλου ναού τού ιερού τής
Ταυροπόλου βρέθηκαν τρία θραύσματα άνοικτών άγγείων μέ τά παραπάνω
χαρακτηριστικά (Παράρτημα I, διάγραμμα 26, άρ. Κ 395 - Κ 397).

Ανοικτά σχήματα

Μικρό πινάκιο μέ χαμηλή καί πλατιά δακτυλιόσχημη βάση (Hayes σχήμα 12)

(Κ 395)

Ό Κ 395 βρέθηκε στά μπάζα τής δυτικής πλευράς τοϋ ναού.

Κ 395 (Σακκούλα: «Έκ τών μπάζων τής δυ- λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6

τικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 5) - Μικρό πι- reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE: έρυθρό (10 R

νάκιο μέ χαμηλή και πλατιά δακτυλιόσχημη 5/8 red) στίλβωμα έσωτερικά και έξωτερικά.

βάση τοΰ τύπου Hayes σχήμα 12· πίν. 81,154. Δ: έσωτερική έπιφάνεια: δύο ομόκεντροι, δι-

- "Υψ. 0,033 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,168 μ. διάμ. πλοί στιγμωτοϊ κύκλοι μέ τήν έντυπη τεχνική

βάσ. 0,100 μ. Αποτελείται άπό τρία συνανή- (rouletting). Στήν έξωτερική πλευρά τής βά-

κοντα τεμάχια. Σώζεται συνολικά τό 1/3 περ. σης του φέρει τά χαράγματα:

τοΰ σώματος του. Έξω νεΰον χείλος. Έλαφρά ΔΕ(ΜΟΣΙΟΝ) ύψ. 0,024 μ. και ΔΕ ύψ. 0,016 μ.
δακτυλιόσχημη σχεδόν έπίπεδη βάση. Π: Πυ:

Ό Hayes χρονολογεί τό σχήμα 12 τής τυπολογίας του (piatto a fondo piano)
στο διάστημα άπό τό 50/40 π.Χ. έως τό 10 μ.Χ.1367, διάστημα στό όποιο πρέ-
πει νά τοποθετήσουμε καί τόν Κ 395. Δεδομένου ώστόσο ότι τά καλύτερα χρο-
νολογημένα μορφολογικά παράλληλα γιά τό πινάκιο άπό τή Λούτσα προέρ-
χονται άπό τή Vault Cistern 2 καί τούς άποθέτες «D» τής Σαμάρειας τής Πα-
λαιστίνης1368, άρχαιολογικά περιβάλλοντα τά όποια χρονολογήθηκαν άπό τήν
Kenyon πριν άπό τό 30 π.Χ.1369, μπορούμε ϊσως νά ύποθέσουμε ότι ό Κ 395
άποτελεΐ ένα πρώιμο δείγμα τοΰ τύπου 12 τοϋ Hayes.

Ή παρουσία τοϋ χαράγματος ΔΕ(ΜΟΣΙΟΝ) ύποδηλώνει ότι τό πινάκιο βρι-
σκόταν στήν ιδιοκτησία τοΰ δήμου. Τό δεύτερο χάραγμα εΐναι δυσανάγνωστο.

1366. Rotroff, δ. π. (σημ. 1340), σ. 5· πρβ. Hayes, δ. π. (σημ. 1365), σ. 9 σημ. 1· Agora XXXII, σ. 19.

1367. Hayes, Sigillate Orientali, σ. 20 «forma 12»· Agora XXXII, σ. 25.

1368. Crowfoot et al., ο.π. (σημ. 1359), σ. 329 σχήμα 10 άρ. 2-4 είκ. 79.

1369. Ό λόγος έγκειται στό δτι ή δεξαμενή «Vault Cistern 2» άχρηστεύθηκε μετά τήν
κατασκευή τής θόλου («Vault») τοΰ ναοΰ τοΰ Ηρώδη τό 30-20 π.Χ., βλ. Crowfoot et al., δ. π.
(σημ. 1359), σ. 285.
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Μεγάλο ρηχό πινάκιο μέ κρεμάμενο χείλος και έμπίεστη διακόσμηση

(Hayes σχήμα 9) (Κ 396)

Ό Κ 396 βρέθηκε στις έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς του ναοϋ.

Κ 396 (Λ 90) - Θραΰσμα χείλους καί τοιχώ- red), στιλβωμένος. Δ: έξωτερικά τμήμα χεί-

ματος μεγάλου πινακίου· πίν. 81, 154. - Ύψ. λους: λογχοειδές κόσμημα άνάμεσα σέ ώά σέ

μέγ. σωζ. 0,027 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,382 μ. Π: άνάγλυφο. Άνω έσωτερικό χείλους: έμπίεστες

Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός, ροδόχρωμος (5 τρέχουσες σπείρες κάτω άπό οριζόντια σειρά

YR 8/4 pink). Περιέχει έλάχιστη ποσότητα έμπίεστων τετραγώνων,
άσημένιας μίκας. Ε: έρυθρωπός (2.5 YR 5/8

Τό ιδιαίτερο πλατύ καί ρηχό πινάκιο Κ 396 φέρει συνδυασμό διακόσμησης
ένσφράγιστων λογχοειδών κοσμημάτων άνάμεσα σέ ώά στήν έξωτερική έπιφά-
νεια τοϋ χείλους και έμπίεστων τετραγώνων και άλυσίδας τρεχουσών σπειρών
στήν άνω έσωτερική. Ό λεπτότεχνος αύτός συνδυασμός είναι τυπικός γιά τή
forma 9 τοϋ Hayes (piatto a fondo ridotto, con orlo pendente decorato a stampo
e a perline), ή όποία χρονολογείται στό διάστημα μεταξύ τοϋ 50 καί τοϋ 25
π.Χ.1370 Ένα πολύ καλό, άν καί άστρωματογράφητο, παράλληλο γιά τήν έξωτε-
ρική διακόσμηση (ονοΐο) τοϋ Κ 396 βρέθηκε στή Βερενίκη τής Κυρηναϊκής1371.

Ημισφαιρικό κύπελλο μέ βαριά δακτυλιόσχημη βάση (Hayes σχήμα 22Β)

(Κ 397)

Ό Κ 397 βρέθηκε στά μπάζα τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 397 (Σακκούλα: «Έκ τών μπάζων τής δυ- συνολικά περ. τό 1/2 τοΰ σώματος του. Π: Πυ:

τικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 6) - Ήμισφαι- λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (7.5 YR 8/4 pink),

ρικό κύπελλο μέ βαριά δακτυλιόσχημη βάση Ε: τό 'ίδιο. ΕΕ: σκούρο πορτοκαλί έως άνοικτό

τοΰ τύπου Hayes σχήμα 22Β· πίν. 81, 154. - έρυθρό (2.5 YR 4/8 red) γάνωμα έσωτερικά

Ύψ. σωζ. 0,038 μ. διάμ. βάσ. 0,049 μ. Συγκολ- και έξωτερικά. Στήν έξωτερική πλευρά τής

λημένο άπό τρία συνανήκοντα τεμάχια. Σώ- βάσης του φέρει μικρή άνάγλυφη μεμονωμένη

ζεται τό μεσαίο καί κάτω τμήμα τοΰ άγγείου, σπείρα.

Τό σχήμα 22 τοΰ Hayes (coppa/tazza emisferica con piede) χωρίζεται σέ δύο
ύποσχήματα (Α καί Β) καί χρονολογείται γενικά στό διάστημα μεταξύ τοΰ τέ-
λους τοΰ 2ου αί. π.Χ. καί τοΰ 10 μ.Χ. Ό μορφολογικός τύπος τοΰ Κ 397 μέ τό
άνοικτό κύπελλο καί τήν άπλή διαμόρφωση τής βάσης ταυτίζεται καλύτερα μέ
τό ύποσχήμα 22Β, τοϋ όποιου τά δείγματα προέρχονται, κατά τόν Hayes, άπό συ-

1370. Hayes, Sigillate Orientali, σ. 18 κ.έ. «forma 9»· Agora XXXII, σ. 26.

1371. Kenrick, ο.π. (σημ. 1360), σ. 229 είκ. 41 άρ. 318.2.
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νάφειες τής προχωρημένης έποχής τοϋ Αύγουστου1372. Πολύ καλά μορφολογικά
παράλληλα προέρχονται άπό τή Βερενίκη τής Κυρηναϊκής1373 καί τήν Πάφο1374.

ΧΡΗΣΤΙΚΗ

Ή άνάλυση τών χρωματικών διαφοροποιήσεων τοϋ πηλοϋ τών 18 χρηστικών
οστράκων πού μπορούν νά χρονολογηθούν στήν περίοδο 11 (Κ 398 - Κ 415) δεί-
χνει ότι πρόκειται γιά μιά άρκετά έτερογενή κατηγορία μέ έξαίρεση τά όστρακα
τών άμφορέων Κ 405 - Κ 409 πού άνήκουν σέ ομοιογενή όμάδα (Παράρτημα I,
διάγραμμα 26, άρ. Κ 398 - Κ 415).

Κλειστά σχήματα

Πρόχοι (Κ 398 - Κ 400)

α. Σφαιρικές πρόχοι (Κ 398 - Κ 399)

Ό Κ 398 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοΰ ναοϋ. Ό Κ 399 στις έπιχώσεις μεταξύ
τοϋ ναοϋ και τοϋ κυκλικού κτίσματος.

Κ 398 (Λ 164, άρ. 5) - Κάθετη ταινιωτή λαβή ων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικού κτίσμα-

μέ διπλή κεντρική ράβδωση στήν έξωτερική τος», άρ. 4) - Καμπύλο θραΰσμα άπό τό κάτω

της έπιφάνεια και τμήμα τοιχώματος πρόχου τμήμα σφαιρικού κλειστού άγγείου, 'ίσως πρό-

μέ σφαιρικό σώμα- πίν. 82, 155. - Ύψ. μέγ. χου· πίν. 82. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,083 μ. πλ. μέγ.

σωζ. 0,097 μ. πλ. 0,029 μ. Π: Πυ: σκληρός, σωζ. 0,130 μ. (σέ άνάπτυγμα). Π: Πυ: πορώδης,

έλαφρά πορώδης, γκρίζος (2.5 Υ 5/1 gray). φαιοκάστανος, μέ μεγάλη ποσότητα άσημέ-

Περιέχει πολύ λίγα γκρίζα πετραδάκια μή- νιας μίκας καί μικρά λευκά πετραδάκια. Ε: τό

κους 0,001 μ. καί έλάχιστη μίκα. Ε: τό ϊδιο. 'ίδιο (έσωτερικά και έξωτερικά).'Εξωτερικά: δύο

Κ 399 (Σακκούλα: «"Οστρακα έκ τών έπιχώσε- λεπτές οριζόντιες έγχαράξεις.

Οί Κ 398 καϊ Κ 399 προέρχονται άπό ρωμαϊκές σφαιρικές πρόχους. Μολο-
νότι τό σχήμα σέ κάπως μικρότερο μέγεθος είναι τυπικό γιά όλη τή ρωμαϊκή
περίοδο1375, τό σχήμα, οί διαστάσεις τών οστράκων καθώς και τά ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά τους, όπως ή διπλή κεντρική ράβδωση τής κάθετης λαβής Κ 398,

1372. Hayes, Sigillate Orientali, σ. 23 κ.έ. «forma 22» · Agora XXXII, σ. 27.

1373. Kenrick, δ.π. (σημ. 1360), σ. 231 είκ. 41 άρ. 323,3.

1374. Paphos III, σ. 36 είκ. 17 άρ. 12.

1375. Πρβ., γιά παράδειγμα, μιά μικρή σφαιρική πρόχου ΰψους 0,110 μ. άπό τήν Μπρεξίζα
σέ: Ξ. Αραπογιαννη, Τό ρωμαϊκό βαλανεΐο στήν Μπρεξίζα τοΰ Μαραθώνος, ΑΕ 1993, σ. 175
άρ. Κ 1259 είκ. 58, ή όποία χρονολογήθηκε στά μέσα τοΰ 3ου αί. μ.Χ. Γιά σχετικά εύρήματα άπό
τήν Αγορά τής Αθήνας τά όποια χρονολογούνται άπό τόν Ιο αί. μ.Χ. έως τόν 4ο αί. μ.Χ. βλ.
παραπομπές σέ Kabirenheiligtum III, σ. 88 σημ. 170.
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καθώς και ή διπλή παράλληλη οριζόντια έγχάραξη τοϋ Κ 399, παραπέμπουν σέ
μιά άνάλογη σφαιρική πρόχου άπό τό Καβείριο τής Θήβας, ή όποία χρονολο-
γήθηκε στόν 4ο αί. μ. Χ.1376

β. Πρόχους άκαθόριστου τύπου (Κ 400)

Ό Κ 400 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 400 (Λ 186) - Θραΰσμα στομίου καί λαιμοΰ χείλ. περ. 0,090 μ. Π: Πυ: πολύ ανοικτός κα-
πρόχου· πίν. 82. - 'Ύψ. μέγ. σωζ. 0,024 μ. διάμ. στανός (10 YR 8/3 very pale brown). Ε: τό ϊδιο.

Παρόμοια διαμόρφωση μέ αύτήν τοϋ στομίου τοϋ Κ 400 άπαντα σέ μιά πρό-
χου τής περιόδου τοϋ αυτοκράτορα Τραϊανοϋ άπό τήν Κνωσό, ή όποία φέρει
προχοή στο ϋψος τοϋ ώμου καί ήθμό έσωτερικά στό σημείο τής ένωσης τοϋ
λαιμοΰ μέ τόν ώμο1377.

Κλειστό άγγεΐο (Κ 401)

Μεγάλο κλειστό άγγεΐο μέ τομή στό άνω τμήμα τοΰ σχήματος S

Ό Κ 401 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ κυκλικοϋ κτίσματος.

Κ 401 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών έπιχώσεων πάνω άπό 0,280 μ. Π: Πυ: πορτοκαλόχρωμος (5

τοΰ κυκλικού κτίσματος», άρ. 12) - Άνω τμήμα YR 7/6 reddish yellow), μέ μεγάλη ποσότητα

μεγάλου κλειστού άγγείου μέ τομή σχήματος S· άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: καστανέρυθρο

πίν. 82. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,051 μ. διάμ. χείλ. ύπολ. (5 YR 3/6 yellowish red), μόνο έσωτερικά.

Τό όστρακο Κ 401 προέρχεται άπό τόν χοανοειδή λαιμό και τό άνω μέρος
τοϋ προέχοντος ώμου εύρύστομου, κλειστοΰ άγγείου. Ένα πολύ καλό παράλ-
ληλο άποτελεΐ άποθηκευτικό άγγεΐο πού βρέθηκε στό Καβείριο τής Θήβας καί
χρονολογήθηκε στο διάστημα μεταξύ τοϋ 1ου καί τοϋ 2ου αί. μ. Χ.1378

Αμφορείς καί εμπορικοί άμφορεΐς/άγγέϊα μεταφοράς (Κ 402 - Κ 413)

α. Αμφορείς μέ ψηλό κωνικό λαιμό (Κ 402 - Κ 404)

Ό Κ 402 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοΰ. Ό Κ 403 βρέθηκε στις έπιχώσεις
τοϋ κυκλικοϋ κτίσματος. Ό Κ 404 βρέθηκε στή νότια πλευρά τοϋ ναοϋ.

1376. Kabirenheiligtum III, σ. 88,147 άρ. 682 πίν. 37 (4ος αί. μ.Χ.).

1377. Sackett, δ.π. (σημ. 1302), σ. 225 πίν. 170 άρ. 22 (Κνωσός, άνεξερεύνητο μέγαρο, άποθέ-
της ΤΙ άρ. 22).

1378. Kabirenheiligtum III, σ. 68,141 άρ. 485 πίν. 24.
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Κ 402 (Λ 160) - Θραΰσμα κοντοΰ καί έπί-
πεδου ώμου και ρίζας λαβής άμφορέα· πίν.
83. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,069 μ. Π: Πυ: πορώδης,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Σποραδική παρουσία λίγων λευκών πέτρινων
έγκλεισμάτων μήκους περ. 0,001 μ. Ε: τδ 'ίδιο.
ΕΠ: λευκογκρίζος. Πρόκειται γιά άμφορέα μέ
ψηλό, κωνικό λαιμό.

Κ 403 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών έπι-
χώσεων τοΰ κυκλικοΰ κτίσματος», άρ. 1) -
Θραΰσμα κάθετης λαβής άμφορέα μέ σπά-

σιμο στό άνω του τμήμα· πίν. 83. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,162 μ. Π: Πυ: καθαρός, άνοικτοκάστα-
νος (10 YR 7/4 very pale brown). Ε: άνοικτο-
κάστανος (10 YR 8/3 very pale brown).
Κ 404 (Λ 42, άρ. 7) - Μικρό θραΰσμα τοιχώ-
ματος λαιμοΰ άμφορέα· πίν. 83. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,053 μ. Φέρει πλατιά αύλάκωση στό
έξωτερικό του. Π: Πυ: πορώδης, κιτρινοκά-
στανος. Σποραδική παρουσία μίκας. Ε: καστα-
νωπός. ΕΠ: κοκκινωπός.

Οί Κ 402 - Κ 404 άντιπροσωπεύουν έναν τύπο ρωμαϊκού άμφορέα μέ ψηλό
κωνικό λαιμό, πού στήν Αγορά τής Αθήνας βρέθηκε σέ άρχαιολογικές συνάφει-
ες πού χρονολογούνται κυρίως μετά τήν καταστροφή τών Έρούλων, δηλαδή
μετά τό 267 μ. Χ.1379 Παρόμοιος άμφορέας έχει βρεθεί και στό ίερό τών Καβεί-
ρων στή Θήβα1380.

β. Αμφορείς μέ γωνιώδεις, διπλές λαβές και ψηλό στενό λαιμό (Κ 405 - Κ 409)

Οί Κ 405 - Κ 407 καϊ Κ 409 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τού ναού. Ό Κ 408 βρέ-
θηκε στή βόρεια πλευρά τού ναοϋ.

Κ 405 (Λ 155, άρ. 2) - Θραΰσμα κάθετης
διπλής λαβής καί τοιχώματος ώμου άμφορέα·
πίν. 83,155. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,140 μ. πλ. λαβής
περ. 0,040 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρω-
μος (7.5 YR 7/4 pink). Έλάχιστη παρουσία
άσημένιας μίκας καί μικρών λευκών πέτρινων
έγκλεισμάτων. Ε: πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR
7/6 reddish yellow). ΕΠ: γκριζόλευκο (7.5 YR
8/1 white).

Κ 406 (Λ 155, άρ. 3) - Θραΰσμα κάθετης
διπλής λαβής καί τοιχώματος ώμου άμφορέα·
πίν. 84,155. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,105 μ. πλ. λαβής
περ. 0,044 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Έλάχιστη
παρουσία άσημένιας μίκας καί μικρών λευκών

πέτρινων έγκλεισμάτων. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευκο-
κίτρινο (2.5 Υ 8/2 pale yellow).
Κ 407 (Λ 155, άρ. 4) - Γωνιακό θραΰσμα άπό
τό άνω τμήμα κάθετης διπλής λαβής άμφο-
ρέα· πίν. 84, 155. - Μήκ. μέγ. σωζ. 0,073 μ.
πλ. λαβής περ. 0,046 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Μικρή ποσότητα γκρίζων πέτρινων έγκλει-
σμάτων μήκους έως 0,002 μ. Ε: τό 'ίδιο (5 YR
6/6 reddish yellow). ΕΠ: λευκοκίτρινο (2.5 Υ
8/3 pale yellow).

Κ 408 (Λ 96, άρ. 30) - Θραΰσμα 'ίσιου τοιχώ-
ματος άπό ώμο άμφορέα μέ τή ρίζα τής κά-
θετης, διπλής λαβής του- πίν. 85. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,110 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκα-

1379. Η. S. Robinson, The Athenian Agora V. Pottery of the Roman Period. Chronology, Princeton
1959, σ. 69 άρ. Κ 113 πίν. 1· σ. 77 άρ. L 33 πίν. 16· σ. 106 άρ. Μ 237 πίν. 28, δπου άναφέρει: «This type
of amphora, quite common in deposits of the 4th century, does occur infrequently in pre-Herulian
3rd century fillings».

1380. Kabirenheiligtum III, σ. 90,147 άρ. 695 πίν. 41.
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λόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Περιέχει κος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6

άρκετή ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό ϊδιο. reddish yellow). Σποραδική παρουσία άσημέ-

Κ 409 (Λ 109, άρ. 9) - Θραΰσμα ώμου μέ ρίζα νιας μίκας. Λίγα μικρά πετραδάκια διαφόρων

οριζόντιας κυλινδρικής λαβής άμφορέα· πίν. χρωμάτων μήκους περ. 0,001 μ. Ε: (έξ.) τό ϊδιο,

85. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,082 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ- (έσ.) άνοικτοκάστανος.

Οί άμφορεις Κ 405 - Κ 408 άντιπροσωπεύουν έναν τύπο εμπορικού άμφο-
ρέα γιά τή μεταφορά κρασιού μέ άπλό χείλος, μακριές διπλές λαβές στρογ-
γυλής τομής, έντονο σπάσιμο στόν ώμο και κυλινδρικό σώμα. Ό τύπος αύτός
είναι γνωστός στή βιβλιογραφία ώς Dressel 2-4, Peacock-Williams Class ΙΟ1381,
καί πρόσφατα ώς τύπος A I τής Lüdorf1382. Στήν Αγορά τής Αθήνας χρονολο-
γήθηκε στά τελευταία τρία τέταρτα τοϋ 1ου αί. π.Χ. καί θεωρήθηκε ότι προέρ-
χεται άπό τήν Κώ1383. Ή άποψη αύτή δέν άμφισβητειται πλέον σήμερα, ώστόσο
ή χρονολόγησή του φτάνει μέχρι τά μέσα τού 2ου αί. μ. Χ.1384 Παρόμοιος τύπος
άμφορέα βρέθηκε καί στό Καβείριο τής Θήβας μέσα στό Kanalbecken, συνυ-
φασμένος μέ έρυθροβαφή κεραμική τής κατηγορίας Terra Sigillata, μόνωτα ρω-
μαϊκά προχοΐδια πρώιμου χαρακτήρα καί άπιόσχημα μυροδοχεια1385. Στον ϊδιο
τύπο ϊσως άνήκει καί ό Κ 409.

γ. Πώμα ιταλικού άμφορέα (Κ 410)

Ό Κ 410 βρέθηκε στις έπιχώσεις του ναοϋ.

Κ 410 (Σακκούλα: «Λούτσα. Έπιχώσεις τοΰ έλαφρά πορώδης, λευκοκίτρινος (2.5 Υ 8/3 pale

ναοΰ», άρ. 2) - Δισκοειδές πώμα άμφορέα μέ yellow). Ε: τό ϊδιο, λεία έξωτερικά, κρεμώδης

κομβιόσχημη άνω άπόληξη- πίν. 86,155. - Ακέ- άφή. Έπίθετη πλαστική διακόσμηση. Άπό τήν

ραια σωζόμενο. Ύψ. μέγ. σωζ. 0,036 μ. διάμ. άρχική διακόσμηση διακρίνονται μισοσβησμέ-

0,096 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πολύ μαλακός, να σταυροειδή θέματα καί κυματοειδείς ταινίες.

Δισκοειδή πώματα εμπορικών άμφορέων τοϋ μορφολογικού τύπου καί τής
κρεμώδους σύστασης τοΰ Κ 410 φέρουν συνήθως άνάγλυφα θέματα ή γράμ-
ματα στήν άνω τους έπιφάνεια καί εΐναι γνωστά άπό διάφορες θέσεις τής Μεσο-
γείου1386. Πώματα αύτού τοΰ τύπου είναι χαρακτηριστικά γιά μιά σειρά ιταλικών

1381. D. R S. Peacock - D. Ε Williams, Amphorae and the Roman Economy. An Introductory
Guide, London 1986, σ. 105-106.

1382. G. Lüdorf, Römische und frühbyzantinische Gebrauchskeramik im westlichen Kleinasien.
Typologie und Chronologie, Internationale Archäologie, 96, Rahden/Westf. 2006, σ. 52 (Typus AI).

1383. Robinson, ο.π. (σημ. 1379), σ. 20 άρ. F 93 πίν. 3.

1384. Lüdorf, ο.π. (σημ. 1382), σ. 52.

1385. Kabirenheiligtum III, σ. 90 σημ. 177.

1386. Ενδεικτικά: Πάφος: Paphos III, σ. 199 άρ. 8-9 πίν. 23 άρ. 7-8, «Amphora stoppers, Italian»,
άπό σύνολο τών άρχών τοΰ 1ου αί. μ.Χ., Μάλτα: J. W. Hayes, Handbook of Mediterranean Roman
Pottery, London 1997, σ. 35 πίν. 10, δεξιά, Λιουμπλιάνα: Β. Vicic, Zgodnjerimsko naselje pod
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άμφορέων μέ πιθανό τόπο προέλευσης τή βόρεια Αδριατική καί χρονολογούνται
στο διάστημα άνάμεσα στό 100 π.Χ. καί τό 100 μ.Χ.1387 Συνήθως προέρχονται
άπό πρώιμους ρωμαϊκούς άμφορεις τού τύπου Dressel 6, διαπίστωση πού, σέ
συνδυασμό μέ τήν άκρως χονδρή, λεία, άπαλά κρεμώδη κατεργασία τοϋ Κ 410,
συνηγορούν στήν άποψη ότι τό πώμα προέρχεται άπό έναν άμφορέα πού κατα-
σκευάστηκε στήν Ίστρια1388.

δ. Άλλοι άμφορεΐς (Κ 411 - Κ 413)

Ό Κ 411 βρέθηκε στή νότια πλευρά τού ναού- ό Κ 412 στις έπιχώσεις τοϋ
ναοϋ· ό Κ 413 στά μπάζα τής δυτικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 411 (Λ 42, άρ. 3) - Δύο συνανήκοντα θραύ-
σματα τοιχώματος άμφορέα (1ος αϊ. μ.Χ.).
- Ύψ. μέγ. σωζ. 0,122 μ. Π: Πυ: πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow) στό ένα
μισό και άνοικτοκάστανος (10 YR 7/3 very
pale brown) στό άλλο μισό. Περιέχουν μικρή
ποσότητα άσημένιας μίκας καί μικρά πετρα-
δάκια έρυθροΰ καί γκρίζου χρώματος μήκους
0,001 μ. Ε: πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6
reddish yellow) μέ λίγα σκασίματα.
Κ 412 (Λ 109, άρ. 22) - Θραΰσμα ώμου άμφο-
ρέα- πίν. 86. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,036 μ. Στήν έξω-
τερική του έπιφάνεια φέρει πλατιές αυλακώσεις.

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, έλαφρά πορώδης, πορτο-
καλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Περιέχει
άρκετή ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο.
Κ 413 (Σακκούλα: «'Όστρακα έκ τών μπάζων
τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 24) -
Θραΰσμα ώμου άμφορέα· πίν. 86. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,057 μ. Στήν έξωτερική του έπιφάνεια
φέρει πλατιές αύλακώσεις. Π: Πυ: έλαφρά πο-
ρώδης, λευκοκίτρινος (2.5 Υ 8/3 pale yellow).
Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: ϊχνη άνοικτέρυθρου (2.5 YR
7/8 light red) έπιχρίσματος μόνο στό έσωτε-
ρικό τοΰ οστράκου. Στό έξωτερικό του φέρει
οριζόντιες πλατιές αυλακώσεις.

Τά όστρακα άμφορέων Κ 412 και Κ 413 φέρουν έξωτερικά διακόσμηση οριζόν-
τιων αύλακώσεων, γεγονός πού σέ συνδυασμό μέ τήν κλίση τών τοιχωμάτων
καί τό πάχος τους έπιτρέπει μιά χρονολόγηση στό διάστημα μεταξύ τοΰ 1ου καϊ
τοϋ 2ου αί. μ.Χ.1389 Στήν ίδια έποχή ϊσως χρονολογούνται καί τά θραύσματα

Grajskim gricem ν Ljubljani. Gornji trg 30, Stari trg 17 in 32, Arch.vest., 45,1994, πίν. 7 άρ. 4, φάση
ΙΙΙα τοΰ πρώιμου ρωμάίκοΰ οικισμού στή θέση Schloßberg, πού χρονολογείται στίς τελευταίες δύο
δεκαετίες τοΰ 1ου αί. π.Χ. Τά άνάγλυφα αύτά θέματα ή γράμματα θεωρείται δτι άποτελοΰσαν τά
σύμβολα εϊτε τοΰ κατασκευαστή ε'ίτε τοΰ πλοιάρχου, πρβ. Hayes, δ.π. (σημ. 1386), σ. 35.

1387. Hayes, δ.π. (σημ. 1386), σ. 35.

1388. Γιά τήν περίπτωση τών πωμάτων άπό τήν Πάφο πρβ. Paphos III, σ. 88 σημ. 150: «The
predominant type is Dressel type 6 in the extremely thick, smooth, pale creamy fabric typical of
Istrian products». Στή Λιουμπλιάνα τό πώμα είναι διακοσμημένο μέ τό πλαστικό θέμα τοΰ έλά-
του καί τά γράμματα ΜΑ, ένώ άναφέρεται δτι άντιπροσωπεύει άμφορεις τοΰ τύπου Dressel 2-4
καί Dressel 6a, Vicic, δ.π. (σημ. 1386), σ. 51.

1389. Γιά τό άρχικό σχήμα τών άμφορέων πού έκπροσωποΰν τά όστρακα αύτά πρβ. κάτι σάν
Kabirenheiligtum III, σ. 147 άρ. 691 πίν. 39 ή 147 άρ. 694 πίν. 40 (Καβείριο Θηβών, 1ος-2ος αί. μ.Χ.).
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τοϋ Κ 411, τα όποια φαίνεται ότι συνιστοϋσαν έναν άμφορέα μέ ιδιαίτερα
καμπύλο σώμα1390.

Ανοικτά σχήματα

Λεκάνη (deep bowl) (Κ 414)

Ό Κ 414 βρέθηκε στή νότια πλευρά τοϋ ναοϋ.

Κ 414 (Λ 42, άρ. 5) - Θραΰσμα αύλακωτοΰ (2.5 YR 7/4 light reddish brown). Ε: κοκκι-

χείλους λεκάνης· πίν. 86. - Ύψ. μέγ. σωζ. νωπός (2.5 YR 4/4 reddish brown). ΕΠ: λευ-

0,008 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,230 μ. Π: Πυ: λεπτό- κωπό. Τό πλατύ, οριζόντιο χείλος φέρει στό

κοκκος, έλαφρώς πορώδης, άνοικτέρυθρος άνω του τμήμα τρεις ομόκεντρες αύλακώσεις.

Λεκάνες τοϋ τύπου πού εκπροσωπεί ό Κ 414 μέ πλατύ οριζόντιο χείλος,
τό όποιο περιτρέχεται άπό αύλακώσεις, είναι τυπικές γιά τήν πρώιμη ρωμαϊκή
έποχή1391.

Κυψέλη (Κ 415)

Ό Κ 415 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Κ 415 (Λ 194, άρ. 3) - Δύο συνανήκοντα Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευκωπό. Στό έσωτερικό τοΰ

θραύσματα προσθετικού δακτυλίου κυψέλης· μεγαλύτερου θραύσματος σώζονται τέσσερις

πίν. 86. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,027 μ. διάμ. χείλ. παράλληλες συστάδες τών τεσσάρων και τών

περ. 0,300 μ. Π: Πυ: πορώδης, μαλακός, πορ- δύο οριζόντιων έγχαράξεων.
τοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow).

Τό σχήμα και τό σύστημα τοϋ έγχάρακτου «χτενίσματος» στό έσωτερικό
τοϋ Κ 415 παραπέμπουν σέ έναν προσθετικό δακτύλιο (extension-ring) κυψέ-
λης πού βρέθηκε στό ύστερορωμαϊκό κεραμικό έργαστήριο τής Χιόνης στόν
Κεραμεικό1392, τό όποιο χρονολογείται στό διάστημα μεταξύ τοϋ 350 και τοϋ
450 μ. Χ.1393

Οί προσθετικοί δακτύλιοι προσαρτώνταν μεταξύ τοϋ κυρίως σώματος καί
τοϋ καλύμματος τής κυψέλης μέ στόχο τήν έπιμήκυνση τού άγγείου1394.

1390. Γιά τό άρχικό σχήμα τοΰ άμφορέα πρβ. κάτι σάν αύτόθι, σ. 90,147 άρ. 693 πίν. 40 (Κα-
βείριο Θηβών, 1ος αί. μ. Χ.).

1391. Robinson, ο.π. (σημ. 1379), σ. 16 άρ. F 60 πίν. 2, 72 (Αγορά, άποθέτης R 10:1, έπίχωση
τής έποχής τοΰ Αύγούστου).

1392. Lüdorf, Bienenkorb, σ. 110 άρ. Ε35 είκ. 40. Γιά τό σύστημα έγχάρακτου «χτενίσματος»
μόνο πρβ. αύτόθι, σ. 98 άρ. BR 71 είκ. 35 (ύστερη άρχαιότητα).

1393. Γιά τό κεραμικό έργαστήριο τής Χιόνης βλ. αύτόθι, σ. 83, μέ παραπομπές.

1394. Αύτόθι, σ. 56,63.
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Κατσαρόλες/ταψιά (Κ 416 - Κ 417)

Οί Κ 416 καί Κ 417 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοΰ ναοΰ.

Κ 416 (Λ 194, άρ. 13) - Θραΰσμα χείλους κατ- Κ 417 (Λ 192, άρ. 13) - Έπίπεδη βάση άπό

σαρόλας· πίν. 87. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,025 μ. Μήκ. κατσαρόλα ή ταψί· πίν. 87. - Ύψ. μέγ. σωζ.

αυλάκωσης προεξοχής 0,004 μ. Π: Πυ: πορώ- 0,018 μ. διάμ. βάσ. περ. 0,260 μ. Π: Πυ: μαλα-
δης, σκοΰρος έρυθρόφαιος (5 YR 4/2 dark κός, άνοικτέρυθρος (2.5 YR 6/8 light red), μέ

reddish gray), μέ άρκετή ποσότητα άσημένιας έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας και λίγα

μίκας καί μεγάλα λευκά πετραδάκια μήκους άσβεστολιθικά έγκλείσματα μήκ. περ. 0,002 μ.

έως 0,004 μ. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ (έσωτερικά): άνοι- Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: έρυθρό (2.5 YR 4/6 red). Δ:

κτοκάστανος (10 YR 7/4 very pale brown). έσωτερικής έπιφάνειας: δύο διπλοί όμόκεν-

Έντονα 'ίχνη καύσης. τροι έγχάρακτοι κύκλοι.

Είναι δύσκολο νά χρονολογηθεί ό Κ 416, ό όποιος φέρει έντονα ίχνη πυράς
καί, συνεπώς, πρέπει νά προέρχεται άπό μαγειρικό σκεύος. Παρόμοιου τύπου
πήλινο σκεύος μέ χείλος πού κλίνει έντονα πρός τα μέσα καί πού προφανώς
χρησίμευε ώς κατσαρόλα είναι γνωστό από τήν Κέα, όπου χρονολογήθηκε
στήν (ΰστερη;) ρωμαϊκή έποχή. Ή διαφορά έγκειται στό ότι έκεΐ ή έσοχή τοΰ
χείλους για τήν ύποδοχή τοΰ καλύμματος τής κατσαρόλας είναι εύρύτερη άπό
τή δική μας1395. Πιο καθαρά είναι τά πράγματα γιά τον Κ 417. Τό χονδροειδές
θραύσμα Κ 417 μέ τόν έπίπεδο πυθμένα καί τό εύθύγραμμο τοίχωμα άνήκει
ϊσως σέ τηγανόσχημο άγγεΐο οικιακής χρήσης τής πρώιμης ρωμαϊκής έποχής,
προφανώς είτε σέ κατσαρόλα είτε σέ ταψί1396.

Χύτρες (Κ418-Κ422)

Οί Κ 418 - Κ 419 καί Κ 422 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοϋ ναοΰ. Ό Κ 420
βρέθηκε στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοΰ. Ό Κ 421 προέρχεται άπό
τήν έπίχωση τής άνατολικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

Κ 418 (Λ 121, άρ. 1) - Θραΰσμα καμπύλου Κ 419 (Λ 194, άρ. 11) - Θραΰσμα άνω τμή-
τοιχώματος χύτρας μέ οριζόντιες αύλακώσεις ματος μεγάλης χύτρας μέ στεφάνη· πίν. 87. -
στήν έξωτερική του έπιφάνεια- πίν. 87. - Ύψ. Ύψ. μέγ. σωζ. 0,031 μ. διάμ. χείλ. περ. 0,320 μ.
μέγ. σωζ. 0,043 μ. Π: Πυ: πορώδης, καθαρός, Π: Πυ: πορώδης, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8
ροδόφαιος (5 YR 6/2 pinkish gray), μέ έλά- reddish yellow), μέ άρκετή ποσότητα άσημέ-
χιστη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: έρυθρό- νιας μίκας καί μεγάλα λευκά πετραδάκια μή-
φαιος (5 YR 5/2 reddish gray). κους έως 0,004 μ. Ε: τό 'ίδιο. "Ιχνη καύσης.

1395. Ζάχος, δ.π. (σημ. 1067), σ. 531 άρ. 91- σ. 537 άρ. 91.

1396. Αύτόθι, σ. 529 κ.έ. άρ. 69-70 (1ος αί. π.Χ.-Ιος αί. μ.Χ.).
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Κ 420 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ-
σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 51)
- Θραΰσμα καμπύλου τοιχώματος χύτρας,
άρχικά μέ στεφάνη (;)· πίν. 88. - Ύψ. μέγ. σωζ.
0,088 μ. Π: Πυ: πορώδης, σκληρά ψημένος,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish yellow).
Περιέχει άρκετή ποσότητα άσημένιας μίκας.
Ε: καστανωπός (5 YR 5/4 reddish brown).
'Οριζόντιες αύλακώσεις στό έξωτερικό του.
Κ 421 (Σακκούλα: «24.11.1957. Έπίχωση τής
άνατολικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 2) - Δύο
μικρά συνανήκοντα θραύσματα τοιχώματος
χύτρας, άρχικά μέ στεφάνη (;)· πίν. 88. - "Υψ.
μέγ. σωζ. α' θραύσματος 0,022 μ. β' θραύ-
σματος 0,021 μ. Π: Πυ: πορώδης, σκληρά ψη-

μένος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish
yellow). Ε: τό ϊδιο. Πυκνές, οριζόντιες αύλα-
κώσεις στό έξωτερικό καί πολύ πιό λεπτές
στό έσωτερικό του.

Κ 422 (Λ 123, άρ. 39) - Θραΰσμα καμπύλου
τοιχώματος καί κάθετης λαβής χύτρας· πίν.
88. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,060 μ. Άπό δύο συνανή-
κοντα τεμάχια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, κέντρο:
γκρίζος (10 YR 6/1 gray), στίς άκρες: πορτο-
καλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish yellow). Σπο-
ραδική παρουσία μίκας καί λίγων λευκών,
άσβεστολιθικών έγκλεισμάτων μήκους περ.
0,001 μ. Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish
yellow).

Ή αύλακωτή διαμόρφωση τής έξωτερικής έπιφάνειας, τό λεπτό τοίχωμα καί
ή κλίση τοϋ οστράκου Κ 418 βρίσκουν τό παράλληλο τους σέ μιά ρωμαϊκή χύ-
τρα άπό τό λεγόμενο άνεξερεύνητο μέγαρο στήν Κνωσό, ή όποία χρονολογή-
θηκε στήν έποχή τοϋ αύτοκράτορα Άδριανοϋ1397.

'Ολόκληρες χύτρες τοϋ τύπου πού έκπροσωποϋν τά όστρακα τοιχωμάτων
Κ 420 - Κ 422 είναι γνωστές άπό τό ίερό τών Καβείρων στή Θήβα, οί όποιες
χρονολογήθηκαν στο διάστημα μεταξύ τού 3ου καί τοϋ 4ου αί. μ.Χ.1398 Τό
χείλος Κ 419 βρίσκει τό παράλληλο του σέ ένα άνάλογο (ρωμαϊκό;) θραύσμα
χύτρας άπό τήν Κέα1399.

1397. Sackett, δ.π. (σημ. 1302), σ. 233 πίν. 174 άρ. 13 (άποθέτης D3).

1398. Γιά τόν Κ 413 πρβ. Kabirenheiligtum III, σ. 78,143 άρ. 552 πίν. 29 (3ος/4ος αί. μ.Χ.). Γιά τήν
άναπαράσταση τοΰ σχήματος καί τήν ποιότητα τοΰ πηλοΰ τοΰ Κ 414 βλ. αύτόθι, σ. 78,143 άρ. 550
πίν. 29 (3ος/4ος αί. μ.Χ.). Γιά τόν Κ 415 πρβ. αύτόθι, σ. 78,143 άρ. 553 πίν. 29 (α ' μισό 3ου αί. μ.Χ.).

1399. Ζάχος, δ.π. (σημ. 1067), σ. 527 άρ. 30· σ. 534 άρ. 30.



IV. ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ

Όπως κατά τήν παρουσίαση τής κεραμικής, έτσι και στήν περίπτωση τών
μικροευρημάτων προτιμήθηκε -παρά την έλλειψη στρωματογραφικών ενδεί-
ξεων- ή παρουσίασή τους κατά λατρευτικές περιόδους. Στό τέλος παρατίθε-
νται έκεΐνα τά μικροευρήματα ή τα θραύσματα μικροευρημάτων τών όποιων
ή χρονολογική κατάταξη σέ συγκεκριμένη περίοδο είναι άβέβαιη. Καί αύτά
τά μικροευρήματα δημοσιεύονται μέ σχέδια έπειδή κρίνεται ότι είναι σημα-
ντικά γιά τήν κατανόηση τής λατρευτικής πρακτικής, όπως γιά παράδειγμα οί
βελόνες πού άποτελοϋν μάρτυρες τής προσφοράς ύφασμάτων ή ένδυμάτων
στή θεότητα. Άπό τήν άλλη μεριά, θραύσματα πού σήμερα φαίνονται άκατα-
νόητα μπορούν στό μέλλον νά άποκτήσουν ύπόσταση εϊτε μέσα άπό καινούρ-
γιες δημοσιεύσεις εϊτε μέσα άπό εύρήματα νέων άνασκαφών.

Γιά τόν προσδιορισμό τών χρωμάτων τού πυρήνα, τής έπιφάνειας και τής
βαφής τών μικροευρημάτων άπό πηλό χρησιμοποιήθηκε, όπως και στήν περί-
πτωση τής κεραμικής, τό χρωματολόγιο τού Munsell.

Ίο βάρος τού σφονδυλίου Μ 61 και τών νομισμάτων Μ 70 - Μ 72, Μ 77 - Μ 78,
Μ 80 - Μ 81, Μ 94 - Μ 96 μετρήθηκε μέ ζυγαριά άκριβείας.

Περίοδος 5 Πρώιμη αρχαϊκή έποχή
ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΗΛΟ

Ειδώλια (Μ 1 - Μ 59)

Τά ειδώλια τής περιόδου 5 (συνολικά 59 δείγματα) βρέθηκαν στήν άνατολική
πλευρά τοϋ ναού, στή νότια, μεταξύ τοϋ ναοϋ και τοϋ κυκλικού κτίσματος και στή
βόρεια. Διακρίνονται σέ άνθρωπόμορφα (Μ 1 - Μ 49) καί ζωόμορφα (Μ 50 - Μ 59).

Άνθρωπόμορφα (Μ 1 - Μ 49)

α. Χειροποίητα, συμπαγή ειδώλια μέ κυλινδρικό κορμό άττικοϋ τύπου (Μ 1 - Μ 43)

Τά κοινά στοιχεία αύτοϋ τοϋ τύπου τών χειροποίητων ειδωλίων συνίστανται
σέ μιά έλαφρά κοίλη, στρογγυλή βάση, σέ έναν κυλινδρικό ή σχεδόν κυλινδρικό
κορμό και σέ ένα έπίπεδο, προεξέχον κύριο τμήμα άπό τό όποιο έκφύονται μικρά
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χέρια σέ διάφορα σχήματα, πάντα όμως νά τείνουν σέ κάποιο έξωτερικά σημείο
(στάση ικεσίας;) και ποτέ κολλημένα πάνω στό ϊδιο το σώμα τοϋ ειδωλίου.

Ό πηλός τών ειδωλίων αύτών είναι σχεδόν πάντοτε λεπτόκοκκος. Μόνο σέ
δύο περιπτώσεις είναι άρκετά πορώδης (Μ 31, Μ 40) και σέ άλλες δύο έλαφρώς
πορώδης (Μ 22, Μ 42). Γενικά ό πηλός είναι πολύ καθαρός. Σέ μερικές ώστόσο
περιπτώσεις ή σύσταση τοϋ πηλοΰ περιέχει μικροσκοπικά έγκλείσματα μελανού
(Μ 29, Μ 30, Μ 37, Μ 39, Μ 40), φαιοΰ (Μ 8, Μ 16, Μ 17, Μ 31, Μ 36, Μ 40)
καστανού (Μ 40) ή καϊ λευκού (Μ 10, Μ 25, Μ 31, Μ 36) χρώματος. Στα ειδώλια
αύτοΰ τοΰ τύπου κυριαρχεί, τέλος, ή παρουσία τής άσημένιας μίκας (Μ 1, Μ 3, Μ 5 -
Μ 6, Μ 8, Μ 10 - Μ 22, Μ 24 - Μ 35, Μ 37 - Μ 42). Ώς άποτέλεσμα τών συνθηκών
όπτησης, ό πηλός τών περισσότερων δειγμάτων είναι σκληρός (π.χ. Μ 1, Μ 8, Μ 19,
Μ 33, Μ 37), ένώ σέ λιγότερες περιπτώσεις είναι μαλακός (Μ 7, Μ 36, Μ 42).

Οί κυριότερες χρωματικές διαβαθμίσεις τού πηλοΰ είναι οί έξής (πρβ. Πα-
ράρτημα I, διάγραμμα 27):

Σέ 24 δείγματα (Μ 3 - Μ 8, Μ 11 - Μ 12, Μ 14 - Μ 17, Μ 19 - Μ 21, Μ 25,
Μ 27 - Μ 28, Μ 34 - Μ 35, Μ 37, Μ 39, Μ 41, Μ 43), δηλαδή σέ πάνω από τίς
μισές περιπτώσεις, ό πυρήνας τοΰ πηλοΰ είναι πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6-6/8
reddish yellow). Ακολουθεί μέ έξι δείγματα (Μ 2, Μ 9 - Μ 10, Μ 13, Μ 23, Μ 32)
τό άνοικτοκάστανο χρώμα (7.5 YR 6/4 light brown, 10 YR 6/3 pale brown, 10 YR
7/4 very pale brown, 10 YR 6/4 light yellowish brown) καί μέ έπίσης έξι (M 1, M 24,
M 26, M 31, M 33, M 38) τό άνοικτόφαιο ή φαιό χρώμα (5 YR 7/1,2.5 Y 7/2 light
gray, 10 YR 5/1-6/1 gray). Τέσσερα δείγματα (M 18, M 22, M 35, M 42) έμφανίζουν,
τέλος, ροδόχρωμο (5-7.5 YR 7/3-8/4 pink) πυρήνα. Οί ύπόλοιπες περιπτώσεις δέν
παρουσιάζουν κάποια κανονικότητα.

Στά χρώματα έπιφάνειας κυριαρχεί μέ 19 δείγματα (Μ 4, Μ 7 - Μ 8, Μ 11, Μ 14
-Μ 17,Μ 20,Μ 22,Μ 24-Μ 25,Μ 27,Μ 29,Μ 35,Μ 37,Μ 39-Μ 40,Μ 43) τό
πορτοκαλί χρώμα (5 YR 6-7/6 καί 5 YR 6-7/8 reddish yellow) καί άκολουθεΐ μέ 12
δείγματα (Μ 1, Μ 3, Μ 5 - Μ 6, Μ 10, Μ 12 - Μ 13, Μ 21, Μ 23, Μ 28, Μ 32, Μ 41)
τό άνοικτοκάστανο (7.5 YR 6/4 light brown, 10 YR 7/3-7/4 καϊ 10 YR 8/3 very pale
brown). Οί ύπόλοιπες χρωματικές διαβαθμίσεις δέν είναι τόσο συχνές.

Τό χρώμα τοϋ έπιχρίσματος, όπου αύτό φαίνεται νά καλύπτει τήν έπιφάνεια τοϋ
πηλού, κυμαίνεται κυρίως άπό λευκό (Μ 7, Μ 13, Μ 15, Μ 18, Μ 21, Μ 31, Μ 33,
Μ 42 - Μ 43) έως λευκοκίτρινο καί άνοικτοκάστανο (10 YR 8/3 καί 7-8/4 very
pale brown, 7.5 YR 6/4 light brown) (M 14, M 17, M 19, M 23, M 25, M 28, M 35,
M 37 - M 39, M 41). Ή βαφή σώζεται σέ έλάχιστες περιπτώσεις καί έχει άμαυρό-
χρωμο χαρακτήρα. Περιλαμβάνει τό κόκκινο (10 YR 4/4 weak red, 2.5 YR 5/8 red)
(M 1, M 10 - M 12), τό μελανά (M 23 - M 25) καί τό βαθύ μπλέ (Μ 1).

Όκτώ άπό τά ειδώλια αύτοϋ τοϋ τύπου σώζουν τό κεφάλι, πράγμα πού έπι-
τρέπει τήν άναγνώριση δύο διαφορετικών ομάδων: Ή πρώτη όμάδα άποτε-
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λεΐται άπό κυλινδρικά ειδώλια μέ τριγωνική τομή κεφαλιού, πτηνόμορφη μύτη,
κοίλο πίσω τμήμα καί ύψηλό, πεταλόσχημο άκρο κεφαλιού (Μ 1 - Μ 7). Ή δεύ-
τερη όμάδα άποτελεΐται άπό κυλινδρικά ειδώλια μέ συμπαγές καί έπιμεμηκυ-
σμένο, μυτερό άκρο κεφαλιού (Μ 8).

ΟΜΑΔΑ 1 (Μ 1 - Μ 7)

Οί Μ 1 - Μ 2 βρέθηκαν στις 24.11.1957 στις έπιχώσεις μεταξύ τοϋ ναού καί τοϋ
κυκλικού κτίσματος. Οί Μ 3 καί Μ 5 - Μ 6 βρέθηκαν στις 17.10.1956 στις έπιχώσεις
τοϋ ναοϋ. Οί Μ 4 καί Μ 7 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τής νότιας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Μ 1 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ τών
έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ και τοΰ κυκλικοΰ
κτίσματος», άρ. αϊ) - Άνθρωπόμορφο ειδώλιο
μέ πτηνόμορφο πρόσωπο καί κυλινδρικό
κορμό άττικοΰ τύπου. Ακέραια σωζόμενο πλήν
τής βάσης του· πίν. 89,156. - Ύψ. σωζ. 0,090 μ.
πλ. κορμού μέγ. 0,055 μ. (στό ΰψ. τών χεριών)
διάμ. μέγ. κορμοΰ 0,011 μ. Ύψηλό, πεπλατυ-
σμένο άνω τμήμα τοΰ κεφαλιοΰ μέ στρογγυλή
άπόληξη. Χέρια οριζόντια, κυλινδρικά, καμπτό-
μενα πρός τά μέσα. Κορμός κυλινδρικός. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, σκληρός, άνοικτόφαιος (5 YR
7/1 light gray), μέ μεγάλη ποσότητα άσημένιας
μίκας. Ε: άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4 very
pale brown). Δ: έπάλληλες οριζόντιες ταινίες,
κόκκινες (10 R 4/4 weak red) καί βαθιές μπλέ
έναλλάξ, καλύπτουν ολόκληρη τήν μπρο-
στινή καί τις πλευρικές έπιφάνειες. Τό μπρο-
στινό τμήμα τής πεπλατυσμένης άπόληξης
τοΰ κεφαλιού διακοσμείται μέ διαγώνια ταινία
βαμμένη κόκκινη. Ή πίσω έπιφάνεια τοΰ ειδω-
λίου είναι άγραπτη, έπιπεδωμένη, ένώ ϊχνη στό
κεντρικό της τμήμα δείχνουν δτι έχει ξεκολ-
λήσει άπό άλλη έπίπεδη έπιφάνεια.
Μ 2 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ τών
έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικού
κτίσματος», άρ. α3) - Κεφάλι ειδωλίου τής
κατηγορίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων
ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό· πίν. 89, 156. -
Ύψ. σωζ. 0,029 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,012 μ. πάχ.
στό ΰψ. τής μύτης 0,012 μ. Σώζεται τό ψηλό,
πεπλατυσμένο άνω τμήμα τοΰ κεφαλιοΰ (μέ-
τωπο) μέ στρογγυλή άπόληξη, ή σχηματο-
ποιημένη μύτη καί ή ρίζα τοΰ λαιμοΰ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, άνοικτός κιτρινοκάστανος (10

YR 6/4 light yellowish brown). Ε: φαιοκάστα-
νος (10 YR 5/2 grayish brown). Δέν ύπάρχουν
ϊχνη έπιχρίσματος και βαφής.
Μ 3 (Σακκούλα: «Ειδώλια. Λούτσα. 17.10.1956»,
άρ. 3) - Άνω τμήμα ειδωλίου τής κατηγορίας
τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων μέ κυ-
λινδρικό κορμό- πίν. 89. - Ύψ. σωζ. 0,050 μ. πλ.
κορμοΰ μέγ. 0,031 μ. (στό ΰψ. τών χεριών) πάχ.
στό ΰψ. τής μύτης 0,012 μ. Σώζεται τό ψηλό, πε-
πλατυσμένο άνω τμήμα τοΰ κεφαλιού (μέτωπο)
μέ τριγωνική άπόληξη, ή σχηματοποιημένη μύτη,
ό λαιμός καί τμήμα τοΰ άριστεροΰ οριζόντιου,
κυλινδρικού, πρός τά μέσα καμπτόμενου χεριού
του. Π: Πυ: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish
yellow), μέ έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας.
Ε: άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4 very pale brown).
Δέν ύπάρχουν 'ίχνη έπιχρίσματος καί βαφής.
Μ 4 (Λ 21, άρ. 1) - Κεφάλι ειδωλίου τής κα-
τηγορίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδω-
λίων μέ κυλινδρικό κορμό- πίν. 89,156. - Ύψ.
σωζ. 0,031 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,015 μ. πάχ. στό
ΰψ. τής μύτης 0,013 μ. Σώζεται τό ψηλό, πε-
πλατυσμένο άνω τμήμα τοΰ κεφαλιοΰ μέ έπί-
πεδη άπόληξη, ή σχηματοποιημένη μύτη καί ή
ρίζα τοΰ λαιμοΰ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτο-
καλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow). Ε: τό
ϊδιο (5 YR 7/6 reddish yellow). Δέν ύπάρχουν
ϊχνη έπιχρίσματος και βαφής.
Μ 5 (Σακκούλα: «Ειδώλια. Λούτσα. 17.10.1956»,
άρ. 2) - Άνω τμήμα ειδωλίου τής κατηγορί-
ας τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων μέ
κυλινδρικό κορμό. Λείπουν τά χέρια, τό κάτω
τμήμα τοΰ κορμοΰ καί ή βάση- πίν. 89. - "Υψ.
σωζ. 0,046 μ. πλ. μέγ. 0,023 μ. διάμ. κορμοΰ μέγ.
0,013 μ. πάχ. μέγ. (στό ΰψ. τής πτηνόσχημης μύ-
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της) 0,0145 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό- γκρίζους τόνους. Σέ πολλά σημεία έχει σχηματι-

χρωμος, μέ έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας. στεί κρούστα. Δέν ύπάρχουν ϊχνη έπιχρίσματος

Ε: καστανοκίτρινη μέ γκρίζους τόνους. Σέ πολλά και βαφής. Ό λαιμός εΐναι κοντός και ή άπόληξη

σημεία έχει σχηματιστεί κρούστα. Δέν ύπάρ- τοΰ κεφαλιού έπίπεδη. Πλαστική οριζόντια ται-

χουν 'ίχνη έπιχρίσματος και βαφής. Ό κωνοειδής νία στή ράχη.

λαιμός είναι κοντός καί ή άπόληξη τοΰ κεφαλιού Μ 7 (Λ 21, άρ. 3) - Άνω τμήμα ειδωλίου τής κα-
έπίπεδη. Οί ρίζες τών οριζόντιων χεριών έχουν τηγορίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων είδω-
όρθογώνια τομή διαστ. 0,009 χ 0,005 μ. λίων μέ κυλινδρικό κορμό· πίν. 90, 156. - Ύψ.
Μ 6 (Σακκούλα: «Ειδώλια. Λούτσα. 17.10.1956», σωζ. 0,037 μ. πλ. κορμού μέγ. 0,029 μ. Σώζεται
άρ. 1) - Άνω τμήμα ειδωλίου τής κατηγορί- τό κάτω μέρος τοΰ κεφαλιού μέ έπίπεδο τελεί-
ας τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων μέ ωμα, ή σχηματοποιημένη μύτη, ό λαιμός και
κυλινδρικό κορμό. Λείπουν τά χέρια, τό κάτω τμήμα τοΰ δεξιού οριζόντιου, κυλινδρικού, πρός
τμήμα τοΰ κορμού καί ή βάση- πίν. 90, 156. - τά μέσα καμπτόμενου χεριού του. Π: Πυ: λε-
Ύψ. σωζ. 0,049 μ. πλ. μέγ. 0,025 μ. πλ. κορμοΰ πτόκοκκος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR
μέγ. 0,014 μ. πάχ. κορμού μέγ. 0,007 μ. Π:Πυ:λε- 6/8 reddish yellow), μέ λίγα σκασίματα. Ε: τό
πτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος μέ έλάχιστη πο- ϊδιο. ΕΠ: λευκό. Δέν ύπάρχουν 'ίχνη βαφής,
σότητα άσημένιας μίκας. Ε: καστανοκίτρινη μέ

Το ειδώλιο Μ 1 αποτελεί έξαίρεση για δύο λόγους. Πρώτον, έπειδή, εκτός άπό
τή βάση του πού εΐναι άποκεκομμένη, σώζεται άκέραιο (ύψ. σωζ. 0,090 μ.) καί,
δεύτερον, έπειδή διατηρεί τήν άρχική του διακόσμηση σέ καλή κατάσταση. Τά χέ-
ρια του εΐναι οριζόντια, κυλινδρικά καί κάμπτονται προς τά μέσα. Ό πυρήνας καί
ή έπιφάνεια τού πηλού είναι λεπτόκοκκοι, έμφανίζουν καστανοκίτρινο χρώμα μέ
άσημένια μίκα άλλά χωρίς άλλες προσμείξεις. Ή διακόσμηση εΐναι άμαυρόχρωμη
πολύχρωμη καί καλύπτει μέ βεβαιότητα ολόκληρη τήν μπροστινή καί τις πλευ-
ρικές έπιφάνειες και ϊσως καί τήν πίσω. Συνίσταται άπό κόκκινες, στό χρώμα τού
πηλού, καί βαθιές μπλέ έπάλληλες οριζόντιες ταινίες, οί όποιες έναλλάσσονται
κανονικά μεταξύ τους. Τό μπροστινό τμήμα τής πεπλατυσμένης άπόληξης τού
κεφαλιού διακοσμείται μέ διαγώνια ταινία βαμμένη κόκκινη. Ή πίσω έπιφάνεια
τοϋ ειδωλίου είναι άγραπτη, έπιπεδωμένη, ένώ ϊχνη στό κεντρικό της τμήμα δεί-
χνουν ότι έχει ξεκολλήσει άπό άλλη έπίπεδη έπιφάνεια.

Τό καλύτερο παράλληλο γιά τόν τρόπο αύτό διακόσμησης άπαντά σέ ένα
τέθριππο μέ τον άναβάτη του, πού βρέθηκαν σέ πρωτοαττικό άναθηματικό
άποθέτη στήν Αγορά τής Αθήνας1400. Στό άθηναϊκό παράδειγμα τόσο τά άλο-
γα όσο καί ό άναβάτης διακοσμούνται μέ οριζόντιες άμαυρόχρωμες ταινίες
κόκκινες καί μπλέ έναλλάξ. Δυστυχώς ό άναβάτης άπό τήν Αθήνα δέν σώζει
τό κεφάλι του, ώστε νά συγκρίνουμε τή διακόσμησή του μέ τή διαγώνια κόκ-
κινη ταινία πού κοσμεί τό μπροστινό τμήμα τής πεπλατυσμένης άπόληξης τοϋ
κεφαλιού τοϋ ειδωλίου τής Λούτσας. Ή διαγώνια αύτή ταινία ώστόσο άπαντά
σέ ένα άλλο ειδώλιο άπό τον ϊδιο άποθέτη. Πρόκειται γιά έναν όρθιο γενειο-

1400. Burr, Proto-Attic, σ. 616 είκ. 82 άρ. 300.
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φόρο πολεμιστή πού φοράει κράνος και σηκώνει ψηλά τό δεξί του χέρι σάν νά
κρατάει δόρυ. Τό κράνος αύτού τοϋ πολεμιστή φέρει στό μπροστινό του τμήμα
διακόσμηση διαγώνιας κόκκινης ταινίας1401. Κατά τήν Dorothy Burr, τό ειδώλιο
τοϋ πολεμιστή άπό τήν Αθήνα θυμίζει τά άντίστοιχα ειδώλια τής Κύπρου1402. Ό
άποθέτης χρονολογήθηκε όχι μετά τά μέσα τοϋ 7ου αί. π.Χ.1403

Στον ϊδιο τύπο άνήκει τό κεφάλι Μ 2, τό όποιο βρέθηκε στήν ϊδια έπίχωση
μέ τό Μ 1. Ό πυρήνας κάι ή έπιφάνεια τοϋ πηλού είναι λεπτόκοκκοι καϊ παρου-
σιάζουν ένιαΐο φαιοκίτρινο χρώμα, δέν σώθηκαν ώστόσο ϊχνη έπιχρίσματος και
βαφής. Ένα πολύ καλό παράλληλο γιά τό σχήμα καϊ τις διαστάσεις βρέθηκε
στό Κιάφα Θίτι, όπου χρονολογήθηκε στο α' μισό τού 7ου αί. π.Χ.1404

Τό σωζόμενο τμήμα τοΰ Μ 3 ύποδηλώνει τήν ύπαρξη οριζόντιων, κυλινδρικών,
προς τά μέσα καμπτόμενων χεριών. "Ενα πρόσφατα δημοσιευμένο πολύ καλό πα-
ράλληλο ώς προς τό σχήμα καί τις διαστάσεις προέρχεται άπό τήν Ελευσίνα1405.

Από τούς Μ 5 καί Μ 6 σώζονται ούσιαστικά μόνο τά κεφάλια καί τό κυρί-
ως σώμα. Τό Μ 6 φέρει έπίσης οριζόντια πλαστική ταινία στή ράχη. Τά Μ 5 καί
Μ 6, εύρήματα τοΰ 1956, έμφανίζουν καί τά δύο πυρήνα λεπτόκοκκο, πορτοκα-
λόχρωμο, μέ έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας καί έπιφάνεια καστανοκίτρινη
μέ γκρίζους τόνους. Σέ πολλά σημεία έχει σχηματιστεί κρούστα. Δέν ύπάρχουν
ϊχνη έπιχρίσματος καί βαφής. Ή όμάδα αύτή είναι γνωστή καί άπό άλλες θέσεις
τής Αττικής1406. Τό μέγεθος καί τό σχήμα τους ύποδηλώνει ότι ή όμάδα άντι-
προσωπεύει εϊτε παιδιά στά χέρια κουροτρόφων1407 εϊτε ήνιόχους1408. Παρόμοιο
πυρήνα έμφανίζει καί τό Μ 7 άπό τις έπιχώσεις τής νότιας πλευράς τοϋ ναοϋ
στή Λούτσα. Έδώ όμως ή έπιφάνεια τοϋ πηλού είναι έπίσης πορτοκαλόχρωμη
καί έχει σωθεί τό λευκό έπίχρισμα χωρίς νά ύπάρχουν ίχνη βαφής. Μόνο τό σω-

1401. Αύτόθι, σ. 615 είκ. 82 άρ. 297.

1402. Αύτόθι, σ. 615 άρ. 297.

1403. Αύτόθι, σ. 614· πρβ. καί M. Szabo, Archaic Terracottas of Boeotia, Studia Archaeologica,
67, Roma 1994, σ. 23.

1404. Küpper, «Stempelidole», σ. 26 άρ. GA 6 πίν. 11, πάνω σειρά, δεύτερο άπό άριστερά.

1405. Αύτόθι, σ. 28 άρ. Ec πίν. 12, μεσαία σειρά ('Ελευσίνα, πανεπιστημιακή συλλογή Marburg, άν
καί δέν σώζονται τά χέρια, α' μισό 7ου αί. π.Χ.).

1406. Πρβ., γιά παράδειγμα, C. Η. Morgan, The Terracotta Figurines from the North Slope
of the Acropolis, Hesperia, 4, 1935, σ. 195 είκ. 4g (Αθήνα, βόρεια κλιτύς Ακροπόλεως), δπου ή
άπόληξη τοϋ κεφαλιού περιγράφεται ώς «entirely flat save for the pinched nose, but otherwise
conforms strictly to the normal type».

1407. Πρβ. παρόμοια ειδώλια πού παριστάνουν παιδιά στά χέρια κουροτρόφων άπό τήν
Πυρά Α στήν 'Ελευσίνα (Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 208 κ.έ. άρ. Α 115-116 πίν. 15), ή όποία, στη-
ριζόμενη σέ άντιστοιχίες πρός τό άργολικό καί βοιωτικό έργαστήριο, τά χρονολογεί στό τέλος
τοΰ 7ου έως τις άρχές τοΰ 6ου αί. π.Χ., αύτόθι, σ. 110 σημ. 290.

1408. Burr, Proto-Attic, σ. 615-616 είκ. 82 άρ. 298,301.
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ζόμενο τμήμα του Μ 7 υποδηλώνει τήν ύπαρξη οριζόντιων, κυλινδρικών, πρός
τά μέσα καμπτόμενων χεριών.

ΟΜΑΔΑ 2 (Μ 8)

Ό Μ 8 βρέθηκε στήν έπίχωση τής άνατολικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

Μ 8 (Σακκούλα: «Ειδώλια έπίχωσης τής σκληρός, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish

άνατολικής πλευράς τοϋ ναού», άρ. 3) - yellow), μέ σχετικά μεγάλη ποσότητα άσημέ-

Ψηλόλιγνο κεφάλι ειδωλίου μέ όξεία άπόληξη νιας μίκας καί έλάχιστα μικροσκοπικά γκρίζα

μέ συμφυόμενο τμήμα λαιμού- πίν. 90, 156. - έγκλείσματα μήκους λιγότερο άπό 0,001 μ. Ε: τό

Ύψ. σωζ. 0,025 μ. πλ. σωζ. λαιμού μέγ. 0,012 μ. ϊδιο. ΕΠ: άνοικτοκάστανο (10 YR 7/3 very pale

διάμ. κεφαλιού 0,005 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, brown).

Ή όμάδα ειδωλίων πού εκπροσωπεί ό Μ 8 άπαντά πάλι σέ ένα άκέραια σω-
ζόμενο όρθιο ειδώλιο μέ κιονόσχημο κορμό, βάση καϊ ρομβοειδεΐς προεξοχές
ώς χέρια άπό τή βόρεια κλιτύ τής Άκρόπολης τής Αθήνας1409. Ένα άλλο καλό
παράλληλο προέρχεται άπό τό ίερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα1410. Πήλινα
ειδώλια μέ παρόμοιες οξυκόρυφες άπολήξεις τοϋ κεφαλιοϋ έχουν βρεθεί και
σέ άλλα άρχαϊκά ιερά έκτος Άττικής, όπως, γιά παράδειγμα, στο Ήραΐο τοϋ
Άργους1411 καϊ στο ίερό τοϋ Απόλλωνος Μαλεάτα στήν Έπιδαυρία, τό όποιο
ϊσως άπεικόνιζε γυναικεία μορφή1412. Ή όμάδα αύτή ειδωλίων φαίνεται ότι κα-
τάγεται άπό τήν Κρήτη1413.

ΑΚΕΦΑΛΑ (Μ 9 - Μ 20)

Ό Μ 9 βρέθηκε στις έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ, άνατολικά τής
μαρμάρινης βάσεως. Οί Μ 10 - Μ 11, Μ 12, Μ 15 και Μ 18 βρέθηκαν στίς έπι-
χώσεις τής νότιας πλευράς τοϋ ναοϋ. Ό Μ 13 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.
Οί Μ 14 καί Μ 19 βρέθηκαν στίς 24.11.1957 στίς έπιχώσεις μεταξύ τοϋ ναοϋ
καί τοϋ κυκλικοϋ κτίσματος. Οί Μ 16 - Μ 17 βρέθηκαν στίς 24.11.1957 στήν
άνατολική πλευρά τοϋ ναοϋ. Γιά τον Μ 20 ύπάρχει ή ένδειξη ότι βρέθηκε στίς
17.10.1956. Προέρχεται άπό τίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

1409. Morgan, δ.π. (σημ. 1406), σ. 195 είκ. 4b (A-F106).

1410. Mitsopoulos-Leon, Tonstatuetten, σ. 49,60-61 άρ. 109 πίν. 10.

1411. Ch. Waldstein, The Argive Heraeum II. Terra-cotta Figurines, Terra-cotta Reliefs, Vases
and Vase Fragments, Bromes, Engraved Stones, Gems and Ivories, Coins, Egyptian or Greco-
Egyptian Objects, Boston/New York 1905, σ. 16 πίν. 42,1, άν καί, κρίνοντας άπό τή φωτογραφία,
ή διαμόρφωση τοϋ κεφαλιού έκεΐ είναι σχεδόν πυραμιδοειδής.

1412. Πεππα-Παπαϊωαννου, Ειδώλια, σ. 40 άρ. Α 91· σ. 164 πίν. 23. Τό ειδώλιο αύτό σώζει
πλαστικά στήθη, ύποδηλώνοντας δτι πρόκειται γιά γυναίκα.

1413. Αύτόθι, σ. 164 σημ. 267 στή σ. 235.
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Μ 9 (Λ 25) - Ακέφαλο ειδώλιο τής κατηγορί-
ας τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων μέ
κυλινδρικό κορμό καί κοντά πρός τά πάνω καί
πρός τά μέσα καμπτόμενα πτερυγιόσχημα χέ-
ρια, άπό τά όποια σώζεται ολόκληρο μόνο τό
άριστερό· πίν. 90, 157. - Ύψ. σωζ. 0,075 μ. πλ.
κορμού μέγ. 0,032 μ. διάμ. μέγ. κορμού 0,011 μ.
Συγκολλημένο άπό δύο τεμάχια. Π: Πυ: άνοι-
κτοκάστανος (10 YR 6/3 pale brown), μέ σχε-
τικά μεγάλη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε:
άνοικτόφαιος (10 YR 7/2 light gray). Δέν ύπάρ-
χουν ϊχνη έπιχρίσματος και βαφής.
Μ 10 (Λ 22, άρ. 1) - Ακέφαλο ειδώλιο τής κα-
τηγορίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδω-
λίων μέ κυλινδρικό κορμό· πίν. 90, 157. - Ύψ.
σωζ. 0,073 μ. πλ. κορμού μέγ. 0,032 μ. διάμ. μέγ.
κορμού 0,012 μ. Π: Πυ: άνοικτοκάστανος (10
YR 7/4 very pale brown), μέ άρκετή ποσότητα
άσημένιας μίκας καί λευκά έγκλείσματα μήκους
έως 0,002 μ. Ε: τό ϊδιο. Δ: ϊχνη έρυθρής (2.5 YR
5/8 red) βαφής στόν αύχένα. Τά οριζόντια χέ-
ρια κάμπτονται πρός τά μέσα. Στήν περιοχή τοΰ
αύχένα σώζει έγχάρακτη άπόληξη δικτυωτοΰ
κοσμήματος.

Μ 11 (Λ 19) - Ακέφαλο ειδώλιο τής κατηγορίας
τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων μέ κυ-
λινδρικό κορμό. Σπασμένα είναι έπίσης τό άκρο
τοΰ δεξιού χεριού του καί ολόκληρο τό άριστε-
ρό του χέρι· πίν. 90,157. - Ύψ. σωζ. 0,069 μ. πλ.
κορμού μέγ. 0,019 μ. διάμ. μέγ. κορμού 0,010 μ.
πλ. μέγ. βάσ. 0,019 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορ-
τοκαλόχρωμος (7.5 YR 6/6 reddish yellow), μέ
έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: πορ-
τοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow). ΕΠ:
άνοικτό πορτοκαλόχρωμο (7.5 YR 7/6 reddish
yellow). Δέν ύπάρχουν ϊχνη βαφής. Τά οριζόντια
χέρια φαίνεται δτι κάμπτονταν πρός τά μέσα.
Έλαφρά κοίλη βάση. Στήν περιοχή τοΰ λαιμοΰ
του σώζονται δύο έγχάρακτα διασταυρούμενα
γραμμικά σημεία, ύπολείμματα τοΰ δικτυωτοΰ
κοσμήματος. Ή ράχη του φέρει δυσδιάκριτη,
έλαφρά άνάγλυφη διακόσμηση.
Μ 12 (Λ 22, άρ. 2) - Ακέφαλο ειδώλιο τής
κατηγορίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων
ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό. Σώζεται άπό τό
κάτω μέρος τών χεριών καί κάτω· πίν. 91,157. -
Ύψ. σωζ. 0,062 μ. πλ. κορμού μέ χέρια 0,024 μ.

διάμ. μέγ. κορμού 0,014 μ. Π: Πυ: πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow), μέ έλάχιστη
ποσότητα άσημένιας μίκας καί πέτρινα λευκά
έγκλείσματα μήκους έως 0,002 μ. Ε: άνοικτο-
κάστανος (10 YR 7/4 very pale brown). Δ: ϊχνη
έρυθρής βαφής. Τά οριζόντια χέρια εΐναι τοπο-
θετημένα σέ εύθεία.

Μ 13 (Λ 27) - Ακέφαλο ειδώλιο τής κατη-
γορίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδω-
λίων μέ κυλινδρικό κορμό καί κοντά οριζόντια
πτερυγιόσχημα χέρια. Σπασμένο είναι έπίσης
τό άριστερό του χέρι· πίν. 91, 157. - Ύψ. σωζ.
0,061 μ. πλ. κορμού μέγ. 0,030 μ. διάμ. μέγ.
κορμού 0,0125 μ. πλ. μέγ. βάσ. 0,020 μ. Π: Πυ:
άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4 very pale brown).
Περιέχει μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε:
τό ϊδιο. ΕΠ: λευκό. Δέν ύπάρχουν 'ίχνη βαφής.
Έλαφρά κοίλη βάση.

Μ 14 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ τών
έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικού
κτίσματος», άρ. α4) - Κυρίως τμήμα ειδωλίου
τής κατηγορίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων
ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό. Ακέφαλο, μέ
σπασμένα τά άκρα τών χεριών του καί τή βάση
του· πίν. 91,157. - Ύψ. σωζ. 0,057 μ. πλ. κορμοΰ
μέγ. 0,020 μ. διάμ. μέγ. κορμού 0,010 μ. Π: Πυ:
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish yellow),
μέ έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό
ϊδιο. ΕΠ: άνοικτοκάστανο (10 YR 7/4 very
pale brown). Τά οριζόντια χέρια φαίνεται δτι
κάμπτονταν πρός τά μέσα.
Μ 15 (Λ 21, άρ. 4) - Ακέφαλο ειδώλιο τής κα-
τηγορίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδω-
λίων μέ κυλινδρικό κορμό καί κοντά οριζόντια
πτερυγιόσχημα χέρια. Σπασμένο είναι έπίσης
τό άριστερό του χέρι καί ή βάση του· πίν. 91,
157. - Ύψ. σωζ. 0,047 μ. πλ. κορμοΰ μέγ. σωζ.
0,027 μ. διάμ. μέγ. κορμοΰ 0,013 μ. Π: Πυ: λε-
πτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8
reddish yellow), μέ έλάχιστη ποσότητα άση-
μένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο (7.5 YR 7/6 reddish
yellow). ΕΠ: λευκό. Δέν ύπάρχουν 'ίχνη βαφής.
Μ 16 (Σακκούλα: «Ειδώλια έπίχωσης τής άνα-
τολικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 8) - Θραΰσμα
κυρίως τμήματος καί κυλινδρικού κορμοΰ
ειδωλίου τής κατηγορίας τών λεγόμενων πτη-
νόμορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό- πίν.
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91, 157. - Ύψ. σωζ. 0,046 μ. πλ. μέγ. 0,012 μ.
πλ. μέγ. κορμού 0,0105 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Περιέχει μεγάλη ποσότητα άσημένιας μίκας καί
έλάχιστα μελανόφαια πετραδάκια μήκ. 0,002 μ.
Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: ροδόχρωμο (7.5 YR 7/4 pink).
Δέν ύπάρχουν 'ίχνη βαφής.
Μ 17 (Σακκούλα: «Ειδώλια έπίχωσης τής
άνατολικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 2) -
Ακέφαλο ειδώλιο τής κατηγορίας τών λεγό-
μενων πτηνόμορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό
κορμό καί κοντά, πρός τά μέσα καμπτόμενα
πτερυγιόσχημα χέρια, άπό τά όποια σώζεται
άποσπασματικά μόνο τό δεξί· πίν. 91, 157. -
Ύψ. σωζ. 0,060 μ. πλ. κορμού μέγ. 0,023 μ.
διάμ. μέγ. κορμού 0,013 μ. πλ. μέγ. βάσ. 0,020 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5
YR 7/8 reddish yellow), μέ μικρή ποσότητα
άσημένιας μίκας. É: τό 'ίδιο. ΕΠ: άνοικτο-
κάστανο (10 YR 7/4 very pale brown). Δέν
ύπάρχουν 'ίχνη βαφής.

Μ 18 (Λ 21, άρ. 2) - Κυρίως τμήμα ειδωλίου
τής κατηγορίας τών λεγόμενων πτηνόμορ-
φων ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό. Ακέφαλο,
μέ σπασμένα τά άκρα τών χεριών του καί τόν
κορμό του άπό τή μέση καί κάτω· πίν. 92, 157.
- Ύψ. σωζ. 0,031 μ. πλ. κορμού μέγ. 0,036 μ.
διάμ. μέγ. κορμού 0,010 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
κέντρο: ροδόχρωμος (7.5 YR 7/3 pink), άκρες:
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish yellow),

μέ έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: ρο-
δόχρωμος (7.5 YR 7/4 pink). ΕΠ: λευκό. Τά ορι-
ζόντια χέρια φαίνεται δτι κάμπτονταν πρός τά
μέσα.

Μ 19 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ τών
έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ και τοΰ κυκλικοΰ
κτίσματος», άρ. β6) - Κυρίως τμήμα ειδωλίου
τής κατηγορίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων
ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό. Ακέφαλο, μέ
σπασμένα τά άκρα τών χεριών του, τόν κορμό
και τή βάση του· πίν. 92,157. - Ύψ. σωζ. 0,035 μ.
πλ. κορμού μέγ. 0,021 μ. πάχ. μέγ. σωζ. 0,010 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός, πορτοκαλό-
χρωμος (7.5 YR 6/6 reddish yellow), μέ μεγάλη
ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: κιτρινέρυθρος (5
YR 5/6 yellowish red). ΕΠ: άνοικτοκάστανο (10
YR 7/4 very pale brown). Στό ΰψος τής κοιλιάς
φέρει οριζόντια αύλάκωση.
Μ 20 (Σακκούλα: «Ειδώλια. Λούτσα. 17.10.1956»,
άρ. 6) - Κυρίως τμήμα ειδωλίου τής κατηγο-
ρίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων
μέ κυλινδρικό κορμό. Ακέφαλο, μέ σπασμένα
τά άκρα τών χεριών του κα'ι τή βάση του·
πίν. 92. - Ύψ. σωζ. 0,047 μ. πλ. κορμού μέγ.
0,026 μ. διάμ. μέγ. κορμού 0,012 μ. Π: Πυ:
άνοικτός πορτοκαλόχρωμος, μέ έλάχιστη
ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό ϊδιο. Δέν
ύπάρχουν 'ίχνη έπιχρίσματος κα'ι βαφής. Τά
οριζόντια χέρια κάμπτονται πρός τά μέσα.

Οί Μ 9 - Μ 20 δέν σώζουν τό κεφάλι καί, συνεπώς, μπορούν νά ένταχθούν
μόνο στόν γενικό τύπο τών χειροποίητων άνθρωπόμορφων ειδωλίων μέ κυλιν-
δρικό κορμό. Ό Μ 9 έχει πτερυγιόσχημους βραχίονες, στοιχείο πού άπαντά σέ
ένα άνάλογο ειδώλιο άπό τήν Πυρά Α τού τελεστήρίου τής Ελευσίνας1414. Μέ
αύτόν τόν τρόπο τό δείγμα άπό τή Λούτσα χρονολογείται μέ άσφάλεια στόν 7ο
αί. π.Χ. Ή ϊδια χρονολόγηση ίσχύει γενικά γιά όλα τά ύπόλοιπα δείγματα, τά
όποια όχι μόνο σώζονται άποσπασματικά άλλά έπίσης έχει άπολεπιστεΐ πλήρως
ή άρχική τους διακόσμηση. Εξαίρεση στόν κανόνα αύτό άποτελοϋν οί Μ 10
και Μ 11, οί όποιοι σώζουν έλάχιστο τμήμα άπό τήν, τυπική γιά τέτοιου είδους
άνθρωπόμορφα ειδώλια, έρυθρή, δικτυωτή διακόσμηση πού άρχικά έφεραν στό

1414. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 208 άρ. Α 108 πίν. 15.
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κυρίως σώμα τους1415. Διακόσμηση έφερε άρχικά σίγουρα καί ό Μ 19. Πέρα άπό
τό ότι στον κορμό του φέρει ϊχνη μελανής βαφής, σώζει στό ΰψος τής κοιλιάς
δύο έγχάρακτες οριζόντιες, παράλληλες γραμμές. Πανομοιότυπο σχήμα μέ τόν
Mil έχουν καϊ οί Μ 12 - Μ 15 καϊ ό Μ 17. Ό Μ 20 ϊσως άνήκε άρχικά σέ ιππέα,
έπειδή οί σωζόμενες ρίζες τών χεριών δέν έκτείνονται πρός τά πλάγια όπως στά
άλλα ειδώλια, άλλά τόσο αύτές όσο και ή ράχη τού ειδωλίου καμπυλώνονται,
γιά νά δοθεί ή έντύπωση ότι τό ειδώλιο σκύβει προς τά μπρός. Στήν περίπτωση
πού πρόκειται όντως γιά ιππέα, θά πρέπει νά φανταστούμε διχαλωτή άπόληξη
τού κάτω τμήματος γιά τή στερέωσή του στή ράχη τοΰ άλογου1416.

ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟΣΧΗΜΑ ΧΕΡΙΑ, ΠΟΥ

ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ (Μ 21 - Μ 22)

Ό Μ 21 βρέθηκε στις 24.11.1957 στήν έπίχωση μεταξύ τοΰ ναοΰ καϊ τοΰ κυκλι-
κού κτίσματος. Ό Μ 22 βρέθηκε στήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοΰ.

Μ 21 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ τών μενες ρίζες τών οριζόντιων χεριών δείχνουν δτι

έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικοΰ άρχικά άπέληγαν σέ έλαφρά πρός τά μέσα κα-

κτίσματος», άρ. β5) - Κυρίως τμήμα ειδωλίου μπτόμενα πτερύγια.

τής κατηγορίας τών λεγόμενων πτηνόμορ- Μ 22 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώσεως

φων ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό. Άκέφα- τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 43) - Κυρίως

λο, μέ σπασμένα τά άκρα τών χεριών του, τόν τμήμα ειδωλίου μέ σωζόμενο άριστερό, πτερυ-

κορμό καί τή βάση του· πίν. 92, 157. - Ύψ. γιόσχημο χέρι· πίν. 92, 157. - Ύψ. σωζ. 0,020 μ.

σωζ. 0,038 μ. πλ. κορμοΰ μέγ. 0,033 μ. διάμ. διάμ. μέγ. λαιμού 0,006 μ. πλ. μέγ. στο ΰψ. τών χε-

μέγ. κορμοΰ 0,013 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορ- ριών 0,034 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, έλαφρώς πο-

τοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow), μέ ρώδης, ροδόχρωμος (7.5 YR 8/4 pink). Περιέχει

σχετικά μεγάλη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: άρκετή ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: πορτοκα-

άνοικτοκάστανος (10 YR 7/3 very pale brown). λόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Δέν ύπάρ-

ΕΠ: λευκό. Δέν ύπάρχουν 'ίχνη βαφής. Οί σωζό- χουν 'ίχνη έπιχρίσματος και βαφής.

Τά άποσπασματικά σωζόμενα, χειροποίητα ειδώλια Μ 21 - Μ 22 είναι δύ-
σκολο νά ταξινομηθούν σέ έναν άπό τούς παραπάνω τύπους, γιατί ή τομή τοϋ
κορμού τους ύποδηλώνει μιά ένδιάμεση θέση μεταξύ τών κυλινδρικών καϊ τών
σανιδόσχημων ειδωλίων. Πολύ καλά παράλληλα γιά τό σχήμα και τις διαστά-
σεις τους προέρχονται πάντως άπό τό ίερό κορυφής στο Κιάφα Θίτι, όπου χρο-
νολογήθηκαν στό α' μισό τοϋ 7ου αί. π.Χ.1417

1415. Γιά τό σχήμα τοΰ ειδωλίου Μ 10 καί τήν έρυθρή, δικτυωτή διακόσμηση πού άρχικά
έφερε στό κυρίως σώμα του βλ. αύτόθι, σ. 208 άρ. Α 106 πίν. 15 ('Ελευσίνα, Πυρά Α, 7ος αί.
π.Χ.). Γιά τό ειδώλιο Μ 11 βλ. αύτόθι, σ. 206 άρ. Α 89 πίν. 13.

1416. Πρβ. κάτι σάν Burr, Proto-Attic, είκ. 83 κάτω άριστερά.

1417. Γιά τόν Μ 21 βλ. Küpper, «Stempelidole», πίν. 11, μεσαία σειρά, άριστερά, άρ. GA 11·
γιά τόν Μ 22 βλ. αύτόθι, σ. 26 άρ. GA 13 πίν. 11, μεσαία σειρά, δεύτερο άπό άριστερά.
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ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΠΟΔΙΩΝ (Μ 23 - Μ 43)

Οί Μ 23 καί Μ 24 βρέθηκαν στήν έπίχωση τής άνατολικής πλευράς του ναοϋ.
Ό Μ 25 βρέθηκε στίς 24.11.57 στήν έπίχωση μεταξύ τοΰ ναού καί τοϋ κυκλικού
κτίσματος. Οί Μ 26, Μ 30, Μ 40 καί Μ 42 βρέθηκαν στις 24.11.1957 στήν έπίχω-
ση μεταξύ τοϋ ναοϋ καί τοϋ κυκλικού κτίσματος. Οί Μ 27 - Μ 29, Μ 31 - Μ 32
καί Μ 35 - Μ 39 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τής νότιας πλευράς τού ναοϋ. Οί Μ 33,
Μ 41 καί Μ 43 βρέθηκαν στίς 24.11.1957 στήν έπίχωση τής άνατολικής πλευράς
τοϋ ναοϋ. Γιά τόν Μ 34 ύπάρχει ή ένδειξη ότι βρέθηκε στίς 28.11.1957.

Μ 23 (Σακκούλα: «Ειδώλια έπίχωσης τής άνα-
τολικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 4) - Βάση καί
κάτω τμήμα κυλινδρικού κορμού ειδωλίου- πίν.
92, 158. - Ύψ. σωζ. 0,043 μ. πλ. κορμοΰ μέγ.
0,0125 μ. πάχ. κορμοΰ μέγ. 0,010 μ. πλ. βάσ. μέγ.
0,019 μ. Βάση ελαφρώς κοίλη. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4 very pale
brown). Ε: καστανοκίτρινος (10 YR 6/6 brownish
yellow). ΕΠ: ροδόχρωμο πρός άνοικτοκάστανο
(10 YR 8/3 very pale brown). Δ: ϊχνη άπό έξίτη-
λες, κάθετες, έλαφρά κυματοειδείς μελανές ται-
νίες (συνολικά έξι κάθετες πινελιές).
Μ 24 (Σακκούλα: «Ειδώλια έπίχωσης τής άνα-
τολικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 5) - Βάση καί
κάτω τμήμα κυλινδρικοΰ κορμοΰ ειδωλίου- πίν.
92, 158. - Ύψ. σωζ. 0,031 μ. πλ. κορμοΰ μέγ.
0,018 μ. πάχ. κορμοΰ μέγ. 0,012 μ. πλ. βάσ. μέγ.
0,025 μ. Βάση έντονα κοίλη. Άποκεκρουσμένο
τμήμα τής μίας πλευράς του. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, γκρίζος (10 YR 5/1 gray) στό έσωτερικό,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow)
στό έξωτερικό μέ λίγη ποσότητα άσημένιας
μίκας. Ε: τό 'ίδιο μέ τήν έξωτερική πλευρά τοΰ
πυρήνα. ΕΠ: ροδόχρωμο (7.5 YR 8/3 pink). Δ:
ϊχνη άπό έξίτηλες, κάθετες, έλαφρά κυματοει-
δείς μελανές ταινίες.

Μ 25 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ τών
έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικού
κτίσματος», άρ. α7) - Βάση καί κάτω τμήμα
κυλινδρικοΰ κορμοΰ ειδωλίου- πίν. 92, 158. -
Ύψ. σωζ. 0,037 μ. πλ. κορμοΰ μέγ. 0,015 μ. πάχ.
κορμοΰ μέγ. 0,012 μ. πλ. βάσ. μέγ. σωζ. 0,023 μ.
Άποκεκρουσμένο τμήμα τής μίας πλευράς του
καί τό κάτω μέρος τής κοίλης βάσης του. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow), μέ άρκετή ποσότητα άσημένιας

μίκας καί μικρά πήλινα γκρίζα και λευκά έγκλεί-
σματα. Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: υπολείμματα άνοικτοκά-
στανου (10 YR 8/4 very pale brown) έπιχρίσμα-
τος. Δ: πολύ άμυδρά 'ίχνη άπό έξίτηλες, κάθετες,
έλαφρά κυματοειδείς μελανές ταινίες.
Μ 26 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ τών
έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικοΰ
κτίσματος», άρ. α5) - Κάτω τμήμα ειδωλίου
τής κατηγορίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων
ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό. Σώζεται μόνο
ό κορμός μέ τήν κοίλη βάση του- πίν. 93, 158.
- Ύψ. σωζ. 0,056 μ. διάμ. μέγ. κορμοΰ 0,011 μ.
διάμ. βάσ. μέγ. 0,021 μ. Π: Πυ: άνοικτός γκρίζος
(2.5 Υ 7/2 light gray). Άρκετά μεγάλη ποσότη-
τα άσημένιας μίκας. Ε: τό ϊδιο. Δέν ύπάρχουν
ϊχνη έπιχρίσματος καί βαφής.
Μ 27 (Α 20, άρ. 9) - Κάτω τμήμα κορμοΰ καί
έλαφρά κοίλης βάσης ειδωλίου τής κατηγο-
ρίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων
μέ κυλινδρικό κορμό- πίν. 93, 158. - Ύψ. σωζ.
0,029 μ. διάμ. μέγ. κορμοΰ 0,010 μ. πλ. βάσ. μέγ.
0,014 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρω-
μος (5 YR 7/6 reddish yellow). Περιέχει άρκετή
ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: κα-
στανοκίτρινο (10 YR 7/4 very pale brown). Δέν
ύπάρχουν ϊχνη βαφής.

Μ 28 (Λ 20, άρ. 8) - Κάτω τμήμα κορμοΰ καί
έλαφρά κοίλης βάσης ειδωλίου τής κατηγορίας
τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων μέ κυ-
λινδρικό κορμό- πίν. 93,158. - Ύψ. σωζ. 0,051 μ.
διάμ. μέγ. κορμοΰ 0,012 μ. πλ. βάσ. μέγ. 0,014 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR
7/8 reddish yellow). Περιέχει άρκετή ποσότητα
άσημένιας μίκας. Ε: καστανοκίτρινος (10 YR
7/4 very pale brown). ΕΠ: καστανό (7.5 YR 5/4
brown). Δέν ύπάρχουν ιχνη βαφής.
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Μ 29 (Λ 20, άρ. 6) - Κάτω τμήμα κορμοΰ καί
κοίλης βάσης ειδωλίου τής κατηγορίας τών λε-
γόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό
κορμό· πίν. 93,158. - "Υψ. σωζ. 0,043 μ. διάμ. μέγ.
κορμού 0,011 μ. πλ. βάσ. μέγ. 0,015 μ. Π: Πυ: άνοι-
κτέρυθρος (2.5 YR 6/8 light red). 'Ελάχιστα με-
λανά πέτρινα έγκλείσματα μήκ. έως 0,002 μ. Με-
γάλη ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow). ΕΠ: ροδόχρω-
μο (7.5 YR 8/4 pink). Δέν ύπάρχουν ϊχνη βαφής.
Μ 30 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ τών
έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλι-
κοΰ κτίσματος», άρ. β4) - Ακέφαλο ειδώλιο
τής κατηγορίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων
ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό. Σπασμένα είναι
έπίσης καί τά άκρα τών χεριών του· πίν. 93,
158. - Ύψ. σωζ. 0,067 μ. πλ. κορμοΰ μέγ. 0,023
μ. διάμ. μέγ. κορμοΰ 0,013 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκ-
κος, άνοικτός έρυθροκάστανος (5 YR 6/4 light
reddish brown), μέ άρκετά μεγάλη ποσότητα
άσημένιας μίκας καί λίγα μελανά λίθινα έγκλεί-
σματα μήκ. 0,001 μ. Ε: κιτρινέρυθρος (5 YR 5/6
yellowish red). ΕΠ: ροδόχρωμο (5 YR 8/4 pink).
Στόν κορμό του φέρει ϊχνη μελανής βαφής. Τά
οριζόντια, κοντά, τριγωνικά χέρια φαίνεται δτι
κάμπτονταν έλαφρά πρός τά μέσα.
Μ 31 (Λ 20, άρ. 1) - Κάτω τμήμα κορμοΰ καί
κοίλης βάσης ειδωλίου τής κατηγορίας τών λε-
γόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό
κορμό· πίν. 93,158. - "Υψ. σωζ. 0,042 μ. διάμ. μέγ.
κορμοΰ 0,011 μ. πλ. βάσ. 0,017 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, πορώδης, άνοικτός γκρίζος (7.5 YR 7/1
light gray) στό κέντρο του, πορτοκαλόχρωμος (5
YR 6/6 reddish yellow) στις άκρες. Περιέχει μικρή
ποσότητα λευκών καί γκρίζων πέτρινων έγκλει-
σμάτων μήκους έως 0,002 μ. Μεγάλη ποσότητα
άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο μέ κάποια σκασίματα.
ΕΠ: λευκοκίτρινο μέ γκρίζους τόνους (2.5 Υ 7/2
light gray). Σωζόμενα στίγματα βαφής.
Μ 32 (Λ 20, άρ. 3) - Κάτω τμήμα κορμοΰ καί
κοίλης βάσης ειδωλίου τής κατηγορίας τών
λεγόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων μέ κυλιν-
δρικό κορμό· πίν. 93, 158. - "Υψ. σωζ. 0,042 μ.
διάμ. μέγ. κορμοΰ 0,010 μ. πλ. βάσ. 0,018 μ.
Λείπει μικρό τμήμα τής βάσης. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, άνοικτός καστανός (7.5 YR 6/4 light
brown). Περιέχει μικρή ποσότητα άσημένιας

μίκας. Ε: τό 'ίδιο. ΕΠ: ροδοκάστανο μέ γκρίζους
τόνους (10 YR 6/2 light brownish gray).
M 33 (Σακκούλα: «Ειδώλια έπίχωσης τής άνα-
τολικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 7) - Θραΰσμα
κορμοΰ ειδωλίου τής κατηγορίας τών λεγόμενων
πτηνόμορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό-
πίν. 93,158. - "Υψ. σωζ. 0,046 μ. διάμ. μέγ. κορμοΰ
0,011 μ. Π: Πυ: σκληρός, λεπτόκοκκος, γκρίζος
(10 YR 6/1 gray). Περιέχει μικρή ποσότητα άση-
μένιας μίκας. Ε: τό ϊδιο μέ μικρά σκασίματα. ΕΠ:
'ίχνη λευκοΰ έπιχρίσματος στό κάτω του τμήμα.
Μ 34 (Σακκούλα: «Λούτσα. 28.11.1957», άρ.
2) - Κάτω τμήμα κορμοΰ καί κοίλης βάσης
ειδωλίου τής κατηγορίας τών λεγόμενων πτη-
νόμορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό· πίν.

93, 158. - Ύψ. σωζ. 0,030 μ. διάμ. μέγ. κορμοΰ
0,009 μ. πλ. βάσ. 0,016 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος
πορτοκαλόχρωμος. Περιέχει μικρή ποσότη-
τα άσημένιας μίκας. Ε: σκούρα καστανή. Δέν
ύπάρχουν ϊχνη έπιχρίσματος καϊ βαφής.

Μ 35 (Λ 20, άρ. 5) - Κάτω τμήμα κορμοΰ καί
πολύ κοίλης βάσης ειδωλίου τής κατηγο-
ρίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων
μέ κυλινδρικό κορμό- πίν. 93, 158. - Ύψ. σωζ.
0,044 μ. διάμ. μέγ. κορμοΰ 0,014 μ. πλ. βάσ. μέγ.
ύπολ. 0,018 μ. Λείπει μικρό τμήμα τοΰ άκρου
τής βάσης. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow). Περιέχει
μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο.
ΕΠ: άνοικτοκάστανο (10 YR 7/4 very pale
brown). Δέν ύπάρχουν ϊχνη βαφής.
Μ 36 (Λ 20, άρ. 2) - Θραΰσμα κορμοΰ ειδω-
λίου τής κατηγορίας τών λεγόμενων πτηνό-
μορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό· πίν.

94, 158. - Ύψ. σωζ. 0,052 μ. διάμ. μέγ. κορμοΰ
0,013 μ. Π: Πυ: μαλακός, ροδόχρωμος (5 YR
7/4 pink). Περιέχει μικρή ποσότητα λευκών καί
γκρίζων πέτρινων έγκλεισμάτων μήκους έως
0,002 μ. Ε: τό 'ίδιο μέ κάποια σκασίματα. Ε: τό
ϊδιο. ΕΠ: λευκοκίτρινο μέ γκρίζους τόνους (10
YR 7/3 very pale brown). Σωζόμενα στίγματα
βαφής. Πολύ κακά διατηρημένο.

Μ 37 (Λ 20, άρ. 4) - Κάτω τμήμα κορμοΰ καί
έλαφρά κοίλης βάσης ειδωλίου τής κατηγο-
ρίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων
μέ κυλινδρικό κορμό· πίν. 94, 158. - Ύψ. σωζ.
0,055 μ. διάμ. μέγ. κορμοΰ 0,009 μ. πλ. βάσ.
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μέγ. 0,018 μ. Π: Πυ: σκληρός, πορτοκαλόχρω-
μος (5 YR 7/6 reddish yellow). Περιέχει μικρή
ποσότητα άσημένιας μίκας και μελανών πέ-
τρινων έγκλεισμάτων μήκους έως 0,002 μ.
Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: άνοικτοκάστανο (7.5 YR 6/4
light brown). Δέν ύπάρχουν ϊχνη βαφής.
Μ 38 (Λ 20, άρ. 10) - Κάτω τμήμα κορμοΰ καί
έλαφρά κοίλης βάσης ειδωλίου τής κατηγο-
ρίας τών λεγόμενων πτηνόμορφων ειδωλίων
μέ κυλινδρικό κορμό· πίν. 94, 158. - Ύψ. σωζ.
0,029 μ. διάμ. μέγ. κορμοΰ 0,009 μ. πλ. βάσ.
μέγ. σωζ. 0,013 μ. Άποκεκομμένα τά άκρα τής
βάσης. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, γκρίζος (10 YR
5/1 gray) στο κέντρο, πορτοκαλόχρωμος (5
YR 6/8 reddish yellow) στις άκρες. Περιέχει
άρκετή ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: καστα-
νοκίτρινος (10 YR 6/4 light yellowish brown).
ΕΠ: λευκοκίτρινο (10 YR 8/3 very pale brown).
Δέν υπάρχουν 'ίχνη βαφής.
Μ 39 (Λ 20, άρ. 7) - Κορμός και έλαφρά κοίλη
βάση ειδωλίου τής κατηγορίας τών λεγόμενων
πτηνόμορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορ-
μό· πίν. 94, 158. - Ύψ. σωζ. 0,059 μ. διάμ. μέγ.
κορμοΰ 0,011 μ. πλ. βάσ. μέγ. 0,017 μ. Π: Πυ:
πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 6/6 reddish yellow).
Περιέχει μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας και
μελανών πέτρινων έγκλεισμάτων μήκους εως
0,002 μ. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: ροδόχρωμο (7.5 YR 7/4
pink). Δέν ύπάρχουν ίχνη βαφής.
Μ 40 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ τών
έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικοϋ
κτίσματος», άρ. α6) - Θραΰσμα κορμοΰ ειδω-
λίου τής κατηγορίας τών λεγόμενων πτηνό-
μορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό- πίν.
94, 158. - Ύψ. σωζ. 0,056 μ. διάμ. μέγ. κορμοΰ
0,014 μ. Π: Πυ: πορώδης, άνοικτός φαιοκάστα-
νος (10 YR 6/2 light brownish gray), μέ μεγάλη
ποσότητα άσημένιας μίκας. Φέρει μικρά πέτρι-

να έγκλείσματα καστανοΰ, γκρίζου καί λευκού
χρώματος καί μικρές λευκές άσβεστολιθικές
προσμείξεις μήκ. περ. 0,001 μ. Ε: πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Δέν ύπάρ-
χουν ϊχνη έπιχρίσματος καί βαφής.
Μ 41 (Σακκούλα: «Ειδώλια έπίχωσης τής άνα-
τολικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 9) - Θραΰσμα
κορμοΰ ειδωλίου τής κατηγορίας τών λεγό-
μενων πτηνόμορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό
κορμό- πίν. 94, 158. - Ύψ. σωζ. 0,053 μ. διάμ.
μέγ. κορμοΰ 0,018 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορ-
τοκαλόχρωμος (7.5 YR 6/6 reddish yellow).
Περιέχει μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας.
Ε: άνοικτοκάστανος (7.5 YR 6/4 light brown).
Φέρει πολλά σκασίματα. ΕΠ: ροδόχρωμο (7.5
YR 8/4 pink). Δέν ύπάρχουν ϊχνη βαφής.
Μ 42 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ τών
έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικοϋ
κτίσματος», άρ. β7) - Θραΰσμα κορμοΰ ειδω-
λίου τής κατηγορίας τών λεγόμενων πτηνό-
μορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό- πίν.
94, 158. - Ύψ. σωζ. 0,054 μ. διάμ. μέγ. κορμοΰ
0,015 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορώδης, κέντρο:
ροδόχρωμος (5 YR 7/4 pink), άκρες: άνοικτο-
κάστανος (10 YR 7/4 very pale brown). Περιέχει
μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: άνοικτός
κιτρινοκάστανος (10 YR 6/4 light yellowish
brown). ΕΠ: λευκό. Δέν ύπάρχουν 'ίχνη βαφής.
Μ 43 (Σακκούλα: «24.11.1957. Έπίχωση τής
άνατολικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 6) - Κάτω
τμήμα ειδωλίου τής κατηγορίας τών λεγόμε-
νων πτηνόμορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό
κορμό. Σώζεται μόνο ό κορμός μέ τήν κοίλη
βάση του- πίν. 94,158. - Ύψ. σωζ. 0,025 μ. διάμ.
μέγ. κορμοΰ 0,010 μ. διάμ. βάσ. μέγ. 0,014 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό 'ίδιο.
ΕΠ: λευκό. Δέν ύπάρχουν ϊχνη βαφής.

Τα άποσπασματικά σωζόμενα ειδώλια Μ 23 - Μ 25 δέν σώζουν κάποιο χα-
ρακτηριστικό τμήμα (εϊτε άπό τό κεφάλι εϊτε άπό τό κυρίως σώμα). Άν καί στή
διακόσμηση καί στις διαστάσεις μοιάζουν πάρα πολύ μέ τά μυκηναϊκά1418, ή τε-

1418. Ή διακόσμηση τών υψηλών και λεπτών κορμών τών ειδωλίων μέ κάθετες μελανές
ταινίες είναι τυπική γιά τά ύστερότερα ειδώλια τοΰ τύπου Ψ, τά όποια χρονολογούνται στή
φάση ΥΕ ΙΙΙΓ, βλ. π.χ. Πεππα-Παπαϊωαννου, Ειδώλια, σ. 145, μέ παραπομπές στή σημ. 51.
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χνική τους είναι του 7ου αί. π.Χ.1419 Επομένως, δέν μπορούν νά αποδοθούν σέ
κάποια άπό τις γνωστές μυκηναϊκές κατηγορίες (τύπου Φ ή Ψ).

Τά ύπόλοιπα 18 δείγματα (Μ 26 - Μ 43) δέν μπορούν νά άποδοθούν σέ κά-
ποιο συγκεκριμένο τύπο. Πρόκειται άπλώς γιά κυλινδρικά πόδια καί κοίλες βά-
σεις πού λόγω σχήματος, διαστάσεων καί τεχνικής φαίνεται νά έκπροσωποΰν
άντίστοιχα δείγματα άττικών χειροποίητων ειδωλίων τοϋ 7ου αί. π.Χ.1420

Τά χειροποίητα άνθρωπόμορφα ειδώλια μέ πτηνόμορφο πρόσωπο καί κυ-
λινδρικό κορμό είναι πολύ άπλά στήν κατασκευή τους, άφοϋ άρκοϋσαν λίγες
κινήσεις γιά νά ολοκληρωθούν1421. Έχουν όλα κοινά μορφολογικά χαρακτηρι-
στικά: Τονίζεται τό κεφάλι, τό κυρίως σώμα καί τά χέρια. Τό κάτω σώμα είναι
άδιαφοροποίητο καί έχει πάντα τή μορφή συμπαγούς κυλίνδρου. Δέν ύπάρχει
ύποδήλωση τοϋ φύλου1422.

Γιά τούς λόγους αύτούς στή βιβλιογραφία είναι γνωστά ώς «primitives» (πρω-
τόγονα ή άρχέγονα)1423, «columnar» (κιονόσχημα)1424, «πτηνόμορφα»1425 ή «πτη-
νόσχημα», «σωληνωτά πτηνόμορφα»1426, «πτηνόμορφα μέ κυλινδρικό κορμό»1427
καί προσφάτως ώς «Stempelidole» (είδώλια-σφραγίδες)1428. Έδώ χρησιμοποιείται
ό περιφραστικός τύπος: «άνθρωπόμορφο ειδώλιο μέ πτηνόμορφο πρόσωπο καί
κυλινδρικό κορμό άττικοϋ τύπου».

Δυστυχώς, κανένα δείγμα άπό τή Λούτσα δέν έχει σωθεί άκέραιο ώστε νά
ύπολογιστει τό μέσο ΰψος τους. Τό καλύτερα σωζόμενο δείγμα, ό Μ 1, έχει

1419. Γιά ενα πολύ καλό παράλληλο πρβ. Burr, Proto- Attic, σ. 615 είκ. 82 άρ. 295.

1420. Δειγματοληπτικά πρβ. τόν Μ 26 μέ Küpper, «Stempelidole», σ. 27 άρ. GA 22 πίν. 11,
κάτω σειρά, δεύτερο άπό άριστερά· γιά τόν Μ 27 πρβ. αύτόθι, σ. 25 άρ. GA 1 πίν. 10, πάνω σειρά,
πρώτο άπό άριστερά· γιά τόν Μ 30 πρβ. αύτόθι, σ. 26 άρ. GA 11 πίν. 11, μεσαία σειρά, πρώτο
άπό άριστερά (δλα άπό τό Κιάφα Θίτι, α' μισό 7ου αί. π.Χ.).

1421. Γιά μιά περιγραφή τής άπλής αύτής τεχνικής βλ. Η. Lauter, Lathuresa. Beiträge zur
Architektur und Siedlungsgeschichte in spätgeometrischer Zeit, Attische Forschungen, 2, Mainz
1985, σ. 53· Küpper, «Stempelidole», σ. 17.

1422. Εξαίρεση άποτελεΐ 'ίσως στήν Πυρά Α τής 'Ελευσίνας ή ύποδήλωση στήθους μέσω
ροδάκων (βλ. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, πίν. 18 άρ. Α150), άν και έκεΐ πρόκειται γιά χειροποίητο
σανιδόσχημο και όχι γιά κυλινδρικό ειδώλιο.

1423. Ρ. Ν. Ure, Aryhalloi and Figurines from Rhitsona in Boeotia. An Account of the Early
Archaic Pottery and of the Figurines, Archaic and Classical with Supplementary Lists of the Finds
of Glass, Beads and Metal, from Excavations made by R. M. Burrows and P. N. Ure in 1907, 1908,
1909 and by P. N. and A. D. Ure in 1921 and 1922, Cambridge 1934, σ. 53 κ.έ.· Ανδρειωμένου,
ο.π. (σημ. 848),σ. 179.

1424. Burr, Proto-Attic, σ. 615 άρ. 295-296.

1425. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 59.

1426.1. Θρεψιαδης, Ανασκαφικοί έρευναι έν Καστέλλα τοΰ Πειραιώς, ΠΑΕ 1935, σ. 186-187.

1427. Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 104.

1428. Küpper, «Stempelidole».
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ΰψος 0,090 μ., πού σημαίνει ότι μαζί μέ τή μή σωζόμενη βάση πρέπει νά ύπολο-
γίζουμε ένα άρχικό ύψος περ. 0,100-0,120 μ.

Άπό δύο ειδώλια σώζονται ίχνη τής άρχικής διακόσμησης, όπου άφήνεται νά
διακριθεί τό δικτυωτό κόσμημα τό όποιο κάλυπτε τό κυρίως σώμα (Μ 10 - Μ 11,
πίν. 90). Στά ύπόλοιπα σώζεται έν μέρει τό έρυθρωπό χρώμα τής βαφής γιά τήν
άπόδοση τού ένδύματος, όχι όμως γιά τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου.

Τά ειδώλια αύτά, άπ' ο,τι φαίνεται, μπορούν νά άπεικονίζουν τόσο άνδρες (βλ.
Μ 1, ίσως και Μ 20) όσο καί γυναίκες (Μ 8) καί παιδιά (ίσως οί Μ 5 - M 7)1429.
Δέν πρόκειται δηλαδή αποκλειστικά γιά «γυναικεία ειδώλια», όπως πολλές φορές
πιστεύεται1430.

Άνθρωπόμορφα πήλινα ειδώλια μέ κυλινδρικό κορμό συνιστούν τό τυπι-
κότερο καί συχνότερο άφιέρωμα σέ άττικά ιερά κυρίως τού 7ου αί. π.Χ.1431 Σέ
καλά χρονολογημένα λατρευτικά σύνολα τής έποχής, όπως είναι τό κλειστό
σύνολο τής Πυράς Α στό ίερό τής Δήμητρας καί τής Κόρης στήν 'Ελευσίνα1432
ή τό άδιατάρακτο σύνολο τού 7ου αί. π.Χ. άπό τά βαθύτερα στρώματα τής
τομής 1 στο ίερό κορυφής στήν άνω άκρόπολη στό Κιάφα Θίτι1433, συνιστούν
τή συντριπτική πλειονότητα τού συνόλου τών άναθηματικών ειδωλίων. Άντί-
θετα, στόν 6ο αί. π.Χ. φαίνεται ότι ή άναλογία αύτή άλλάζει άπότομα ύπέρ τών
προτομών καί γενικότερα τών ειδωλίων τών κατασκευασμένων σέ μήτρα1434.

Ό άριθμός τών σωζόμενων πρώιμων άρχαϊκών ειδωλίων μέ κυλινδρικό κορμό
είναι έκ πρώτης όψεως έξαιρετικά μεγάλος. Στήν Πυρά Α τής 'Ελευσίνας άναφέ-

1429. Πρβ. καί Ceramicus Redivivus, σ. 177.

1430. Για παράδειγμα, J. Travlos, Bildlexikon zur Topographie des antiken Athen, Tübingen
1971,σ. 148.

1431. Στις έξαιρέσεις φαίνεται δτι άνήκει ένα καθιστό ειδώλιο τοϋ τύπου τών κυλινδρικών
ειδωλίων πού βρέθηκε μέν στήν περιοχή τοΰ άρχαϊκοΰ/πρώιμου κλασικοϋ νεκροταφείου στή
Βάρη, δέν μπορεί ώστόσο νά άποδοθεΐ σέ συγκεκριμένο τάφο, Β. Γ. Καλλιπολιτης, Αρχαιότητες
καί μνημεία Άττικής καί νήσων, ΑΔ, 20, 1965 (1967), Β1, Χρον., σ. 117 πίν. 87β. Τό ειδώλιο αύτό
άπεικονίστηκε μαζι μέ πρωτοαττική κεραμική, γεγονός πού άπλώς έπιβεβαιώνει τή χρονολόγησή
του στόν 7ο αί. π.Χ., βλ. καί Küpper, «Stempelidole», σ. 17 σημ. 5. Στή Βοιωτία, άντίθετα, τό έθιμο
τής άνάθεσης άνθρωπόμορφων κυλινδρικών ειδωλίων σέ τάφους πιστοποιείται καί κατά τή δεκα-
ετία 570-560 π.Χ., δηλαδή μετά τήν έγκατάλειψη τής άντίστοιχης τελετουργικής πράξης στά ιερά
τής Άττικής, βλ. Ανδρειωμένου, δ.π. (σημ. 848), σ. 178-179 πίν. 61 άρ. 1-4 (Τανάγρα, δπου καί άνα-
φορές σέ παράλληλα άπό τά βοιωτικά νεκροταφεία τής Ριτσώνας καί τής Άκραιφίας).

1432. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 57-59,105-117,204-210 πίν. 12-19.

1433. Küpper, «Stempelidole», σ. 19 κ.έ.· Kiapha Thiti IUI, σ. 67.

1434. Ή άλλαγή αύτή είναι έμφανέστατη άν συγκρίνουμε, γιά παράδειγμα, τά δεδομένα τής
Πυράς Α στήν Ελευσίνα, πού χρονολογείται στόν 7ο αι., μέ αύτά τής Πυράς Β καί Γ, πού χρονο-
λογούνται κυρίως στόν 6ο καί στίς άρχές τοΰ 5ου αί. π.Χ., πρβ. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σποραδικά.
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ρεται ότι βρέθηκαν τουλάχιστον 8.000 κομμάτια1435, στό ίερό τής Αθηνάς Παλ-
ληνίδος στόν Σταυρό 12.5001436, στό ίερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα καί στά
σχετικά άθηναϊκά ιερά πρέπει νά ύπολογίζουμε παρόμοιους άριθμούς1437. Ή πε-
ρίπτωση όμως τοϋ κλειστού ιερού συνόλου τής Πυράς Α τής 'Ελευσίνας δείχνει
ότι τό σύνολο τών εύρεθέντων ειδωλίων δέν άνατέθηκε έξ ολοκλήρου άπαξ στή
θεότητα, άλλά περιοδικά μέσα σέ διάστημα περίπου 120 χρόνων, δηλαδή άπό
τό 700 περ. π.Χ. μέχρι καί τις πρώτες δύο δεκαετίες τού 6ου αί. π.Χ.1438 Άν ύπο-
θέσουμε ότι ή άνάθεση αύτών τών ειδωλίων γινόταν μία φορά τον χρόνο κατά
τή διάρκεια έορτής πρός τιμήν τής θεότητας, τότε ό αριθμός τών άνατιθεμένων
ειδωλίων δέν πρέπει νά ξεπερνούσε τά 66 τόν χρόνο. Συνεπώς, δέν πρόκειται γιά
ένα τόσο μαζικό λατρευτικό φαινόμενο όσο άρχικά φαίνεται.

Οί θέσεις όπου βρέθηκαν ειδώλια μέ συμπαγή κυλινδρικό κορμό καλύπτουν
ολόκληρη τήν Αττική, μέ έξαίρεση -μέχρι στιγμής- τήν οροσειρά τής Πάρνη-
θας καί τών Γερανιών1439. Κυρίως όμως καλύπτουν τις δύο παραλιακές άκτές
της, τήν άνατολική (άπό τόν Ραμνούντα μέχρι τό Σούνιο μέσω τής Λούτσας καί
τής Βραυρώνας) και τή δυτική (άπό τήν 'Ελευσίνα μέχρι τό Σούνιο, μέσω τού
Πειραιά, τού Φαλήρου, τής Βάρης καί τής Αναβύσσου)1440. Τό ότι άλλες ένδι-
άμεσες θέσεις όπως Ραφήνα, Νέα Μάκρη καί Θορικός στά άνατολικά ή άλλες
στά δυτικά δέν έχουν φέρει μέχρι στιγμής στό φώς παρόμοια ειδώλια ϊσως
οφείλεται σέ τυχαίους παράγοντες. Ειδώλια αύτού τού τύπου έμφανίζονται
ώστόσο καί στήν ένδοχώρα τής Αττικής, όπως δείχνουν δείγματα άπό τήν Αθή-
να, τό Κιάφα Θίτι καί τόν Σταυρό1441.

Δεδομένου ότι ή λειτουργία τών ειδωλίων καθορίζεται μέσα άπό τήν άρχαι-
ολογική τους συνάφεια καί έφόσον τά άνθρωπόμορφα ειδώλια τού τύπου
αύτού έχουν βρεθεί σχεδόν άποκλειστικά σέ ιερούς χώρους τής Αττικής, όπου

1435. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 57.

1436. Μ. Πλάτωνος, Σταυρός Γέρακα, A4,52,1997 (2002), Β1, Χρον., σ. 91.

1437. Τά πρώιμα άρχαϊκά χειροποίητα ειδώλια τής Βραυρώνας έχουν μελετηθεί άπό τόν
γράφοντα καί πρόκειται νά παρουσιαστούν σέ προσεχή μελέτη. Γιά μιά παρουσίαση τών ση-
μαντικότερων τύπων βλ. Mitsopoulos-Leon, Tonstatuetten, σ. 33-64 άρ. κατ. 1-142 πίν. 1-13. Γιά
τά σχετικά ειδώλια άπό τήν Ακρόπολη, τή βόρεια κλιτύ καί τήν Αγορά τής Αθήνας βλ. παρα-
πομπές σέ: Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 108 σημ. 262-265.

1438. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 109 σημ. 275.

1439. Küpper, «Stempelidole», σ. 18-23.

1440. Στις θέσεις αύτές πρέπει νά προστεθεί τώρα καί ό Ταύρος, βλ. Μ. Πετριτακη, Προσπά-
θεια άνασύνθεσης τού άρχαιολογικού τοπίου στήν εύρύτερη περιοχή τοΰ Πειραιά βάσει τών
νέων άνασκαφικών δεδομένων, σέ: Μεσόγεια-Άργοσαρωνικός, σ. 453-454 είκ. 2 (όδός Πειραιώς
180, «άγροτικό ίερό γεωμετρικών-άρχαϊκών-πρώιμων κλασικών χρόνων».

1441. Γιά Αθήνα καί Κιάφα Θίτι βλ. αύτόθι- γιά Σταυρό βλ. Πλάτωνος δ.π. (σημ. 1436), σ. 91
πίν. 41α-β, ε.
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αργότερα ιδρύθηκαν ιερά γυναικείων θεοτήτων, τά ειδώλια αύτά έχουν ερμη-
νευθεί άπό τήν έως τώρα ερευνά ώς τυπικά άναθήματα γυναικείων ιερών τού
7ου αί. π.Χ.1442 Τά σημαντικότερα αύτά γυναικεία ιερά εΐναι τά έξής: τό ίερό
τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα1443, τό ίερό τής Αρτέμιδος Μουνιχίας στόν Πει-
ραιά1444, τό ίερό τής Νεμέσεως στόν Ραμνούντα1445, τό ίερό τής Δήμητρας καί
τής Κόρης στήν Ελευσίνα1446, τό «έν άστει Έλευσίνιον»1447, τό ίερό τής Αθηνάς
Νίκης στήν άκρόπολη τών Αθηνών1448, τό ίερό τής Αθηνάς στό Σούνιο1449, τό
ίερό τής Αθηνάς Παλληνίδος στόν Σταυρό (Γέρακα)1450. Ή άποψη αύτή ένισχύ-
εται άπό τήν παρουσία ένός παρόμοιου άττικοϋ κυλινδρικού ειδωλίου στο ίερό
τής Αθηνάς Ίλιάδος στήν Τροία1451, ώστόσο ή άνάθεση ένός άττικοϋ ειδωλίου
αύτοϋ τοϋ τύπου στό ίερό τοϋ Απόλλωνος Μαλεάτα στήν Έπιδαυρία1452 δείχνει
ότι, τουλάχιστον έκτός Άττικής, τά ειδώλια αύτά μπορούσαν νά άνατεθοϋν καί
σέ ιερά άνδρικών θεοτήτων.

Γιά τήν τοποθέτηση τών ειδωλίων αύτών στό ίερό δέν ύπάρχουν πληροφορίες
άπό τά 'ίδια τά σύνολα. Στόν ναό τής Αρτέμιδος στή Λούτσα τά περισσότερα φαί-
νεται ότι βρέθηκαν στή νότια καί στήν άνατολική πλευρά τοϋ ναοϋ, ίσως κοντά
στόν «βωμό». Κοντά στόν βωμό άναφέρεται ότι βρέθηκαν καί σέ κάποια άλλα
ιερά τής Άττικής. Ώστόσο δέν μπορούμε άπό τά στοιχεία αύτά νά συναγάγουμε
κάποιον γενικό κανόνα. Άπό τά ίδια τά ειδώλια έχουμε σέ μία τουλάχιστον περί-
πτωση (Μ 1) τήν ένδειξη ότι αύτό ξεκόλλησε άπό μία έπίπεδη έπιφάνεια. Έπίσης
τό ότι όλα έχουν κοίλη βάση δείχνει ότι τοποθετούνταν όλα μέ τόν ίδιο τρόπο
στόν χώρο, στέκονταν δηλαδή όρθια πάνω σέ έπίπεδη έπιφάνεια.

"Οπως έχει άρκετές φορές παρατηρηθεί στό παρελθόν, τά ειδώλια αύτά πα-
ρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες μέ τά μυκηναϊκά1453. Οί ομοιότητες αύτές συνί-

1442. Küpper, «Stempelidole», σ. 23.

1443. Mitsopoulos-Leon, Tonstatuetten, σ. 43-49,54-60 άρ. 33-108 πίν. 4-10.

1444. Palaiokrassa, Neue Befunde, σ. 21 κ.έ. άρ. 13-20, σ. 24 πίν. 3, 3· Παλαιοκραςςα, Ίερό
Μουνιχίας, σ. 54 πίν. 12,13 άρ. Ε6-Ε15.

1445. Αδημοσίευτα ειδώλια στήν άποθήκη άρχαιοτήτων Ραμνοϋντος.

1446. Küpper, «Stempelidole», σ. 28 κ.έ. πίν. 12a-g- Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, πίν. 12-19.

1447. Agora XXXI, σ. 19 πίν. 24 πάνω άριστερά καί 25.

1448. Travlos, δ.π. (σημ. 1430), σ. 148 είκ. 201.

1449. Σταης, Σουνίου άνασκαφαί, σ. 208 πίν. 9, άνω δύο σειρές: «ξοανοειδή ειδώλια, ώς τά
πολλά πτηνοπρόσωπα».

1450. Πλάτωνος, δ.π. (σημ. 1436).

1451. Ch. Β. Rose, The 1994 Post-Bronze Age Excavations at Troia, Studia Troica, 5,1995, σ. 88-89
είκ. 10-11 (Τροία, «Lower Sanctuary», πρόκειται μάλιστα γιά άκέραιο ΰψ. 0,127 μ. ειδώλιο).

1452. Πεππα-Παπαϊωαννου, Ειδώλια, σ. 89,164 άρ. Β 174 πίν. 23.

1453. Βιβλιογραφία συγκεντρωμένη σέ Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 108 σημ. 261· Ceramicus
Redivivus, σ. 177 σημ. 101.
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στανται στις ίδιες περίπου διαστάσεις, στον συμπαγή κυλινδρικό κορμό καί στό
πτηνόμορφο κεφάλι. Λίγο διαφορετική είναι στά μυκηναϊκά ειδώλια ή διάπλαση
τών χεριών, ή πλαστική άπόδοση του στήθους πού ύπάρχει στά μυκηναϊκά καϊ
δέν έμφανίζεται τόν 7ο αί. π.Χ., καθώς καϊ ή έλλειψη τοϋ χαρακτηριστικού λευ-
κού έπιχρίσματος τών πρώιμων άρχαϊκών ειδωλίων. Κατά τόν Ferdinand Noack,
ή βασικότερη διαφορά έγκειται στήν παρουσία λευκοϋ έπιχρίσματος στά ειδώλια
τής πρώιμη έποχής τοϋ Σιδήρου, κάτι πού δέν ύπάρχει στά μυκηναϊκά. Στή δια-
φορά αύτή πρέπει, κατά τόν Michael Küpper, νά προστεθεί και ή χαρακτηριστική
διαμόρφωση τοϋ κεφαλιού1454. Υπάρχει όμως καί μία άλλη βασική διαφορά: Ή δι-
ακόσμηση τοϋ κυλινδρικού κορμοΰ τών πρώιμων άρχαϊκών ειδωλίων συνίσταται
σέ οριζόντιες ζώνες, ένώ τών μυκηναϊκών σέ κάθετες, έλαφρά κυματιστές ταινίες.

Άντίθετα άπό τή μορφολογική ομοιότητα πού παρατηρείται πρός τά μυκηναϊκά
ειδώλια, τά ειδώλια τοϋ 7ου αί. π. Χ. δέν φαίνεται νά συσχετίζονται μέ τά άντίστοι-
χα τής γεωμετρικής έποχής, δηλαδή μέ αύτά τής άμέσως προηγούμενης περιόδου.
Τά γεωμετρικά ειδώλια τής Άττικής άφενός είναι έλάχιστα, άφετέρου δέν φαίνεται
νά άνήκουν στήν ίδια παράδοση1455. Άλλά ούτε καί τά διακοσμητικά θέματα τών
πρωτοαττικών άνθρωπόμορφων ειδωλίων, όπως αύτά άντιπροσωπεύονται στο
ύλικό τής Πυράς Α στήν 'Ελευσίνα, φαίνεται νά άνάγονται στήν ύστερογεωμε-
τρική άγγειογραφία τής Άττικής1456. Άπό τήν άλλη μεριά, τόσο ή διαμόρφωση τών
πτηνόμορφων κεφαλιών όσο και τά ϊδια τά διακοσμητικά θέματα τών πρώιμων
άρχαϊκών ειδωλίων τής Άττικής βρίσκουν καλές άντιστοιχίες στήν κυκλαδική πτη-
νόμορφη μικροπλαστική τής μεσογεωμετρικής καϊ τής ύστερογεωμετρικής περιό-
δου1457. 'Εξάλλου τό κυλινδρικό σχήμα καϊ ή τεχνική τής κάλυψης τής έπιφάνειας
μέ λευκό έπίχρισμα παραπέμπει σέ ειδώλια τής πρώιμης έποχής τοϋ Σιδήρου άπό
τήν Κρήτη, κυρίως άπό τά ίερά τής Γόρτυνας καί τής Άξοϋ1458.

1454. Küpper, «Stempelidole», σ. 18.

1455. Φυσικά δέν έχουν καμία σχέση μέ τίς «κούκλες» τής ύστερης πρωτογεωμετρικής
έποχής (π.χ. Β. Vierneisel-Schlörb, Kerameikos XV. Die figürlichen Terrakotten, München 1997,
σ. 3 άρ. 3-6 πίν. 1) άλλά οΰτε καί μέ τά πήλινα ειδώλια πού χρονολογούνται στά τέλη τής γε-
ωμετρικής έποχής (π.χ. το ειδώλιο θρηνωδοϋ σέ: R. S. Young, Late Geometric Graves and a
Seventh Century Well in the Agora, Hesperia Suppl. 2, Athens 1939, σ. 53 άρ.ΧΙ 18).

1456. Σέ άντίθεση μέ δ,τι συμβαίνει στά ειδώλια τής γεωμετρικής παράδοσης, δπως τό προ-
αναφερθέν ειδώλιο «θρηνωδοϋ» άπό τήν Αγορά (Young, δ.π. σημ. 1455).

1457. Γιά τά παρεμφερή γεωμετρικά ειδώλια πτηνών τής Νάξου βλ. Ν. Κουρου, Ανασκαφές
Νάξου. Τό νότιο νεκροταφείο τής Νάξου κατά τή γεωμετρική περίοδο, ΒΑΕ, 193, Αθήνα 1999, είκ. 15
καί έγχρ. πίν. III, ή όποία παρατηρεί δτι ό τύπος είναι ιδιαίτερα άγαπητός στήν Κύπρο (αύτόθι,
σ. 78 σημ. 290). Στό σημείο αύτό άξίζει νά σημειώσουμε δτι καί ή παλαιότερη άποψη τής Burr
(Proto-Attic, σ. 614) ήταν δτι ή καταγωγή τών ειδωλίων αύτών «appears to be oriental».

1458. Γ. Ρεθεμιωτακης, Άνθρωπομορφική πηλοπλαστική στήν Κρήτη άπό τή νεοανακτορική
έως τήν ύπομινωική περίοδο, ΒΑΕ, 174, Αθήνα 1998, σ. 43-44 άρ. 166-171 πίν. 76· σ. 92-93 μέ
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Μέ βάση, λοιπόν, τά παραπάνω φαίνεται ότι τά ειδώλια μέ κυλινδρικό κορμό τής
Λούτσας άνήκουν στόν πολυπληθέστερο τύπο άνθρωπόμορφης μικροπλαστικής
πού χαρακτηρίζει τά λατρευτικά σύνολα τής Αττικής κατά τόν 7ο αί. π.Χ. Ό
κυλινδρικός κορμός, οί διαστάσεις, ή διαμόρφωση τοϋ κεφαλιού παραπέμπουν
στά ειδώλια τής μυκηναϊκής έποχής. Ή διακόσμηση στά καλύτερα σωζόμενα
δείγματα δέν φαίνεται νά έχει σχέση μέ τή γεωμετρική τής Αττικής άλλά μέ τή
γεωμετρική ειδωλίων πτηνών τών Κυκλάδων, τό σχήμα και ή τεχνική, άπό τήν
άλλη, περισσότερο μέ τήν Κρήτη. Οί ομοιότητες αύτές ϊσως ύποδηλώνουν τόν
δρόμο άπό τόν όποιο προήλθε τό έθιμο στήν Αττική.

β. Χειροποίητα, συμπαγή ειδώλια μέ σανιδόσχημο κορμό (όρθια ή καθιστά)

(Μ 44 - Μ 47)

Οί Μ 44 και Μ 45 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοΰ. Ό Μ 45 βρέθηκε στις
17.10.1956. Οί Μ 46 καί Μ 47 βρέθηκαν στις 24.11.1957 στις έπιχώσεις μεταξύ
τού ναοΰ καί τοΰ κυκλικοϋ κτίσματος.

Μ 44 (Α 28) - Άνω τμήμα όρθιου ειδωλίου μέ
πτηνόμορφο κεφάλι, ψηλό λαιμό, οριζόντια,
κοντά καί τριγωνικά χέρια καί σανιδόσχημο
κορμό· πίν. 95,159. - Ύψ. σωζ. 0,070 μ. πλ. κορ-
μοΰ μέγ. 0,048 μ. πάχ. κορμοΰ μέγ. 0,014 μ. πλ.
ορθογώνιας βάσ. 0,023 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
άνοικτός καστανοκίτρινος (10 YR 6/4 yellowish
brown), μέ πολύ μεγάλη ποσότητα άσημένιας
μίκας. Ε: τό 'ίδιο μέ πολλά σκασίματα. Δέν ύπάρ-
χουν 'ίχνη έπιχρίσματος καί βαφής.
Μ 45 (Σακκούλα: «Ειδώλια. Λούτσα. 17.10.1956»,
άρ. 7) - Κυρίως τμήμα άπό καθιστό σανιδόσχη-
μο ειδώλιο. Σώζεται τμήμα τοΰ κυλινδρικοΰ
λαιμού, τοΰ στήθους καί τοΰ άριστεροΰ πρός
τά μέσα καί πρός τά κάτω καμπυλούμενου χε-
ριού καί τοΰ δεξιού ώμου- πίν. 95. - Ύψ. σωζ.
0,025 μ. πλ. μέγ. 0,037 μ. πάχ. μέγ. 0,012 μ. Π: Πυ:
άνοικτός πορτοκαλόχρωμος μέ έλάχιστη ποσό-
τητα άσημένιας μίκας. Ε: τό 'ίδιο. Δέν ύπάρχουν
'ίχνη έπιχρίσματος καί βαφής.
Μ 46 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ τών
έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικοϋ
κτίσματος», άρ. β2) - Άνω τμήμα όρθιου ειδω-

λίου μέ άποκεκομμένο τό άνω μέρος τού κε-
φαλιού καί τμήμα άπό τόν αύχένα· πίν. 95, 159.
- Ύψ. σωζ. 0,049 μ. πλ. κορμοΰ μέγ. 0,037 μ. πλ.
κορμοΰ μέγ. 0,023 μ. πάχ. κορμοΰ μέγ. 0,010 μ.
Φέρει ψηλό λαιμό, άποκεκομμένα, πρός τά μέσα
καμπτόμενα, οριζόντια χέρια καί σανιδόσχημο
κορμό. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, σκληρός, έλαφρώς
πορώδης, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish
yellow), μέ μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας.
Σποραδική παρουσία άσβεστολιθικών, λευκών
έγκλεισμάτων μήκους έως 0,003 μ. Ε: άνοικτο-
κάστανος (10 YR 6/3 pale brown). Δέν ύπάρ-
χουν 'ίχνη έπιχρίσματος και βαφής.
Μ 47 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ τών
έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυκλικοϋ
κτίσματος», άρ. β3) - Κάτω τμήμα σανιδόσχη-
μου κορμοΰ ειδωλίου- πίν. 95, 159. - Ύψ. σωζ.
0,070 μ. πλ. κορμοΰ μέγ. 0,038 μ. πάχ. κορμοΰ
μέγ. 0,014 μ. πλ. βάσ. μέγ. 0,044 μ. πάχ. βάσ.
0,023 μ. Κοίλη, τετράγωνη βάση. Έλαφρώς
κοίλη και ή πίσω πλευρά τοΰ ειδωλίου. Άποκε-
κρουσμένο μικρό τμήμα τής μίας σωζόμενης
πλευράς του. Π: Πυ: κέντρο: άνοικτόφαιος (2.5

παραπομπές (ύπομινωική περίοδος έως 7ος αί. π.Χ.). Γιά πιθανή καταγωγή τοΰ τύπου καί μαζι
μέ αύτόν καί τών θρησκευτικών άντιλήψεων άπό τήν Κρήτη βλ. Σ. Αλέξιου, Ή μινωική Θεά μεθ'
ύψωμένων χειρών, Κρητ. Χρον., 12,1958, σ. 276 κ.έ.
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Υ 7/1 light gray), άκρες: πορτοκαλόχρωμος (5 μήκους μέχρι και 0,001 μ. Ε: άνοικτοκάστανος
YR 7/6 reddish yellow), μέ μεγάλη ποσότητα (10 YR 7/4 very pale brown). Δ: πολύ άμυδρά
άσημένιας μίκας καί μικρά γκρίζα έγκλείσματα ϊχνη βαφής (πτυχές ένδύματος;).

Σέ αντίθεση μέ τά χειροποίητα ειδώλια τοϋ προηγούμενου τύπου, οί Μ 44 -
Μ 47 έχουν έπίπεδο και όχι κιονωτό κορμό. Ό έπιπεδωμένος κορμός ύποδηλώ-
νει ότι, σέ άντίθεση μέ τα κυλινδρικά μέ τήν κοίλη βάση πού θά πρέπει νά το-
ποθετούνταν όρθια μόνα τους στον χώρο, τά έπίπεδα θά άκουμποϋσαν πάνω σέ
έπίπεδη έπιφάνεια. Πολλά άπό αύτά θά άνήκαν άρχικά σέ καθιστά ειδώλια. Κατά
τά άλλα, τόσο ή διαμόρφωση τοΰ κεφαλιοΰ όσο καί ή χρήση τού λευκοϋ έπιχρί-
σματος, καθώς καί ή σύσταση καί τά χρώματα τοΰ πηλού (βλ. Παράρτημα I, διά-
γραμμα 27, άρ. Μ 44 - Μ 47) παραπέμπουν στήν τεχνική τών άττικών ειδωλίων
μέ συμπαγή κυλινδρικό κορμό1459.

Στήν Αττική τά έπίπεδα ειδώλια έμφανίζονται στήν Πυρά Α τής 'Ελευ-
σίνας μαζί μέ τά κυλινδρικά, άρα καί γι' αύτά ό πρώιμος 6ος αί. π.Χ. άποτελεΐ
terminus ante quem γιά τή χρονολόγησή τους1460. Είναι πολύ άγαπητά στή
Βοιωτία, όπου είναι γνωστά μέ τόν όρο «σανιδόσχημα» («Brettidole»), προέρ-
χονται δέ κυρίως άπό τάφους τού 6ου αί. π.Χ.1461

Δεδομένου ότι οί άρχαιολογικές συνάφειες τών άττικών έπίπεδων ή σανιδό-
σχημων ειδωλίων είναι σέ γενικές γραμμές οί ίδιες μέ αύτές τών κυλινδρικών, ή
λειτουργία τους δέν πρέπει νά είναι διαφορετική.

Συνολικά βρέθηκαν τέσσερα ειδώλια αύτού τού τύπου στή Λούτσα. Ό Μ 44
έχει ένα καλό παράλληλο άπό τήν Πυρά Α τοΰ τελεστηρίου τής 'Ελευσίνας καί
γι' αύτό μπορεί νά χρονολογηθεί στόν 7ο αί. π.Χ.1462 Ό Μ 45 κατατάσσεται στά
καθιστά λόγω τής θέσης τών χεριών. Ή προέκταση τών πρός τά έμπρός καί πρός
τά κάτω καμπυλούμενων χεριών θά άκουμποϋσε άρχικά στά έρεισίχειρα τοΰ κα-
θίσματος1463. Τό σχήμα τοϋ Μ 45 θυμίζει άνάλογα ειδώλια άπό τή βόρεια κλιτύ
τής άθηναϊκής Ακρόπολης1464 καί τήν Πυρά Α τής 'Ελευσίνας1465, χρονολογείται
δηλαδή καί αύτό στον 7ο αί. π. Χ. Ειδώλια τού τύπου τού Μ 47 έχουν βρεθεί σέ

1459. Küpper, «Stempelidole», σ. 18.

1460. Δέν φαίνεται ώστόσο νά είναι πολύ πρώιμα, άφού δέν ύπάρχουν στό σύνολο τοΰ α' μισού
τοΰ 7ου αί. π. Χ. άπό τόν άναθηματικό άποθέτη τής Αγοράς, πρβ. Burr, Proto-Attic, σποραδικά.

1461. Βιβλιογραφία συγκεντρωμένη σέ Mitsopoulos-Leon, Tonstatuetten, σ. 52 σημ. 292. Γιά
παράλληλα άπό τήν Αργολίδα, τήν Περαχώρα, τή νότιο 'Ιταλία καί τή Σικελία βλ. Ε. Πεππα-
Παπαϊωαννου, Κοροπλαστικά εργα τοϋ Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιώς, Αθήνα 2011, σ. 75.

1462. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 209 άρ. Α120.

1463. Πρβ. κάτι σάν αύτόθι, άρ. Α136-139 και 142-146 πίν. 17-18 ('Ελευσίνα, Πυρά Α, 7ος αί. π.Χ.).

1464. Morgan, δ.π. (σημ. 1406), σ. 195 είκ. 4c.

1465. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 209 άρ. Α120 ('Ελευσίνα, Πυρά Α, 7ος αί. π. Χ.).
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μεγάλη ποσότητα στό ίερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα1466. Κρίνοντας άπό τήν
παρουσία τέτοιων ειδωλίων στούς τάφους τής Ριτσώνας πρέπει νά ύπολογίζου-
με τή χρονολόγηση τοϋ Μ 47 στόν 6ο αί. π.Χ.1467

γ. Σωματώδες ειδώλιο μέ σωληνωτό κάτω τμήμα (Μ 48)

Ό Μ 48 βρέθηκε στις 24.11.1957 στήν έπίχωση τής άνατολικής πλευράς τοϋ
ναοϋ.

Μ 48 (Σακκούλα: «24.11.1957. Έπίχωση τής σωληνωτής κοιλότητας 0,053 μ. Π: Πυ: λεπτό-

άνατολικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 1) - Κυ- κοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish

ρίως τμήμα σωματώδους κορμού μεγάλου yellow). Φέρει μικρές λευκές άσβεστολιθικές

ειδωλίου μέ άποκεκομμένο λαιμό, χέρια καί προσμείξεις σέ μικρή ποσότητα. Ε: πορτοκα-

κάτω τμήμα· πίν. 96, 159. - Ύψ. σωζ. 0,083 μ. λόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow). ΕΠ:

πλ. κορμού μέγ. (στό ΰψ. τών χεριών) 0,065 μ. λευκό. Δ: υπολείμματα σκληρής έπίστρωσης

διάμ. κορμού μέγ. 0,039 μ. διάμ. ρίζας άπο- (σάν κρούστας) σκούρου έρυθροΰ (10 R 3/6

κεκομμένου χεριού περ. 0,020 μ. διάμ. έσω- dark red) χρώματος σέ διάφορα σημεία τοΰ

τερικής κοιλότητας μέγ. 0,014 μ. βάθ. σωζ. σώματος του.

Ό Μ 48 άνήκει στόν τύπο τών μεγάλου μεγέθους πήλινων ειδωλίων όρθιων
γυναικείων μορφών μέ σωληνωτό κάτω τμήμα. Μολονότι γιά τό ειδώλιο Μ 48 δέν
ύπάρχουν δημοσιευμένα παράλληλα άπό τήν Άττική, μία χρονολόγηση στήν πρώ-
ιμη άρχαϊκή έποχή και όχι στή μυκηναϊκή φαίνεται πολύ πιθανότερη γιά τούς έξής
λόγους: πρώτον, έπειδή τά άνάλογης έξωτερικής μορφής μυκηναϊκά ειδώλια είναι
τελείως κοϊλα έσωτερικά1468 και όχι μόνο σωληνωτά στο κάτω τμήμα τους, καί,
δεύτερον, λόγω τής παρουσίας τής τεχνικής τής κάλυψης τής έπιφάνειας μέ λευκό
έπίχρισμα, πού, όπως προαναφέρθηκε, είναι τυπική γιά τά άττικά ειδώλια τοϋ 7ου
αί. π.Χ. Τέλος, ό τύπος τών πήλινων ειδωλίων όρθιων γυναικείων μορφών μέ σω-
ληνωτό κάτω τμήμα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στά άρχαϊκά ιερά τών άχαϊκών
άποικιών τής Κάτω Ιταλίας1469.

1466. Mitsopoulos-Leon, Tonstatuetten, σ. 51-54,62-64 άρ. 121-142 πίν. 11-13.

1467. Γιά τό σχήμα πρβ., γιά παράδειγμα, Ν. Breitenstein, Catalogue of Terracottas, Cypriote,
Greek, Etrusco-Italian and Roman, Danish National Museum, Department of Oriental and
Classical Antiquities, Copenhagen 1941, σ. 16 άρ. 143 καί 145 πίν. 15 (μέσα 6ου αί. π.Χ.)· Kiapha
Thiti IUI, σ. 69 κ.έ. άρ. GA 292 πίν. 10 (Κιάφα Θίτι, μέσα 6ου αί. π.Χ., δπου καί παραπομπές σέ
άλλα παράλληλα).

1468. Βλ., γιά παράδειγμα, ένα κοίλο έσωτερικά ειδώλιο άπό τή Μιδέα: Κ. Demakopoulou, Α
Mycenaean Terracotta Figure from Midea in the Argolid, σέ: Ph. Betancourt - V. Karageorghis et al.
(έπιμ.), Meletemata. Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener as He Enters his
65th year, Aegaeum, 20, Liège-Austin 1999, σ. 197 κ.έ.

1469. Hinz, δ.π. (σημ. 973), σ. 180.
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δ. Σωματώδες συμπαγές ειδώλιο (Μ 49)

Ό Μ 49 βρέθηκε στις 24.11.1957 στήν έπίχωση μεταξύ τού ναοϋ καί τοϋ κυ-
κλικού κτίσματος.

Μ 49 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ
τών έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ και τοΰ κυ-
κλικού κτίσματος», άρ. α2) - Κυρίως τμήμα
σωματώδους κορμοΰ ειδωλίου μέ άποκεκομ-
μένο λαιμό, χέρια καί κάτω τμήμα· πίν. 96,159.
- Ύψ. σωζ. 0,074 μ. πλ. κορμοΰ μέγ. (στό ύψ.
τών χεριών) 0,047 μ. πλ. κορμοΰ μέγ. 0,028 μ.
πάχ. κορμοΰ μέγ. 0,019 μ. διάμ. ρίζας άποκε-

κομμένου χεριού περ. 0,010 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, κέντρο: γκρίζος (10 YR 6/1 gray),
άκρες: ροδόχρωμος (5 YR 7/4 pink). Φέρει
μικρά λευκά άσβεστολιθικά έγκλείσματα μή-
κους έως 0,001 μ. καί μεγάλη ποσότητα άση-
μένιας μίκας. Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/6
reddish yellow). Δέν σώζονται ϊχνη έπιχρί-
σματος καϊ βαφής.

Ό Μ 49 άνήκει στόν τύπο τών πήλινων ειδωλίων όρθιων γυναικείων μορφών μέ
συμπαγές κάτω τμήμα, ό όποιος στή γενική μορφή πού σώζεται άπαντά συχνά σέ
ιερά τής άρχαϊκής έποχής1470.

Ζωόμορφα (Μ 50 - Μ 59)
α. Ειδώλια άλογων (Μ 50 - Μ 58)

Οί Μ 50 καί Μ 58 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.
Ειδικά γιά τον Μ 50 ύπάρχει ή ένδειξη ότι βρέθηκε (κατά χώραν;) άνατολικά τής
μαρμάρινης βάσης. Οί Μ 53 - Μ 54, Μ 57 καί Μ 55 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τής
νότιας πλευράς τοϋ ναοϋ. Ό Μ 56 βρέθηκε στις 24.11.1957 στις έπιχώσεις μεταξύ
τοϋ ναοϋ καί τοϋ κυκλικοϋ κτίσματος. Γιά τούς Μ 51 καί Μ 52 ύπάρχει ή ένδειξη
ότι βρέθηκαν στις 28.11.1957 καί στις 17.10.1956 άντίστοιχα. Τούτο σημαίνει ότι
ή άκριβής προέλευση τοϋ Μ 51 είναι άγνωστη καί ότι ό Μ 52 βρέθηκε στις έπιχώ-
σεις τοϋ ναοϋ.

Μ 50 (Α 26) - Κυρίως σώμα ειδωλίου άλο-
γου. Σώζονται οί ρίζες τών μπροστινών του
ποδιών· πίν. 97, 160. - Μήκ. σωζ. 0,022 μ. ύψ.
σωζ. 0,022 μ. άνοιγμα διασκελισμού ποδιών
σωζ. 0,026 μ. πλ. κυρίως σώματος μέγ. 0,025 μ.
Π: Πυ: άνοικτός έρυθροκάστανος (5 YR 6/4
light reddish brown). Περιέχει μικρή ποσό-
τητα μίκας καί λίγα μικρά λευκά και γκρίζα
έγκλείσματα μήκους περ. 0,001 μ. Ε: καστανο-
κίτρινος (10 YR 6/4 light yellowish brown) μέ
λίγα σκασίματα. Δέν ύπάρχουν ϊχνη βαφής.

Μ 51 (Σακκούλα: «Λούτσα. 28.11.1957», άρ.
1) - Κυρίως σώμα ειδωλίου άλογου. Σώζονται
οί ρίζες και τών τεσσάρων κυλινδρικών πο-
διών καί ή στιβαρή ούρά γυρισμένη πίσω
δεξιά, κολλημένη άκριβώς πάνω στό πίσω
δεξιό πόδι· πίν. 97, 160. - Μήκ. σωζ. 0,042 μ.
ύψ. σωζ. 0,025 μ. άνοιγμα διασκελισμού
ποδιών σωζ. 0,027 μ. πλ. κυρίως σώματος
μέγ. 0,025 μ. διάμ. κυλινδρικού ποδιού μέγ.
0,009 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτός κι-
τρινωπός εως άνοικτός γκρίζος. Ε: τό ϊδιο.

1470. Παράλληλα άπό τό ιερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα έκτίθενται στις προθήκες τής
έπανέκθεσης τοΰ Μουσείου Βραυρώνος.
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Δέν ύπάρχουν 'ίχνη έπιχρίσματος καί βαφής.
Μ 52 (Σακκούλα: «Ειδώλια. Λούτσα.
17.10.1956», άρ. 5) - Ειδώλιο άλογου, άπο-
σπασματικά σωζόμενο. Σπασμένα είναι τό
μπροστινό τμήμα τοΰ κεφαλιοΰ, τά κάτω
άκρα τών ποδιών, τό μπροστινό άριστερά καί
τό πίσω δεξιά πόδι· πίν. 97, 160. - Μήκ. σωζ.
0,049 μ. ΰψ. σωζ. 0,051 μ. άνοιγμα διασκελι-
σμού ποδιών σωζ. 0,024 μ. πλ. κυρίως σώμα-
τος μέγ. 0,023 μ. διάμ. κυλινδρικού ποδιού
μέγ. 0,010 μ. Π: Πυ: άνοικτόφαιος (10 YR 7/2
light gray), μέ έλάχιστη ποσότητα άσημένιας
μίκας. Ε: άνοικτοκάστανος (10 YR 7/4 very
pale brown). Δέν ύπάρχουν 'ίχνη έπιχρίσμα-
τος καί βαφής. Ψηλός, πεπλατυσμένος στήν
πλάγια πλευρά του λαιμός. Λεπτό κεφάλι μέ
οξεία άπόληξη. Συμπαγής, συμμετρικά τοπο-
θετημένη, τριγωνική ούρά. Τά πόδια βρίσκον-
ται σέ άνοικτό διασκελισμό.
Μ 53 (Σακκούλα: «Ειδώλια. Λούτσα.
17.10.1956», άρ. 8α) - Ειδώλιο άλογου, άπο-
σπασματικά σωζόμενο. Σώζεται τμήμα τοΰ
ύψηλοΰ καί πεπλατυσμένου λαιμοΰ, ολόκλη-
ρο τό κυρίως σώμα καί οί ρίζες τών ύπόλοι-
πων ποδιών· πίν. 97,160. - Μήκ. σωζ. 0,067 μ.
ΰψ. σωζ. 0,055 μ. άνοιγμα διασκελισμοΰ πο-
διών ύπολ. 0,047 μ. πλ. κυρίως σώματος μέγ.
0,020 μ. Π: Πυ: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8
reddish yellow), μέ έλάχιστη ποσότητα άση-
μένιας μίκας. Ε: άνοικτός φαιοκάστανος (10
YR 6/2 light brownish gray). Δέν ύπάρχουν
ϊχνη έπιχρίσματος καί βαφής.
Μ 54 (Σακκούλα: «Ειδώλια. Λούτσα.
17.10.1956», άρ. 8β) - Κυλινδρικό πόδι ειδω-
λίου άλογου· πίν. 98, 160. - Μήκ. σωζ. 0,038.
Π: Πυ: καστανός (10 YR 5/3 brown). Ε: κα-
στανός έως καστανέρυθρος (7.5 YR 5/4
brown). Δέν ύπάρχουν 'ίχνη έπιχρίσματος καί
βαφής.

Μ 55 (Λ 21, άρ. 5) - Τμήμα 'ίσως ποδιού ειδω-
λίου ζώου (άλογου;)· πίν. 98, 160. - Ύψ. σωζ.
0,042 μ. πλ. κορμοΰ μέγ. σωζ. 0,020 μ. Π: Πυ:

'Εννιά θραύσματα (Μ 50 - Μ 58) προέρχονται άπό διάφορα μέρη ειδωλίων
άλογων. Τά ειδώλια άλογων άνήκουν σέ δύο διαφορετικούς μορφολογικούς
τύπους. Ό πρώτος τύπος εϊναι έπιμηκέστερος και πιο σχηματοποιημένος, μέ λεπτά
κυλινδρικά πόδια και ψηλόλιγνο, κωνικό κεφάλι (Μ 52 - Μ 53). Άν κρίνουμε άπό

λεπτόκοκκος, κέντρο: άνοικτός κιτρινοκά-
στανος (10 YR 6/4 light yellowish brown),
άκρες: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/8 reddish
yellow), μέ έλάχιστη ποσότητα άσημένιας μί-
κας. Ε: καστανοκίτρινος (10 YR 6/6 brownish
yellow) μέ σκασίματα. ΕΠ: λευκό. Δέν ύπάρ-
χουν ϊχνη βαφής.

Μ 56 (Σακκούλα: «24.11.1957. Ειδώλια έκ
τών έπιχώσεων μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ κυ-
κλικοΰ κτίσματος», άρ. βΐ) - Συμπαγές τμήμα
κορμοΰ ζωόμορφου ειδωλίου (άλογου;)· πίν.
98, 160. - Μήκ. σωζ. 0,047 μ. ΰψ. σωζ. 0,021 μ.
πλ. κυρίως σώματος μέγ. 0,019 μ. Λείπουν
κεφάλι, λαιμός, ούρά καί άκρα. Π: Πυ: πορώ-
δης, πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 6/6 reddish
yellow). Περιέχει άρκετή ποσότητα άσημένιας
μίκας. Ε: τό ϊδιο μέ πολλά σκασίματα. ΕΠ:
ροδόχρωμο (7.5 YR 8/4 pink). Δέν ύπάρχουν
ϊχνη βαφής.

Μ 57 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώσε-
ως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 44) -
'Άνω τμήμα ειδωλίου άλογου. Σώζεται μόνο
ό ψηλός λαιμός και ή όξεία άπόληξη τοΰ κε-
φαλιοΰ. Πεπλατυσμένη πλευρική έπιφάνεια·
πίν. 98, 160. - Ύψ. σωζ. 0,050 μ. πλ. λαιμού
μέγ. 0,011 μ. πάχ. μέγ. 0,013 μ. Π: Πυ: λεπτό-
κοκκος, ροδόχρωμος έως γκρίζος, έλαφρώς
πορώδης. Περιέχει μικρή ποσότητα άσημένιας
μίκας. Ε: πορτοκαλόχρωμη. Δέν ύπάρχουν
'ίχνη έπιχρίσματος καί βαφής.
Μ 58 (Λ 33) - Άνω τμήμα ειδωλίου άλογου.
Σώζεται μόνο ό ψηλός λαιμός καί ή όξεία
άπόληξη τού κεφαλιοΰ. Πεπλατυσμένη πλευ-
ρική έπιφάνεια. Άποκεκομμένη ή περιοχή τής
μύτης (;)· πίν. 98, 160. - Ύψ. σωζ. 0,048 μ. πλ.
λαιμού μέγ. 0,009 μ. πάχ. μέγ. 0,013 μ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορώδης, άνοικτός καστανός
μέ γκρίζο πυρήνα. Περιέχει έλάχιστη ποσό-
τητα άσημένιας μίκας. Ε: άνοικτή καστανο-
κίτρινη. Δέν ύπάρχουν ϊχνη έπιχρίσματος καί
βαφής.
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τα δύο καλύτερα σωζόμενα δείγματα (Μ 52 - Μ 53), ή ούρα φαίνεται ότι ήταν
συμπαγής, τριγωνική καί συμμετρικά τοποθετημένη, ένώ τά ψηλόλιγνα πόδια
βρίσκονται σέ άνοικτό διασκελισμό. Κα! στις δύο περιπτώσεις ό πυρήνας και ή
έπιφάνεια τοϋ πηλοϋ έχουν άνοικτό πορτοκαλί χρώμα καί περιέχουν έλάχιστη
ποσότητα άσημένιας μίκας. "Ιχνη έπιχρίσματος καί βαφής δέν ύπάρχουν. Περισ-
σότερο πορώδη πηλό καί σκούρο κόκκινο χρώμα έμφανίζει ό πυρήνας καί
ή έπιφάνεια τού Μ 56. Καί έδώ δέν ύπάρχουν ίχνη βαφής, ώστόσο σώζεται
έπίχρισμα λευκό.

Ό δεύτερος τύπος είναι συγκριτικά βραχύσωμος καί πιό φυσιοκρατικός άπό
τόν πρώτο, μέ τή σωζόμενη ούρά του νά είναι κολλημένη στο πίσω πόδι (Μ 51,
ϊσως καί Μ 50). Στό ειδώλιο Μ 51 ή ούρά είναι κολλημένη στό πίσω δεξί πόδι
καί όχι ύψωμένη, πράγμα πού μπορεί νά έρμηνευθεΐ ώς χρονολογικό κριτήριο
τό όποιο τοποθετεί τόν ίππο στις άρχές ή στά μέσα τοϋ 7ου αί. π.Χ.1471 Τά δύο
τελευταία ειδώλια άλογων έχουν διαφορετική σύσταση πηλού. Ό Μ 50 έχει
πορτοκαλόχρωμο πυρήνα, καστανοκίτρινη μέ λίγα σκασίματα έπιφάνεια καί
περιέχει μικρή ποσότητα μίκας, καθώς καί λίγα μικρά λευκά καί γκρίζα έγκλεί-
σματα μήκους περ. 0,001 μ. Φέρει λευκοκίτρινο έπίχρισμα χωρίς νά ύπάρχουν ϊχνη
βαφής. Ό Μ 51 έχει ιδιαίτερα λεπτόκοκκο πυρήνα καί έπιφάνεια πηλοϋ άνοι-
κτοΰ κιτρινωπού χρώματος μέ άνοικτές γκρίζες διαβαθμίσεις πού φαίνεται ότι
προέρχονται άπό τήν έπαφή τού άντικειμένου μέ τή φωτιά. Δέν ύπάρχουν ίχνη
έπιχρίσματος καί βαφής.

Ό Μ 57, ό όποιος προέρχεται άπό τήν έπίχωση τής βόρειας πλευράς τοϋ
ναοϋ, δέν μπορεί νά καταταχθεί σέ μία άπό τις παραπάνω κατηγορίες, άφοϋ
σώζεται μόνο ό ψηλός, όρθιος λαιμός καί ή όξεία άπόληξη τοϋ κεφαλιού του.
Τό ότι πρόκειται γιά λαιμό καί κεφάλι ϊππου καί όχι άνθρωπόμορφου ειδωλίου
ύποδηλώνεται άπό τήν πεπλατυσμένη πλευρική έπιφάνεια. Ό πυρήνας του είναι
καί αύτός λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος έως γκρίζος, έλαφρώς πορώδης. Περιέχει
μικρή ποσότητα άσημένιας μίκας, ένώ ή έπιφάνειά του είναι πορτοκαλόχρωμη.
Δέν ύπάρχουν ϊχνη έπιχρίσματος καί βαφής. Οί γκρίζες χρωματικές τονικό-
τητες ύποδηλώνουν καί έδώ καύση. Τό ϊδιο συμβαίνει καί μέ τόν Μ 58, ό όποιος
είναι ένας έπίπεδος, ψηλός, όρθιος λαιμός μέ μικρό κεφάλι πού γυρίζει έλαφρά
προς τά πίσω. Σέ γενικές γραμμές, σύσταση καί χρώματα τοϋ πηλοϋ τών ειδω-
λίων άλογων (Μ 50 - Μ 58) είναι πανομοιότυπα μέ τά άντίστοιχα στοιχεία τών
άττικών άνθρωπόμορφων ειδωλίων μέ κυλινδρικό (Μ 1 - Μ 43) καί σανιδόσχημο
(Μ 44 - Μ 47) κορμό (πρβ. Παράρτημα I, διάγραμμα 27, άρ. Μ 50 - Μ 58).

1471. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 113.
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Σέ κανένα άπό τά δείγματα ειδωλίων αλόγων δέν ύπάρχουν ένδείξεις ότι
αύτά προέρχονταν άπό τέθριππο ή άλλου είδους άρμα1472, θά μπορούσαν, λοι-
πόν, θεωρητικά νά είχαν άνατεθεΐ εϊτε ώς αύτόνομα άναθήματα εϊτε άκόμη και
ώς άλογα μαζί μέ τούς άναβάτες τους.

Ή άνάθεση πήλινων ειδωλίων άλογων στο ίερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου
κατά τόν 7ο αί. π.Χ. δέν είναι τυχαία. Έντάσσεται μέσα στό πλαίσιο τής λατρευ-
τικής πρακτικής τής Άττικής τού 7ου αί. π.Χ. Σέ όλα τά γυναικεία ιερά όπου
έχουν βρεθεί άνθρωπόμορφα χειροποίητα ειδώλια μέ κυλινδρικό κορμό κυρι-
αρχεί και ή παρουσία ομοιωμάτων μικρών άλογων. Αξίζει νά σημειωθεί ότι στό
ίερό τοϋ Διός στον Υμηττό, τοϋ όποιου ή περίοδος άκμής άνάγεται στήν πρώιμη
έποχή τοϋ Σιδήρου, έμφανίζεται μόνο ένα δείγμα ειδωλίου άλογου, καϊ αύτό
χρονολογήθηκε στον 7ο αί. π.Χ.1473 Τά χρονολογικά ύστερότερα πήλινα δείγματα
άλογων χρονολογούνται στις άρχές τοϋ 5ου αί. π. Χ., όπως δείχνει ή περίπτωση
τοϋ τετράγωνου λάκκου στήν Αγορά1474, ώστόσο τά καλύτερα καί περισσό-
τερα παράλληλα προέρχονται, όπως καί στήν περίπτωση τών άνθρωπόμορφων
ειδωλίων, άπό τούς πρωτοαττικούς άναθηματικούς άποθέτες τής Αγοράς1475,
τήν Πυρά Α τής Ελευσίνας1476, τό ίερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα1477 καί τον
δρόμο τοϋ θολωτού τάφου στό Μενίδι1478, όπου συνήθως πρόκειται γιά ομάδες
άλογων πού άποτελοϋν τέθριππα, μέ τούς ήνιόχους τους1479.

Ή άνάθεση πήλινων ειδωλίων αύτόνομων άλογων σέ ιερά δέν είναι εύκολο
νά κατανοηθεί όπως, γιά παράδειγμα, αύτή τών βοοειδών, τών αίγοειδών ή τών
χοίρων, πού μπορούν νά έρμηνευθοϋν ώς ύποκατάστατα θυσιαστήριων ζώων

1472. Λείπουν, γιά παράδειγμα, οί μικρές όπές στά πλευρά καθώς καί λείψανα τών συνδε-
τικών στελεχών μέ τά διπλανά τους άλογα.

1473. Langdon, Hymettos, σ. 70 άρ. 313 πίν. 26.

1474. Ε. Vanderpool, The Rectangular Rock-Cut Shaft. The Upper Fill, Hesperia, 15, 1946,
σ. 331 άρ. 325 πίν. 68.

1475. Burr, Proto-Attic, πίν. 82, 83 καί 86- Ceramicus Redivivus, σ. 181 είκ. 2.117. Ακόμα καί
άν δεχτούμε τήν άποψη τοΰ J. Κ. Papadopoulos δτι ό άποθέτης S 17:2 συνιστά «potters' debris»
(αύτόθι, σ. 144), δέν μπορούμε νά παραβλέψουμε τό γεγονός δτι ό συνδυασμός άγγείων πόσεως
(κυρίως σκύφων, μόνωτων κυπέλλων καί κοτύλων), χειροποίητων ειδωλίων, λύχνων καί ύφαντικών
βαριδιών, πού κυριαρχεί στόν άποθέτη, είναι τυπικός γιά τά λατρευτικά σύνολα τοΰ 7ου αι., πράγμα
πού έπιτείνεται άπό τή γειτνίαση τοΰ άποθέτη μέ τό 'Ελευσίνιο (αύτόθι, είκ. 1.4, S 17:2).

1476. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, πίν. 19 άρ. Α152-159.

1477. Mitsopoulos-Leon, Tonstatuetten, σ. 33-37 άρ. 1-11 πίν. 1.

1478. Ρ.Wolters,Vasen aus Menidi II,JdI, 14,1899, σ. 121-123 είκ. 26.

1479. R. Hägg, Gifts to the Heroes in Geometric and Archaic Greece, σέ: T. Linders -
G. Nordquist (έπιμ.), Gifts to the Gods, Proceedings of the Uppsala Symposium 1985, Uppsala
1987, σ. 95.
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ή άπαρχές1480, ώστόσο και μόνο τό γεγονός ότι σέ όλες τις περιπτώσεις έχουν
βρεθεί πάντα μαζί μέ χειροποίητα άνθρωπόμορφα τής παραπάνω κατηγορίας
ύποδηλώνει ότι ό λόγος τής άνάθεσής τους πρέπει νά σχετίζεται άμεσα μέ αύτά.
Τό σχετικό ύλικό άπό τήν Πυρά Α τής 'Ελευσίνας μέ τούς έφιππους οπλίτες1481,
τούς ίππεΐς1482 και τούς άρματηλάτες1483, άλλά καί ή παρουσία τοϋ τύπου αύτού
τών ειδωλίων άλογων στον δρόμο τοϋ θολωτού τάφου τοϋ Μενιδίου1484, ύπο-
στηρίζει τήν άποψη ότι τά ομοιώματα αύτά τών άλογων πρέπει νά σχετίζονται
άφενός μέ μάχες έφιππων πολεμιστών και άφετέρου μέ ιππικούς άγώνες1485. Τόν
7ο αί. π.Χ. έχουμε άλλωστε τή γενίκευση τής χρήσης τοϋ άλογου στον πόλε-
μο1486, ένώ άπό τήν άλλη και ή κοινωνική σημασία τοϋ ζώου αύτού κατά τήν
πρώιμη άρχαϊκή έποχή σέ πανελλήνιο έπίπεδο τονίζεται μέ τήν εισαγωγή τού
άγωνίσματος τής ιπποδρομίας κατά τήν 33η 'Ολυμπιάδα1487.

1480. Τό πρόβλημα είναι παλιό και τό έχει θίξει ήδη ό W. Η. D. Rouse, Greek Votive Offerings.
An Essay in the History of Greek Religion, Cambridge 1902, σ. 67: «Oxen, sheep, pigs and
suchlike found among the ruins of a temple may be memorials of sacrifice; but it is difficult
so to regard the riderless horse and the mare». Σέ άλλη συνάφεια άνήκει ή άναφερόμενη
άπό τόν Παυσανία (III, 20, 9) θυσία άλογου άπό τόν Τυνδάρεω, ό όποιος «έπΐ τοϋ ίππου τών
τομίων» όρκισε τούς μνηστήρες τής 'Ελένης, βλ. καί αύτόθι, σ. 298 σημ. 8. Γιά τήν προσφορά
τής άπαρχής στή θεότητα ώς πρώτης προσφοράς ένός τμήματος τής περιουσίας τών άναθετών
βλ. άναλυτικά Η. Beer, Απαρχή und verwandte Ausdrücke in griechischen Weihinschriften (διδ.
διατρ., Παν/μιο Würzburg 1914).

1481. Kokkoy-Βυριδη, Πυρές, πίν. 19 Α159.

1482. Αύτόθι, πίν. 19 Α157-158.

1483. Αύτόθι, πίν. 19 Α152-154.

1484. Βλ. σημ. 1442. Στήν περίπτωση τοΰ Μενιδίου τά ειδώλια τεθρίππων θά μποροΰσαν νά
σχετίζονται μέ τελετές ήρωολατρίας ή προγονολατρίας.

1485. Στή Βραυρώνα τουλάχιστον ύπάρχουν άρχαιολογικές ένδείξεις δτι τό άργότερο τό
500 περ. π.Χ. διεξάγονταν ιππικοί άγώνες (Mitsopoulos-Leon, Tonstatuetten, σ. 35 σημ. 184).

1486. Μ. Schäfer, Zwischen Adelsethos und Demokratie. Archäologische Quellen zu den Hippeis
im archaischen und klassischen. Athen, Quellen und Forschungen zur antiken Welt, 37, München
2002, σ. 28 κ.έ.

1487. Βλ. τήν έμπεριστατωμένη έξέταση τοΰ θέματος άπό τόν I. Α. Παπαποςτολου (Χάλκινο
ειδώλιο κελητίζοντος ιππέα στόν Θέρμο καί παραστάσεις ιππέων τοΰ τέλους τής γεωμετρικής
έποχής, ΑΕ, 140, 2001, σ. 30-36), ό όποιος έπιχειρηματολογεϊ ύπέρ μιας συμμετοχής τών ιππέ-
ων στόν πόλεμο ήδη άπό τήν ύστερη γεωμετρική έποχή και συνδέει τήν έννοια τοΰ άλογου μέ
τήν ίδέα τής νίκης (αύτόθι, σ. 39). Ή παλαιότερη άποψη γιά τήν παρουσία ειδωλίων άλογων
σέ ιερά κατά τή γεωμετρική έποχή είναι αύτή πού έκφράστηκε άπό τόν U. Sinn (Das Heiligtum
der Artemis Limnatis bei Kombothekra, AM, 96,1981, σ. 38 σημ. 57), σύμφωνα μέ τήν όποία τό
ειδώλιο τοΰ άλογου συμβόλιζε τό άληθινό άλογο άπό τό όποιο θά πήγαζε ή περηφάνια καί τό
κύρος τοΰ άναθέτη. Γενικά γιά τή σημασία τών ομοιωμάτων άλογων ώς άφιερωμάτων σέ ιερά
βλ. καί Ζ. Μπονιας, "Ενα αγροτικό 'ιερό στις Α'ιγιες Αακωνίας, Δημοσιεύματα τοϋ Αρχαιολογικού
Δελτίου, 62, Αθήνα 1998, σ. 93 σημ. 377-382 (βιβλιογραφία).
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β. Ειδώλιο πτηνού (Μ 59)

Ό Μ 59 βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναού.

Μ 59 (Λ 164, άρ. 13). Αποσπασματικά σωζό- ρικό τοϋ σώματος είναι συμπαγές. Διαστ. σωζ.

μενη σφίγγα ή περιστέρι· πίν. 98, 160. - Σώ- 0,090x0,048 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκα-

ζεται ή μία πλάγια πλευρά πού άποδίδει τίς λόχρωμος (5 YR 7/8 reddish yellow). Ε: πορ-

φτεροϋγες τοΰ ζώου. 'Υποδηλώνονται άπό τίς τοκαλόχρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow),
παράλληλες έγχάρακτες γραμμές. Τό έσωτε-

Ένα καλό παράλληλο γιά τον Μ 59 άποτελεΐ πήλινο ειδώλιο πτηνού μέ
κλειστά φτερά πάνω σέ βάθρο, τό όποιο βρέθηκε στήν Πυρά Α τοϋ τελεστηρί-
ου τής Ελευσίνας, ή όποία χρονολογείται στον 7ο αί. π.Χ.1488

Πίνακας (;) (Μ 60)

Ό Μ 60 βρέθηκε στίς 14.-19.8.1957 στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Μ 60 (Σακκούλα: «Λούτσα, 14.-19. 8. 1957) - Φέρει ικανή ποσότητα άσημένιας μίκας καί

Γωνιακό θραΰσμα πήλινου πλακιδίου μέ ύπερυ- λίγα άσβεστολιθικά έγκλείσματα μήκ. 0,002 μ.

ψωμένο, βαθμιδωτό πλαίσιο καί στίς δύο σωζό- Ε: ροδόχρωμος (7.5 YR 7/4 pink). ΕΠ: λευκο-

μενες πλευρές του, 'ίσως πίνακα· πίν. 98, 160. - πράσινο (2.5 Υ 8/2 pale yellow), σποραδικά

"Υψ. σωζ. 0,013 μ. πλ. α' πλευράς σωζ. 0,089 μ. πλ. σωζόμενο. Δ: 'ίχνη καστανοκίτρινης (10 YR 5/6
β' πλευράς σωζ. 0,085 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, yellowish brown) Β.
πορτοκαλόχρωμος (7.5 YR 7/6 reddish yellow).

Ό Μ 60 συνιστά γωνιακό θραύσμα μικρού άναθηματικοΰ ορθογώνιου καί
έπίπεδου πήλινου άντικειμένου μέ ιδιαίτερα πλατύ άνυψωμένο πλαίσιο, πού
θεωρητικά θά μπορούσε λόγω σχήματος νά άνήκει είτε σέ μικρό άναθηματικό
πίνακα εϊτε σέ βάση πήλινου ομοιώματος τεθρίππου. Ή δεύτερη περίπτωση
ώστόσο άποδυναμώνεται άπό τό γεγονός ότι οί βάσεις πήλινων ομοιωμάτων
τεθρίππων δέν φέρουν τόσο πλατύ πλαίσιο (περιχείλωμα) όσο τό δείγμα άπό
τή Λούτσα1489. Άπό τήν άλλη μεριά ό Μ 60 διαφέρει τυπολογικά καϊ άπό τά
γνωστά παραδείγματα άττικών άναθηματικών πινάκων τής άρχαϊκής έποχής,
άφοϋ αύτά άποτελούνται συνήθως άπό άπλές έπίπεδες πλάκες πού φέρουν
γραπτά θέματα1490. Έξαίρεση στον κανόνα φαίνεται νά άποτελεΐ ένας πρόσφα-

1488. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 214 πίν. 19 άρ. Α 162, τό όποιο θεωρείται δτι άκολουθεΐ τήν
ύστερογεωμετρική παράδοση (αύτόθι, σ. 114 σημ. 315).

1489. Πρβ., γιά παράδειγμα, Burr, Proto-Attic, σ. 617 κ.έ. είκ. 84 (Αγορά).

1490. Γιά τόν 7ο αί. π.Χ. πρβ. τούς πίνακες άπό τήν Πυρά Α τοΰ ίεροΰ τής Δήμητρας καί τής
Κόρης στήν 'Ελευσίνα, Κοκκου-Βυριδη (Πυρές, σ. 97 κ.έ. πίν. 9-11) καί άπό τόν λεγόμενο πρωτο-
αττικό άναθηματικό άποθέτη στήν Αγορά τών Αθηνών, Burr, Proto-Attic, σ. 604 κ.έ. είκ. 72-74·
γιά τόν 6ο αί. π.Χ. πρβ. τά δείγματα άπό τίς Πυρές Β καί Γ τοΰ έλευσινιακοΰ ίεροΰ, Κοκκου-Βυριδη,
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τα δημοσιευμένος πίνακας του 7ου αί. π.Χ. άπό τήν περιοχή τής άθηναϊκής
Αγοράς1491, ό όποιος όμως σέ καμία περίπτωση δέν έμφανίζει τό πλατύ περιχεί-
λωμα τού Μ 60. Τυπολογική ομοιότητα μέ τό δείγμα άπό τή Λούτσα παρου-
σιάζει ένας πλήρως σωζόμενος κρητικός ορθογώνιος πίνακας άπό τή Μαθιά
Πεδιάδας στούς Άρκάδες1492, ό όποιος φέρει πλαίσιο παρόμοιο μέ τό δικό μας
καί πλαστική μορφή όρθιας γυναίκας μέ ύψωμένα χέρια. Τό παράδειγμα είναι
βέβαια μεμονωμένο καί άπό διαφορετική περιοχή, ώστόσο ή τυπολογική σχέση
ύποδηλώνει ότι ό Μ 60 μπορεί νά άνήκει σέ πίνακα.

Σφονδύλι (Μ 61)

Τό σφονδύλι Μ 61 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Μ 61 (Λ 29) Πήλινο σφονδύλι κωνοειδές κοκκος, πολύ ανοικτός πορτοκαλόχρωμος.

(truncated cone)· πίν. 99, 161 - Ύψ. σωζ. Ε: φαιοκίτρινη. Μελανό γάνωμα έσωτερικά

0,026 μ. διάμ. άνω πλευράς 0,019 μ. διάμ. κάτω (;) καί έξωτερικά. Δ: ζώνη άκτινωτοΰ κοσμή-

πλευράς 0,034 μ. διάμ. οπής γιά τό στέλεχος ματος. Κάτω επιφάνεια βάσης, γύρω άπό τήν

τού άδραχτιού 0,007 μ. Βάρος 32,95 γραμ- οπή: σώζονται οί έγχαράξεις άπό τις άνατο-

μάρια. Κατακόρυφη διάτρηση. Π: Πυ: λεπτό- μικές λεπτομέρειες ύδρόβιων πτηνών.

Στοιχεία γιά τή χρονολόγηση τοϋ Μ 61 μπορούν νά εξαχθούν τόσο άπό τό
σχήμα όσο καί άπό τή διακόσμησή του. Ή ζώνη τοϋ άκτινωτοΰ κοσμήματος
παραπέμπει στό στύλ τής πρωτοαττικής περιόδου, ύποδεικνύοντας έτσι μιά
γενική χρονολόγηση μέσα στόν 7ο αι. π.Χ., ϊσως μάλιστα στά τέλη του, άφού
ένα καλό παράλληλο ώς προς τό κωνοειδές σχήμα καί τή διακόσμηση τής κάτω
έπιφάνειας μέ τις παραστάσεις τών ύδρόβιων πτηνών άπαντά σέ ένα άνάλογο
σφονδύλι άπό τό ίερό κορυφής στό Κιάφα Θίτι, τό όποιο χρονολογήθηκε στόν
πρώιμο 6ο αί. π.Χ.1493

Τά σφονδύλια ώς βαρίδια διαφόρων σχημάτων τά όποια άποσκοποϋν στήν
έπιτάχυνση τής περιστροφικής κίνησης πού δίνουν τά δάκτυλα τής γυναίκας πού
γνέθει στο άδράχτι ύπάρχουν ήδη άπό τή νεολιθική έποχή, άποτελώντας ένα άπό

Πυρές, σ. 101 κ.έ. πίν. 45-46. Γενικά γιά τήν άρχαϊκή έποχή στήν Αττική πρβ. τούς άναθηματικούς
πίνακες άπό τό ίερό τής Αθηνάς στό Σούνιο σέ: Σταης, Σουνίου άνασκαφαί, σ. 208 κ.έ. είκ. 19,
καί τή βόρεια κλιτύ τής Ακρόπολης τών Αθηνών C. Roebuck, Pottery from the North Slope of
the Acropolis, 1937-1938, Hesperia, 9, 1940, σ. 164 κ.έ. είκ. 14 άρ. 25-27. Γιά τήν εικονογραφία
τών άναθηματικών πινάκων τής Αττικής κατά τήν άρχαϊκή καί κλασική έποχή βλ. Karoglou,
ο.π. (σημ. 728).

1491. Ceramicus Redivivus, σ. 182 είκ. 2.118, κάτω άριστερά (άποθέτης S 17:2).

1492. D. Levi, Arkades. Una città cretese all'alba délia civiltà ellenica, ASAtene, X-XII, 1927-
1929, Bergamo 1931, σ. 621 είκ. 654· Αλέξιου, ο.π. (σημ. 1458), σ. 284,292 πίν. ΙΓ' είκ. 3.

1493. Kiapha Thiti IUI, σ. 53 κ.έ. άρ. GA 213 πίν. 6 άρ. 213, μέ παράλληλα.
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τα χαρακτηριστικότερα αρχαιολογικά τεκμήρια ύφαντικής δραστηριότητας1494. Ή
παρουσία ένός σφονδυλιοϋ ώς άναθήματος σέ ίερό δέν έκπλήσσει, άφοϋ τά σφον-
δύλια, ώς γυναικεία έργαλεΐα1495, άποτελοϋσαν συχνά τόσο κτερίσματα σέ γυναι-
κείες ταφές όσο καί άναθήματα σέ ιερά γυναικείων θεοτήτων1496. Ή σύνδεση τής
Αρτέμιδος τήν έποχή αύτή μέ τήν ύφαντική τέχνη έπιβεβαιώνεται άπό τόν "Ομη-
ρο, στά έπη τοϋ όποιου ή θεά χαρακτηρίζεται ώς χρυσηλάκατος1497.

Λυχνάρι (Μ 62)

ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ HOWLAND ΑΡ. 11

(Μ 62)

Ό Μ 62 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ

Μ 62 (Λ 65, 67, 71, 72, 76, άρ. 1) - Αποσπα-
σματικά σωζόμενο άνοικτό λυχνάρι μέ κά-
θετη ταινιωτή λαβή, κεντρικό διάτρητο σω-
ληνωτό στέλεχος καί διάτρητο πυθμένα τοϋ
τύπου Howland 10 και 11- πίν. 99, 161. - Ύψ.
σωζ. 0,039 μ. (μέ σωζόμενο ΰψος κάθετης
λαβής) 0,025 μ. (χωρίς τή λαβή) διάμ. χείλ.
0,080 μ. διάμ. βάσ. 0,068 μ. μήκ. συνολικό
0,122 μ. Συναπαρτίζεται άπό πέντε τεμάχια.
Πλατύ έπίπεδο περιχείλωμα, έλαφρά προεξέ-
χον. Πεπλατυσμένο σώμα μέ καμπύλο προ-

φίλ. Βάση έπίπεδη. Ό κεντρικός σωληνίσκος
εΐναι σπασμένος, ένώ άρχικά 'ίσως ύπερέβαινε
τό ΰψος τοΰ λυχναριοΰ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
άνοικτοκάστανος έως άνοικτός γκρίζος (10
YR 6/2 light brownish gray), σέ κάποια σημεία
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 6/8 reddish yellow).
Περιέχει άρκετή ποσότητα άσημένιας μίκας.
Ε: άνοικτός γκρίζος (10 YR 7/2 light gray).
Β: "Ιχνη μελανής (5 YR 2.5/1 black) βαφής
ιδιαίτερα στήν περιοχή τής λαβής καί τοϋ περι-
χειλώματος.

Ό Μ 62 έχει όλα τά χαρακτηριστικά τοϋ τύπου 11 τού Howland πλήν τής ται-
νιωτής λαβής, ή όποία στά τρία άποσπασματικά σωζόμενα δείγματα αύτοϋ τοΰ
τύπου τής Αγοράς δέν έχει δυστυχώς σωθεί1498. Πιστεύοντας ότι ό τύπος δέν έφε-
ρε λαβή, ό Howland θεώρησε ότι ή κεντρική οπή άποσκοπούσε στό βολικότερο
πιάσιμο καί στήν άσφαλή μεταφορά τοϋ λυχναριοΰ1499, άποψη πού πρέπει τώρα
μάλλον νά άναθεωρηθει. "Οπως ύποστήριξε ό ίδιος μελετητής, τό κεντρικό άνοιγ-
μα θυμίζει περισσότερο, σέ μικρογραφία, τό κεντρικό άνοιγμα τών μεγάλων λα-

1494.1. Τζαχιλη, Ύφαντική και υφάντρες στο προϊστορικό Αιγαίο. 2000-1000 π.Χ., Ηράκλειο
1997, σ. 120 κ.έ., μέ βιβλιογραφία.

1495. Γιά τή σύνδεσή τους μέ τόν κόσμο τής γυναίκας κατά τήν άρχαιότητα βλ. Krön,
Frauenfeste, σ. 631 σημ. 103.

1496. Kiapha Thiti IUI, σ. 80 σημ. 53 (βιβλιογραφία)· Dillon, Girls, σ. 14.

1497. Ίλιάδα, Υ, 70-71· 'Οδύσσεια, δ, 122.

1498. Agora IV, σ. 24 κ.έ. άρ. 68-70 πίν. 31. Ή λαβή τοΰ Μ 62 θυμίζει τις ταινιωτές λαβές τοΰ
όμόχρονου τύπου άρ. 10, βλ. αύτόθι, σ. 22 κ.έ. άρ. 66,67 πίν. 31.

1499. Αύτόθι, σ. 24.
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τρευτικών λυχναριών του τύπου 8, στοιχείο πού ύπαινίσσεται μια λατρευτική λει-
τουργία και για τόν δικό μας τύπο. Τό καλύτερο παράλληλο τού Μ 62 βρέθηκε
στό πηγάδι 114:1 τής Αγοράς καί χρονολογείται στόν 7ο αί. π.Χ.1500

Τά λυχνάρια άποτελούν ενα συχνό εύρημα στά ιερά καλύπτοντας χρονο-
λογικά όλο τό διάστημα άπό τήν άρχαϊκή έως τή ρωμαϊκή έποχή1501. Ελλείψει
σαφών άρχαιολογικών δεδομένων, είναι στήν πλειονότητα τών περιπτώσεων
δύσκολο νά πει κανείς άν αύτά τά σκεύη φωτισμού άποτελοϋσαν άπλώς μέρος
τού φωτιστικού έξοπλισμοϋ τού σκοτεινού έσωτερικού τών ναών1502 ή άν
άποτελούσαν αύτοτελή άναθήματα στά ιερά1503. Στήν περίπτωση τού ιερού τής
Αρτέμιδος Ταυροπόλου ή άβεβαιότητα αύτή ισχύει ιδιαίτερα γιά τά κλασικά
καί έλληνιστικά λυχνάρια Μ 73 - Μ 75, στά όποια δέν έχουν σωθεί 'ίχνη καύσης,
δηλαδή χρήσης. Αντίθετα, τά άρχάίκά λυχνάρια Μ 71 καί Μ 72 φέρουν έντονα
'ίχνη καύσης, ύποδηλώνοντας έτσι ότι δέν άποτελοϋσαν άναθήματα άλλά ότι
χρησίμευαν εϊτε γιά τόν φωτισμό τοϋ ίεροϋ εϊτε γιά τήν άσκηση κάποιας τελε-
τουργικής πράξης όπου ήταν άπαραίτητη ή φωτιά ή τό φώς.

ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΕΑΤΙΤΗ

Σφραγίδα νησιωτικού τύπου άπό μαλακό λίθο (πράσινο στεατίτη) (Μ 63)

Ό Μ 63 είναι νέο εύρημα. Βρέθηκε τό 1994 κατά τή διάρκεια καθαρισμών
τής Β ' 'Εφορείας στή νότια πλευρά τού ναοϋ.

Μ 63 (Κουτί: «Λούτσα. Καθαρισμός ναοΰ τό έκμαγείο καί τό αποτύπωμα τής σφραγίδας
Ταυροπόλου, 1994») - Στρογγυλή, έπίπεδη πάνω σέ πλαστελίνη. Στό άποτύπωμα τό ζώο
σφραγίδα μέ κεντρική παράσταση τετράποδου κινείται άντίθετα.
ζώου· πίν. 162 - Διαμ. 0,013 μ. Απεικονίζεται

1500. Αύτόθι, σ. 24 άρ. 69 πίν. 3,31.

1501. Μ. Ρ. Nilsson, Lampen und Kerzen im Kult der Antike, OpArch, 6,1950, σ. 100 κ.έ., καί
Simon, Votive Offerings, σ. 331 κ.έ., σ. 337, δπου τονίζεται ή έντονη παρουσία τους σέ ιερά Δήμη-
τρας κατά τήν κλασική καί τήν έλληνιστική έποχή λόγω τής σημασίας πού είχε ή φωτιά καί τό
φώς στήν άσκηση τής λατρείας αύτής τής θεότητας.

1502. Άν κρίνουμε άπό τις γραπτές πηγές, φαίνεται δτι τουλάχιστον στό β ' μισό τοΰ 5ου αί.
π.Χ. λυχνάρια έκαιγαν σίγουρα μέσα στούς ναούς. Άπό τόν Θουκυδίδη (IV, 133) γνωρίζουμε
δτι ένα λυχνάρι στάθηκε ή αιτία γιά νά καεί τό 423 π.Χ. τό 'Ηραίο τοΰ Άργους- πρβ. και Simon,
Votive Offerings, σ. 337 σημ. 5.

1503. Πρβ., γιά παράδειγμα, τήν άμφιταλαντευόμενη γνώμη τής Η. Lauter-Bufe (Die
klassisch-hellenistische Phase auf Kiapha Thiti, σέ: Kiapha Thiti. Ergebnisse der Ausgrabung III
2, Eisenzeit, MarbWPr 1989, Marburg 1990, σ. 67) γιά τήν παρουσία λυχναριών στό ύστεροκλα-
σικό ιερό στό Κιάφα Θίτι καί τής Κοκκου-Βτριδη (Πυρές, σ. 97) γιά τήν παρουσία λύχνων στις
άρχαϊκές πυρές τής Ελευσίνας.
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Τό διακοσμητικό θέμα της σφραγίδας εΐναι κοινό σέ όλες τις φάσεις τών νη-
σιωτικών σφραγιδολίθων1504.

Περίοδος 6 "Υστερη αρχαϊκή/πρώιμη κλασική έποχή
ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

Κάτοπτρα (Μ 64 - Μ 65)

Οί Μ 64 καί Μ 65 βρέθηκαν στή νότια πλευρά τοϋ ναοϋ.

Μ 64 - Μ 65 (Λ 196) - Σχεδόν ακέραια σωζό- β) άπό ένα κεντρικό έπίμηκες πεπλατυσμένο

μενη λαβή καί συναπτόμενο τμήμα του κυρίως ορθογώνιο στέλεχος μήκους 0,47 μ. πλάτους

δίσκου έπίπεδου κατόπτρου (Μ 64) καί μή άπό 0,048 έως 0,050 μ. καί πάχους 0,006 μ.,

συναρμόζον θραΰσμα ϊσως τοΰ ίδιου δίσκου καί γ) άπό ένα κυκλικό δισκίο στήν άπόληξη

(Μ 65)· πίν. 100,162. - Ύψ. σωζ. συνολ. θραύ- τής λαβής, άποκεκομμένο στό άκρο του διαμ.

σματος Μ 64 0,208 μ. Συγκολλημένο άπό έννιά ύπολ. 0,032 μ. καί πάχους 0,002 μ. Τό τμήμα

τεμάχια. Ή λαβή άπαρτίζεται άπό τρία μέρη: τοΰ κυρίως κυκλικοΰ σώματος πού σώζεται

α) άπό ένα ορθογώνιο έλασμα μήκους 0,102 είναι πολύ μικρό, άρκετό δμως γιά νά δείξει δτι
μ. καί πλ. άπό 0,024 μ. έως 0,032 πάχ. 0,006 μ., ολόκληρο τό κάτοπτρο χύθηκε μονοκόμματα,

άποκεκομμένο ώστόσο στίς εξωτερικές του "Ιχνη διακόσμησης δέν ύπάρχουν πουθενά. Ύψ.
άκρες, στο σημείο τής ένωσης μέ τόν δίσκο, σωζ. θραύσματος Μ 65 0,064 μ. πάχους 0,002 μ.

Ό τύπος τοϋ χάλκινου κατόπτρου πού έκπροσωπεΐ ό Μ 64 άνήκει στήν
όμάδα ΑΙ τών έπίπεδων κατόπτρων (Flach-Spiegel) πού διέκρινε ή Petra
Oberländer. Χαρακτηριστικά τής ομάδας αύτής είναι ή τριμερής διάταξη τής
λαβής, πού άποτελεΐται άπό τετράγωνο πού τήν ένώνει μέ τόν κυρίως δίσκο, τό
έπίμηκες ορθογώνιο κεντρικό έλασμα καί τήν άπόληξη τής λαβής, ή όποία επα-
ναλαμβάνει σέ σμίκρυνση τό σχήμα τοϋ κυρίως δίσκου1505.

Κατά τήν Oberländer, ό τύπος έμφανίζεται πρώτη φορά πρίν άπό τά μέσα
τού 6ου αί. π.Χ. στήν Πελοπόννησο καί ή διάρκεια χρήσης του φτάνει μέχρι
τά τέλη τοΰ ϊδιου αιώνα. Σύμφωνα μέ στυλιστικά κριτήρια ή έπιμήκυνση τής
λαβής, όπως αύτή παρουσιάζεται στο δείγμα άπό τή Λούτσα, ίσως άποτελεΐ

1504. J. Boardman, Island Gems. A Study of Greek Seals in the Geometric and Early Archaic
Periods, London 1963, σ. 30 κ.έ. Γιά τήν παράσταση πρβ. κάτι σάν Ch. Blinkenberg, Lindos.
Fouilles de l'Acropole 1902-1914.1. Les petits objets, Berlin 1931, πίν. 61 άρ. 1445 (Λίνδος).

1505. Oberländer, Handspiegel, σ. 17 («erste Gruppe der Flach-Spiegel»), "Ιχνη διακόσμησης ή
κάποιας έγχάρακτης έπιγραφής δέν έχουν σωθεί στό δείγμα άπό τό ίερό τής Αρτέμιδος Ταυρο-
πόλου. Τά ύψηλά χάλκινα πλαίσια τοΰ έπιμήκους τμήματος τής χειρολαβής άφήνουν ώστόσο νά
έννοηθέί δτι άρχικά αύτά κοσμοΰνταν μέ άνάγλυφα πλακίδια άπό τό ϊδιο ή άπό διαφορετικό ύλικό.
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χρονολογική ένδειξη καί μέ αύτόν τον τρόπο τοποθετεί τό κάτοπτρο στό τέλος
του 6ου αί. π.Χ.1506, άν καί σέ μία τουλάχιστον περίπτωση ό τύπος φαίνεται ότι
ήταν σέ χρήση έναν αιώνα σχεδόν άργότερα: Ένα παρόμοιο άκέραιο χάλκινο
κάτοπτρο συνολικού ύψους 0,338 μ. καί διαμέτρου δίσκου 0,167 μ. άπό τό δυ-
τικό νεκροταφείο τής Ελευσίνας προέρχεται άπό ταφικό σύνολο τοϋ β' μισού
τοϋ 5ου αί. π.Χ.1507

Στήν έργασία της γιά τά άρχαΐα έλληνικά κάτοπτρα ή Oberländer ύποθέτει
-μέ βάση κυρίως στατιστικά δεδομένα- ότι όλα τά έπίπεδα κάτοπτρα μέ τήν
παραπάνω τριμερή διάταξη τής χειρολαβής (τύπος ΑΙ) κατασκευάστηκαν στήν
Κόρινθο1508. Άν ή διαπίστωση αύτή έχει κάποια ισχύ γιά τό κάτοπτρο άπό τή
Λούτσα, τούτο μπορεί νά άποφασιστεΐ μόνο μέ τή συγκριτική μελέτη τών άνα-
λύσεων τοϋ μετάλλου τών κατόπτρων τών διαφόρων περιοχών μεταξύ τους, ή
όποία μέχρι στιγμής δέν έχει πραγματοποιηθεί. Συνεπώς, περιοριζόμαστε πρός
τό παρόν στήν άναζήτηση τών καλύτερων μορφολογικών παραλλήλων πρός τό
κάτοπτρο Μ 64/65, τά όποια προέρχονται άπό τήν Κόρινθο καί τή Ναύπακτο
καί χρονολογήθηκαν στά τέλη τοϋ 6ου αί. π.Χ.1509

Μιά άπό τις κυριότερες χρήσεις τών χάλκινων κατόπτρων άπό τόν 6ο αί.
π.Χ. καί έξής ήταν αύτή τοϋ άναθήματος σέ ιερά1510. Τό γεγονός ότι χάλκινα

1506. Αύτόθι, σ. 19.

1507. Μυλωνάς, Αυτικον νεκροταφεΐον Έλενσίνος Α, σ. 53 άρ. Βμ-χ2 πίν. 209α. Πρόκειται γιά
τήν Πυρά Βμ, ή όποία, πέρα άπό τό κάτοπτρο, περιείχε δύο έρυθρόμορφες πυξίδες μέ παραστά-
σεις έπαυλίων μαζί μέ τά έπίσης γραπτά πώματά τους, τις όποιες ό Γεώργιος Μυλωνάς χρονο-
λόγησε στό β' μισό τού 5ου αί. π.Χ. (αύτόθι, σ. 50 κ.έ., ιδιαίτερα σ. 53 [Βμ-άρ. 70,71], Τά συνευ-
ρήματα δέν είναι βέβαια πολλά ούτε ποικιλόμορφα, επαρκούν ώστόσο γιά έναν τυπολογικό καί
στυλιστικό προσδιορισμό).

1508. Oberländer, Handspiegel, σ. 18 («gibt es heute keinen Zweifel, in Korinth das Zentrum
der Spiegelproduktion dieses Typus anzusetzen»), Ή Oberländer (αύτόθι, σ. 8 κ.έ.) συγκέντρωσε
συνολικά 23 παραδείγματα αύτής τής ομάδας κατόπτρων (σέ αύτά πρέπει νά προστεθεί τό κάτο-
πτρο άπό τό δυτικό νεκροταφείο τής Ελευσίνας): Τέσσερα άπό αύτά βρέθηκαν στήν Κόρινθο, ένα
στό ίερό τής "Ηρας Λιμενίας στήν Περαχώρα, ένα στήν 'Ερέτρια, ένα στό Πτώον στή Βοιωτία, ένα
στήν 'Ολυμπία, ένα στή Ναύπακτο, δύο φέρουν τήν ένδειξη «άπό τήν Ελλάδα», ένα προέρχεται
άπό ύστεροαρχάίκό ταφικό σύνολο στόν ταφικό τύμβο Muschovitza Mogila κοντά στό Duvanlij
(νότια Βουλγαρία), ένώ τέλος σέ ένδεκα δείγματα ή προέλευση εΐναι άγνωστη. Δέν είναι ώστόσο
γνωστό κατά πόσο οί τυπολογικές αύτές άντιστοιχίες ισχύουν καί γιά τή σύσταση τών μετάλλων
τους, πράγμα πού θά έπρεπε νά έρευνηθεί προτού άποφανθούμε οριστικά γιά ένδεχόμενα τοπικά
έργαστήρια κατασκευής κατόπτρων. "Ετσι, γιά παράδειγμα, είναι άγνωστο κατά πόσο τό σχετικό
κάτοπτρο πού βρέθηκε στή νότιο Βουλγαρία, δηλαδή στόν θρακικό/σκυθικό χώρο, είναι εισαγωγή
ή άπομίμηση, άν καί εϊτε στή μιά εϊτε στήν άλλη περίπτωση άποτελεΐ ένδειξη τής έλληνικής έπίδρα-
σης στόν γεωγραφικό αύτό χώρο ('ίσως μέσω τών έλληνικών άποικιών τής Μαύρης Θάλασσας).

1509. Αύτόθι, σ. 11 κ.έ. άρ. 9-10.

1510. Simon, Votive Offerings, σ. 221.
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κάτοπτρα έχουν βρεθεί σέ άρχαϊκά καί πρώιμα κλασικά ιερά διαφορετικών θεο-
τήτων1511 ύποδηλώνει οτι τελετουργική πράξη τής άνάθεσης ένός χάλκινου κα-
τόπτρου σέ μιά θεότητα δέν εΐχε σχέση τόσο μέ τή θεότητα στήν όποία αύτό
άπευθυνόταν, όσο κυρίως μέ τό πρόσωπο στον όποιο άρχικά άνήκε ό καθρέ-
φτης. Οί σωζόμενες άναθηματικές έπιγραφές στά κάτοπτρα αύτής τής περιόδου
άφήνουν νά έννοηθει ότι τά πρόσωπα αύτά ήταν κυρίως γυναικείου φύλου1512.
Άπό τήν κατάσταση εύρεσής τους στά ιερά -συνήθως βρίσκονται σέ άποσπα-
σματική κατάσταση- δέν μπορεί νά άποδειχτει άν τά χάλκινα κάτοπτρα αφι-
ερώνονταν άκέραια ή σπάζονταν σκόπιμα. Άν κρίνουμε πάντως άπό τά μέχρι
στιγμής δεδομένα άπό τό ίερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα1513, πιθανότερη
φαίνεται νά είναι ή πρώτη περίπτωση. Γάντζοι1514 καί όπές άναρτήσεων1515 δεί-
χνουν ότι τά χάλκινα κάτοπτρα άναρτώνταν εϊτε ώς έφάπαξ, προσωπικά άνα-
θήματα στόν ναό (όπως σίγουρα συνέβαινε στίς περιπτώσεις τών ένεπίγραφων
άναθέσεων) εϊτε προσωρινά στίς άποθήκες του γιά νά ξαναχρησιμοποιηθούν
άπό άλλα άτομα. Στή δεύτερη περίπτωση ό καθρέφτης θά πρέπει μάλλον νά
άποτελούσε φορέα μαγικών δυνάμεων, πού μεταβιβαζόταν στον έκάστοτε ιδιο-
κτήτη του κατά τή διάρκεια τών τελετουργικών πράξεων1516.

1511. Όπως, για παράδειγμα, στά ιερά τής Αρτέμιδος Όρθιας στή Σπάρτη και Βραυρωνίας
στήν άνατολική Άττική, τής Αθηνάς Χαλκιοίκου στή Σπάρτη καί στήν Ακρόπολη τών Αθηνών,
τής Ήρας στό Άργος καί στήν Περαχώρα, τοϋ Απόλλωνος στό Κούριον τής Κύπρου καί τοΰ
Απόλλωνος Μαλεάτα στήν Έπιδαυρία ή τοΰ ίεροΰ τοΰ Διός στή Δωδώνη, βλ. βιβλιογραφικές
ένδείξεις σέ Simon, Votive Offerings, σ. 218 κ.έ. Χάλκινα κάτοπτρα δημοσιεύτηκαν πρόσφατα καί
άπό τό ίερό τής Αρτέμιδος στήν "Εφεσο: G. Klebinder-Gauss, Bronzefunde aus dem Artemision
von Ephesos. Forschungen in Ephesos XII/3, Wien 2007, σ. 169,271 άρ. 886-887 πίν. 85-86.

1512. Όπως, γιά παράδειγμα, ή Ηίπυλλα στή Βραυρώνα, Simon (Votive Offerings, σ. 219 άρ.
9) και ή Πολυξένα στή Δωδώνη (αύτόθι, σ. 219 άρ. 12). Περαιτέρω παραδείγματα συγκεντρω-
μένα σέ: V. Kron, Priesthoods, Dedications and Euergetism. What Part Did Religion Play in the
Political and Social Status of Greek Woman?, σέ: P. Hellström - Β. Alroth (έπιμ.), Religion and
Power in the Ancient Greek World, Upsalla 1996, σ. 159 σημ. 90· Dillon, Girls, σ. 13. Άκόμη καί
στήν περίπτωση τοΰ ταφικοΰ κτερίσματος άπό τήν Πυρά Βμ τοϋ δυτικοΰ νεκροταφείου τής
'Ελευσίνας φαίνεται δτι τό χάλκινο κάτοπτρο προέρχεται άπό γυναικεία ταφή. Πρβ. Μυλωνάς,
Δυτικόν νεκροταφεϊον Έλευσϊνος Β, σ. 297, δπου, μολονότι άναφέρεται ή προσωπική έκτίμηση
τοΰ άνασκαφέα χωρίς νά προηγηθεί άνθρωπολογική άνάλυση τοΰ σκελετοΰ (αύτόθι: «Τά κάτο-
πτρα βεβαίως χαρακτηρίζουν ταφάς γυναικών»), ή πιθανότητα -λόγω τών συνευρημάτων- νά
πρόκειται δντως γιά γυναίκα είναι μεγάλη.

1513. Παπαδημητρίου, Ταυροπόλος Β, σ. 45 πίν. 11α, κατά χώραν, μέ άκέραια σωζόμενο δί-
σκο (Βραυρώνα).

1514. Oberländer, Handspiegel, σ. 8 άρ. 1.

1515. Αύτόθι, σ. 10 άρ. 6· σ. 13 άρ. 12.

1516. Ή άνυπαρξία τοΰ χάλκινου κατόπτρου τοΰ τύπου ΑΙ τής Oberländer -μέχρι στιγμής-
άπό οικιστικά σύνολα τής περιόδου ύποδηλώνει δτι τουλάχιστον τό χάλκινο κάτοπτρο αύτοΰ
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ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΗΛΟ

Ειδώλιο (Μ 66)

Ό Μ 66 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Μ 66 (Λ 188) - Κάτω τμήμα ειδωλίου ένθρο- 163. - Ύψ. σωζ. 0,055 μ. πλ. σωζ. 0,044 μ. πάχ.
νης γυναικείας μορφής. Σώζεται τμήμα τών σωζ. 0,034 μ.
γονάτων καί τών ποδιών τής μορφής· πίν. 100,

Ό Μ 66 άποτελεΐ τή μοναδική μέχρι στιγμής μαρτυρία ότι στο ίερό τής
Ταυροπόλου άνατίθενταν γυναικεία ειδώλια τοϋ καθιστοϋ τύπου. Μιά χρονο-
λόγηση άνάμεσα στά 520 καί στά 480 π.Χ. είναι άρκετά πιθανή1517.

Λυχνάρι (Μ 67)

Ανοικτό λυχνάρι τοϋ τύπου Howland άρ. 16 Β (Μ 67)

Ό Μ 67 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Μ 67 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τής έπιχώ- διάμ. χείλ. περ. 0,080 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,

σεως τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 46) άνοικτόφαιος (10 YR 7/1 light gray), μέ μικρή

Θραΰσμα έπίπεδου, προεξέχοντος χείλους ποσότητα άσημένιας μίκας. Ε: πορτοκαλό-

καί καμπύλου τοιχώματος άνοικτοΰ λυχνα- χρωμος (7.5 YR 6/6 reddish yellow). EE: 'ίχνη

ριοΰ- πίν. 100, 163. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,016 μ. καύσης στόν πυθμένα του.

Τό θραύσμα Μ 67 άνταποκρίνεται μορφολογικά στόν τύπο 16 Β τοϋ
Howland, ό όποιος άποτελεΐ τήν άθηναϊκή παραλλαγή τοϋ τύπου 16 Α καί κα-
λύπτει χρονολογικά τήν περίοδο άπό τό δ' τέταρτο τού 6ου αί. π.Χ. μέχρι τό
480 π.Χ.1518 Ένα πολύ καλό παράλληλο προέρχεται άπό τήν κατώτερη έπίχωση
τοϋ άποθηκευτικοϋ άποθέτη (storage cellar) J 18:4 τής Αγοράς καί χρονολογή-
θηκε στό δ' τέταρτο τοϋ 6ου αί. π.Χ.1519

τοΰ τύπου δέν φαίνεται νά άποτελοΰσε άντικείμενο κατασκευασμένο άποκλειστικά γιά καλλω-
πιστική χρήση.

1517. Mitsopoulos-Leon, Tonstatuetten, σ. 161 σημ. 669. Γιά τό προφίλ τών γονάτων πρβ.
κάτι σάν αύτόθι είκ. 2 άρ. 437.

1518. Agora IV, σ. 31.

1519. Αύτόθι, σ. 32 άρ. 94 είκ. 4 καί 32.
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Περίοδος 7 Ώριμη κλασική έποχή
ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΗΛΟ

Έπίνητρο (Μ 68)

Ό Μ 68 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Μ 68 (Λ 116) - Θραΰσμα κυρτοΰ τοιχώμα-
τος έρυθρόμορφου έττινήτρου· πίν. 101, 163.
- "Υψ. μέγ. σωζ. 0,049 μ. διάμ. κυμαίνεται με-
ταξύ 0,120 και 0,180 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος,
άνοικτοκάστανος. Ε: τό ϊδιο έως άνοικτός
κίτρινος. EE: μελανοκάστανο γάνωμα έσω-
τερικά, άμελώς περασμένο μέ τό πινέλο. Δ:
έξωτερικής έπιφάνειας: οριζόντια ταινία στή
βάση μέ ιωνικά ώά σέ έρυθρόμορφη τεχνική.

Ό Μ 68 αντιπροσωπεύει τό σχήμα τοϋ έπινήτρου. Σέ πολλέο περιοχές τής
Ελλάδας τά μή διακοσμημένα έπίνητρα είναι ειδικά πήλινα σκεύη σχήματος λα-
κωνικού καλυπτήρα, τά όποια τοποθετούνταν γιά προστασία στό γόνατο και στό
κάτω μέρος τοϋ μηροϋ τών γυναικών γιά τό λινάρισμα τοϋ μαλλιού. Χρησιμο-
ποιούνταν δηλαδή άπό τις γυναίκες ώς άντιστήριγμα όταν έστριβαν τήν κλωστή
πού θά γνεθόταν άργότερα μέ τό άδράχτι. Πρόκειται γιά ειδικά πήλινα προστα-
τευτικά έργαλεΐα, τά όποία σχετίζονται μέ τον κόσμο τής γυναίκας καί τόν γάμο.

Στήν Αττική τά γραπτά έπίνητρα κατασκευάζονταν άπό τά τέλη τοϋ 6ου έως
τις άρχές τοϋ 4ου αί. π.Χ. στήν Αθήνα1520 καί είχαν κυρίως άναθηματικό χαρα-
κτήρα, άφοϋ έχουν βρεθεί κατά πρώτο λόγο σέ ιερά Αρτέμιδος, Δήμητρας καί
Νυμφών1521, καί κατά δεύτερο λόγο σέ τάφους κοριτσιών1522.

Ή σωζόμενη παράσταση τοϋ Μ 68 είναι πολύ φθαρμένη ώστε νά άποδοθεΐ
τό θραύσμα σέ κάποιο ζωγράφο, ώστόσο ή διάρκεια χρήσης τών έρυθρό-
μορφων έπινήτρων περιορίζεται στο β' μισό τοϋ 5ου αί. π.Χ.1523, διάστημα
στό όποιο πρέπει νά τοποθετηθεί καί τό δείγμα άπό τό ιερό τής Λούτσας. Τό
άπόσπασμα θά μπορούσε νά προέρχεται άπό παράσταση πομπής γυναικών
πρός τά άριστερά, οί όποιες κρατοϋν προσφορές στά χέρια τους (έπανλια).
Παρόμοιες παραστάσεις άπεικονίζονται σέ έρυθρόμορφα έπίνητρα άπό τό ιερό
τής Αρτέμιδος Βραυρωνίας1524.

1520. Heinrich, Epinetron, σ. 14-21.

1521. Αύτόθι, σ. 42-57.

1522. Αύτόθι, σ. 58-59.

1523. Moore, ο.π. (σημ. 873), σ. 75.

1524. 'Εκτίθενται στήν έπανέκθεση τοΰ Μουσείου Βραυρώνος.

Άπό τήν άρχική παράσταση σώζεται σέ κακή
κατάσταση τό κάτω τμήμα ένδύματος όρθιας
γυναικείας μορφής μέ κατεύθυνση πρός τά
άριστερά. Δεξιά τής μορφής σώζεται άποσπα-
σματικά τό κάτω τμήμα άπροσδιόριστου κά-
θετου, έπιμήκους άντικειμένου. Ή μορφή καί
τό άντικείμενο είναι στό χρώμα τοΰ πηλού, οί
λεπτομέρειες σέ μαύρο χρώμα.
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Λυχνάρι (Μ 69)

Ανοικτό λυχνάρι άκαθόριστου τύπου· βρέθηκε στις έπιχώσεις τού ναού.

Μ 69 (Λ 43) - Πλατύς μυκτήρας μελαμβα- pink). Ε: πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish

φοΰς λυχναριοΰ μέ στρογγυλεμένη γωνιώδη yellow). Μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα έσω-

άπόληξη και μεγάλη οπή καύσης στήν άπό- τερικά και έξωτερικά. Από τά έλάχιστα λείψα-

ληξή του· πίν. 101, 163. - Ύψ. σωζ. 0,018 μ. να τοϋ σώματος φαίνεται δτι τό σώμα ήταν

πλ. μέγ. μυκτήρα 0,029 μ. μήκ. σωζ. 0,027 μ. άνοικτό.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, ροδόχρωμος (5 YR 7/4

Τά σωζόμενα μορφολογικά στοιχεία τοϋ Μ 69 θυμίζουν πολύ ένα άντίστοιχο
θραΰσμα λυχναριοΰ άπό τον Θορικό, πού βρέθηκε σέ συνάφεια τού β' μισού
τοΰ 5ου αί. π.Χ.1525

Περίοδος 8 "Υστερη κλασική/πρώιμη έλληνιστική έποχή
ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ

Νόμισμα (Μ 70)

Ό Μ 70 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Μ 70 (Λ 202. AB 1731) - Αργυρό διώβολον σθότυπος: κεφαλή Αθηνάς μέ άττικό κράνος

Αθηνών. Ακέραια σωζόμενο. Σωζόμενες έπι- πρός τά δεξιά· όπισθότυπος: δισώματος γλαύ-

φάνειες άρκετά φθαρμένες· πίν. 164 - Διάμ. κα, στό πεδίο άριστερά σώζεται τό άνάγλυφο

(μέγ.) 0,011 μ. βάρ. 1,2 γρ. Άξονας 11. Έμπρο- γράμμα Ε (έπί τά λαιά).

Τό άργυρό διώβολον Μ 70 χρονολογείται στό διάστημα μεταξύ τού 390
καί τοϋ 295 π.Χ.1526 Τό διώβολον είχε τήν άξία δύο όβολών, συνεπώς 1/3 τής
δραχμής. Ήταν γνωστό καί ώς θεωρικόν, έπειδή συνιστούσε τό ποσό πού κατα-
βαλλόταν στούς πολίτες γιά τήν έπίσκεψη στό θέατρο, καί άργότερα ώς έκκλη-
σιαστικόν, έπειδή άποτελοϋσε τό ποσό τής άποζημίωσης γιά τή συμμετοχή στήν
έκκλησία τοϋ δήμου1527.

Κατά τήν Tulia Linders, ύπάρχουν μόνο δύο τρόποι μέ τούς οποίους μπορεί
νά εξηγηθεί ή παρουσία νομισμάτων σέ ένα άρχαιο έλληνικό ίερό: πρώτον, νά

1525. F. Blondé, Greek Lamps from Thorikos, Miscellanea Graeca, 6, Gent 1983, σ. 84 άρ. 97
πίν. 7· σ. 154 («Insula 1», άπό τό σύμπλεγμα Δ καί ΒΔ τοΰ πλυντηρίου 1, κτισμένο μέσα στόν
τοίχο, πού είναι σύγχρονος μέ τό στρώμα τής έστίας στό δωμάτιο ΑΙ).

1526. Agora XXVI, άρ. 20 (περ. 390-295 π.Χ.).

1527. Η. Chantraine, Der kleine Pauly, II, Stuttgart 1967, σ. 35 (A. Diobolon).
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άττοτελοϋν ύπολείμματα τών χρηματικών έσόδων τοϋ ίεροϋ1528 καί, δεύτερον, να
άποτελοϋν άναθήματα στό ίερό. Ή λειτουργική διαφορά τής μίας κατηγορίας
νομισμάτων άπό τήν άλλη έγκειται στό ότι στήν πρώτη περίπτωση τά νομί-
σματα τοϋ ίεροΰ συγκεντρώνονταν σέ ένα κιβώτιο καί λογαριάζονταν ώς εισο-
δήματα τού θεοΰ, ένώ τά άναθήματα, παρόλο πού άνήκαν στήν ιδιοκτησία τοϋ
θεοϋ, δέν έπιτρεπόταν νά χρησιμοποιηθούν διότι τούτο έθεωρεΐτο ιεροσυλία1529.
Ή περίπτωση τής άνάθεσης νομισμάτων σέ ιερά (κυρίως διδράχμων) είναι,
κατά τή Linders, ιδιαίτερα συχνή όταν ή θεότητα πού άποδέχεται τά άφιερώ-
ματα έχει θεραπευτικές ιδιότητες, όπως συμβαίνει, λόγου χάριν, στό Άμφιάρειο
τοϋ Ώρωποϋ1530 ή στό Ασκληπιείο τών Αθηνών, όπου τά νομίσματα συνιστούν
περίπου τό 1/6 τοϋ συνολικού άριθμοϋ τών άναθημάτων1531.

Νομίσματα ώστόσο δέν έχουν βρεθεί μόνο σέ ιαματικά ιερά, ούτε κάν κυρίως
σέ αύτά. Πλήθος νομισμάτων έχει βρεθεί σέ ιερά γυναικείων κυρίως θεοτήτων
τής ύστερης κλασικής καί τής ελληνιστικής έποχής1532, ένώ άξίζει νά άναφερθεΐ
ότι μεγάλος αριθμός νομισμάτων έχει βρεθεί στίς βάσεις τών λατρευτικών άγαλ-
μάτων ναών μή αύστηρά θεραπευτικού χαρακτήρα, όπως τού ναοϋ τής "Ηρας
Ακραίας στήν Περαχώρα, τής Αθηνάς στήν Πριήνη, τής Ήμιθέας στήν Κάσταβο

1528. Τ. Linders, Fallen Money and Broken Crowns - or When is a Coin not a Coin?, σέ:
Florilegium Numismaticum. Studia in honorem U. Westermark Edita, Stockholm 1992, σ. 255. Τα χρη-
ματικά έσοδα μπορούν νά προέρχονται, γιά παράδειγμα, άπό τήν έκμίσθωση τής γής πού κατέχει τδ
ίερό σέ ιδιώτες, άπδ φόρους γιά τό δικαίωμα βοσκής, άπό τή χρήση τοΰ λιμανιού, άπό διόδια κτλ.

1529. Αύτόθι, σ. 256.

1530. Αύτόθι, σ. 256 σημ. 8.

1531. S. Β. Aleshire, The Athenian Asklepieion. The People, their Dedications, and the Inventories,
Amsterdam 1989, σ. 43· πρβ. καί T. Linders, Gods, Gifts, Society, σέ: Linders - Nordquist, δ.π.
(σημ. 1479), σ. 116 σημ. 13,14.

1532. Νομίσματα Φενεοΰ καί Ήλιδας, καθώς καί χάλκινα νομίσματα Σικυώνας τοΰ 4ου αί.
π.Χ. δημοσιεύτηκαν άπό τήν περιοχή τοΰ ναοΰ τής Αθηνάς στό Μάζι Τρκρυλίας: Α. Τριαντη,
Ανασκαφή ναοΰ στό Μάζι Σκιλλουντίας, ΠΑΕ 1978, σ. 129 πίν. 105α-δ· Της Ιδιας, Ανασκαφή
ναοΰ στό Μάζι 'Ηλείας, ΠΑΕ 1981, Α', πίν. 156β, κάτω· συνολικά 360 χάλκινα νομίσματα ώς έπί
τό πλείστον εύβοϊκά τοΰ α' μισοΰ τοΰ 2ου αί. π.Χ. βρέθηκαν στόν σηκό τοΰ ίεροΰ τής "Ισιδας
στήν 'Ερέτρια: Παπαδακης, δ.π. (σημ. 1270), σ. 120, 145 κ.έ. είκ. 19· 60 νομίσματα κυρίως τής
πρώιμης έλληνιστικής έποχής δημοσιεύτηκαν άπό τό Θεσμοφόριο τής Πέλλας: Λιλιμπακη-
Ακαματη, δ.π. (σημ. 1270) (1996), σ. 95 κ.έ. πίν. 42-43- 91 άπό τό ίερό τής Μητέρας τών Θεών
καί τής Αφροδίτης τής Πέλλας: Λιλιμπακη-Ακαματη, δ.π. (σημ. 1270) (2000), σ. 158 κ.έ.
πίν. 138-149- χάλκινο άθηνάίκό νόμισμα τοΰ 3ου αί. π.Χ. βρέθηκε στό κέντρο τοΰ σηκοΰ τοΰ
ίεροΰ Β στόν Προφήτη Ηλία στόν 'Υμηττό, κοντά στό Κορωπί: Ν. Χ. Κοτζιας, Άνασκαφαί έν
Προφήτη 'Ηλία 'Υμηττού, ΠΑΕ 1950, σ. 154 κ.έ.· 31 κυρίως πρώιμα έλληνιστικά νομίσματα άπό
τό έλληνιστικά τελεστήριο στό Καβείριο τής Λήμνου: G. Gorini, Appendice V - Monete dal
telesterio ellenistico, σέ: Beschi, δ.π. (σημ. 1103), σ. 267-270 άρ. 1-31· γιά τήν παρουσία νομι-
σμάτων σέ ιερά τής Σικελίας βλ. Krön, Frauenfeste, σ. 635 σημ. 134,136.
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τής Χερσονήσου τής ροδιακής Περαίας καί τής Αρτέμιδος στις Σάρδεις1533. Ή
περιοχή τής βάσης τών λατρευτικών άγαλμάτων άποτελοϋσε, κατά μία άποψη πού
ύποστήριξε ό Christopher G. Simon1534, ένα είδος άποθέτη θεμελίωσης (foundation
deposit) που θά έγγυάτο -λόγω τής πολυτιμότητάς του- τήν ευημερία τών άγαλ-
μάτων πού θά στήνονταν στό σημείο αύτό. Υπάρχει όμως καί ή άρχαία μαρτυρία
ότι οί άρχάϊοι συνήθιζαν νά κολλούν μέ κερί νομίσματα στά λατρευτικά άγάλ-
ματα1535. Μέ τήν ξήρανση τού κεριού τά νομίσματα έπεφταν1536 καί είναι λογικό
ή περιοχή στήν όποία θά σωρεύονταν νά ήταν ή βάση τών άγαλμάτων, πράγμα
πού άποδυναμώνει τήν παραπάνω θεωρία1537. Έπίσης, ή άξία τών νομισμάτων δέν
ήταν μόνο άγοραστική, άφού άπό έπιγραφές εΐναι γνωστό ότι νομίσματα, δηλαδή
χρήματα, δίνονταν καί ώς έπαθλα σέ άγώνες1538.

ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

Νομίσματα (Μ 71 - Μ 72)

Οί Μ 71 καί Μ 72 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Μ 71 (Λ 208. AB 1737) - Χάλκινο νόμισμα Δη-
μητρίου Πολιορκητή (306-283 π.Χ.). Ακέραια
σωζόμενο. Λίγες φθορές· πίν. 164. - Διάμ. (μέγ.)
0,015 μ. βάρ. 3,9 γρ. Άξονας 1. Έμπροσθότυπος:
κεφαλή Αθηνάς μέ κορινθιακό κράνος πρός τά
δεξιά· όπισθότυπος: γλαύκα πρός τά άριστερά.
Στό πεδίο άριστερά σώζεται τό γράμμα Η. Ή πα-
ράσταση είναι μέσα σέ στεφάνι άπό κλαδί έλιάς.

Μ 72 (Λ 205. AB 1734) - Χάλκινο νόμισμα
Δημητρίου Πολιορκητή (306-283 π.Χ.). Ακέ-
ραια σωζόμενο. Σωζόμενες έπιφάνειες άρκετά
φθαρμένες· πίν. 164. - Διάμ. (μέγ.) 0,015 μ.
βάρ. 3,2 γρ. Άξονας 11.30. Έμπροσθότυπος:
κεφαλή Δημητρίου Πολιορκητή μέ κοριν-
θιακό κράνος πρός τά δεξιά- όπισθότυπος:
πρώρα πρός τά δεξιά, στό πεδίο πάνω [Β] Α.

1533. Τό 'ίδιο ισχύει καί γιά τήν περίπτωση τής Εφέσου. Παραπομπές γιά τά παραπάνω ιερά
σέ Simon, Votive Offerings, σ. 350 σημ. 12.

1534. Αύτόθι, σ. 350.

1535. Λουκιανος, Φιλοψευδής, 20. Σύμφωνα μέ τόν Rouse (δ.π. [σημ. 1480], σ. 226 σημ. 3),
στόν Ταξιάρχη Μιχαήλ στό χωριό Μανταμάδος στή Λέσβο ύπήρχε ή συνήθεια αύτή και στά
τέλη τοΰ 19ου αί., πάνω στή μαύρη εικόνα τοΰ Αρχαγγέλου («black image»).

1536. Β. Χ. Πετρακος, Οί έπιγραφές τοϋ Ώρωποϋ, ΒΑΕ, 170, Αθήνα 1997, σ. 236 στ. 14, μέ βι-
βλιογραφία.

1537. Στήν περίπτωση πού τά νομίσματα έπεφταν, τό μέταλλο τους μπορούσε έπίσης νά
άναχωνευθεΐ μαζι μέ άλλα θραυσμένα άναθήματα καί νά κατασκευαστεί ένα νέο μεταλλικό
άνάθημα πρός τιμήν τής θεότητας. Γιά τή διαδικασία αύτή βλ. Linders, δ.π. (σημ. 1528), σ. 257.

1538. Χρηματικά ποσά δίνονταν, γιά παράδειγμα, ώς έπαθλα στις λαμπαδηδρομίες τών
Παναθηναίων στ'ις άρχές τοΰ 4ου αί. π.Χ. τόσο στή φυλή δσο καί στόν νικητή λαμπαδηφόρο,
βλ. Ε. Κεφαλιδου, Νικητής. Εικονογραφική μελέτη τοΰ αρχαίου ελληνικού αθλητισμού, Θεσσα-
λονίκη 1996, σ. 31 σημ. 11. Θά μπορούσε έτσι κανείς νά φανταστεί νέους άνθρώπους, νικητές
σέ άγώνες, νά άφιερώνουν στή θεά τά νομίσματα-βραβεια τους δπως κάποιοι άλλοι άφιέρωναν
στή θεότητα τούς παναθηναϊκούς τους άμφορεϊς.
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Ή χρονολογία κοπής τοϋ Μ 71 τοποθετείται στο διάστημα 307-300 π.Χ.1539
Ή άπεικόνιση τής γλαύκας πρός τά άριστερά συνδέεται μέ τή δημοκρατία πού
έγκαθίδρυσε ό Δημήτριος Πολιορκητής τής Μακεδονίας τό 307 π.Χ.1540 Σύμ-
φωνα μέ τόν John Η. Kroll, πρόκειται γιά μιά μεταρρυθμιστική νομισματοκο-
πία, όπου τό κορινθιακό κράνος τής Αθηνάς φαίνεται νά μιμείται τούς χρυσούς
στατήρες τού Μεγάλου Αλεξάνδρου1541. Νόμισμα τοϋ Δημητρίου Πολιορκητή
είναι καί ό Μ 72, τοϋ όποιου ή κοπή χρονολογείται στό διάστημα μεταξύ τού
300 καί τοϋ 295 π.Χ.1542

Συνδετήρες σχήματος Τ (Μ 73 - Μ 74)

Οί Μ 73 καί Μ 74 βρέθηκαν στή νότια πλευρά τοϋ ναού.

Μ 73 (Ένδειξη: «17.10.56. Νότια πλευρά τοϋ Μ 74 (Λ 197, άρ. 3)- Συνδετήρας σχήματος Τ

ναοΰ») - Συνδετήρας σχήματος Τ μέ λυγισμέ- μέ λυγισμένο στέλεχος- πίν. 101, 164 - Μήκ.

νο στέλεχος- πίν. 101, 164. - Μήκ. (συνολ.) (συνολ.) 0,038 μ. πλ. εύθείας άπόληξης 0,034

0,038 μ. πλ. εύθείας άπόληξης 0,020 μ.· στέλε- μ.· στέλεχος ορθογώνιας τομής- πλ. στελέ-

χος ορθογώνιας τομής- πλ. στελέχους 0,003 μ. χους 0,005 μ. πάχ. στελέχους 0,002 μ.
πάχ. στελέχους 0,001 μ.

Οί Μ 73 καί Μ 74 άνήκουν στόν ϊδιο τύπο έλάσματος. Έχουν τό σχήμα
τού γράμματος Τ καί τό λυγισμένο στέλεχος τους άποτελεΐται άπό ένα μακρύ
συμπαγές χάλκινο έλασμα μέ ορθογώνια, έλαφρώς πεπλατυσμένη στά άκρα
τομή. Πλήθος παρόμοιων δειγμάτων άπό τά ιερά τής Αθηνάς Ίτωνίας στή Φίλια
τοϋ νομοϋ Καρδίτσας1543, τοϋ Ποσειδώνος στά "Ισθμια1544, τής Αφαίας στήν
Αίγινα1545, τής Αθηνάς στο Μάζι Τριφυλίας1546, καθώς καί τοϋ Απόλλωνα Ύλάτη
στό Κούριον τής Κύπρου1547, δείχνουν ότι ό τύπος άπαντά χωρίς ιδιαίτερες
παραλλαγές σέ συγκεκριμένα ιερά γυναικείων (Αθηνάς, Αφαίας) καί άνδρικών
(Ποσειδών, Απόλλων) θεοτήτων τόσο τής κεντρικής καί τής νότιας ήπειρωτικής

1539. Agora XXVI, σ. 44 άρ. 50a-k.

1540. Αύτόθι, σ. 33.

1541. Αύτόθι, σ. 34.

1542. Sylloge Nummorum Graecorum. The Royal Collection of Coins and Medals, Danish National
Museum III, Greece: Thessaly to Aegean Islands (άνατύπωση τής πρώτης έκδοσης τοΰ 1943/44),
Copenhagen 1982, άρ. 1194.

1543. Kilian-Dirlmeier, Itonia, σ. 117 άρ. 1800-1810 πίν. 111.

1544. I. S. Raubitschek, Isthmia VII. The Metal Objects (1952-1989), Princeton 1998, σ. 153
άρ. 579-581 πίν. 88.

1545. Furtwängler, Aphaia, πίν. 115, κάτω δεξιά ή δεύτερη σειρά άπδ κάτω, περ. στδ κέντρο της.

1546. Α. Τριαντη, Ανασκαφή ναοΰ στό Μάζι 'Ηλείας, ΠΑΕ 1979, σ. 137 πίν. 104ε, κάτω.

1547. D. Buitron-Oliver, The Sanctuary of Apollo Hylates at Kourion. Excavations in the
Archaic Precinct, SIMA, 109, Jonsered 1996, σ. 157 άρ. 86 πίν. 61.
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Ελλάδας όσο καί τής Κύπρου. Ή χρονική διάρκεια ζωής τού τύπου είναι άσαφής,
τό γεγονός ώστόσο τής παρουσίας του στό στρώμα καταστροφής στήν Όλυνθο
(μέσα 4ου αί. π.Χ.)1548, καθώς καί σέ οικιστικά στρώματα τής πρώιμης καί μέσης
έλληνιστικής έποχής στήν Ταρσό1549, έπιτρέπει τή χρονολογική του τοποθέτηση
στή χρονολογική μας περίοδο 8 (περ. 400-250 π.Χ.).

Σύμφωνα μέ παρατήρηση τής Imma Kilian-Dirlmeier, ή άφθονη παρουσία
συνδετήρων σχήματος Τ στις Θερμοπύλες, στήν περιοχή τού Στενού όπου έγινε
ή περίφημη μάχη τό 480 π.Χ., ύποδηλώνει πιθανώς τή χρησιμοποίησή τους στήν
πρόσδεση τού δερμάτινου προστατευτικού καλύμματος τού έσωτερικοϋ τών χάλ-
κινων άσπίδων μέ τις λεπτές ξύλινες σανίδες τής έσωτερικής τους έπένδυσης1550.

ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΗΛΟ

Ειδώλιο (Μ 75)

Ό Μ 75 βρέθηκε στις 17.10.1956 στις έπιχώσεις τού ναού.

Μ 75 (Σακκούλα: «Ειδώλια. Λούτσα. 17.10.
1956», άρ. 4) - Χέρι άνθρωπόμορφου (γυ-
ναικείου;) ειδωλίου· πίν. 101, 163. - Ύψ. σωζ.
0,033 μ. πλ. μέγ. 0,018 μ. διάμ. λαιμού 0,009 μ.

Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοικτδς πορτοκαλό-
χρωμος, μέ έλάχιστη ποσότητα άσημένιας
μίκας. Ε: κιτρινωπή μέ γκρίζους τόνους. Δέν
ύπάρχουν 'ίχνη έπιχρίσματος καί βαφής.

Σώζεται ολόκληρος ό πήχυς, ή μισή παλάμη και ό λυγισμένος άγκώνας. Τά
καλύτερα παράλληλα χρονολογούνται στήν πρώιμη έλληνιστική έποχή1551.

Λυχνάρι (Μ 76)

Δισκόμορφο λυχνάρι τού τύπου Ηο
τοϋ άσκοειδοϋς τύπου (Μ 76)

Ό Μ 76 βρέθηκε στις έπιχώσεις τής

Μ 76 (Λ 83, άρ. 1 - 4) - Τέσσερα θραύσματα,
έκ τών όποιων τά τρία συγκολλώνται, άπό
τόν πολύ μεγάλο μυκτήρα δισκόμορφου
λυχναριοΰ τοΰ τύπου Howland 23 D (τύπος

'land άρ. 23 D (τύπου μελανοδοχείου) ή

όρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

μελανοδοχείου)· πίν. 101, 163. - Ύψ. μέγ.
σωζ. 0,076 μ. μήκ. σωζ. μυκτήρα 0,092 μ.
Κυλινδρικό σώμα μέ πλατύ, έπίπεδο τό άνω
μέρος γύρω άπό τή μεγάλη όπή καύσης. Στήν

1548. D. Μ. Robinson, Metal and Minor Miscellaneous finds. An Original Contribution to
Greek Life, Excavations at Olynthus X, Baltimore 1941, σ. 329 κ.έ. άρ. 1544-1522.

1549. Η. Goldman, Excavations at Gözlü Kule, Tarsus I. The Hellenistic and Roman Periods,
Princeton 1950, σ. 392 άρ. 83-84 πίν. 266.

1550. Kilian-Dirlmeier, Itonia, σ. 117 σημ. 496.

1551. Πεππα-Παπαϊωαννου, Ειδώλια, σ. 54 άρ. Α 182 πίν. 58 (ίερό Απόλλωνος Μαλεάτα)· Παλαι-
οκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 113 άρ.Ε62 πίν. 23α (ίερό Αρτέμιδος Μουνιχίας, α' μισό 3ου αί.π.Χ.).
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περιφέρεια αβαθείς αυλακώσεις. Μυκτήρας
βραχύς και πλατύς μέ καμπύλο προφίλ. Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, μαλακός, πορτοκαλόχρωμος

(5 YR 7/6 reddish yellow). Ε: τό ϊδιο. EE:
άμαυρόχρωμο έρυθρό (2.5 YR 4/6 red) έως
μελανό γάνωμα.

Ό άποσπασματικά σωζόμενος Μ 76 με τόν τεράστιο, έπιμήκη, πλατύ καί άνω
έπίπεδο μυκτήρα προσγράφεται είτε στόν τύπο άρ. 23 D ή τύπο μελανοδοχείου
τοΰ Howland εϊτε στόν όμόχρονό του άσκοειδή τύπο1552. Ό τύπος άρ. 23 D τού
Howland μορφολογικά ταυτίζεται μέ τον τύπο DSL τής Ingeborg Scheibler και κα-
λύπτει χρονολογικά τό διάστημα άπό τό γ' τέταρτο έως τό τέλος τού 4ου αί. π.Χ.
(Howland) ή άπό τό 360 έως τό 260 π.Χ. (Scheibler)1553, χρονολόγηση πού έπιβε-
βαιώνεται άπό τις νέες έρευνες τής Rotroff, οί όποιες ύποστηρίζουν μιά χρονική
διάρκεια ζωής τού τύπου άπό τό 345 έως περ. τό 275 π.Χ.1554 Αξίζει νά σημειωθεί
ότι μεγάλος αριθμός λυχναριών τού τύπου τού μελανοδοχείου (συνολικά 18 τεμά-
χια) βρέθηκε κατά κύριο λόγο στήν αύλή AV τού λεγόμενου συγκροτήματος τού
κυκλικού πύργου 1 (Tower Compound 1) στόν Θορικό, μαζί μέ θραύσματα μελαμ-
βαφών κανθάρων, φιαλιδίων μέ έμπίεστη διακόσμηση, σκύφων καί μιάς οινοχόης
μέ αύλακωτό σώμα, καί, κατά τήν Paule Spitaels, φαίνεται νά προέρχεται άπό τόν
κυκλικό πύργο ΑΧ πού είχε άνασκάψει στις άρχές τού 20ού αί. ό Στάης1555.

Τό τεράστιο μέγεθος τού λυχναριοϋ Μ 76 άνακαλει στή μνήμη τήν ειδική
άναφορά τού Παυσανία στο χρυσό λυχνάρι πού κατασκεύασε καί άνέθεσε στό
Έρέχθειο ύπέρ τής Αθηνάς στά τέλη τοϋ 5ου αί. π. Χ. ό Καλλίμαχος, τό όποιο
έκαιγε μέρα νύχτα χωρίς νά χρειάζεται λάδι παρά μόνο μία φορά τον χρόνο1556.
"Ισως ειδικά γιά τις λατρευτικές ή/και πρακτικές άνάγκες τού έσωτερικού τών
ναών νά κατασκευάζονταν σέ κάποιες περιπτώσεις λυχνάρια σέ μέγεθος άρκετά
μεγαλύτερο άπό τό συνηθισμένο1557.

1552. Γιά τόν άσκοειδή τύπο πρβ. Blonde, ο.π. (σημ. 1525), σ. 137 άρ. 260 πίν. 20.

1553. Agora IV, σ. 61· πρβ. ιδιαίτερα σ. 62 άρ. 240 πίν. 37 (βρέθηκε στή δεξαμενή Ε 3:1, ή
όποία έπιχώσθηκε τό 300 περ. π.Χ.)· I. Scheibler, Kerameikos, XI. Griechische Lampen, Berlin
1976, άρ. 178-179 (Κεραμεικός, γ' τέταρτο έως δ' τέταρτο 4ου αί. π.Χ.). Ή χρονολόγηση αύτή
έπιβεβαιώθηκε άπό τήν παρουσία άνάλογου λυχναριοϋ σέ στρώμα τοΰ β' μισοϋ τοΰ 4ου αί.
π.Χ. στήν Πέλλα, βλ. Σ. Δρουγου, Άνασκαφή Πέλλας 1957-1964. Οί πήλινοι λύχνοι, ΒΑΕ, 122,
Αθήνα 1992, σ. 45 σημ. 65· σ. 46 κ.έ. άρ. 63 πίν. 15.

1554. Agora XXIX, σ. 494.

1555. Spitaels, δ.π. (σημ. 936), σ. 102 άρ. 134. Γιά άλλα λυχνάρια τοΰ τύπου αύτού άπό τό
συγκρότημα τοΰ κυκλικού πύργου 1 βλ. στό ϊδιο, σ. 90 είκ. 46-48, καί Blonde, ο.π. (σημ. 1525), σ. 131
άρ. 244 πίν. 19.

1556. Παυςανιας, 'Ελλάδος Περιήγησις, I, 26, 7· Nilsson, δ.π. (σημ. 1501), σ. 99· Simon, Votive
Offerings, σ. 338· Ν. Παπαχατζης, Ή άθηναϊκή Πολιάς Αθηνά καί οί κοινές περιπέτειές της μέ
τήν έπώνυμή της πόλη, ΑΔ, σ. 47-48,1992-1993 (1997), Μελ., σ. 9 σημ. 11.

1557. Άν καί σέ δημοσιεύσεις ιερών τής έλληνιστικής έποχής στά όποια έχει βρεθεί πλήθος λυ-
χναριών καί μάλιστα στόν σηκό τους, δπως δείχνουν τά παραδείγματα τοΰ ίεροΰ τοΰ Απόλλωνος
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Περίοδος 9 Μέση έλληνιστική έποχή
ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
Νόμισμα (Μ 77)

Ό Μ 77 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοΰ ναοΰ.

Μ 77 (Λ 207. AB 1736) - Χάλκινο μισό άσσά- νας 10. Έμπροσθότυπος: δαφνοστεφανωμένη

ριο (Semis) ρωμαϊκής δημοκρατίας. Σχεδόν κεφαλή Κρόνου πρός τά δεξιά, στό πεδίο άρι-

άκέραια σωζόμενο. Σωζόμενες έπιφάνειες στερά τό γράμμα S· όπισθότυπος: πρώρα πρός

άρκετά φθαρμένες. Φαγωμένο στίς άκρες· πίν. τά δεξιά, στό πεδίο δεξιά τό γράμμα S. Άπό

165. - Διάμ. (μέγ.) 0,022 μ. βάρ. 7,2 γρ. Άξο- κάτω ή έπιγραφή ROMA.

Ή χρονολογία κοπής τοΰ ρωμαϊκού νομίσματος τοΰ Μ 77 τοποθετείται στό
διάστημα μεταξύ τοϋ 206 καϊ τοΰ 195 π.Χ.1558

Περίοδος 10 Ύστερη έλληνιστική έποχή
ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
Νόμισμα (Μ 78)

Ό Μ 78 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοΰ ναοΰ.

Μ 78 (Λ 209. AB 1738) - Χάλκινο νόμισμα Άξονας 12. Έμπροσθότυπος: κεφαλή Κόρης

Αθηνών. Σώζονται τά 3/4 περ. τοϋ νομίσματος. (;) πρός τά δεξιά· όπισθότυπος: χοίρος πρός

Σωζόμενες έπιφάνειες άρκετά φθαρμένες· πίν. τά δεξιά- άπό πάνω ή έπιγραφή ΑΘΕ.
165. - Διάμ. (μέγ.) 0,012 μ. βάρ. (σωζ.) 1,1 γρ.

Ή χρονολογία κοπής τοΰ Μ 78 συμπίπτει μέ τήν έποχή τών Αθηναίων κλη-
ρούχων στή Δήλο (140-90 π.Χ.)1559.

στή Μητρόπολη Καρδίτσας (Μπ. Γ. Ιντζεςιλογλου, Ή διήγηση ένός κιονοκράνον γιά τήν Ιστορία
τοϋ ναοϋ τοΰ Απόλλωνα στήν αρχαία θεσσαλική πόλη τής Μητρόπολης, Πρόγραμμα Μελίνα - Ό
Κόσμος τής Αρχαιότητας [Βόλος 1999], πάνω είκ. στή σ. 14, έλληνιστικοΰ τύπου κατά τό σχήμα,
δπως αύτό φαίνεται στή φωτογραφία) ή τοϋ ίεροΰ τής Τσιδας στήν Ερέτρια, Παπαδακης, δ.π. [σημ.
1270], σ. 141 κ.έ. είκ. 17,18) τά λυχνάρια φαίνεται νά είναι τοΰ συνηθισμένου μεγέθους.

1558. Μ. Η. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, σ. 203 άρ. 120/4.

1559. Agora XXVI, σ. 78 άρ. 106a-g (ΑΕ 4).
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ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΗΛΟ
Λυχνάρι (Μ 79)

Δηλιακό λυχνάρι τύπου Howland άρ. 38- βρέθηκε στις έπιχώσεις τοϋ ναοΰ.

Μ 79 (Λ 179) - Θραΰσμα δακτυλιόσχημη ς, διάμ. βάσ. 0,048 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, κιτρι-
ψηλής, έσωτερικά κοίλης βάσης μελαμβαφοΰς νωπός έως πορτοκαλόχρωμος. Ε: τό 'ίδιο.
λυχναριοΰ· πίν. 101. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,016 μ.

Ή ψηλόλιγνη δακτυλιόσχημη βάση τοΰ Μ 79 βρίσκει τό παράλληλο της σέ
ένα λυχνάρι τής λεγόμενης δηλιακής κατηγορίας τοΰ Howland (άρ. 38) άπό
τήν Αγορά1560. Σύμφωνα μέ τήν άναθεώρηση τής χρονολόγησης τοΰ τύπου
Howland άρ. 38 πού έκανε πρόσφατα ή Rotroff, τό λυχνάρι Μ 79 τής Λούτσας
πρέπει νά χρονολογηθεί στο διάστημα άνάμεσα στο 120 καί στό 86 π.Χ.1561

Περίοδοι 10-11 "Υστερη έλληνιστική έποχή εως έποχή τών ρωμαϊκών αυτο-
κρατορικών χρόνων

ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
Νόμισμα (Μ 80)

Ό Μ 80 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοΰ ναοΰ.

Μ 80 (Α 201. AB 1730) - Χάλκινο νόμισμα 0,019 μ. βάρ. 7,05 γρ. Άξονας 12. 'Εμπροσθό-
Άθηνών. Ακέραια σωζόμενο. Σωζόμενες έπι- τύπος: κεφάλι (Αθηνάς) πρός τά δεξιά· όπι-
φάνειες πολύ φθαρμένες- πίν. 165. - Διάμ. σθότυπος: γλαύκα πρός τά δεξιά.

Οί πολύ φθαρμένες έπιφάνειες τοΰ Μ 80 έπιτρέπουν μόνο μιά γενική χρονο-
λόγηση στόν Ιο αί.π.Χ.1562

1560. Agora IV, σ. 123 άρ. 513 πίν. 19 κάι 45, δπου χρονολογείται στό β'τέταρτο τοΰ 2ουαί.π.Χ.

1561. Agora XXIX, σ. 504 Ε 10:1.

1562. Πρβ. Agora XXVI, άρ. 115-126.
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Περίοδος 11 Έποχή τών ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων
ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
Νόμισμα (Μ 81)

Ό Μ 81 βρέθηκε στις 17.10.1956 στή νότια πλευρά του ναοϋ.

Μ 81 (Ένδειξη: «Λούτσα, 17.10.56, νότια πρός δεξιά, τό κράνος έχει έπιπεδωμένο λο-

πλευρά τοΰ ναοΰ», άρ. 3) - Χάλκινο νόμι- φίο, μία θυσανωτή ούρά· όπισθότυπος: φτε-

σμα Αθηνών. Ακέραια σωζόμενο. Σωζόμενες ρωτή σφίγγα πρός τά δεξιά, φέρει modius.

έπιφάνειες άρκετά φθαρμένες· πίν. 165. - Στό πεδίο κάτω δεξιά σώζεται τό άνάγλυφο

Διάμ. (μέγ.) 0,019 μ. βάρ. 7,05 γρ. Άξονας 11. γράμμα Ε. Ή παράσταση σέ στεφάνι άπό

Έμπροσθότυπος: κεφαλή Αθηνάς μέ κράνος κλαδί έλιάς.

Ή χρονολογία κοπής τοϋ Μ 81 πέφτει στα μέσα τοΰ 20 εως τό 19 π.Χ.

1563

Μικροευρήματα που δεν μπορούν νά ενταχθούν σε μία χρονολογική περίοδο

ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
Αιχμή βέλους (Μ 82)

Ό Μ 82 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοΰ ναοϋ.

Μ 82 (Λ 210· AB 1739) - Αιχμή βέλους μέ 0,017 μ. πάχ. μέγ. 0,012 μ. Ρομβοειδής τομή στό

κνώδοντες, σωληνωτό στέλεχος καί ρομβοειδή ισχυρότερο του τμήμα. Συμπαγές στέλεχος κυ-

τομή φύλλου· πίν. 102, 166. - Ύψ. (μέ στέλε- κλικής τομής. Ανυψώνεται έλαφρά στήν περι-

χος) 0,097 μ. (χωρίς στέλεχος) 0,052 μ. πλ. μέγ. οχή τής κεντρικής νεύρωσης.

Ή αιχμή βέλους Μ 82 άνήκει στον τύπο τών Dornpfeilspitzen mit
rhombischem Blattquerschnitt τοΰ Holger Baitinger (- τύπος I A 5), τού όποιου
ή χρήση μαρτυρειται άπό τήν ύστερη άρχαϊκή έως τήν έλληνιστική έποχή1564. Πα-
ρόμοιες αιχμές βελών μέ αύτήν τού Μ 82 έχουν βρεθεί στό σπήλαιο τοΰ Πανός
και τών νυμφών στή Φωκίδα, τό άποκαλούμενο Κωρύκειο Άνδρο1565, σέ οικιστικό

1563. Αύτόθι, σ. 88 σημ. 169. Κατά τόν Kroll (αύτόθι, σ. 108 άρ. 153c [ΑΕ 1]), ή σφίγγα τοΰ
όπισθότυπου πρέπει νά έρμηνευθει ώς τό σύμβολο τοΰ Αύγούστου.

1564. Η. Baitinger, Die Angriffswaffen aus Olympia, OF, 29, Berlin 2001, σ. 98 άρ. 37-44 πίν. 2-3.

1565. C. Rolley, Autres objets de métal, σέ: L'Antre Corycien II, BCH Suppl, 9, Paris 1984, σ. 273
άρ. 52 είκ. 23, δπου χρονολογείται στήν έλληνιστική έποχή.
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σύνολο τής κλασικής έποχής στήν "Ολυνθο1566, στή Δήλο1567, στις Μυκήνες1568,
στή Λευκάδα1569, στο ίερό τής Αφαίας στήν Αίγινα χωρίς τό έπίμηκες στέλεχος1570,
στήν Περαχώρα1571, στή Δωδώνη1572, στόν ναό τού Έπικουρίου Απόλλωνος στίς
Βάσσες1573. Ό τύπος αύτής τής χάλκινης αιχμής βέλους βρέθηκε έπίσης σέ πολλά
σημεία τής Αττικής1574, καθώς καί σέ μιά, ίσως άναθηματικής χρήσης, παραλλαγή
στήν 'Ερέτρια μέ διακόσμηση έγχάρακτου καλαμοειδοϋς1575.

Ό άναθηματικός χαρακτήρας τής αιχμής άπό τή Λούτσα ένισχύεται άπό
τό εΰρημα τής 'Ερέτριας. Ίσως κάποια άπό αύτά τά βέλη κατασκευάζονταν
έξαρχής γιά λατρευτικούς λόγους. Αξίζει πάντως νά σημειωθεί ότι ή αιχμή βέ-
λους μέ «άγκάθι» δέν στερεωνόταν σέ ξύλινο στέλεχος άλλά σέ σωλήνα1576.

Τό άνάθημα ένός όπλου, όπως στήν περίπτωσή μας μιάς αιχμής βέλους, δέν
παραπέμπει άπαραίτητα σέ ίερό στό όποιο λατρευόταν άνδρική θεότητα. Όπλα
άνατίθεντο καί σέ ιερά γυναικείων θεοτήτων όπως τής Ήρας, τής Αθηνάς, τής
Αρτέμιδος άλλά καί τής Περσεφόνης.

1566. Robinson, δ.π. (σημ. 1548),σ. 388 κ.έ. άρ. 1949 πίν. 121, κάτω δεξιά (οικία All, δωμάτιο
k, κλασική έποχή, μετά τήν περσική καταστροφή τοϋ 479 π.Χ. καί πρίν άπό τό 348 π.Χ.).

1567. Α. Bovon, Le mobilier et les petits objets, σέ: Ph. Bruneau et al., L'îlot de la maison des
comédiens, Exploration archéologique de Délos, 27, Paris 1970, C 100 πίν. 35, μέ παραπομπές πάλι
σέ Δήλο.

1568. R. Avila, Bronzene Lanzen-und Pfeilspitzen der griechischen Spätbronzezeit, PBF, VI,
München 1983, σ. 146 κυρίως άρ. 1083, «άπό τούς τάφους» καί λιγότερο ό άρ. 1085 («Ακρόπολις
1886»)· καί τά δύο δείγματα κατατάχθηκαν στίς αιχμές βελών τής έποχής τοΰ Σιδήρου.

1569. Α. Ντουζουγαη, Λυγιά Κατούνας (οικόπεδο Α. καί Π. Φατούρου), ΑΔ, 48,1993 (1998),
Β1, Χρον., σ. 293 πίν. 95γ (Λυγιά Κατούνας, οικόπεδο Α. καί Π. Φατούρου, κτίριο Β, τό κτίσμα
άναφέρεται δτι κτίστηκε στά μέσα τοΰ 4ου αί. π. Χ. καί ή χρήση του συνεχιζόταν σέ δλη τή διάρ-
κεια τοΰ 3ου αί. π.Χ.).

1570. Furtwängler, Aphaia, πίν. 117 άρ. 45.

1571. Η. Payne et al., Perachora. The Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia, Excavations of
the British School of Archaeology at Athens 1930-1933. Architecture Bronzes Terracottas, Oxford
1940, πίν. 82 άρ. 20.

1572. C. Karapanos, Dodone et ses ruines, Paris 1878, πίν. 58 άρ. 18.

1573. Κ. Τζωρτζη, Ό ναός τοϋ 'Επικούρων Απόλλωνα. Περιήγηση στό χώρο καϊ στό χρόνο,
Αθήνα 2000, σ. 40 είκ. 29γ.

1574. 'Επιφανειακά εύρήματα άπό τήν Αττική (γιά παράδειγμα, 'Ηλιούπολη, Κορώνεια,
Μικρό Καβούρι) παρατίθενται σέ Ει. Βαρουχα-Χριςτοδουαοπουαου, Συμβολή εις τόν Χρεμωνί-
δειον πόλεμον 266/5-263/2 π.Χ.,ΑΕ 1953-1954, σ. 332 σημ. 7-11.'Εκεί χρονολογούνται άπό τόν
4ο αί. π.Χ. έως τό τέλος τής έλληνιστικής έποχής.

1575. Ανδρειωμένου, δ.π. (σημ. 1338), σ. 161 πίν. 88β (δοκιμαστική τομή στό οικόπεδο Χρ.
Βράκα).

1576. Baitinger, δ.π. (σημ. 1564), σ. 7 σημ. 41.
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Σύμφωνα μέ τόν Simon, ό όποιος συγκέντρωσε τις πιθανές έρμηνευτικές
έκδοχές1577, ή παρουσία αιχμής βέλους σέ λατρευτικό σύνολο μποροϋσε: α) να
άνατίθεται άπό τόν νικητή, β) νά ανατίθεται άπό τον ήττημένο, γ) νά φυλασ-
σόταν στό ίερό γιά μελλοντική χρήση, όπως συνέβαινε, γιά παράδειγμα, στή
Χαλκοθήκη τής Άκρόπολης τών Αθηνών, δ) νά άποτελοϋσε άνάθημα κυνηγού.
Ύπό αύτή τήν έννοια θά μπορούσε νά συσχετιστεί και μέ τήν έκπαίδευση νέων
άνδρών1578 ή καί νά συνδεθεί άμεσα μέ τελετουργίες ένηλικίωσης έφήβων, όπως
ύποστηρίχθηκε, γιά παράδειγμα, στήν περίπτωση τοΰ ίεροΰ τοΰ 'Ερμή καί τής
Αφροδίτης στή Σύμη Βιάννου1579.

Καρφιά/βελόνες (Μ 83 - Μ 90)

Οί Μ 86 - Μ 90 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοΰ ναοΰ. Οί Μ 83 - Μ 85 βρέθηκαν
στή νότια πλευρά τοΰ ναοΰ. Γιά τον Μ 87 ύπάρχει έπίσης ή ένδειξη ότι βρέθηκε
στίς 17.10.1956.

Μ 83 (Ένδειξη: «Λούτσα, νότια πλευρά τοΰ
ναοΰ») - Άνω τμήμα χάλκινου καρφιού ή βε-
λόνης· πίν. 102, 166. - Μήκ. μέγ. σωζ. 0,030 μ.
διάμ. μέγ. δισκοειδοΰς κεφαλιού 0,013 μ. διάμ.
κυλινδρικού στελέχους 0,004 μ.
Μ 84 (Λ 197, άρ. 1) - Κάτω τμήμα χάλκινου
καρφιού ή βελόνης· πίν. 102, 166. - Μήκ. μέγ.
σωζ. 0,028 μ. διάμ. κυλινδρικού στελέχους
0,004 μ.

Μ 85 (Α 197, άρ. 2) - Θραΰσμα κυλινδρικού
στελέχους χάλκινου καρφιού ή βελόνης· πίν.
102, 166. - Μήκ. μέγ. σωζ. 0,020 μ. διάμ. κυ-
λινδρικού στελέχους 0,004 μ.
Μ 86 (Α 200, άρ. 3. AB 1729) - Κάτω τμήμα
λεπτότατου χάλκινου καρφιού ή βελόνης· πίν.
102. - Μήκ. μέγ. σωζ. 0,010 μ. διάμ. κυλινδρι-
κού στελέχους 0,001 μ. Ή μία σπασμένη άκρη
του είναι λυγισμένη.

Μ 87 (Λ 203. AB 1732) - Πλατιά καί σφυρή-
λατη κεφαλή χάλκινου καρφιού- πίν. 166. -
Διάμ. μέγ. δισκοειδοΰς κεφαλιοΰ 0,0175 μ.
Μ 88 (Λ 204, άρ. 1. AB 1733) - Λυγισμένο
χάλκινο καρφί· πίν. 102. - Μήκ. (λυγισμέ-
νο) 0,046 μ. διάμ. δισκοειδοΰς κεφαλιοΰ μέγ.
0,014 μ. διάμ. κυλινδρικοΰ στελέχους 0,003 μ.
(μέσος δρος).

Μ 89 (Λ 204, άρ. 2. AB 1733) - Λυγισμένο
στέλεχος χάλκινου καρφιού ή βελόνης· πίν.
102. - Μήκ. μέγ. σωζ. 0,074 μ. (λυγισμένο)
διάμ. κυλινδρικού στελέχους 0,004 μ. (μέσος
δρος).

Μ 90 (Λ 204, άρ. 3. AB 1733) - Άνω τμήμα
χάλκινου καρφιού- πίν. 102. - Μήκ. μέγ. σωζ.
0,029 μ. διάμ. μέγ. άκανόνιστου δισκοειδοΰς
κεφαλιού 0,0105 μ. στέλεχος ορθογώνιας
τομής μήκ. 0,004 μ. πλ. 0,002 μ.

1577. Simon, Votive Offerings, σ. 253 κ.έ.

1578. J. De La Genière, Archäologie und Religion am Beispiel der griechischen Welt in
archaischer und klassischer Zeit, σέ: Borbein - Hölscher - Zanker, δ.π. (σημ. 737), σ. 296 μέ βι-
βλιογραφία.

1579. Α. Αεμπεςη, Τά ίερό τοΰ Έρμη καί τής Αφροδίτης στή Σύμη Βιάννου III. Τά χάλκινα
άνθρωπόμορφα ειδώλια, ΒΑΕ, 225, Αθήνα 2002, σ. 279 σημ. 1206.
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Στόν χώρο τοΰ ίεροΰ τής Λούτσας βρέθηκαν συνολικά όκτώ χάλκινα θραύ-
σματα πού άρχικά άνήκαν σέ βελόνες ή καρφιά. Τό ότι δέν βρέθηκαν καθόλου
καρφιά άπό σίδηρο -όπως θά άνέμενε κανείς τουλάχιστον στήν περίπτωση τής
σύνδεσης τών κεραμιδιών τής στέγης- μπορεί νά οφείλεται καί σέ θρησκευ-
τικούς λόγους1580, ώστόσο ό σημαντικότερος λόγος πρέπει νά άναζητηθεϊ στή
διάβρωση άπό τό άλάτι, ή όποία στήν παραλιακή αύτή τοποθεσία θά οδήγησε
στήν πλήρη άποσύνθεσή τους1581.

Ή διάκριση μεταξύ βελόνης καί καρφιού είναι ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί οί
δύο κατηγορίες άντικειμένων μοιάζουν τόσο πολύ, ώστε ολόιδια μεταξύ τους
εύρήματα νά χαρακτηρίζονται άπό τήν έρευνα άλλοτε ώς βελόνες καί άλλοτε
ώς καρφιά1582. Κατά τή Mary Dabney, τό άσφαλέστερο κριτήριο γιά τήν άνα-
γνώριση τής μίας ή τής άλλης κατηγορίας έγκειται στήν τομή τού κάτω τμή-
ματος τού στελέχους. Τό κάτω τμήμα τών στελεχών στις βελόνες είναι κυκλικό
στήν τομή του, ένώ αύτό τών καρφιών τετράγωνο. Μέ βάση αύτό τό κριτήριο,
σέ βελόνη άνήκουν ϊσως τά σχετικά ϊσια θραύσματα μέ στρογγυλό στέλεχος
Μ 84 - Μ 85 καί Μ 89, τά όποια φαίνεται νά προέρχονται άπό τό κάτω τμήμα
τους1583. Ό Μ 83 θά μπορούσε νά άνήκει καί σέ βελόνη1584 καί σέ καρφί1585.

Τό ϊδιο συμβαίνει καί μέ τό θραύσμα Μ 86. Βρίσκει πολύ καλά παράλληλα
σέ βελόνη πού βρέθηκε μαζϊ μέ εύρήματα τού 8ου και τοϋ 7ου αί. π.Χ. πάνω
σέ έξωτερική έπιφάνεια νοτίως τοΰ ναοϋ C στόν Κομμό1586. Παράλληλα, όμως,
τό λεπτότατο πάχος μόλις 0,001 μ. τοΰ λυγισμένου στελέχους του ταξινομεί
τό θραΰσμα στόν τύπο 3 τού Shaw, δηλαδή στά βελονόσχημα καρφιά (pinlike
nails). Στόν Κομμό τά πολύ λεπτά αύτά καρφιά παρουσιάζουν μεγάλο μήκος,
πού κυμαίνεται μεταξύ 0,109 καϊ 0,153 μ., καϊ πρωτοεμφανίζονται στις μετα-
αρχαϊκές περιόδους. Βέβαια, όσον άφορα τή λειτουργία δέν άλλάζουν πολλά
πράγματα. Οί εύθραυστες διαστάσεις τους ύποδηλώνουν άντίστοιχη χρήση μέ
αύτήν πού έχουν οί βελόνες ή οί καρφίτσες, δηλαδή γιά τό στερέωμα τών ένδυ-

1580. Πρός τήν κατεύθυνση τής μαγικής σημασίας τών σιδερένιων καρφιών στήν Πυρά Β
στήν 'Ελευσίνα «μέ σκοπό τήν έπιδίωξη τής γονιμότητας καί τής εύημερίας» τείνει, για παρά-
δειγμα, ή Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 183 σημ. 245.

1581. Πρβ. παρόμοιο φαινόμενο στό ελληνικό ίερό στόν Κομμό: J. W. Shaw, Bronze and Iron
Nails, σέ: Kommos IV, σ. 413 σημ. 29.

1582. Dabney, Jewellery, σ. 343, μέ παραδείγματα.

1583. Αύτόθι, σ. 350 άρ. 56 πίν. 5.8, άπό πρώιμο ρωμαϊκό σύνολο.

1584. Αύτόθι, σ. 349 άρ. 44 πίν. 5.7, άπό σύνολο πού άφήνει περιθώριο χρονολόγησης άπό
τόν 8ο έως τόν 4ο αί. π.Χ.

1585. Γιά παράδειγμα, τά καρφιά τύπου 1 τού Shaw (δ.π. [σημ. 1581]), πού μπορούν νά χρο-
νολογηθούν άπό τήν άρχαϊκή έως τή ρωμαϊκή έποχή.

1586. Dabney, Jewellery, σ. 350 άρ. 54 πίν. 5.8.
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μάτων ή άλλων έλαφρών ύλικών. Ή εισχώρηση τους σέ συμπαγές ξύλο είναι
άδύνατη, έκτος κι άν προηγουμένως εΐχε χρησιμοποιηθεί τρυπάνι1587.

Σέ καρφιά, άντίθετα, πρέπει νά άνήκουν οί Μ 88 καί Μ 90. Ό Μ 88, ό όποιος
σώζεται άκέραιος, έχει κυλινδρικό, μάλιστα λυγισμένο, κορμό, τό κατώτερο του
όμως τμήμα παρουσιάζει πεπλατυσμένη μορφή καί είναι ορθογώνιο στήν τομή.
Έξ ολοκλήρου ορθογώνια τομή εμφανίζει τό στέλεχος τοϋ Μ 90. Τά ύπόλοιπα
μορφολογικά χαρακτηριστικά τόσο τοϋ Μ 88 όσο καί τοϋ Μ 90, όπως είναι τό
δισκοειδές σχήμα τής κεφαλής, τό μέγεθος της (διαμ. 0,014 καί 0,0105 μ.), τό
μέγεθος τοϋ στελέχους (μήκ. 0,046 [λυγισμένο] καί σωζ. μήκ. 0,029 μ.) άλλά καί
ό χαλκός ώς χρησιμοποιηθέν ύλικό τά κατατάσσουν στά κοινά καρφιά τύπου 1
(common nails), σύμφωνα μέ τήν τυπολογία τοΰ Joseph W. Shaw. Ή χρονολό-
γηση τοΰ τύπου δείχνει νά έχει μεγάλη διάρκεια. Στο έλληνικό ιερό στόν Κομμό
ό τύπος 1 έμφανίζεται στήν άρχάίκή έποχή καί φτάνει μέχρι τά ρωμαϊκά χρόνια.
Ή έσωτερική του χρονολόγηση όμως παρουσιάζει προβλήματα, όπως φαίνεται
άπό τήν παρουσία τού τύπου σέ σύνολα διαφορετικών έποχών. Ή γενικότερη
έντύπωση πάντως είναι ότι δείγματα τού τύπου 1 μέ έξ ολοκλήρου ορθογώνια
άντί γιά κυλινδρική τομή στελέχους, όπως τό Μ 90 τής Λούτσας, φαίνεται νά
άποτελοϋν ενα ύστερότερο εξελικτικό στάδιο τού τύπου. Τούτο ύποδηλώνει ή
άφθονη παρουσία τους σέ ρωμαϊκό σύνολο στον Κομμό, καθώς καί ή ταυτό-
χρονη άπουσία τους άπό πρωιμότερα σύνολα. Ή χρήση του πρέπει νά άναζητηθεΐ
στή σύνδεση ξύλινων μελών μιάς κατασκευής μεταξύ τους1588.

Τυπολογικά σέ καρφί, λειτουργικά σέ βελόνη πρέπει νά άνήκει ό Μ 87. Ή
άξιοσημείωτα πλατιά, σφυρήλατη κεφαλή τοϋ Μ 87 κατατάσσει τό κομμάτι
στόν τύπο 4 τού Shaw (tacklike nails). Πρόκειται γιά μικρά καρφάκια μέ δυσα-
νάλογα, μεγάλα, έπιπεδωμένα δισκοειδή κεφάλια διαμέτρου 0,015 έως 0,020 μ.
καί μήκους 0,017 έως 0,035 μ. Στόν Κομμό έμφανίζονται πρώτη φορά σέ σύνο-
λα τής κλασικής/έλληνιστικής έποχής, άν καί κάποια προέρχονται άπό άρχαιο-
λογικές συνάφειες τής ρωμαϊκής έποχής1589. Ό τύπος πάντως ήταν σίγουρα σέ
χρήση τον 4ο αί. π.Χ., όπως δείχνει ή παρουσία του στήν Όλυνθο1590. Τά δύο
αύτά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, δηλαδή τό πλατύ κεφάλι καί τό κοντό
στέλεχος, ύποδηλώνουν ότι χρησίμευαν μάλλον γιά νά στερεώσουν ύφασμα ή
δέρμα καί όχι γιά νά συνδέσουν ξύλινα μέλη1591 μεταξύ τους.

1587. Shaw, ο.π. (σημ. 1581), σ. 381.

1588. Αύτόθι, σ. 383.

1589. Αύτόθι.

1590. Robinson, ο.π. (σημ. 1548), άρ. 1439-1482 πίν. 94.

1591. Γιά τή χρήση τών καρφιών σέ ξύλινες κατασκευές βλ. Raubitschek, ο.π. (σημ. 1544),
σ. 134 σημ. 24-25 μέ παραπομπές.



452

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΕΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΕΣ

Συνοπτικά, κανένα θραύσμα άπό τούς Μ 83 - Μ 90 δέν μπορεί νά χρονολο-
γηθεί μέ άσφάλεια σέ συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο. Μιά γενική χρονο-
λόγηση στήν έποχή τού Σιδήρου φαίνεται νά είναι, πρός τό παρόν, ή άσφαλέ-
στερη τοποθέτηση. Πέρα άπό τή χρονολόγηση, τό σχήμα καί οί διαστάσεις τους
-άνεξαρτήτως τοΰ άν άπό τυπολογική άποψη θά πρέπει νά ονομαστούν βελόνες
ή καρφιά- ύποδηλώνουν ότι στή Λούτσα τουλάχιστον ή χρήση τους θά πρέπει νά
άναζητηθεΐ στή συγκράτηση ύφασμάτων ή άνάλογων έλαφρών ύλικών1592.

Άγκιστρο ή γάντζος (Μ 91)

Ό Μ 91 βρέθηκε στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Μ 91 (Λ 200 άρ. 2. AB 1729) - Άγκιστρο ή γάν-
τζος- πίν. 102. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,038 μ. διάμ.
0,002 μ.

Ή παρουσία παρόμοιων άγκιστρων ή γάντζων δέν είναι άσυνήθιστη γιά
τά λατρευτικά σύνολα τής άρχαιότητας1593. Ή χρονολόγηση καί ή χρήση τους
ώστόσο είναι άσαφής.

Συμπαγή δακτυλίδια (Μ 92 - Μ 93)

Οί Μ 92 - Μ 93 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Μ 92 (Α 200, άρ. 1. AB 1729) - Θραΰσμα κρί- Μ 93 (Α 204. AB 1733) - Θραΰσμα κρίκου

κου δακτυλιδιού- πίν. 102. - Διάμ. περ. 0,0160 δακτυλιδιού- πίν. 102. - Διάμ. έξωτ. ύπολ. περ.

μ. διάμ. έσωτ. ύπολ. 0,012 μ. διάμ. διατομής 0,025 μ. διάμ. έσωτ. ύπολ. 0,018 μ. Συμπαγής

έλάσματος 0,002 μ. Συμπαγής κρίκος μέ τομή κρίκος μέ κυκλική τομή. Διάμ. διατομής έλά-

σχήματος D. Δακτυλίδι κατά τδ ήμισυ σωζό- σματος 0,003 μ. Δακτυλίδι κατά τό 1/4 περ.

μενο. σωζόμενο.

Οί Μ 92 καί Μ 93 άντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικούς τύπους δακτυλι-
διών. Μολονότι καί τά δύο είναι κατασκευασμένα άπό συμπαγές χάλκινο έλα-
σμα κυκλικής διατομής, οί διαστάσεις, ή τομή τους καί ίσως καί τό άρχικό τους
σχήμα είναι διαφορετικά.

Τό πάχος τοϋ κρίκου καί τό σχήμα τοϋ Μ 92 παραπέμπουν σέ δακτυλίδια
τών όποιων οί περιφέρειες δέν σχηματίζουν πλήρη κύκλο άλλά άπολήγουν στο

1592. Γιά τήν παρουσία κεφαλών ήλων σέ ιερά γενικά βλ. Rolley, δ.π. (σημ. 1565), σ. 277 άρ. 64c
είκ. 33 (Κωρύκειο Άνδρο).

1593. Ίερό στόν Κομμό: Κ. Α. Schwab, Bronze, Lead, and Bone Implements, σέ: Kommos
IV, σ. 392 άρ. 3, άπό σύνολο τοΰ 7ου αί. π.Χ.- Άμφιάρειο Ώρωποΰ: Β. Χ. Πετρακος, Ό
Ωρωπός και τό ιερόν τοϋ Άμφιαράου, ΒΑΕ, 63, Αθήναι 1968, σ. 127 πίν. 52β, κάτω άριστερά,
όπου έρμηνεύθηκε ώς άγκιστρο άργαλειοΰ.
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άνω τους τμήμα σέ έπιπεδωμένη, έλλειψοειδή σφενδόνη. Τέτοια δακτυλίδια
είναι τυπικά γιά τήν κλασική καί τήν έλληνιστική έποχή1594, άν και ένα καλό πα-
ράλληλο ώς προς τό άρχικό σχήμα καί τις διαστάσεις βρέθηκε στον Κομμό σέ
στρώμα τοϋ 1ου αί. π.Χ.1595 Ή έσωτερική διάμετρος τοϋ Μ 92 (0,012 μ.) υποδη-
λώνει ότι τό δακτυλίδι είχε κατασκευασθεί γιά νά περαστεί σέ δάκτυλο παιδιού
ή γυναίκας.

Σέ άντίθεση μέ τόν Μ 92, ή περιφέρεια τού κρίκου τοΰ δακτυλιδιού Μ 93
πρέπει νά σχημάτιζε άρχικά πλήρη κύκλο. Ένα παρόμοιο σέ σχήμα, διαστά-
σεις καί τομή δακτυλίδι μέ τό Μ 93 βρέθηκε μαζί μέ εύρήματα τοΰ 5ου καί τοΰ
4ου αί. π.Χ. στήν έλληνιστική αύλή μπροστά άπό τόν χώρο ΑΙ καί τό κτίριο Β
στό έλληνικό ίερό στόν Κομμό1596, ώστόσο ή έλλειψη άρχαιολογικών συμφρα-
ζομένων στίς περισσότερες περιπτώσεις άνάθεσης παρόμοιων δακτυλιδιών σέ
ιερά1597 δέν έπιτρέπει συγκεκριμένο χρονολογικό προσδιορισμό. Ή έσωτερική
του διάμετρος (0,018 μ.) ύποδηλώνει ότι τό δακτυλίδι είχε κατασκευασθεί γιά
νά περαστεί σέ δάκτυλο άντρα ή μεγαλόσωμης γυναίκας.

Ή συζήτηση γιά τήν έξήγηση τής παρουσίας δακτυλιδιών σέ ιερά έχει περι-
οριστεί μέχρι στιγμής σέ άπόψεις σχετικά μέ τον προσδιορισμό ή μή τοϋ φύλου
τών άναθετών τους ή τής θεότητας στήν όποία αύτοί άπευθύνονταν. "Ετσι, ένώ
κατά τήν Uta Krön δακτυλίδια άφιερώνονταν κυρίως σέ ιερά γυναικείων θεο-
τήτων1598, ή άποψη αύτή έχει πρόσφατα άμφισβητηθεί1599.

Νομίσματα (Μ 94 - Μ 96)

Οί Μ 94 καί Μ 95 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό Μ 96 βρέθηκε στίς
17.10.1956 στή νότια πλευρά τοϋ ναοϋ.

1594. R. Α. Higgins, Greek and Roman Jewellery, London 1980, σ. 131-133,169.

1595. Dabney, Jewellery, α 348 κ.έ. άρ. 37 (Κομμός, κτίριο Β, πάνω άπό τό χαμηλότερο δάπεδο).

1596. Αύτόθι, σ. 349 άρ. 38.

1597. Γιά παράδειγμα, Kilian-Dirlmeier, Itonia, σ. 162 άρ. 2772 πίν. 167 (ίερό Αθηνάς Ίτωνίας
στή Θεσσαλία).

1598. Krön, Frauenfeste, σ. 631 κ.έ. μέ παραπομπές.

1599. Dabney, Jewellery, σ. 341. Δαχτυλίδια άφιερώνονταν, γιά παράδειγμα, και σέ ιερά τοΰ
Απόλλωνος, δπως δείχνει ή περίπτωση τού ίεροΰ τοΰ Απόλλωνος Τυρίτα στήν Κυνουρία, βλ.
Π. Φακλαρης, Αρχαία Κυνουρία. Ανθρώπινη δραστηριότητα και περιβάλλον, Δημοσιεύματα τοϋ
Αρχαιολογικού Δελτίου, 43, Αθήνα 1990, σ. 176 πίν. 79α-β, άλλά καί τοΰ ίεροΰ στό Καλαπόδι,
πού άνήκε στόν Απόλλωνα καί δχι στήν Άρτεμη: R. C. S. Felsch, Die Bronzefunde, σέ: Kalapodi
II, σ. 173-174 άρ. 848-1123 (τύπος Al) πίν. 40-41. Γιά τήν άποψη δτι τά δαχτυλίδια άφιερώνον-
ταν στά ιερά λόγω τής μεταλλικής τους άξιας βλ. αύτόθι, σ. 177.
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Μ 94 (Λ 199. AB 1728) - Χάλκινο νόμισμα
(Αθηνών;). Ακέραια σωζόμενο. Σωζόμενες
επιφάνειες πάρα πολύ φθαρμένες· πίν. 166. -
Διάμ. (μέγ.) 0,017 μ. βάρ. 3,3 γρ. Όπισθότυ-
πος: γλαύκα πρός τά δεξιά (πολύ άμυδρά δι-
ακρινόμενη).

Για τούς Μ 94 - Μ 96 δέν μπορεί λ
Μ 94, πού ένδεχομένως αποτελεί άθ
άπεικονίζει όντως γλαύκα.

Μ 95 (Λ 206. AB 1735) - Χάλκινο νόμισμα.
Ακέραια σωζόμενο. Σωζόμενες έπιφάνειες
πάρα πολύ φθαρμένες· πίν. 166. - Διάμ. (μέγ.)
0,017 μ. βάρ. 2,8 γρ.

Μ 96 (Λ 195) - Χάλκινο νόμισμα. Σωζόμε-
νες έπιφάνειες τελείως φθαρμένες· πίν. 166. -
Διάμ. (μέγ.) 0,014 μ. βάρ. 2,8 γραμμάρια.

χ πει κάνεις τίποτα έκτος ϊσως άπό τόν
ίναϊκό νόμισμα άν ό όπισθότυπός του

'Ελάσματα (Μ 97 - Μ 98)

Οί Μ 97 καί Μ 98 βρέθηκαν στις 17.10.1956 στή νότια πλευρά τοϋ ναού.

Μ 97 (Κουτί: «Λούτσα 17.10.1956, νότια Μ 98 (Κουτί: «Λούτσα 17.10.1956, νότια
πλευρά τοΰ ναοΰ», άρ. 4) - Άδιακόσμητο έλα- πλευρά τοΰ ναοΰ», άρ. 5) - Πολυάριθμα θραύ-
σμα· πίν. 102, 166. - Μήκ. μέγ. 0,051 μ. πάχ. σματα άδιακόσμητων έλασμάτων· πίν. 102, 166.
0,001 μ. - Μήκ. μέγ. 0,022 μ. πάχ. 0,001 μ.

Παρόμοια έλάσματα έχουν βρεθεί στό ιερό τής Αθηνάς Ίτωνίας στή Φί-
λια Θεσσαλίας1600. Μολονότι ή χρήση καί ή χρονολόγησή τους δέν μπορεί νά
προσδιοριστεί μέ άκρίβεια, ή Kilian-Dirlmeier θεώρησε πιθανή μιά χρήση τους
ώς χάλκινων περιβλημάτων1601.

ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ

Έλασμα (Μ 99)

Μ 99 (Κουτί: «Λούτσα 17.10.56, νότια πλευρά
τοΰ ναοΰ», άρ. 6) - 25 πολύ μικρά θραύσμα-
τα άπό άδιακόσμητα έλάσματα, τρία έκ τών

οποίων συναρμόζουν καί σχηματίζουν ταινία μήκ.
0,120 μ., πλ. περ. 0,24 μ. καί πάχ. 0,006-0,008 μ.·
πίν. 103,167 . Ή ταινία σώζει δύο καρφιά.

Παρόμοια σιδερένια ταινία μέ καρφιά βρέθηκε στό ιερό τής Αθηνάς Ίτωνίας
στή Φίλια Θεσσαλίας και έρμηνεύθηκε άπό τήν Kilian-Dirlmeier ώς ύπόλειμ-
μα πιθανώς σιδερένιας στεφάνης πού θά συγκρατούσε τις σανίδες ένός βαρε-
λιού1602. Δέν ύπάρχουν ένδείξεις γιά τή χρονολόγηση τού άντικειμένου.

1600. Kilian-Dirlmeier, Itonia, σ. 170 άρ. 2963-2964 πίν. 174.

1601. Αύτόθι, σ. 168.

1602. Αύτόθι, σ. 155 άρ. 2573 πίν. 161.
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ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

Ή κατάταξη τών άντικειμένων ώς μολύβδινων βασίζεται σέ έμπειρική έκτί-
μηση καί όχι σέ άνάλυση τού μετάλλου. Τά άντικείμενα έμφανίζουν τό τυπικό
γαλαζοπράσινο χρώμα καί τά τυπικά άνοίγματα τής διαβρωμένης έπιφάνειας
τού μολύβδου.

Βαρίδιο διχτυοϋ (Μ 100)

Ό Μ 100 βρέθηκε στις 18.10.1957 στις έπιχώσεις τοϋ ναού.

Μ 100 (Λ 198) - Τέσσερα διπλωμένα έπιμήκη
φύλλα· πίν. 103, 167. - Μήκ. μέγ. 0,140 μ. πλ.
μέγ. 0,045 μ. πάχ. μέγ. σωζ. 0,007 μ.

Μολύβδινα εύρήματα τοϋ τύπου τοϋ Μ 100 έρμηνεύονται συνήθως άπό τήν
έρευνα ώς άλιευτικά βαρίδια1603. Ή άνάθεση άλιευτικών βαριδιών σέ ιερά δέν
είναι σπάνιο φαινόμενο. 12 παρόμοια μολύβδινα βαρίδια διχτυών βρέθηκαν
στόν πρόναο τοϋ άρχαϊκοϋ ναοϋ τοϋ Ποσειδώνος στά "Ισθμια, ένώ δείγματα
τοϋ τύπου άναφέρονται καί άπό συνάφειες τής κλασικής έποχής τοϋ ί'διου ιε-
ρού. Επιγράμματα άναφέρονται στήν πρακτική τής άνάθεσης διχτυών καθώς
καί τών βαριδιών τους έκ μέρους τών ψαράδων σέ ιερά (γιά παράδειγμα, στήν
Παλατινή Ανθολογία)1604. 'Ολόκληρος άλιευτικός έξοπλισμός βρέθηκε στό ίερό
τής Λιμενίας Ήρας στήν Περαχώρα1605.

Ή άνάθεση ένός άλιευτικοΰ διχτυοϋ μέ βαρίδι στή θεότητα κατανοείται συνή-
θως είτε ώς παράκληση γιά γεμάτα δίχτυα εϊτε ώς εύχαριστία γιά μιά καλή ψαριά.
Μιά ένδιαφέρουσα ύπόθεση θά ήταν ή έρμηνεία τοϋ Μ 100 όχι ώς διχτυοϋ άλιεί-
ας άλλά ώς κυνηγετικού διχτυοϋ, ώς άναθήματος δηλαδή νεαρού κυνηγού. Τούτο
θά παρέπεμπε στή γνωστή περίπτωση τοϋ νεαρού κυνηγού Μελανίωνος στή Ανσι-
στράτη τοϋ Αριστοφάνη, ό όποιος χρησιμοποιεί τό δίχτυ στά όρη γιά νά πιάσει τό
θήραμά του1606. Ή έρμηνεία αύτή θά ταίριαζε σέ τελετουργίες ένηλικίωσης. Άλλω-
στε καί τό ψάρεμα δέν είναι τίποτε άλλο παρά κυνήγι στή θάλασσα1607.

1603. Βλ., γιά παράδειγμα, Α. Μαζαρακης-Αινιαν, Ανασκαφή Σκάλας Ώρωποΰ, ΠΑΕ 1996,
πίν. 27β (Ωρωπός, 7ος αί. π.Χ., «μολύβδινα διπλωμένα άλιευτικά βαρίδια άπό τόν χώρο 2»),

1604. Raubitschek, ο.π. (σημ. 1544), σ. 129 άρ. 455-456 πίν. 72· σ. 121 σημ. μέ παραπομπές σέ
δείγματα μυκηναϊκά, άρχαϊκά και βυζαντινά.

1605. Γενικά γιά τις άναθέσεις άλιευτικών άντικειμένων σέ ιερά: Μ. I. Rose, The Fish Remains,
Kommos IV, σ. 533 κ.έ.

1606. Αριςτοφανης, Αυσιστράτη, στ. 787-788: έλαγοθήρει / πλεξάμενος αρκυς.

1607. Γιά τήν άποψη δτι τό θαλασσινό κυνήγι κατά τήν ΰστερη άρχαϊκή καί πρώιμη κλασική
έποχή άποτελοΰσε δοκιμασία πού σχετιζόταν μέ τό πέρασμα τών νεαρών άνδρών άπό τήν έφη-
βεία στόν ένήλικο βίο, βλ. Β. Σαμπεταϊ, Ψαράδες: οί παίδες καί ή θάλασσα, σέ: Ε. Κεφαλίδου - Δ.
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Κάλυμμα λυχναριοΰ (Μ 101)

Ό Μ 101 βρέθηκε στις 18.10.57 σέ «έπίχωση τοΰ ναοϋ».

Μ 101 (Ένδειξη: «18.10.57. Έπίχωση τοϋ πίν. 103, 167. - Μήκ. (μέ λαβή) 0,099 μ. διάμ.
ναοΰ» - Μολύβδινο κάλυμμα λυχναριοΰ μέ 0,067 μ. ΰψ. (μέ λαβή) 0,029 μ. ΰψ. (χωρίς
περιχείλωμα, οξεία βάση και οριζόντια λαβή· λαβή) 0,020 μ.

Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει ό Μ 101. Ένα μικρό, σχήματος μικρογρα-
φικής λεκανίδας κυρίως σώμα άπολήγει σέ όξεία, συμπαγή, διάτρητη στο κέντρο
της βάση. Ή κεντρική έπιφάνεια τοϋ έσωτερικοΰ του φέρει τετράπλευρη οπή
πλάτους πλευράς 0,011 μ. καί βάθους 0,012 μ. Ή περιφέρεια τής κεντρικής αύτής
έπιφάνειας είναι στο μεγαλύτερο της τμήμα διάτρητη. Σώζει συνολικά πέντε
άκανόνιστου σχήματος όπές ένδεικτικών διαστάσεων 0,008 x 0,002 μ. Τό περι-
χείλωμα πλάτους 0,015 μ. στρέφεται προς τά έξω καί πρός τά κάτω καί διαβαθ-
μίζεται σέ τρία έπίπεδα. Κάθετα πρός αύτό ξεκινάει μία οριζόντια, συμπαγής
λαβή μήκους 0,047 μ. Ή κεντρική όπή του καί ή λαβή παραπέμπουν σέ χρήση
τοϋ άντικειμένου ώς λυχναριοΰ. Άπό τήν όπή θά περνούσε λογικά τό φυτίλι. Ό
σχηματισμός τοϋ περιχειλώματος ύποδηλώνει ότι άρχικά τό μολύβδινο άντι-
κείμενο θά άκουμποϋσε πάνω σέ άλλο άγγεΐο γεμάτο λάδι, άρα θά άποτελοϋσε
κάλυμμα λυχναριοΰ τό όποιο θά ήταν κατασκευασμένο άπό άλλο ύλικό, τό πιθα-
νότερο πηλό. Τό ότι τέτοια καλύμματα ύπήρχαν οπωσδήποτε στήν ύστερη έλλη-
νιστική έποχή άποδεικνύει ένα πήλινο κάλυμμα δίμυξου λυχναριοΰ μέ κεντρικό
διάτρητο σωληνωτό στέλεχος άπό τό ίερό τής Μητέρας τών Θεών καί τής Αφρο-
δίτης στήν Πέλλα, χωρίς ώστόσο νά φέρει λαβή, τό όποιο χρονολογήθηκε μετά
τά μέσα τοϋ 2ου αί. π.Χ.1608

Στή χρήση τοΰ Μ 101 γιά τόν φωτισμό πρέπει νά οφείλονται καί οί μικρές,
άσύμμετρες οπές τής έσωτερικής του περιφέρειας. Ώς γνωστόν, τό σημείο τήξεως
τοΰ μολύβδου είναι στούς 327,4 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή εΐναι πολύ χαμηλό
συγκριτικά μέ άλλα μέταλλα1609. Είναι λογικό, λοιπόν, ή στενή έπαφή του μέ τή
φλόγα τοϋ φυτιλιοΰ νά προκάλεσε τή μερική του τήξη. Ό λόγος γιά τόν όποιο
χρησιμοποιήθηκε στή Λούτσα μόλυβδος καί όχι άλλο μέταλλο, ας πούμε χαλκός,
γιά τήν κατασκευή τοϋ λυχναριοΰ ϊσως νά πρέπει νά άναζητηθεΐ σέ οικονομικούς
παράγοντες. Δεδομένης τής γειτνίασης τής περιοχής μέ τό Λαύριο, όπου σίγουρα
θά μπορούσε κανείς νά προμηθευτεί άνετα καί πολύ οικονομικά μόλυβδο, ύποδη-

Τσιαφάκη (έπιμ.), Κεραμέως παίδες. Αντίδωρο στον καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο άπό τούς μαθητές
του, Θεσσαλονίκη 2012, ιδιαίτερα σ. 50-51,56 σημ. 50.

1608. Λιλιμπακη-Ακαματη, δ.π. (σημ. 1270) (2000), σ. 118,136 άρ. 340 σχ. 1 Ια-β πίν. 119α-β,
άπδ τδ στρώμα καταστροφής στόν πρόδομο τοΰ ναοΰ τοΰ νότιου ύπαίθριου χώρου.

1609. W. W. Krysko, Lead in History and Art, Stuttgart 1979, σ. 47.
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λώνει ότι ϊσως νά έχουμε μπροστά μας μιά φθηνή άπομίμηση χάλκινου σκεύους.
Πάντως ή χρήση τού μολύβδου ώς ύλικοΰ έξηγεΐ γιά ποιο λόγο τό πάχος τοϋ
σκεύους είναι δυσανάλογα μεγάλο σέ σχέση μέ τό συνολικό του μέγεθος. Άπό
τήν άλλη μεριά, μολύβδινα λυχνάρια δέν είναι άποκλειστικό φαινόμενο τής
Άούτσας. "Ηδη άπό τήν ύστερη έποχή τοϋ Χαλκοϋ έμφανίζονται στήν Έγκωμη
τής Κύπρου1610, ένώ είναι γνωστά έπίσης καί άπό τήν κλασική έποχή, όπως δείχνει
ένα σχετικό κομμάτι άπό τήν Όλυνθο1611. Τά παραπάνω μολύβδινα λυχνάρια
όμως δέν έμφανίζουν καλές άντιστοιχίες μέ τό δικό μας, πράγμα πού δέν βοηθάει
στή χρονολόγηση τού κομματιοϋ άπό τή Άούτσα.

Μιά δεύτερη χρονολογική ένδειξη άποκτά κανείς άπό μιά στήν -κάτοψη σχεδόν
όμοια, ώστόσο πολύ πιό καλλιτεχνική- φιάλη μέ λαβή πού άπολήγει σέ κεφάλι
Μέδουσας, έπίσης άπό τήν Πέλλα. Ή τεχνοτροπική άνάλυση τοϋ Γεωργίου Π.
Οικονόμου τήν κατέταξε στήν ύστερη έλληνιστική/πρώιμη ρωμαϊκή έποχή1612, άν
καί τό άρχαιολογικά σύνολο στό όποιο βρέθηκε χρονολογήθηκε στό διάστημα
μεταξύ τοϋ 300 καί τοϋ 150 π.Χ.1613 Βέβαια και έδώ ύπάρχουν διαφορές, όπως τό
μέγεθος, πού είναι πολύ μεγαλύτερο άπό τό δικό μας (ύψ. 0,050 μ. διάμ. 0,253 μ.
μήκ. μέ λαβή 0,383 μ.), τό ύλικό, πού είναι χαλκός, και κυρίως ή έλλειψη κεν-τρικής
όπής. Ή γενικότερη όμως ομοιότητα ώς προς τό σχήμα μέ τή χάλκινη «λατρευτική»
φιάλη άπό τή Μακεδονία ύποδηλώνει ότι χρονολογικά δέν πρέπει νά βρισκόμαστε
πολύ μακριά άπό τήν έλληνιστική έποχή. 'Ενδεικτικά έπίσης ας άναφερθεΐ ένα
παρόμοιο εύρημα άπό τό Ήραΐο τοϋ Άργους, τό όποιο όμως εΐναι κατασκευασμένο
άπό χαλκό και είναι άρκετά μεγαλύτερο1614.

ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΗΛΟ

Λυχνάρια (Μ 102 - Μ 103)

Λυχνάρια άγνωστου τύπου (Μ 102 - Μ 103)

Οί Μ 102 - Μ 103 βρέθηκαν στίς έπιχώσεις τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ.

Μ 102 (Σακκούλα: «Όστρακα έπίχωσης Θραύσμα καμπύλου τοιχώματος άπό το σώμα
τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 50α) - λυχναριοΰ - 'Ύψ. μέγ. σωζ. 0,025 μ. μήκ. μέγ.

1610. Η. Matthäus, Metallgefäße und Gefäßuntersätze der Bronzezeit, der geometrischen
und archaischen Periode auf Cypern: mit einem Anhang der bronzezeitlichen Schwerfunde auf
Cypern, PBF II, 8, München 1985, σ. 267 κ.έ. άρ. 586-588 πίν. 81.

1611. Robinson, δ.π. (σημ. 1548), πίν. 52 άρ. 628.

1612. G. R oikonomos, Bronzen von Pella, AM, 51,1926, σ. 88 κ.έ. ιδιαίτερα 92 πίν. XI.

1613. Αύτόθι, σ. 76.

1614. Waldstein, δ.π. (σημ. 1411), πίν. 125 άρ. 2239, δπου έρμηνεύτηκε ώς ήθμός.
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σωζ. 0,067 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, καθαρός,
πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6 reddish yellow).
Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό άμαυρόχρωμο γάνωμα
έσωτερικά καϊ έξωτερικά.
Μ 103 (Σακκούλα: «'Όστρακα έπίχωσης τής
βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 7) - Θραΰσμα

καμπύλου τοιχώματος άπό τό σώμα λυχνα-
ριοϋ· πίν. 104. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,025 μ. μήκ.
μέγ. σωζ. 0,067 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, άνοι-
κτοκάστανος. Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα
έσωτερικά και έξωτερικά.

Πήλινα θραύσματα ειδωλίων ή/καΙ έπινήτρων (Μ 104 - Μ 107)

Οί Μ 104 - Μ 107 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ.

Μ 104 (Λ 109, άρ. 15) - Θραΰσμα κυρτοΰ τοι-
χώματος 'ίσως έπινήτρου· πίν. 104. - Π: Πυ:
λεπτόκοκκος, πορτοκαλόχρωμος (5 YR 7/6
reddish yellow). Περιέχει μικρή ποσότητα
άσημένιας μίκας και λίγα πετραδάκια διαφό-
ρων χρωμάτων μήκους περ. 0,001 μ. Ε: τό ϊδιο.
Μ 105 (Λ 144) - Πίσω μέρος γυναικείας κε-
φαλής άρχικά προσαρτημένης σέ έπίνητρο·
πίν. 104, 167. - Ύψ. 0,017 μ. μήκ. 0,036 μ. πλ.
0,027 μ. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορώδης, κι-
τρινωπός. Περιέχει έλάχιστη ποσότητα άση-

μένιας μίκας. Ε: τό ϊδιο. ΕΠ: λευκό. Τό κάτω
τμήμα τής έξωτερικής έπιφάνειας τοΰ θραύ-
σματος δείχνει δτι αύτό έχει ξεκολλήσει άπό
τήν κυρτή έπιφάνεια τοΰ έπινήτρου. 'Εσωτε-
ρικά σώζεται ώοειδής κοίλανση.
Μ 106 (Λ 171, άρ. 1) - Μικρό θραΰσμα
άνθρωπόμορφου ειδωλίου- πίν. 104. - Διαστ.
σωζ. 0,024 x 0,024 χ 0,011 μ.
Μ 107 (Λ 171, άρ. 2) - Μικρό θραΰσμα
άνθρωπόμορφου ειδωλίου· πίν. 104. - Διαστ.
σωζ. 0,036 χ 0,022 χ 0,012 μ.

Πήλινα πλακίδια (Μ 108 - Μ 119)

Οί Μ 108 - Μ 116 καί Μ 118 - Μ 119 βρέθηκαν στις έπιχώσεις τοϋ ναοϋ. Ό
Μ 117 βρέθηκε στή βόρεια πλευρά τοϋ ναοϋ.

Μ 108 (Δ 123, άρ. 15) - Θραΰσμα έπιπεδω-
μένου πλακιδίου μέ σωζόμενες στρογγυλε-
μένες άπολήξεις· πίν. 104. - Διαστ. σωζ. μεγα-
λύτερου θραύσματος 0,034 χ 0,031 χ 0,004 μ.
Τά δύο μεγαλύτερα είναι συγκολλημένα άπό
δύο τεμάχια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκα-
λόχρωμος. Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα στή
μία τους έπιφάνεια.

Μ 109 (Λ 123, άρ. 20β) - Θραΰσμα έπιπεδω-
μένου πλακιδίου μέ σωζόμενες στρογγυλε-
μένες άπολήξεις· πίν. 104. - Διαστ. σωζ. μεγα-
λύτερου θραύσματος 0,034 x 0,031 χ 0,004 μ.
Τά δύο μεγαλύτερα είναι συγκολλημένα άπό
δύο τεμάχια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκα-
λόχρωμος. Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό γάνωμα στή
μία τους έπιφάνεια.

Μ 110 (Λ 123, άρ. 17) - Έξι θραύσματα έπιπε-
δωμένων πλακιδίων μέ σωζόμενες στρογ-
γυλεμένες άπολήξεις. Απεικονίζεται μόνο τό

A 123 άρ. 17- πίν. 104. - Διαστ. σωζ. μεγαλύ-
τερου θραύσματος 0,034 x 0,031 χ 0,004 μ.
Τά δύο μεγαλύτερα είναι συγκολλημένα άπό
δύο τεμάχια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χρωμος. Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό γάνωμα στή μία
τους έπιφάνεια.

Μ 111 (Λ 123, άρ. 16) - Έξι θραύσματα έπιπε-
δωμένων πλακιδίων μέ σωζόμενες στρογ-
γυλεμένες άπολήξεις. Απεικονίζεται μόνο τό
Λ 123 άρ. 17· πίν. 105. - Διαστ. σωζ. μεγαλύ-
τερου θραύσματος 0,034 x 0,031 χ 0,004 μ.
Τά δύο μεγαλύτερα είναι συγκολλημένα άπό
δύο τεμάχια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χρωμος. Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα στή μία
τους έπιφάνεια.

Μ 112 (Λ 123, άρ. 11) - Έξι θραύσματα έπιπε-
δωμένων πλακιδίων μέ σωζόμενες στρογ-
γυλεμένες άπολήξεις. Απεικονίζεται μόνο τό
Λ 123 άρ. 17· πίν. 105. - Διαστ. σωζ. μεγαλύ-
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τερου θραύσματος 0,034 χ 0,031 χ 0,004 μ.
Τά δύο μεγαλύτερα είναι συγκολλημένα άπό
δύο τεμάχια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χρωμος. Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα στή μία
τους έπιφάνεια.

Μ 113 (Λ 123, άρ. 20γ-δ) - "Εξι θραύσματα
έπιπεδωμένων πλακιδίων μέ σωζόμενες στρογ-
γυλεμένες άπολήξεις. Απεικονίζεται μόνο τό
Λ 123 άρ. 17· πίν. 105. - Διαστ. σωζ. μεγαλύ-
τερου θραύσματος 0,034 x 0,031 χ 0,004 μ.
Τά δύο μεγαλύτερα είναι συγκολλημένα άπό
δύο τεμάχια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χρωμος. Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα στή μία
τους έπιφάνεια.

Μ 114 (Λ 123, άρ. 14) - "Εξι θραύσματα έπιπε-
δωμένων πλακιδίων μέ σωζόμενες στρογ-
γυλεμένες άπολήξεις. Απεικονίζεται μόνο τό
Λ 123 άρ. 17· πίν. 105. - Διαστ. σωζ. μεγαλύ-
τερου θραύσματος 0,034 x 0,031 χ 0,004 μ.
Τά δύο μεγαλύτερα είναι συγκολλημένα άπό
δύο τεμάχια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-
χρωμος. Ε: τό 'ίδιο. EE: μελανό γάνωμα στή μία
τους έπιφάνεια.

Μ 115 (Λ 123, άρ. 12) - "Εξι θραύσματα έπιπε-
δωμένων πλακιδίων μέ σωζόμενες στρογ-
γυλεμένες άπολήξεις. Απεικονίζεται μόνο τό
Λ 123 άρ. 17· πίν. 105. - Διαστ. σωζ. μεγαλύ-
τερου θραύσματος 0,034 x 0,031 χ 0,004 μ.
Τά δύο μεγαλύτερα είναι συγκολλημένα άπό
δύο τεμάχια. Π: Πυ: λεπτόκοκκος, πορτοκαλό-

χρωμος. Ε: τό ϊδιο. EE: μελανό γάνωμα στή μία
τους έπιφάνεια.

Μ 116 (Λ 172) - Μικρό θραΰσμα έπιπεδω-
μένου λεπτοΰ άντικειμένου μέ στρογγυλε-
μένη άπόληξη, άρχικά 'ίσως κυκλικού- πίν.
105. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,025 μ. πλ. μέγ. 0,023 μ.
πάχ. 0,002 μ. Π: Πυ: 5 YR 6/2. Ε: ροδόχρωμος
(7.5 YR 8/4). EE: μελανά γάνωμα στή μία του
πλευρά.

Μ 117 (Λ 102, άρ. 4 καϊ 11) - Δύο μικρά
θραύσματα έπιπεδωμένου έπιμήκους πλακι-
δίου μέ στρογγυλεμένες άπολήξεις· πίν. 105.
- Π: Πυ: ιδιαίτερα πορώδης, σκούρος ροδό-
χρωμος. Περιέχουν μικρή ποσότητα άσημέ-
νιας μίκας. Ε: τό ϊδιο. Σποραδικά 'ίχνη καύσης.
Μ 118 (Λ 109, άρ. 20) - Μικρό, λεπτό, ρομβο-
ειδές πλακίδιο, σχεδόν άκέραια σωζόμενο·
πίν. 105. - Μήκ. πλευράς ρόμβου περ. 0,032 μ.
Π: Πυ: λεπτόκοκκος, μαλακός, ροδόχρωμος
(5 YR 7/4 pink). Περιέχει μεγάλη ποσότητα
άσημένιας μίκας. Ε: έξωτερικά: πορτοκαλό-
χρωμος (5 YR 6/6 reddish yellow), έσωτερικά:
άνοικτοκάστανος. Στή μία του (έσωτερική)
πλευρά φέρει ελαφρές παράλληλες κοιλάν-
σεις.

Μ 119 (Λ 173) - Μικρό θραΰσμα έπιπεδω-
μένου λεπτοΰ άντικειμένου μέ τριγωνική
άπόληξη· πίν. 105. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,025 μ. πλ.
μέγ. 0,022 μ. πάχ. μέγ. 0,008 μ. Π: Πυ: 7.5 YR
6/5. Ε: τό ϊδιο.

Τα 11 μικρά τεμάχια τετράπλευρων πήλινων πλακιδίων πού βρέθηκαν στήν
περιοχή τοϋ ναοϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου (Μ 108 - Μ 119) δέν μποροϋν νά
χρονολογηθούν μέ άκρίβεια οϋτε εΐναι δυνατό νά προσδιοριστεί μέ σαφήνεια ή
χρήση τους.

Τά οκτώ άπό αύτά (άρ. κατ. Μ 108 - Μ 115) ϊσως άποτελοϋν ύπολείμματα
καλυμμάτων πήλινων πυξίδων όπως αύτής πού έκτίθεται σήμερα στήν έκθεση
τοϋ Μουσείου Βραυρώνος, άν καί παρόμοια πήλινα πλακίδια έχουν βρεθεί σέ
έλληνιστικά (;) στρώματα στο Ασκληπιείο τής Μεσσήνης1615.

Ό Μ 116 πρέπει άρχικά νά ήταν ένα μικρό δισκοειδές άντικείμενο μέ διάμετρο
μικρότερη τών 0,003 μ. Άττικά παράλληλα ώς πρός τό σχήμα καί τις διαστάσεις
προέρχονται άπό λατρευτικές συνάφειες τής άθηναϊκής Αγοράς πού χρονολο-

1615. Π. Γ. Θεμελης, Ανασκαφή Μεσσήνης, ΠΑΕ 1987, σ. 85 πίν. 69β, άριστερά.
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γοϋνται τόσο στόν 7ο αί. π.Χ.1616 όσο καί στα τέλη του 4ου αί. π.Χ.1617 Έκεΐ ερμη-
νεύθηκαν καί στίς δύο περιπτώσεις ώς παιχνίδια, κάτι σάν πούλια (πεσσό/)1618.
Ή παραπάνω έρμηνεία φαίνεται προς τό παρόν άρκετά πιθανή, δεδομένου ότι ή
έκδοχή τοϋ τροχού άπό άναθηματικό ομοίωμα πήλινου τεθρίππου πρέπει μάλλον
νά άποκλεισθεϊ, έπειδή ό Μ 116 δέν έχει όπή στο κέντρο του.

ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

Ανάγλυφα (Μ 120 - Μ 121, Μ 123, Μ 126)

Οί Μ 120 - Μ 121, Μ 123 καί Μ 126 βρέθηκαν στήν τομή άνατολικά τού ναού.

Μ 120 (Σακκούλα: «24.11.57. Θραύσματα
γλυπτών έκ τής τομής άνατολικά τοΰ ναοΰ», άρ.
1) - Θραΰσμα άριστεροΰ γυμνού ώμου· πίν. 106,
168. - "Υψ. μέγ. σωζ. 0,091 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,083 μ.
πάχ. 0,042 μ. Άπό πεντελικό μάρμαρο.
Μ 121 (Σακκούλα: «24.11.57. Θραύσματα
γλυπτών έκ τής τομής άνατολικά τοΰ ναοΰ»,
άρ. 2) - Θραΰσμα δεξιού γυμνού ώμου· πίν.
106,168. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,117 μ. πλ. μέγ. σωζ.
0,094 μ. πάχ. 0,044 μ. Άπό πεντελικό μάρμαρο.

Μ 123 (Α 18) - Θραΰσμα λεπτομέρειας γλυ-
πτοΰ άπό άνάγλυφο, ίσως πτυχής ένδύματος·
πίν. 107. - Μήκ. μέγ. σωζ. 0,037 μ. πλ. μέγ.
σωζ. 0,022 μ. πάχ. 0,019 μ. Άπό πεντελικό
μάρμαρο.

Μ 126 (Α 17) - Άνω τμήμα κεντρικού άκρο-
κέραμου, 'ίσως άπό άναθηματικό άνάγλυφο ή
στήλη- πίν. 108, 168. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,065 μ.
πλ. μέγ. σωζ. 0,074 μ. πάχ. 0,059 μ. Από πεντε-
λικό μάρμαρο.

Ή πολύ όμαλή πίσω πλευρά τών θραυσμάτων Μ 120 - Μ 121 ύποδηλώνει
ότι αύτά προέρχονται άπό άνάγλυφο. Είναι δύσκολο νά άποφασίσει κανείς άν
αύτά τά θραύσματα προέρχονται άπό άνάγλυφη διακόσμηση μετόπης ή άπό
άναθηματικά άνάγλυφα. Ό Μ 126 πρέπει πάντως νά προέρχεται άπό άναθημα-
τικό άνάγλυφο ή στήλη.

Αγάλματα (Μ 122, Μ 124 - Μ 125)

Οί Μ 122, Μ 124 - Μ 125 βρέθηκαν

Μ 122 (Σακκούλα: «24.11.57. Θραύσματα
γλυπτών έκ τής τομής άνατολικά τοΰ ναοΰ»,
άρ. 3) - Θραΰσμα στρογγυλού μαρμάρινου
καρπού- πίν. 107,168. - Ύψ. μέγ. σωζ. 0,073 μ.
πλ. μέγ. σωζ. 0,066 μ. πάχ. 0,064 μ. Άπό πεντε-
λικό μάρμαρο.

στήν τομή άνατολικά τού ναοϋ.

Μ 124 (Σακκούλα: «24.11.57. Θραύσματα
γλυπτών έκ τής τομής άνατολικά τοΰ ναοΰ»,
άρ. 4) - Θραΰσμα γλυπτοΰ, 'ίσως άπό χέρι
άναθηματικοΰ άγάλματος· πίν. 107. - Ύψ.
μέγ. σωζ. 0,074 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,069 μ. πάχ.
0,046 μ. Άπό πεντελικό μάρμαρο.

1616. Burr, Proto- Attic, σ. 604 είκ. 71 άρ. 271-274.

1617. D. Burr Thompson, Three Centuries of Hellenistic Terracottas, Hesperia, 21,1952, σ. 163
άρ. 64 και 65 πίν. 40.

1618. Αύτόθι, σ. 150 σημ. 183.
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Μ 125 (Λ 14) - Θραύσμα βάθρου μικρού 0,160 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,102 μ. Άπό πεντελικό
άγάλματος· πίν. 108, 168. - Μήκ. μέγ. σωζ. μάρμαρο.

Ό καρπός Μ 122 πρέπει να έχει άποκοπεΐ άπό τό χέρι άναθηματικοϋ άγάλ-
ματος άγοριοϋ ή κοριτσιού. Ό τύπος αύτός άναθήματος είναι γνωστός κυρίως
άπό τήν άφθονη παρουσία του στό ίερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα1619, άπαντά
όμως καί σέ διάφορα θεραπευτικά ιερά, όπως τού Αμφιάραου στόν 'Ωρωπό1620, τού
Ασκληπιού στον Πειραιά1621, τού Ασκληπιού στούς Γόννους τής Λάρισας1622, καθώς
καί στό θεραπευτικό ίερό τοϋ Eschmun στή Σιδώνα1623. Ό τύπος είναι γνωστός καί
άπό τό ίερό τοϋ Απόλλωνος στον Σωρό (Άμφαναί)1624, καθώς και άπό τήν Άρκε-
σίνη τής Αμοργού, όπου ϊσως προέρχεται άπό τό τοπικό ίερό τής Είλείθυιας1625.

Άγγεία (Μ 127 - Μ 128)

Οί Μ 127 - Μ 128 βρέθηκαν στήν έπίχωση τής άνατολικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

Μ 127 (Σακκούλα: «24.11.1957. Έπίχωση
τής άνατολικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 3)
- Θραΰσμα άνω τμήματος πυξίδας· πίν. 108,
168. - Ύψ. σωζ. 0,021 μ. διάμ. χείλ. έσωτερική
0,098 μ. διάμ. χείλ. έξωτερική σωζ. 0,120 μ.

Μ 128 (Σακκούλα: «24.11.1957. Έπίχωση
τής άνατολικής πλευράς τοΰ ναοΰ», άρ. 4) -
Θραΰσμα τοιχώματος πυξίδας (;)· πίν. 108,
168. - Ύψ. σωζ. 0,038 μ. πλ. σωζ. 0,023 μ. Καϊ
τά δύο θραύσματα άπό πεντελικό μάρμαρο.

Τά θραύσματα μαρμάρινων άγγείων άπό τή Αούτσα είναι πολύ μικροσκο-
πικά γιά νά ένταχθοϋν σέ κάποιον γνωστό τύπο. "Ισως έπρόκειτο άρχικά γιά
πυξίδες1626.

1619. Ch. Vorster, Griechische Kinderstatuen, Köln 1983, σ. 331 άρ. 5· σ. 345 άρ. 41· σ. 361
άρ. 91 πίν. 18· σ. 362 άρ. 91α-93· σ. 369 άρ. 115· σ. 376 άρ. 137· σ. 387 άρ. 170 πίν. 24- σ. 388-390
άρ. 171-180 πίν. 25.

1620. Πετρακος, δ.π. (σημ. 1593), σ. 120-121 άρ. 13-14 πίν. 36α-β.

1621. K.-V. Von Eickstedt, Das Asklepieion im Piräus, Bibliothek der Archäologischen
Gesellschaft zu Athen 201, Athen 2001, σ. 21 είκ. 21.

1622. Γ. Αρβανιτου-Μεταλληνου, Γλυπτά άπό τό ίερό τοΰ Ασκληπιού στούς Γόννους τής
Λάρισας, AAA, 15,1982, σ. 244-252 είκ. 1-3.

1623. R. Α. Stucky, Die Skulpturen aus dem Eschmun-Heiligtum bei Sidon. Griechische,
römische, kyprische und phönizische Statuen und Reliefs vom 6. Jahrhundert vor Chr. bis zum 3.
Jahrhundert nach Chr., AntK-BH, 17, Basel 1993, σ. 83-89 άρ. 98-136 πίν. 23-31.

1624. V. Milojcic, Bericht über die deutschen Archäologischen Ausgrabungen in Thessalien
1973, AAA, 7,1974, σ. 72 πίν. 30,32-33.

1625. Λ. I. Μαραγκού, Αμοργός I. Ή Μινώα. Ή πόλις, ό λιμήν καϊ ή μείζων περιφέρεια, ΒΑΕ, 228,
Αθήνα 2002, σ. 46 κ.έ. είκ. 61α-β (άγαλμάτιο άγοριοΰ καί κοριτσιοΰ, 3ος-2ος αί. π.Χ.). Γιά μιά προ-
σπάθεια έρμηνείας τών παιδικών αύτών άγαλμάτων στά ιερά βλ. Parker, Polytheism, σ. 428.

1626. Γιά τόν Μ 127 πρβ. κάτι σάν Α. Κ. Ορλάνδος, 'Έργον 1961, σ. 32 είκ. 41 (Βραυρώνα)·
Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 175 άρ. ΜΑ 2 πίν. 48γ (Μουνιχία).
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ΜΙΚΡΟΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΙΘΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΤΡΩΜΑ)
Μυλόπετρες (Μ 129 - Μ 130)

Οί Μ 129 - Μ 130 βρέθηκαν στις έπιχώσεις του ναοϋ.

Μ 129 (Ένδειξη: «Λούτσα 1956-57. Έπιχώ- οί έλαφρά σηκωμένες φλεβώσεις τοΰ πετρώ-
σεις τοΰ ναοΰ», άρ. 4) - Μυλόπετρα, άποσπα- ματος. Βάση καμπύλη.

σματικά σωζόμενη· πίν. 109, 169. - Μήκ. Μ 130 (Σακκούλα: «24.11.1957. Θραύσματα

μέγ. σωζ. 0,220 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,142 μ. πάχ. γλυπτών τομής τής άνατολικής πλευράς τοΰ

μέγ. σωζ. 0,061 μ. Από σκληρή γαλαζόλευκη ναοΰ», άρ. 7») - Μυλόπετρα, άποσπασμα-

πέτρα. Σπασμένη στή μία μακριά πλευρά της. τικά σωζόμενη· πίν. 110,169. - Μήκ. μέγ. σωζ.

Επιμήκης, έπιπεδωμένη έπιφάνεια κατεργα- 0,100 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,076 μ. πάχ. μέγ. σωζ.

σίας, λειασμένη άπό τή χρήση, δπως δείχνουν 0,055 μ. Άπό σκληρή γαλαζόλευκη πέτρα.

Σέ ώοειδή μυλόπετρα ανήκει ό Μ 129 λόγω τών ιχνών χρήσης άλλα καί τοϋ
έπίπεδου σχήματος τοϋ λίθου, ό όποιος άποτελοϋσε τήν έπιφάνεια τής έργασίας
γιά τή σύνθλιψη τών δημητριακών ή τών χρωστικών ύλών.

Μυλόπετρες έμφανίζονται συχνά σέ συνάφειες λατρευτικών συνόλων του-
λάχιστον άπό τή γεωμετρική έποχή1627.

Κατά τήν Krön, οί μυλόπετρες μέσα σέ ιερά1628 δέν πρέπει νά έρμηνευθοΰν
ώς άναθήματα, άλλά ώς έργαλεία γιά τό άλεσμα τών σιτηρών καί ώς έργαλεΐα
γιά τήν έπιτόπου παραγωγή άναθηματικών γλυκισμάτων1629.

Σφαιρικοί τρίφτες (Μ 131 - Μ 132)

OÎM131-M132 βρέθηκαν στήν τομή τής άνατολικής πλευράς τοϋ ναοϋ.

Μ 131 (Σακκούλα: «24.11.1957. Θραύσματα Μ 132 (Σακκούλα: «24.11.1957. Θραύσματα

γλυπτών έκ τής τομής άνατολικά τοΰ ναού», γλυπτών έκ τής τομής άνατολικά τοΰ ναοΰ»,

άρ. 5) - Σφαιρικός τρίφτης· πίν. 110, 169. - άρ. 6) - Σφαιρικός τρίφτης· πίν. 110, 169. -

Διαστ. 0,071 x 0,052 χ 0,040 μ. Γκριζογάλαζο Διαστ. 0,050 χ 0,043 χ 0,037 μ. Γκριζογάλαζο

χρώμα. χρώμα.

Οί Μ 131 καί Μ 132 έχουν σχεδόν σφαιρικό σχήμα καί άποτελοϋν μιά ομοι-
ογενή όμάδα άντικειμένων. Παρόμοιο σχήμα έχουν τά βότσαλα καί οί σφαιρι-
κοί τρίφτες.

Ή εύρεση «βοτσάλων» σέ λατρευτικά σύνολα εΐναι άρκετά συχνό φαινό-
μενο, τό όποιο παρατηρείται άπό τήν πρώιμη άρχαϊκή έως καί τή ρωμαϊκή έποχή.

1627. Βλ., γιά παράδειγμα, J. W. Shaw, Stone Implements, σέ: Kommos IV, σ. 390, 391 άρ. 1-2
πίν. 5.43-5.44 (τομή)· 5.45-5.46 (φωτογραφία), άπό γεωμετρικά καί πρώιμα άρχαϊκά σύνολα τοΰ
ιερού στόν Κομμό.

1628. Γιά παράδειγμα, Furtwängler, Aphaia, πίν. 67 άρ. 26.

1629. Krön, Frauenfeste, σ. 636.
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Μπορούν να έρμηνευτούν ώς υπολείμματα ε'ίτε τών άρχικά βοτσαλόστρωτων
δαπέδων τών ναών1630 εϊτε τών έστιών, έφόσον αύτές ύπήρχαν, στό έσωτερικό
τους1631, εϊτε τών θυσιαστήριων πρακτικών τής κοινότητας μέ στόχο τή θανά-
τωση τών θυσιαστήριων ζώων1632 ε'ίτε άκόμα τών καθεαυτό άναθέσεων1633.

Μολονότι, λοιπόν, μιά έρμηνεία τών εύρημάτων ώς βοτσάλων δέν μπορεί
νά άποκλειστεΐ, ή παρουσία ίχνών χρήσης στήν έπιφάνειά τους ύποδηλώνει
ότι πρόκειται μάλλον γιά σφαιρικούς τρίφτες, δηλαδή έργαλεΐα κρούσης γιά
τή σύνθλιψη τών δημητριακών και άλλων ύλών. Τρίφτες παρόμοιου σχήματος
είναι γνωστοί άπό συνάφειες τής ύστερης έποχής τού Χαλκού και τής πρώιμης
έποχής τού Σιδήρου1634.

ΟΨΙΑΝΟΣ

Λεπίδα (Μ 133)

Ό Μ 133 βρέθηκε στις έπιχώσεις τοΰ κυκλικού κτίσματος.

Μ 133 (Σακκούλα: «Όστρακα έκ τών έπι- σωζ. 0,026 μ. πλ. μέγ. σωζ. 0,0115 μ. πλ. έλάχ.
χώσεων τοΰ κυκλικοΰ κτίσματος», άρ. 11) 0,0075 μ. πάχ. μέγ. σωζ. 0,004 μ.
- Θραΰσμα λεπίδας- πίν. 110. - Ύψ. μέγ.

Σέ λεπίδα λαξευμένη άπό όψιανό άνήκει ό Μ 133 λόγω τών συμμετρικών
πλευρών του καϊ λόγω τοϋ ότι τό μήκος του είναι πάνω άπό τό διπλάσιο τού
πλάτους του. Μέ βάση τό μελανό του χρώμα (έμπειρική έκτίμηση) ό όψιανός
πρέπει νά προέρχεται άπό λατομείο τής Μήλου.

Ή παρουσία λεπίδας όψιανοϋ στό ίερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου στή
Λούτσα δέν πρέπει νά ξενίζει. Σύμφωνα μέ πρόσφατες έρευνες, ή έξόρυξη και ή

1630. Shaw, ο.π. (σημ. 1627), σ. 386.

1631. Του Ιδιου, The Architecture of the Temples and Other Buildings, σέ: Kommos IV, σ. 28
πίν. 1.71.

1632.0. Broneer, Isthmia 1. The Temple of Poseidon, Princeton 1971, σ. 55 κ.έ.

1633. Άνάθεση βοτσάλων, τοποθετημένων μέσα σέ σκύφο, μαρτυρείται στό ίερό τής Δήμητρας
στό Bitalemi τής Σικελίας ήδη άπό τό β' μισό τοΰ 7ου αί. π.Χ., βλ. Krön, Frauenfeste, σ. 631 σημ. 105
είκ. 8. Βότσαλα μικρότερου μεγέθους βρέθηκαν έπίσης στόν Κομμό, τοποθετημένα μέσα σέ ένα
κύπελλο πού βρέθηκε στόν ύστεροκλασικό άποθέτη 38, βλ. P. J. Callaghan - Α. W. Johnston et
al., The Iron Age Pottery from Kommos, Archaic to Hellenistic Pottery, σέ: Kommos IV, σ. 266
άρ. 560 πίν. 4. 51. Γενικά γιά τή χρήση τών βοτσάλων στά ιερά βλ. καί Η. Kyrieleis, Offerings of
the «common man» in the Heraion at Samos, σέ: Early Greek Cult Practice, a. 218 κ.έ.

1634. Ε. Alram-Stern - T. Carter et al., Geräte aus Stein, σέ: Ε. Alram-Stern - S. Deger-Jalkotzy
(έπιμ.), Aigeira I. Die mykenische Akropolis 3. Vormykenische Keramik, Kleinfunde, archäozoologische
und archäobotanische Hinterlassenschaften, naturwissenschaftliche Datierung Veröffentlichungen der
mykenischen Kommission 24, Wien 2006, α 138 σημ. 298-301 άρ. 136-137 πίν. 33.
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χρήση τοϋ όψιανοϋ στή νότια ήπειρωτική Ελλάδα μαρτυροϋνται τουλάχιστον
μέχρι τή φάση ΥΕ III Γ1635, ένώ σέ λατρευτικές συνάφειες τής Άττικής ή εύρεση
λεπίδων όψιανοϋ είναι έπιβεβαιωμένη και κατά τήν πρώτη χιλιετία π.Χ.1636

ΟΣΤΟ ΑΠΟ ΑΙΓΟΕΙΔΕΣ (OVIS/CAPRA)

Αστράγαλος (Μ 134)

Μ 134 (Λ 110 - 'Επιχώσεις τοϋ ναοΰ) -
Αστράγαλος- πίν. 169 - Διαστ. 0,041 x 0,033 χ
0,022 μ. Σποραδικά 'ίχνη καύσης.

Ή παρουσία άστραγάλων αίγοειδών σέ ιερά εΐναι κοινός τόπος γιά τά ελλη-
νικά ιερά1637. Έδώ, λόγω καύσης, 'ίσως πρόκειται γιά ύπολείμματα φαγητού.

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ (ΟΣΤΡΕΑ)

Στό ύλικό τών άνασκαφών τοϋ Παπαδημητρίου άναγνωρίστηκαν δύο είδη
θαλασσίων όστρέων. Πρόκειται καί στίς δύο περιπτώσεις γιά δίθυρα τά όποία
ζοΰν στόν άμμώδη ή λασπώδη βυθό τής θάλασσας. Ποσοτικά προηγείται ή
οικογένεια Spondylus Gaederopus μέ τέσσερα δείγματα (Μ 135 - Μ 138) καί
άκολουθεί τό είδος Glycymeris Pilosa μέ ένα δείγμα (Μ 139).

Δίθυρα τοΰ τύπου Spondylus Gaederopus (M 135 - M 138)

Ό M 135 βρέθηκε στίς 24.11.57 στίς έπιχώσεις μεταξύ τού ναού καί τοϋ κυ-
κλικοϋ κτίσματος. Οί Μ 136 - Μ 138 φέρουν τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-1957».

Μ 135 (Σακκούλα: «24.11.1957. Μεταξύ
τοΰ ναοΰ και τοΰ κυκλικού κτίσματος», άρ.
14) - Σχεδόν στρογγυλή θυρίδα τοΰ τύπου
Spondylus Gaederopus- πίν. 169. - "Υψ. 0,019 μ.
μήκ. 0,075 μ. πλ. 0,070 μ. Στό κλείθρο δύο
'ισχυρά δόντια. Άνάμεσά τους δύο κοιλότητες.
Τομή σχεδόν έπίπεδη. Χρώμα έσωτερικής έπι-
φάνειας: λευκωπό. Χρώμα έξωτερικής έπιφά-
νειας: μώβ (10 R 6/3 pale red).

M 136 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57, άρ. 58»)
- Θυρίδα τοΰ τύπου Spondylus Gaederopus-
πίν. 169. - Ύψ. 0,019 μ. μήκ. 0,075 μ. πλ. 0,070 μ.
Στδ κλείθρο τρία δόντια έναλλάσσονται μέ
δύο κοιλότητες. Τομή κυρτή. Στήν έξωτερική
έπιφάνεια συγκεντρικές γραμμές διασταυρώ-
νονται μέ άκτινωτές. Χρώμα έσωτερικής έπι-
φάνειας: λευκωπό. Χρώμα έξωτερικής έπιφά-
νειας: μώβ (10 R 5/3 weak red).

1635. Τ. Carter, Chipped Stone Tools, σέ: Alram-Stern - Deger-Jalkotzy, δ.π. (σημ. 1634), σ. 142
σημ. 326.

1636. Β. Χ. Πετρακος, Ανασκαφή Ραμνοΰντος, ΠΑΕ 1992, σ. 28 άρ. 10 («Θεσμοφόριο» Ρα-
μνοΰντος, ύστερη άρχαϊκή/πρώιμη κλασική συνάφεια).

1637. 'Επισκόπηση τών ιερών τοΰ αίγαιακοΰ χώρου στά όποια έχουν βρεθεί άστράγαλοι: D. S.
Reese, Worked Astragali, σέ: Kommos IV, σ. 398 κ.έ.
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Μ 137 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57, άρ. 59»)
- Θυρίδα τοΰ τύπου Spondylus Gaederopus-
πίν. 169. - Ύψ. 0,019 μ. μήκ. 0,075 μ. πλ. 0,070 μ.
Στό κλείθρο δύο δόντια έναλλάσσονται μέ
τρεις κοιλότητες. Τομή έπίπεδη. Χρώμα έσω-
τερικής και έξωτερικής έπιφάνειας: λευκωπό.

Μ 138 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-57, άρ. 60»)
- Θυρίδα τοΰ τύπου Spondylus Gaederopus·
πίν. 169. - Ύψ. 0,019 μ. μήκ. 0,075 μ. πλ. 0,070 μ.
Τομή σχεδόν έπίπεδη. Χρώμα έσωτερικής καί
έξωτερικής έπιφάνειας: λευκωπό.

Οί θυρίδες Μ 135, Μ 137 καί Μ 138 είναι σχεδόν έπίπεδες, ή θυρίδα Μ 136
είναι κυρτή. Καί στις τέσσερις περιπτώσεις πρόκειται γιά στερεά όστρεα. Ιδιαί-
τερα παχιά είναι τα όστρεα Μ 137 καί Μ 138.

Θαλασσινά όστρεα βρέθηκαν στό δωμάτιο Ξ στή λεγόμενη ιερατική οικία
στόν Ζωστήρα δυτικής Αττικής. Πρόκειται γιά κουζίνα, άφοΰ στό έσωτερικό
του βρέθηκαν μαζί μέ τά όστρεα στάχτη, καμένα όστά ζώων καί θραύσματα
μαγειρικών σκευών μαυρισμένων άπό τή φωτιά1638. Άπό τή στιγμή πού τά
όστρεα δέν είναι διάτρητα, γιά νά ύποθέσουμε ότι άποτελούσαν κοσμήματα,
καί άφετέρου άνήκουν σέ εδώδιμα εί'δη, είναι πολύ πιθανόν νά σχετίζονται
μέ τό θυσιαστήριο γεύμα1639. Δυστυχώς δέν ύπάρχει κανένα στοιχείο γιά τή
χρονολόγησή τους.

Δίθυρο τοΰ τύπου Glycymeris Pilosa (M 139)

Ό M 139 φέρει τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-1957».

Μ 139 (Σακκούλα: «Λούτσα 1956-1957, έσωτερικής έπιφάνειας: λευκωπό. Χρώμα έξω-

άρ. 61») - Στρογγυλή θυρίδα τοΰ τύπου τερικής έπιφάνειας: καστανοκίτρινο (10 YR

Glycymeris Pilosa· πίν. 169. - Ύψ. 0,019 μ. 6/6)1640.
μήκ. 0,075 μ. πλ. 0,070 μ. Τομή κυρτή. Χρώμα

1638. Μ. S. Goldstein, The Setting of the Ritual Meal in Greek Sanctuaries. 600-300 B.C.
(Diss., Berkeley 1978), σ. 129.

1639. Γιά τή χρήση τους στήν άρχαιότητα βλ. Γ. Καββαδίας, σέ: Ανασκαφές Μετρό, σ. 304 άρ. 303
(Σταθμός «Κεραμεικός», τάφος 1010, 500-475 π.Χ.) μέ βιβλιογραφικές παραπομπές. Πρβ. καί
G. R. Davidson, Corinth XII. The Minor Objects, Princeton 1952, σ. 220 πίν. 92 άρ. 1707. Γιά τή
συμβολική σημασία τής έναπόθεσης όστρέων κυρίως σέ τάφους τής κλασικής καί έλληνιστικής
έποχής, βλ. J. Stroszek, Grave Gifts in Child Burials in the Athenian Kerameikos: The Evidence
of Sea Shells, σέ: Α. Hermary - C. Dubois (έπιμ.), L'enfant et la mort dans l'antiquité III. Le
materiel associé aux tombes d'enfants. Actes de la table ronde internationale organisée à la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH) d'Aix-en-Provence, 20-22 janvier 2011, Aix-
en-Provence, σ. 70-71.

1640. Γενικά γιά τά παραπάνω δστρεα κα'ι τήν παρουσία τους σέ λατρευτικά σύνολα τής
έλληνικής άρχαιότητας βλ. D. S. Reese, The Marine Invertebrates, σέ: Kommos IV, σ. 623.
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Ι. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Μέ βάση τό σύστημα πού χρησιμοποιήσαμε, ή οικιστική και λατρευτική άκο-
λουθία στον εύρύτερο χώρο τού μεγάλου ναού τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου δια-
κρίθηκε σέ 11 λατρευτικές περιόδους.

Περίοδος 1 Έποχή τών Λακκοειδών Τάφων/πρώιμη μυκηναϊκή έποχή (ΜΕ
ΙΙΙ/ΥΕΙ-ΥΕΙΙΒ/ΙΙΙΑΙ, 1700-άρχές Μου αί π.Χ.)

Μέ τήν περίοδο 1 αρχίζει καί ή χρήση τοϋ χώρου. Ή περίοδος 1 περιλαμβάνει
συνολικά 41 άντικείμενα (Κ 1 - Κ 41), τά όποια ώστόσο δέν μπορούν νά συνδε-
θούν μέ κάποιο οικοδόμημα. Ή μόνη ένδειξη γιά τον άκριβή τόπο προέλευσής
τους ύπάρχει στόν Κ 28: Βρέθηκε σέ έπιχώσεις κοντά στή ΝΔ γωνία τοϋ ναοϋ.

Ή μεγάλη πλειονότητα τής κεραμικής αύτής τής περιόδου (20 άντικείμενα),
πιο συγκεκριμένα τό 48,78% τών άντικειμένων αύτής τής περιόδου, άνήκει
στήν γκρίζα μινυακή κεραμική. Τό σχήμα πού κυριαρχεί είναι ό κύαθος μέ τό
ψηλό πόδι τοϋ τύπου Goblet μέ 13 άντικείμενα (Κ 7 - Κ 19). Ακολουθούν μέ
μεγάλη άπόσταση τά ήμισφαιρικά κύπελλα (τέσσερα άντικείμενα) (Κ 3 - Κ 6),
δύο θραύσματα άνοικτών άγγείων άκαθόριστου τύπου (Κ 21 - Κ 22) καί μιά
μεγάλη καί βαθιά φιάλη (Κ 20) (Παράρτημα I, διάγραμμα 28).

Ακολουθεί σέ συχνότητα ή άνοικτόχρωμη έντριπτη κεραμική (έξι άντικείμενα,
14,64% έπί τού συνόλου): κλειστό άγγειο (Κ 27), μόνωτο κύπελλο μέ κάθετη
ύπερυψωμένη λαβή (Κ 28), τρεις άωτοι κύαθοι μέ ψηλό πόδι (Κ 29 - Κ 31),
άνοικτό άγγειο άκαθόριστου τύπου (Κ 32).

Άπό τέσσερα άντικείμενα (9,76% έπί τοϋ συνόλου) άντιπροσωπεύονται ή
σκοτεινόχρωμη έντριπτη, ή χρηστική καί ή μαγειρική. Ή σκοτεινόχρωμη έντρι-
πτη κεραμική έκπροσωπεΐται άπό δύο θραύσματα κυάθων μέ ψηλό πόδι τοϋ
τύπου Goblet (Κ 25 - Κ 26), ένα θραύσμα κρατήρα (Κ 24) καί ένα θραΰσμα
κλειστού άγγείου (Κ 23). Ή χρηστική κεραμική έκπροσωπεΐται άπό έναν πίθο
τοϋ τύπου Barrel Jar (Κ 34), άπό έναν κρατήρα (Κ 37) καί άπό δύο θραύσματα
άπό μεγάλα κλειστά άγγεΐα μέ ψηλό χωνοειδή λαιμό καί πλαστική διακόσμηση
(Κ 35 - Κ 36). Ή μαγειρική κεραμική συνίσταται κυρίως άπό χύτρες (Κ 38 - Κ 40),
ένώ ένα πώμα μαγειρικού σκεύους (Κ 41) άνήκει στή μαγειρική κεραμική αίγι-
νήτικης προέλευσης.
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Προέλευση άπό τήν Αίγινα έχει καί τό θραΰσμα κρατήρα (Κ 33), τό όποιο
άνήκει στήν κεραμική κατηγορία τοϋ τύπου Aegina Red-slipped Ware.

Τέλος, στήν κεραμική τοϋ τύπου Polychrome Mainland Ware, ή όποία έχει
βοιωτική προέλευση, άνήκει τό θραΰσμα τοϋ άμφορέα Κ 1.

Συνοπτικά, οί πολυπληθέστερες λεπτότεχνες κατηγορίες τής γκρίζας μινυ-
ακής κεραμικής, τής άνοιχτόχρωμης έντριπτης καί τής σκοτεινόχρωμης έντρι-
πτης κεραμικής περιλαμβάνουν σχεδόν άποκλειστικά άνοικτά σχήματα, άγγεία
δηλαδή συμποσιακού χαρακτήρα. Τό σχήμα πού κυριαρχεί είναι αύτό τοϋ κυά-
θου μέ ψηλό πόδι (Goblet). Ό χαρακτήρας τοϋ συμποσίου ένισχύεται άπό τήν
παρουσία μαγειρικών σκευών, κυρίως χυτρών. Αντίθετα, τά κλειστά άγγεία τά
όποια περιλαμβάνουν άγγεία μεταφοράς (άμφορείς ή ύδρίες), καθώς καί άγγεία
άποθηκευτικοϋ χαρακτήρα (πίθοι), είναι είσηγμένα άπό τήν Αίγινα καί τή
Βοιωτία.

Τά καλύτερα παράλληλα τών κεραμικών εύρημάτων τής έποχής αύτής
προέρχονται άπό τήν άκρόπολη στό Κιάφα Θίτι, άπό τήν άκρόπολη τής Βραυ-
ρώνας, άπό τό δυτικό νεκροταφείο τής 'Ελευσίνας, καθώς καί άπό τόν ταφικό
κύκλο Β τών Μυκηνών. Τούτο ίσως ύποδηλώνει παράλληλες έξελίξεις στή
Λούτσα, στή Βραυρώνα καί στό Κιάφα Θίτι στό τέλος τής μέσης καί στίς άρχές
τής ύστερης έποχής τοϋ Χαλκού. Οί σχέσεις μέ τήν Αίγινα δικαιολογούνται άν
άναλογιστεί κανείς τήν έξαιρετική θέση πού είχε τό νησί αύτό τοϋ Σαρωνικού
στο δίκτυο έμπορικών άνταλλαγών τής μεσοελλαδικής καί τής πρώιμης μυκη-
ναϊκής έποχής1641.

Μέ τή σημερινή έλλειψη τελικών δημοσιεύσεων ή σύγκριση τής εικόνας αύτής
μέ ύλικό άπό ιερά τής πρώιμης μυκηναϊκής έποχής είναι πρός τό παρόν πολύ δύ-
σκολη. Στήν Αττική τήν ϊδια δέν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής, μέ έξαίρεση 'ίσως τήν
'Ελευσίνα, κανένα ίερό τοΰ όποιου ή περίοδος χρήσης νά μπορεί νά χρονολο-
γηθεί μέ βεβαιότητα σέ αύτή τήν περίοδο, όπως συμβαίνει γιά παράδειγμα μέ τό
μινωίζον πρώιμο μυκηναϊκό ίερό στό Κυνόρτιο1642. Παρ' όλα αύτά, ή άπεικόνιση
τής μινωικής θρησκευτικής τελετουργίας τού άγωνίσματος τών ταυροκαθάψιων
σέ πολυτελή άντικείμενα πού σχετίζονται μέ τήν πρώιμη μυκηναϊκή Άκρόπολη

1641. Rutter, δ.π. (σημ. 531), σ. 126-130· Μ. Lindblom, Marks and Makers. Appearance, Distri-
bution and Function of Middle and Late Helladic Manufacturers'Marks on Aeginetan Pottery, SIMA,
128, Jonsered 2001, σ. 40-42· W. Gauss, Ägina Kolonna in frühmykenischer Zeit, σέ: Ε. Alram-Stern
- G. Nightingale (έπιμ.), Keimelion. Elitenbildung und elitärer Konsum von der mykenischen Palast-
zeit bis zur homerischen Epoche, Akten des internationalen Kongreßes vom 3. bis 5. Februar 2005 in
Salzburg, Veröffentlichungen der mykenischen Kommission, 27, Wien 2007, σ. 163.

1642.Ό μινωικός χαρακτήρας τοϋ ίεροΰ τεκμηριώνεται κυρίως άπό τήν παρουσία σέ αύτό μεγά-
λης ποσότητας άναθηματικών χάλκινων διπλών πελέκεων τοΰ μινωικού τύπου, βλ. Lambrinoudakis,
δ.π. (σημ. 530), σ. 62 είκ. 10 καί 12.
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τής Αθήνας1643, καθώς καί ή παρουσία ένός μινωίζοντος σύνθετου τελετουργικού
σκεύους («κέρνου») μέ τέσσερα ένωμένα ήμισφαιρικά κύπελλα γύρω άπό
ένα κάθετο στέλεχος καί μιάς έπίχριστης τριποδικής τράπεζας στήν πρώιμη
μυκηναϊκή άκρόπολη τής Βραυρώνας1644 δείχνουν ότι, όχι μόνο στήν Αργολίδα,
άλλά καί στήν Άττική ή πρώιμη μυκηναϊκή άριστοκρατία έμφάνιζε σαφείς δομικές
ομοιότητες μέ τήν άντίστοιχή της στή νεοανακτορική Κρήτη, τουλάχιστον
όσον άφορούσε τή συμμετοχή τους στήν άσκηση θρησκευτικών τελετουργιών
μινωικού χαρακτήρα1645.

1643. Ή τελετουργία μας είναι γνωστή άπό δύο διαφορετικές μορφές τέχνης τής πρώιμης μυ-
κηναϊκής έποχής: Πρώτον (1), άπεικονίζεται σέ μία άνάγλυφη πυξίδα άπό στεατίτη πού βρέθηκε
στήν περσική έπίχωση τής αθηναϊκής Άκρόπολης τήν περίοδο τών ανασκαφών τών Καββαδία καί
Kawerau καί δημοσιεύτηκε ήδη τό 1892 άπό τόν Maximilian Mayer (Μ. Mayer, Mykenische Beiträge
I. Stierfang, Jdl, 7,1892, είκ. στή σ. 80). Ίό 1976 ό Γιάννης Σακελλαράκης συσχέτισε τήν παράσταση
τών ταυροκαθάψιων τοΰ παραπάνω λίθινου άγγείου μέ τή μεταγενέστερη τελετουργία τής θυσίας
τών βοδιών κατά τή διάρκεια τής τέλεσης τής έορτής τών Βουφονίων στήν άθηνάίκή Άκρόπολη
(J. Sakellarakis, Mycenaean Stone Vases, SMEA, 17,1976, σ. 184 σημ. 109 πίν. 12 άρ. 32),άποψη ή όποία
σήμερα έχει γίνει εύρέως άποδεκτή, π.χ. J. G. Younger - P. Rehak, Minoan Culture: Religion, Burial
Customs, and Administration, σέ: C. W. Shelmerdine (έπιμ.), The Cambridge Companion to the Aegean
Bronze Age, Cambridge 2008, σ 180-181. Οί τελευταίοι έρευνητές ύποθέτουν δτι ήδη άπό τά τέλη τής
νεοανακτορικής έποχής ή τελετουργία τών ταυροκαθάψιων ολοκληρωνόταν μέ τή σφαγή τοΰ
ϊδιου τοΰ ταύρου. Δεύτερον (2), άπεικονίζεται σέ ένα πρώιμο μυκηναϊκό χρυσό δαχτυλίδι πού βρέθη-
κε τή δεκαετία τοΰ 1950 στήν περιοχή τής άθηνάίκής Άκρόπολης καί δημοσιεύτηκε πρόσφατα άπό
τή Λένα Παπάζογλου-Μανιουδάκη (L. Papazoglou-Manioudaki, The Gold Ring Said to be from the
Acropolis of Athens, σέ: Δ. Δανιηλίδου (έπιμ.), ΔΩΡΟΝ. Τιμητικός τόμος γιά τόν Καθηγητή Σπύρο '7α-
κωβίδη, Αθήνα 2009, σ. 581-598 είκ. 1-2). Γιά τή σημασία τών ταυροκαθάψιων στή μινωική Κρήτη όχι
μόνο ώς άπλοΰ άνακτορικοΰ έμβλήματος άλλά καί ώς τελετουργικής δραστηριότητας πού άποσκο-
ποΰσε στόν καθορισμό τής νέας ταυτότητας τών συμμετεχόντων, νέων άνδρών άριστοκρατικής κα-
ταγωγής, καί κατά συνέπεια στήν ισχυροποίηση καί άναπαραγωγή τής κοινωνικής τάξης καί έξουσίας
στή μινωική κοινωνία, βλ. D. Panagiotopoulos, Das minoische Stierspringen. Zur Performanz und
Darstellungeines altägäischenRituals,σέ:Mylonopoulos - Roeder,δ.π.(σημ.430),κυρίωςσ. 127,131.

1644. Όπως προκύπτει άπό τή μελέτη τών άνασκαφικών ήμερολογίων τοΰ 'Ιωάννη
Παπαδημητρίου άπό τον γράφοντα σέ συνδυασμό μέ τις ένδείξεις τών σχετικών εύρημάτων στό
Μουσείο Βραυρώνος, τά τελετουργικά αύτά σκεύη βρέθηκαν στήν περιοχή κοντά στήν είσοδο
τοΰ ίσχυροΰ άναλημματικοΰ τοίχου πού στήριζε τό πλάτωμα τής κορυφής τής Άκρόπολης μαζι
μέ ΥΕ IIA κεραμική τοΰ άνακτορικοΰ ρυθμοΰ. Ό «κέρνος» έκτίθεται σήμερα στήν πρώτη αίθουσα
τής έπανέκθεσης τοΰ Μουσείου Βραυρώνος (πρώτη προθήκη, άρ. 54). Τό παλαιό ύλικό τών
άνασκαφών τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας στήν άκρόπολη τής Βραυρώνας τών έτών 1950,1955-
1956,1962 (άνασκαφές Παπαδημητρίου) καί 1999-2001 (άνασκαφές Εύστρατίου) προετοιμάζεται
γιά δημοσίευση άπό τόν γράφοντα.

1645. Γιά τό φαινόμενο αύτό, τό όποιο ξεκινάει ήδη στήν ΥΕ I, βλ. τώρα Κ. Kalogeropoulos,
Perceptions of Minoan Religious Symbolism in Mainland Greece during Late Helladic I - Towards
a Model, σέ: I. Kaiser - O. Kouka - D. Panagiotopoulos (έπιμ.), Ein Minoer im Exil. Festschrift zum
65. Geburtstag von Wolf-Dietrich Niemeier, Bonn 2013, ύπό έκδοση.
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"Οπως ύποδηλώθηκε παραπάνω, ή περίπτωση τής Ελευσίνας είναι μέχρι
στιγμής ή σαφέστερη περίπτωση άττικοϋ ιερού πού μπορεί νά χρονολογηθεί
στήν πρώιμη μυκηναϊκή έποχή. Πρόκειται γιά τό συγκρότημα τού Μεγάρου
Β, τό όποιο άποκάλυψαν οί άνασκαφές τών Κωνσταντίνου Κουρουνιώτη καί
Γεωργίου Μυλωνά στή ΝΑ κλιτύ τής άκρόπολης τής 'Ελευσίνας, άκριβώς κάτω
άπό τό Πεισιστράτειο τελεστήριο, καί πού, σύμφωνα μέ τις νεότερες έρευνες
τού Μιχάλη Κοσμόπουλου, περικλειόταν όντως άπό όμόχρονο ορθογώνιο περί-
βολο πού στόχευε στήν άπομόνωση τοϋ Μεγάρου καί τής αύλής του, χωρίς
ώστόσο νά έχει οχυρωματικό χαρακτήρα1646. Άκριβώς μπροστά άπό τό Μέγαρο
Β σέ ϋψος 1,30-1,60 μ. πάνω άπό τό έπίπεδο τής περίκλειστης αύλής του,
βρέθηκε άνυψωμένη εξέδρα σχήματος Π μέ κατάλοιπα θυσιαστήριων πυρών.
Πέρα άπό τήν παρουσία καμένων όστών ζώων (αίγοειδών καί ϊσως χοίρων),
βρέθηκαν, όπως και στις Άλές, κύαθοι μέ ψηλό πόδι τοϋ τύπου Goblet, στρογ-
γυλά άλάβαστρα καί άλλη κεραμική τής ΥΕ ΙΙΒ/ΙΙΙΑ1 περιόδου1647. Όπως
παρατήρησε ό Κοσμόπουλος, τά μορφολογικά στοιχεία αύτής τής έξέδρας
θυμίζουν τήν άνάλογη θυσιαστήρια κατασκευή στό ιερό τοϋ Απόλλωνος
Μαλεάτα στο Κυνόρτιο1648, ένώ τόσο τό Μέγαρο Β όσο καί ή έξέδρα, καθώς
καί ό περίβολος, ήταν σέ χρήση κατά τή διάρκεια τής ΥΕ ΙΙ/ΙΙΙΑ1 περιόδου1649.
Τό ότι κατά τήν πρώιμη μυκηναϊκή έποχή στήν 'Ελευσίνα ύπήρχε ιερό ή τουλά-
χιστον λατρευτικός χώρος πού περικλειόταν άπό περίβολο προκύπτει έμμεσα
καί άπό ένα άλλο άνασκαφικό δεδομένο τής εύρύτερης περιοχής τοϋ Μεγάρου
Β. Πρόκειται γιά τή γνωστή παράσταση μιάς έπίσης πρώιμης μυκηναϊκής μήτρας
σφραγιστικού δακτυλιδιού άπό στεατίτη, πού συνόδευε ταφή έπιφανοϋς νεκρού
στον τάφο Ηπ3 τοϋ δυτικού νεκροταφείου τής 'Ελευσίνας1650. Ή παράσταση
στή μήτρα άπεικονίζει τμήμα τελετουργικής πομπής μέ δύο γυναίκες, οί όποιες
φορούν τή χαρακτηριστική μινωική στολιδωτή φούστα, νά κατευθύνονται
ύψώνοντας τά χέρια (ή πρώτη) και κρατώντας κρίνους (ή δεύτερη) πρός ένα ιερό

1646. Cosmopoulos, Eleusis, σ. 1-24. Το παράδειγμα τοΰ ίεροΰ τής Σύμης Βιάννου δείχνει δτι
τέτοιοι περίβολοι ήταν σέ χρήση στή νεοανακτορική Κρήτη καί είχαν ιερό χαρακτήρα, βλ. Α. Lebessi
- P. Muhly, Aspects of Minoan Cult. Sacred Enclosures. The Evidence from the Syme Sanctuary
(Crete), AA 1990, σ. 319-336 είκ. 3.

1647. Cosmopoulos, Eleusis, σ. 11,17.

1648. Αύτόθι, σ. 18 είκ. 1.6 (κάτοψη τής έξέδρας).

1649. Αύτόθι, σ. 19. Τό δτι τό Μέγαρο Β έξυπηρετοΰσε πιθανότατα λατρευτικές δραστηριότητες
κατά τήν περίοδο αύτή έχει γίνει άποδεκτό καί άπό τήν Taraporewalla, Border Sanctuaries, σ. 47.

1650. Μυλωνάς, Δυτικόν νεκροταφειον Έλευσϊνος, Α, σ. 306, Β, σ. 254-255 πίν. 64-65α· J. Α.
Sakellarakis, Matrizen zur Herstellung kretisch-mykenischer Siegehinge, σέ: Studien zur minoischen
und helladischen Glyptik. Beiträge zum 2. Marburger Siegelsymposium, 26.-30. September 1978, Berlin
1981,σ. 170-172 μέ σημ. 15 είκ. 7-9.
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πού περικλείεται άπό περίβολο1651. Είναι εύλογο νά ύποθέσουμε δτι ή παρά-
σταση στή σφραγιστική μήτρα άναφέρεται στο γειτονικό ίερό τής περιοχής τοϋ
Πεισιστράτειου τελεστήρίου.

Πέρα άπό τις περιπτώσεις τών άκροπόλεων τής Αθήνας, τής Βραυρώνας καί
τής Ελευσίνας, άξια λόγου είναι ένδεχομένως έδώ καί ή περίπτωση τοϋ ίεροϋ τού
Διός στον Υμηττό. Ό Merle Κ. Langdon δημοσίευσε τέσσερα άποσπασματικά σω-
ζόμενα άγγεΐα άπό τον χώρο τοϋ μεταγενέστερου ίεροϋ τοϋ Διός (Όμβρίου), τά
όποια χρονολογούνται στήν πρώιμη μυκηναϊκή έποχή: έναν κίτρινο μινυακό κύ-
αθο μέ ψηλό πόδι (Goblet)1652, ένα ήμισφαιρικό μόνωτο κύπελλο μέ ύπερυψωμέ-
νη κάθετη λαβή1653, ένα κύπελλο τύπου Βαφειού1654 καί ένα ΥΕ II άλάβαστρο1655.
Παρόλο πού ό συγγραφέας άπέφυγε νά δώσει κάποια έξήγηση γιά τήν παρουσία
τών πρώιμων μυκηναϊκών αύτών άγγείων σέ τέτοιο άπομονωμένο περιβάλλον καί
σέ τέτοιο ύψόμετρο1656, πιστεύουμε ότι ή θεώρηση τών άγγείων αύτών ώς κατα-
λοίπων λατρευτικών δραστηριοτήτων τής πρώιμης μυκηναϊκής έποχής συνιστά
τή μέχρι στιγμής πειστικότερη πρόταση έρμηνείας τοϋ ύλικοϋ. Καί τούτο γιά δύο
λόγους: Αφενός τά παραπάνω εύρήματα είναι συμβατά μέ τήν εικόνα πού μέχρι
στιγμής έχουμε άπό τό καλύτερα γνωστό ίερό τής πρώιμης μυκηναϊκής έποχής
στήν ήπειρωτική Ελλάδα: τό ίερό στο Κυνόρτιο1657. Αφετέρου, λόγω τής έξαιρε-

1651. W.-D. Niemeier, Zur Ikonographie von Gottheiten und Adoranten in den Kultszenen auf
minoischen und mykenischen Siegeln, σέ: Fragen und Probleme der bronzezeitlichen ägäischen Glyptik.
Beiträge zum 3. Internationalen Marburger Siegel-Symposium, 5.-7. September 1985, CMS Beiheft 3,
Berlin 1989, σ. 167 είκ. 1,4· M. Wedde, On the Road to the Godhead: Aegean Bronze Age Glyptic Pro-
cession Scenes, σέ: Toy Ιδιου (έπιμ.), Celebrations. Selected Papers and Discussions from the Tenth Anni-
versary Symposion of the Norwegian Institute at Athens, 12-16 May 1999, Bergen 2004, α 160-162 άρ 6.

1652. Langdon, Hymettos, σ. 53 άρ. 176 είκ. 18 πίν. 16.

1653. Αύτόθι, σ. 53 άρ. 175 πίν. 16.

1654. Αύτόθι, σ. 53 άρ. 177 είκ. 18 πίν. 16.

1655. Αύτόθι, α 54 άρ. 178. Θραΰσμα άπό πρώιμο μυκηναϊκό άρτόσχημο άλάβαστρο έχει βρεθεί
καί στό σπήλαιο τοΰ Κίτσου στό Λαύριο, Vandenabeele, ο.π. (σημ. 1280), είκ. 290. Γιά τήν πιθα-
νότητα τής λατρευτικής χρήσης τών σπηλαίων τής Αττικής κατά τή μυκηναϊκή έποχή βλ. J. Μ.
Wickens, The Archaeology and History of Cave Use in Attica, Greece, from Prehistoric Through Late
Roman Times, I (PhD, Indiana University 1986), σ. 150-155.

1656. Langdon, Hymettos, σ. 87 σημ. 43.

1657. Κύαθοι μέ ψηλό πόδι (Goblet) καί κύπελλα τοΰ τύπου Βαφειού άποτελοΰν τούς συ-
χνότερους τύπους άγγείων στό Κυνόρτιο, W. Lambrinudakis, Staatskult und Geschichte der
Stadt Epidauros, Αρχαιογνωσία, 1, 1980, πίν. 2α (κύαθοι μέ ψηλό πόδι)· Του Ιδιου, Remains of
the Mycenaean Period in the Sanctuary of Apollon Maleatas (ο.π. σημ. 530), σ. 59 είκ. 6, πάνω
άριστερά (κύπελλα τύπου Βαφειοΰ). Στό ύπαίθριο αύτό ίερό γινόταν καί άνάθεση δπλων, δπως
προκύπτει άπό τόν έντοπισμό ξιφών τοΰ τύπου D τής Ν. Κ. Sandars, αύτόθι, σ. είκ. 13· I. Kilian-
Dirlmeier, Die Schwerter in Griechenland (außerhale der Peloponnes), Bulgarien und Albanien,
PBFIV, 12, Stuttgart 1993, α 69,149,174.



474

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΕΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΕΣ

τικά δύσκολης πρόσβασης στο σημείο αύτό τού Υμηττού, τόσο ή κατοίκηση όσο
καί ή χρήση τού χώρου ώς νεκροταφείου πρέπει να αποκλεισθούν1658.

Ή ϊδια αβεβαιότητα ισχύει καϊ για τό ίερό τής Αφαίας στήν Αίγινα, πού, κατά
τήν Korinna Pilafidis-Williams, ήταν έπίσης σέ χρήση κατά τήν έποχή τών Λακ-
κοειδών Τάφων1659. Τό σχήμα τού πίθου τού τύπου Barrel Jar άπαντά τόσο στή
Λούτσα (Κ 35) όσο καί στήν Αφαία1660.

Περίοδος 2 Έποχή τών μυκηναϊκών ανακτόρων (YE ΙΙΙΑ2-ΥΕΙΙΙΒ2,1370-
άρχές 12ου ai. π. Χ.)

Στήν περίοδο 2 μπορούν νά ένταχθοϋν μόνο δύο όστρακα, τά όποια άνή-
κουν στή μυκηναϊκή γραπτή κεραμική: ένα θραΰσμα ύδρίας τοϋ τύπου FS 128
(Κ 42) καϊ ένα μεγάλο θραύσμα κρατήρα τού τύπου FS 9 (Κ 43) (Παράρτημα I,
διάγραμμα 29). Και τά δύο όστρακα βρέθηκαν στις έπιχώσεις τής ΝΔ πλευράς
τοϋ ναοϋ. Ό συμποσιακός χαρακτήρας τής προηγούμενης περιόδου φαίνεται
ότι συνεχίζεται καϊ σέ αύτή τήν περίοδο.

'Ενδείξεις λατρείας κατά τήν περίοδο τών μυκηναϊκών άνακτόρων ύπάρχουν
σέ άρκετές άττικές θέσεις, άν καϊ σέ καμία δέν πιστοποιείται μέ βάση τά σημε-
ρινά δεδομένα ή ύπαρξη έκτεταμένου μυκηναϊκού ίεροϋ κατά τά πρότυπα τοϋ
θρησκευτικού κέντρου τών Μυκηνών ή τοΰ ίεροϋ στά Μέθανα.

Μυκηναϊκή κεραμική τών άνακτορικών χρόνων βρέθηκε κατ' άρχάς στό ίερό
τού Διός (Όμβρίου) στον Υμηττό. Όπως στήν περίπτωση τοϋ ίεροϋ τής Αρτέ-
μιδος Ταυροπόλου στή Λούτσα (Κ 43), έτσι καί στό ίερό στόν 'Υμηττό έντο-
πίστηκε κρατήρας τοϋ τύπου FS 7-91661. Βρέθηκαν έπίσης θραύσματα άπό δύο
κύλικες1662, άπό κύπελλο τύπου Mug1663 και άπό δύο σκύφους1664. Όπως είπώ-

1658. Οί ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν γιά τήν παρουσία μιάς ΠΕ II σαλτσιέρας (Langdon,
Hymettos, πίν. 16 άρ. 174), πού ύποδηλώνει δτι ό χώρος ειχε τή λειτουργία τοΰ ίεροΰ καί στά ΠΕ II
χρόνια. Γιά τδ θέμα αύτό βλ. τώρα άναλυτικά R Ruppenstein, Early Helladic Peak Sanctuaries
in Attika?, σέ: W. Gauß - M. Lindblom et al. (έπιμ.), Our Cups are Full: Pottery and Society in
the Aegean Bronze Age. Papers Presented to Jeremy B. Rutter on the Occasion of his 65th Birthday,
Oxford 2011,σ. 227-230.

1659. Κ. Pilafidis-Williams, The Sanctuary of Aphaia on Aigina in the Bronze Age, München
1998, σ. 156.

1660. Αύτόθι, σ. 83 άρ. 549 πίν. 6, 62, άν καί έκεΐ ό πίθος είναι κατασκευασμένος στήν κατη-
γορία τής μονόχρωμης άμαυρόχρωμης κεραμικής αίγινήτικης προέλευσης.

1661. Langdon, Hymettos, σ. 54 άρ. 181 πίν. 17.

1662. Αύτόθι, σ. 54 άρ. 182-183 πίν. 17.

1663. Αύτόθι, σ. 54 άρ. 184 πίν. 17.

1664. Αύτόθι, σ. 54 άρ. 185-186 είκ. 18 πίν. 17.
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θηκε καί στήν περίπτωση τής λατρευτικής περιόδου 1, ό γράφων θεωρεί τήν
έκδοχή τής ύπαρξης στό σημείο αύτό ένός μυκηναϊκού ίεροϋ ώς τήν πιθανό-
τερη έκδοχή και γιά τήν άνακτορική έποχή.

Μυκηναϊκά εύρήματα έχουν άπεικονιστεΐ καϊ άπό τήν περιοχή τοϋ ίεροϋ τοϋ
Απόλλωνος Δηλίου στις Πρασιές, σημερινό Πόρτο Ράφτη1665. Πρόκειται γιά
πέντε πόδια γραπτών, ώς έπι τό πλείστον, κυλίκων, τό άνω τμήμα ένός μή διακο-
σμημένου κρατήρα μέ γεφυρόστομη προχοή και ένα θραύσμα άπό ζωόμορφο
ειδώλιο. Κύλικες καί ζωόμορφα ειδώλια άποτελοϋν κοινό τόπο στο ρεπερ-
τόριο τών μυκηναϊκών ιερών τής άνακτορικής έποχής1666. Μιά πιό συγκεκρι-
μένη χρονολογική ένδειξη μάς δίνει τό σχήμα τοϋ κρατήρα μέ γεφυρόστομη
προχοή1667. Παρόμοιοι κρατήρες άπαντοϋν σέ στρώματα τοϋ τέλους τής ΥΕ
ΙΙΙΒ2 άπό τήν Τίρυνθα, τή βόρεια κλιτύ τής άκρόπολης τών Αθηνών, τό ναυάγιο
στά "Ιρια καί τή νοτιοδυτική κλιτύ τής άκρόπολης τής Μιδέας1668. Ό κρατήρας
τής Μιδέας βρέθηκε στήν εύρύτερη περιοχή έντοπισμοϋ τών λατρευτικών εύρη-
μάτων τής θέσης1669. Συνεπώς, παρόλο πού τό δημοσιευμένο ύλικό άπό τό ίερό
τοϋ Απόλλωνος στις Πρασιές δέν φαίνεται νά συνδέεται μέ συγκεκριμένα οικο-
δομήματα, έντούτοις τά εύρήματα άπό μόνα τους θά μπορούσαν νά άνήκουν
στό ρεπερτόριο ένός μυκηναϊκού ίεροΰ.

«Μυκηναϊκό ίερό» άναφέρεται ότι άποκαλύφθηκε κατά τή διενέργεια άνα-
σκαφών τής Όλγας Κακαβογιάννη στόν χώρο κατασκευής τοϋ νέου ιπποδρόμου
καϊ τοϋ όλυμπιακοϋ ίππικοΰ κέντρου στή Μερέντα Μαρκοπούλου1670. Πρόκειται
γιά δύο δωμάτια μυκηναϊκού κτηρίου, στό έσωτερικό τών όποιων βρέθηκαν τρία
ζωόμορφα ειδώλια, μεταξύ τών όποιων ένα πού παριστάνει ταύρο, και δύο ψευδό-
στομοι άμφορείς, μεταξύ τών όποιων ό ένας μέ διακόσμηση οριζόντιας κυματοει-

1665. Ν. Πολυχρονακου-Σγουριτςα, Ή Μυκηναϊκή Μεσογαία, σέ: Μεσογαία, σ. 46, άνω εικόνα.

1666.Ίερό Αφαίας στήν Αίγινα: Pilafidis-Williams,ο.π. (σημ. 1659), πίν.22-26 (κύλικες)
πίν. 47-55 (ζωόμορφα ειδώλια)· Αγιος Κωνσταντίνος στά Μέθανα: Ε. Konsolaki-
Yannopoulou, New Evidence for the Practice of Libations in the Aegean Bronze Age, σέ:
Potnia, a. 213 πίν. 67c. Γενικά για τή μυκηναϊκή άνακτορική έποχή: G. Albers, Spätmykenische
Stadtheiligtümer. Systematische Analyse und vergleichende Auswertung der archäologischen
Befunde, BAR-IS, σ. 596, Oxford 1994, α 135,148.

1667. Ποαυχρονακου-Σγουριτςα, δ.π. (σημ. 1665), σ. 46, άνω εικόνα, πάνω θραΰσμα.

1668. Κ. Demakopoulou - Ν. Divari-Valakou et al., Excavations in Midea 2003, OpAth, 29,
2004, σ. 20 είκ. 38 σημ. 7-9 (βιβλιογραφικές παραπομπές).

1669. Αύτόθι, σ. 21· γιά τήν περιοχή τής δυτικής πύλης ώς ένα άπό τά πιθανά κέντρα άσκη-
σης λατρείας στή Μιδέα βλ. Κ. Demakopoulou - Ν. Divari-Valakou, Evidence for Cult Practice
at Midea. Figures, Figurines and Ritual Objects, σέ: Potnia, σ. 181-182, δπου διατηρείται μιά έπι-
φύλαξη γιά τόν βέβαιο λατρευτικό προορισμό τής περιοχής τής δυτικής πύλης έπειδή τά λα-
τρευτικά εύρήματα δέν βρέθηκαν in situ.

1670. Αι. Πέτρου, Μυκηναϊκό ίερό, σέ: Μερέντα, σ. 27.
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δοΰς ταινίας στον ώμο1671. Τά εύρήματα θά μπορούσαν κάλλιστα νά προέρχονται
άπό μυκηναϊκό ιερό, ώστόσο πρέπει κανείς νά είναι προς τό παρόν έπιφυλακτικός
ώς πρός τήν τελική του έρμηνεία, πρώτον, λόγω τής άποσπασματικότητας τοϋ ύλι-
κοϋ καί, δεύτερον, λόγω τής τυπολογικής συγγένειας πού παρουσιάζουν τά εύρή-
ματα αύτά μέ άλλα πού βρέθηκαν σέ παραπλήσιο μυκηναϊκό θαλαμωτό τάφο1672.

Άπό συνεκτίμηση όλων τών άνασκαφικών στοιχείων πού προήλθαν άπό δοκι-
μαστική τομή τής Β' 'Εφορείας στήν άνατολική πλαγιά τοϋ λόφου Κιάφα Θίτι
ή Ψηλοκορυφή (οικόπεδο Ε. Χαλκιάδη) τό έτος 2000, ή Κακαβογιάννη ύπέθεσε
ότι στή θέση αύτή ύπήρχε ύπαίθριο ιερό τής ΥΕ IILA. περιόδου. Σύμφωνα μέ τήν
προκαταρκτική δημοσίευση τής άνασκαφέως, τό ύπαίθριο αύτό ιερό άποτε-
λοϋνταν άπό δύο κατασκευές: (1) άπό έναν περίβολο μέ άνοιγμα θύρας 1,50 μ.,
στήν άνατολική πλευρά τοϋ όποιου έντοπίστηκε κυκλικό όρυγμα μέ φρεατο-
ειδή κατασκευή πού περιείχε άφθονη μυκηναϊκή κεραμική, όστά μεγάλων ζώων
και τμήμα ειδωλίου τύπου Φ, καί (2) άπό έναν λάκκο ή βόθρο στά άνατολικά
του, μέσα στόν όποιο εΐχαν ριχθεΐ μυκηναϊκά άγγεια συμποσιακού χαρακτήρα
(κύλικες, κύπελλα, πρόχοι), καθώς και τμήμα χυτηρίου μέ σκωρία χαλκού1673.

Γιά άσφαλέστερα συμπεράσματα άναμένεται και έδώ ή τελική παρουσίαση
τών άνασκαφικών δεδομένων άλλά καί ή συνέχιση τής άνασκαφής, άφοϋ τό
συγκρότημα φαίνεται ότι έχει μερικώς άνασκαφεΐ.

Τέλος, κατά τήν περίοδο ΥΕ ΙΙΙΒ1-Β2 ή μυκηναϊκή λατρευτική έγκατάσταση
κάτω άπό τό Πεισιστράτειο τελεστήριο τής 'Ελευσίνας, τό λεγόμενο Μέγαρο Β,
έπεκτάθηκε στά βορειοανατολικά του μέ τήν πρόσκτιση τών δωματίων Β1-Β31674.
Λόγω τής πολύπλοκης και συγκεχυμένης κατάστασης τών άρχιτεκτονικών δεδο-
μένων1675, ή έρευνα μέχρι πρότινος είχε έπικεντρώσει τό ένδιαφέρον της στο άν
ύπήρχαν ή όχι μυκηναϊκά ειδώλια μέσα σέ αύτά, προκειμένου νά άποφανθεϊ γιά
τήν ιερότητα τοϋ χώρου1676. Νέες έρευνες ώστόσο δείχνουν ότι ή Δήμητρα, ή
κύρια θεότητα δηλαδή τοΰ μεταγενέστερου τελεστηρίου τής 'Ελευσίνας, πρέπει
νά είναι ή κληρονόμος τής μυκηναϊκής Potnia1677, τής σημαντικότερης θεότητας

1671. Αύτόθι, είκ. στή σ. 27.

1672. Αι. Πέτρου, Μυκηναϊκός τάφος, σέ: Μερέντα, σ. 28-29 είκ. 3 (ψευδόστομος άμφορέας)
καί 5 (πήλινο ειδώλιο ταύρου).

1673.0. Κακαβογιαννη, Κορωπί, ΑΔ 55,2000, Χρον. Β ' 1, Αθήνα 2009, σ. 129 είκ. 57.

1674. Cosmopoulos, Eleusis, σ. 11-13.

1675. G. Hiesel, Späthelladische Hausarchitektur. Studien zur Architekturgeschichte des griechischen
Festlandes in der späten Bronzezeit, Mainz 1990, σ. 41-46.

1676. Αύτόθι, σ. 45-46· Cosmopoulos, Eleusis, σ. 17-19. Ή άποψη αύτή έχει γίνει άποδεκτή
και σέ συνθετικότερες μελέτες δπως στό Parker, Θρησκεία, σ. 52 σημ. 31.

1677. C. Trümpy, Die Thesmophoria, Brimo, Deo und das Anaktoron. Beobachtungen zur
Vorgeschichte des Demeterkultes, Kernos, 17,2004, σ. 38.



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

477

τών μυκηναϊκών ανακτόρων, μέ τήν όποία συνδεόταν και άπό τήν όποία σύνδεση
άντλοϋσε τή νομιμοποίησή του ό μυκηναϊκός Wanax1678. Στήν περίπτωση πού
συμβαίνει αύτό, τότε ώς κατάλοιπα τελετουργικών δραστηριοτήτων στήν
περιοχή τού Μεγάρου Β στήν 'Ελευσίνα δέν πρέπει νά άναμένουμε τήν εύρεση
ειδωλίων άλλά κυρίως κυλίκων καϊ γενικά άγγείων συμποσιακού χαρακτήρα,
κατά τά πρότυπα τών λατρευτικών δραστηριοτήτων έντός τού άνακτόρου τής
Πύλου1679. Στό σημείο αύτό άς άναφερθεΐ παρενθετικά ότι άκόμα καϊ τό επιχεί-
ρημα τής μή άποδοχής τής ιερότητας τοΰ χώρου κατά τή μυκηναϊκή άνακτορική
περίοδο άπό τήν παλαιότερη έρευνα λόγω έλλειψης τών ειδωλίων άνατρέπεται
άπό τις νέες έρευνες τών παλαιών άνασκαφικών ήμερολογίων άπό τόν Κοσμό-
πουλο, ό όποιος έδειξε ότι οί άνασκαφεΐς είχαν έντοπίσει δύο συγκεντρώσεις
μυκηναϊκών ειδωλίων στά ΝΔ τοΰ Μεγάρου Β1680.

Περίοδος 3 Μετα-ανακτορική έποχή (ΥΕ ΙΙΙΓ, 1185/1180-άρχές 11ου αί. π. Χ.)

Ή περίοδος 3 στή Λούτσα έκπροσωπεΐται άπό 14 κεραμικά άντικείμενα
(Παράρτημα I, διάγραμμα 30):

α) άπό ένα άνω τμήμα γραπτού άμφορέα τοΰ τύπου FS 69 (Κ 44) και άπό μία
άδιακόσμητη πρόχου μέ πλεξιδωτή λαβή τύπου FS 106 (Κ 45), πού βρέθηκαν
μέσα στις έπιχώσεις τού ναοΰ,

β) άπό ένα μυκηναϊκό άδιακόσμητο κύπελλο τού τύπου FS 222 (Κ 49) και
μία άρύταινα FS 236 (Κ 50), πού βρέθηκαν κοντά στή ΝΔ γωνία τοϋ ναοΰ, και

γ) άπό τρία θραύσματα άπό άδιακόσμητες ύδρίες τοϋ τύπου FS 128 ή άμφο-
ρεΐς (Κ 46-48), άπό θραύσμα άδιακόσμητης κύλικας τύπου FS 267 (Κ 51), άπό
δύο θραύσματα άδιακόσμητων κρατήρων (Κ 52-53), άπό δύο θραύσματα άδια-
κόσμητων σκύφων τύπου FS 284 (Κ 54-55), άπό μία λεκάνη τύπου FS 294 ή 302
(Κ 56) καϊ άπό μία χύτρα (Κ 57), πού φέρουν τήν ένδειξη «Λούτσα 1956-57».

Δυστυχώς, όπως καϊ τά εύρήματα τών προηγούμενων δύο φάσεων, έτσι και
τά εύρήματα τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου δέν συνάπτονται μέ συγκεκριμένους άρχιτε-
κτονικούς χώρους.

1678. J. Maran - Ε. Stavrianopoulou, Πότνιος Άνήρ - Reflections on the Ideology of Mycenaean
Kingship, σέ: Alram-Stern - Nightingale, δ.π. (σημ. 1641), σ. 285-298.

1679. Πρβ., για παράδειγμα, τόν χώρο 7 στό άνάκτορο τής Πύλου: S. R. Stocker - J. L. Davis,
Animal Sacrifice, Archives, and Feasting at the Palace of Nestor, Hesperia, 73, 2004, είκ. 7-9- πρβ.
και δ.π. σημ.411.

1680. Cosmopoulos, Eleusis, σ. 17.
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Σέ γενικές γραμμές τα κεραμικά εύρήματα τής περιόδου αύτής βρίσκουν τά
καλύτερά τους παράλληλα σέ άνάλογα άγγεία άπό τή νότια Βοιωτία, τόν Θο-
ρικό και τή Φυλακωπή τής Μήλου.

Οί ένδείξεις γιά τήν ύπαρξη ίερών στήν Αττική κατά τήν περίοδο 3 είναι
πολύ πιό ισχνές άπό αύτές τής περιόδου 2. Ίερό τής μυκηναϊκής μετα-ανακτο-
ρικής περιόδου ΥΕ ΙΙΙΓ πρέπει νά βρισκόταν πάνω στήν Άκρόπολη τών
Αθηνών, όπως ύποδηλώνουν τά μετα-ανακτορικά τροχήλατα πήλινα ειδώλια
ταύρων πού βρέθηκαν στή βόρεια καί στή νότια κλιτύ της, τά όποια μπορούν
νά συσχετιστούν μόνο μέ λατρευτικές δραστηριότητες1681. Άπό τήν έκτίμηση
τών έλάχιστων σχετικών στοιχείων πού έχουν δημοσιευτεί άπό τήν Αττική θά
μπορούσε έπίσης νά ύποτεθεϊ ότι, πέρα άπό τήν άθηναϊκή Άκρόπολη, στόν
λατρευτικό αύτό ορίζοντα μπορεί νά ένταχθεΐ καί ό χώρος τού ιερού τής
Αρτέμιδος στή Μουνιχία, όπου τρία ειδώλια άπό τήν άνασκαφή τού 'Ιωάννη
Θρεψιάδη, δύο άνθρωπόμορφα και ένα ζωόμορφο, χρονολογήθηκαν άπό τή
Άυδία Παλαιοκρασσά στήν ΥΕ HIB καϊ κυρίως στήν ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο1682, θά
μπορούσαν δηλαδή νά άνήκουν στήν περίοδο 2 ή 3.

Άν συγκρίνει κανείς πάντως τό ύλικό αύτό τής Άούτσας μέ τήν παλαιότερη
φάση τού καλύτερα μέχρι στιγμής δημοσιευμένου ιερού αύτής τής περιόδου,
τοϋ ΥΕ ΙΙΙΓ ίεροϋ στό Καλαπόδι (στρώματα 1-12), βρίσκει μεγάλες ομοιότητες.
Όπως στή Άούτσα, έτσι καί στό Καλαπόδι κυριαρχούν τά άνοικτά σχήματα καί
κυρίως οί σκύφοι, οί κρατήρες, οί άρύταινες και οί κωνικές λεκάνες μέ οριζόν-
τιες λαβές1683. Στό Καλαπόδι έκπροσωπούνται έπίσης καί τά κλειστά σχήματα
τής Άούτσας, όπως οί άμφορεΐς τύπου FS 691684 ή οί ύδρίες τοΰ τύπου FS 1281685.
Ή μόνη διαφορά έγκειται στό ότι άπουσιάζει άπό τό Καλαπόδι ή τροπιδωτή
κύλικα (Κ 51), ή όποία όμως, όπως άναφέρθηκε στό μέρος Γ, συνδέει τήν
περίοδο 3 τής Άούτσας μέ τή φάση 2b-3c (=ΥΕ ΙΙΙΓ) τού ίεροΰ στή Φυλακωπή
τής Μήλου.

1681. Μ. Guggisberg, Frühgriechische Tierkeramik. Zur Entwicklung und Bedeutung der
Tiergefässe und der hohlen Tierfiguren in der späten Bronze - und frühen Eisenzeit (ca. 1600-700
v. Chr.), Mainz 1996, σ. 67-69; Gauss, ö. π. (σημ. 805), σ. 171 σημ. 41-43.

1682. Παααιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 102-103 άρ. Ε 1-3 πίν. 12.

1683. Jacob-Felsch, ο.π. (σημ. 809), σ. 103.

1684. Αύτόθι, πίν. 42 άρ. 348.

1685. Αύτόθι, πίν. 24 άρ. 30.
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Περίοδος 4 Πρώιμη έποχή τοΰ Σιδήρου (ύπομυκηναϊκή εως ύστερη γεωμε-
τρική έποχή, 1065-720 π.Χ.)

Πέντε κεραμικά άντικείμενα άπό τήν περιοχή τοϋ μεγάλου ναοϋ μποροϋν νά
άποδοθοϋν στήν περίοδο 4 (Παράρτημα I, διάγραμμα 31). Στό έσωτερικό τοϋ
μεγάλου ναοϋ βρέθηκε άνω τμήμα μελαμβαφοϋς γεωμετρικού κρατήρα ή δίνου
(Κ 60) και στή βόρεια πλευρά του θραΰσμα μελαμβαφοϋς λεκάνης μέ τροπιδωτό
χείλος (Κ 59). Χωρίς άκριβή προέλευση εΐναι τέλος θραΰσμα ύδρίας (Κ 58) τής
γεωμετρικής γραπτής κεραμικής, ένα μελαμβαφές θραΰσμα κρατήρα (Κ 61) καί
ένα ψηλό κωνικό πόδι άδιακόσμητο σκύφου/κανθάρου (Κ 62).

Σέ γενικές γραμμές τό άκρως άποσπασματικό αύτό ύλικό βρίσκει τις καλύ-
τερες άντιστοιχίες του σέ ύλικό τοϋ 9ου καί κυρίως τοΰ 8ου αί. π.Χ. άπό τή δυ-
τική Εύβοια (κυρίως άπό τήν 'Ερέτρια) άλλά καί άπό τήν Αθήνα.

Μέ έξαίρεση τήν ύδρία, ένα άγγειο γιά τή μεταφορά τού νεροΰ, όλα τά άλλα
σχήματα είναι άνοικτά, κάτι πού χαρακτηρίζει γενικώς τά ιερά τής περιόδου 4
σέ πανελλήνιο έπίπεδο1686 καί πρέπει νά σχετιζόταν μέ συμπόσια.

Στήν περίοδο 4 έχουμε τά παλαιότερα άρχαιολογικώς μαρτυρημένα ιερά
στήν Αττική: Πρόκειται κυρίως γιά τά δύο ιερά τού Διός στόν Υμηττό καί στήν
Πάρνηθα. Πιθανώς λατρευτικό χαρακτήρα είχαν τήν περίοδο αύτή τά δύο ιερά
τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα καί στή Μουνιχία, καθώς καί τό ίερό τού Απόλ-
λωνος Δηλίου στις Πρασιές.

Ή χρήση τών περισσότερων ίερών τής 4ης περιόδου δείχνει νά ξεκινάει
κατά τήν ύστερη πρωτογεωμετρική έποχή, δηλαδή κατά τά τέλη τού 10ου αί.
π.Χ., ύπάρχουν όμως ένδείξεις ότι ύπήρχε καί μιά πρωιμότερη λατρευτική φάση
τής πρώιμης έποχής τοϋ Σιδήρου, ή όποία χρονολογικά ταυτίζεται μέ αύτό πού
σήμερα συνήθως ονομάζουμε «ύπομυκηναϊκή έποχή»1687. Πρός τήν κατεύθυνση
αύτή μάς οδηγούν (α) τά δεδομένα τοϋ ίεροϋ τοϋ Διός στόν Υμηττό, τό όποιο,

1686. Μ. Kerschner, Zum Kult im früheisenzeitlichen Ephesos. Interpretation eines protoge-
ometrischen Fundkomplexes aus dem Artemisheiligtum, σέ: Β. Schmaltz - M. Söldner (έπιμ.),
Griechische Keramik im kulturellen Kontext, Akten des Internationalen Vasen-Symposions in
Kiel 24.-28.9.2001 (Münster 2003, σ. 247-248 [Αρτεμίσιο Εφέσου, πρωτογεωμετρική έποχή, μέ
παράθεση άλλων παραδειγμάτων]).

1687. Γιά τήν προβληματική χρήση τοϋ χρονολογικού δρου «ύπομυκηναϊκή έποχή», ό όποιος
περιλαμβάνει πολλές φορές εύρήματα πού άπό άλλους έρευνητές χρονολογούνται στήν ΥΕ ΙΙΙΓ
ύστερη καϊ άπό άλλους στήν πρώιμη πρωτογεωμετρική φάση βλ. συνοπτικά τή βιβλιοκρισία τοΰ
J. Κ. Papadopoulos στή μονογραφία τοΰ F. Ruppenstein, Kerameikos XVIII. Die submykenische
Nekropole. Neufunde und Neubewertung, München 2007, πού δημοσιεύτηκε στό BMCR 2008
(online: http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-06-16.html) μέ σημ. 7-16.
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όπως φαίνεται, ήταν σέ χρήση κατά τήν ύπομυκηναϊκή έποχή1688 και τό όποιο,
όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να λειτουργούσε ώς ιερό καί κατά τή μυκηναϊκή
έποχή, καϊ (β) τοΰ όμόχρονου ίεροΰ στήν περιοχή τής μεταγενέστερης Κλεψύ-
δρας, τό όποιο, όπως δείχνουν τά εύρήματά του -κυρίως ύδρίες-, φαίνεται νά
ξεκινούσε ήδη στήν ΥΕ ΙΙΙΓ ύστερη και να διαρκούσε μέχρι τήν πρώιμη πρωτογε-
ωμετρική έποχή, δηλαδή άπό τά τέλη τοΰ 12ου έως τις άρχές τοΰ 10ου αί. π.Χ.1689

Τό ιερό τού Διός στόν 'Υμηττό, κατά τήν ϋστερη πρωτογεωμετρική έποχή,
άρχίζει πλέον νά έμφανίζει μεγάλες ποσότητες άναθηματικοϋ ύλικοΰ1690. Όλα τά
άνοικτά σχήματα τής Λούτσας άπαντοϋν στό ιερό στον Υμηττό1691.

Τό 1959 άνασκάφηκε ιερό Διός καί στήν κορυφή τής Πάρνηθας άπό τόν
Εύθύμιο Μαστροκώστα. Μπροστά1692 καί μέσα1693 σέ ένα σπήλαιο διαστάσεων
περ. 2,5 x 5,5 μ. βρέθηκε έκτεταμένος βωμός άπό τέφρα έμβαδοϋ περ. 100 μ2
και πάχους περ. 2 μ., μέσα στόν όποιο βρέθηκαν άναθήματα πού καλύπτουν όλη
τήν περίοδο άπό τόν 10ο έως καί τις άρχές τοϋ 6ου αί. π.Χ., καλύπτουν δηλαδή
τις λατρευτικές μας περιόδους 4 και 51694.

Κατά τόν άνασκαφέα, ό χώρος φαίνεται ότι είχε τή χρήση ιερού τόσο στά
πρωτοελλαδικά όσο καί στά μυκηναϊκά χρόνια1695. Μέ βεβαιότητα ώστόσο ή
λατρεία πιστοποιείται άπό τά πρωτογεωμετρικά χρόνια καί έξής1696. Τά πρωτο-
γεωμετρικά εύρήματα (10ος αί. π.Χ.) άπαρτίζονται άπό σπονδικοϋ καί συμποσι-
ακού χαρακτήρα άγγεια, όπως οινοχόες κοσμούμενες μέ ομόκεντρα ήμικύκλια
καί δικτυωτά τρίγωνα, καθώς καί κανθάρους μέ κωνικά πόδια1697. Τό τελευταίο
σχήμα άπαντά, όπως είδαμε, καί στή Λούτσα (Κ 62). Στό τέλος τής λατρευτικής
περιόδου 4 πρέπει νά ένταχθεΐ καί ένας πρόσφατα άπεικονισμένος ύστερογεω-

1688. Langdon, Hymettos, σ. 55 άρ. 189 πίν. 17· Van Den Eijnde, Cult, σ. 196.

1689. Ε. L. Smithson, The Prehistoric Klepsydra. Some Notes, Hesperia Suppl. 20. Studies in
Athenian Architecture, Sculpture and Topography. Presented to Homer A. Thompson, Princeton 1982,
σ. 143-146. Άπό τό ιερό αύτό σύνολο φαίνεται δτι προέρχεται καί ή πήλινη κεφαλή λατρευτικού
ειδώλου ή σφίγγας πού δημοσιεύτηκε τό 1970 άπό τήν Καίτη Δημακοπούλου (Κ. Δημακοπουλου,
Μυκηναϊκή πηλίνη κεφαλή, ΑΔ, 25,1970, Μελέται, σ. 174-183 πίν. 58).

1690. Langdon, Hymettos, σ. 87· Van Den Eijnde, Cult, σ. 192.

1691. Αύτόθι, σποραδικά.

1692. Μουσείο Πειραιώς, σ. 73.

1693. Μ. Πλατωνος-Γιωτα, Αχαρναί. 'Ιστορική καί τοπογραφική επισκόπηση τών αρχαίων
Αχαρνών, τών γειτονικών δήμων και τών οχυρώσεων τής Πάρνηθας, Αχαρναί 2004, σ. 350.

1694. Langdon, Hymettos, σ. 100· Μαςτροκωςτας, Πάρνηθα, σ. 339-342- Baumer, Kult, σ. 93-94
άρ. Att 18· Laughy, Authority, σ. 252- Van Den Eijnde, Cult, σ. 236,239. Ό τελευταίος παρατηρεί δτι
πρόκειται γιά συνδυασμό ίεροΰ κορυφής καί λατρευτικού σπηλαίου.

1695. Μαςτροκωςτας, Πάρνηθα, σ. 340· Πλατωνος-Γιωτα, ο.π. (σημ. 1693), σ. 350.

1696. Μαςτροκωςτας, Πάρνηθα, σ. 340-342.

1697. Αύτόθι, σ. 340· Van Den Eijnde, Cult, σ. 237.
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μετρικός τρίποδας μέ μεγάλες κυκλικές λαβές1698, ό όποιος συνδέει τό ίερό του
Διός στήν Πάρνηθα μέ αύτό τής άθηνάίκής Ακρόπολης1699.

Ώς ένδειξη λατρείας αύτής τής περιόδου στο ίερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώ-
να μπορούν νά θεωρηθούν τρία άγγεία πού προέρχονται άπό τή θέση όπου βρί-
σκεται σήμερα ή δεξαμενή τού άντλιοστασίου, στά ΒΑ τής στοάς, τά όποια χρο-
νολογούνται στήν ύστερη πρωτογεωμετρική έποχή, δηλαδή στά τέλη τοϋ 10ου αί.
π.Χ.1700 Πρόκειται άρχικά γιά δύο ύστερους πρωτογεωμετρικούς σκύφους/κάν-
θαρους1701. Ό ένας άπό αύτούς τούς σκύφους έμφανίζει τήν τυπική γιά τήν πρω-
τογεωμετρική έποχή ψηλή άμφικωνική βάση, καθώς και έναν πλαστικό δακτύλιο
πού χαρακτηρίζει ύστερότερα δείγματα, όπως, γιά παράδειγμα, έναν σκύφο μέ
παρόμοια διαμόρφωση ποδιού άπό ύστερη πρωτογεωμετρική ταφή στό οικόπεδο
Μακρυγιάννη στήν Αθήνα1702. Στήν ι'δια περίπου χρονική περίοδο χρονολογείται
καϊ τό τρίτο άγγεΐο, μιά πυξίδα άπό τήν ϊδια συνάφεια τής Βραυρώνας1703. Γενικά
κατά τήν πρώιμη έποχή τοϋ Σιδήρου οί λατρευτικές προσφορές δέν διαφέρουν
άπό τις ταφικές, όπως παρατήρησε ό Polignac1704. Αξίζει ώστόσο νά σημειωθεί ότι
οί σκύφοι μέ τό ψηλό πόδι τής γεωμετρικής έποχής φέρουν συνήθως οριζόντιες
κυλινδρικές λαβές, όπως στό δείγμα άπό τό οικόπεδο Μακρυγιάννη, καί όχι κάθε-
τες ταινιωτές, όπως σέ αύτό άπό τό ίερό τής Βραυρώνας. Ό σκύφος/κάνθαρος μέ
τό ψηλό κωνικό πόδι άποτελεΐ, σέ γενικές γραμμές, τό χαρακτηριστικό λατρευ-
τικό σχήμα τής πρώιμης έποχής τοϋ Σιδήρου σέ πολλά ιερά1705. Επιπρόσθετα, ή
σπανιότητα τών λεπτομερειών τοϋ δείγματος τής Βραυρώνας θά μποροϋσε νά

1698. Μουσείο Πειραιώς, σ. 93 είκ. 146.

1699. Πρβ. Ε. Touloupa, Bronzebleche von der Akropolis in Athen. Gehämmerte geometrische
Dreifuße, AM, 87,1972, είκ. 1-12, σ. 14-30.

1700. Αύτά τά εύρήματα προφανώς έννοεΐ ό Polignac (Γέννηση, σ. 36 σημ. 2) οταν άναφέρει
πιθανή λατρεία στή Βραυρώνα κατά τον 9ο αί. π.Χ. Βλ. καί Mersch, Siedlungsgeschichte, σ. 114.

1701. Π. Θεμελης, Βραυρών. 'Οδηγός τοΰ χώρου και τοϋ μουσείου, Αθήνα περ. 1975, σ. 11 πίν. 4,
κέντρο. Σήμερα έκτίθενται στήν έπανέκθεση τοΰ Μουσείου Βραυρώνος (αίθουσα 2, προθήκη
άρ. 1-2). Στή διακόσμησή τους κυριαρχεί τό άβακωτό κόσμημα, δηλαδή οί έναλλαγές λευκοΰ
καί μαύρου χρώματος.

1702. Π. Γ. Καλαιγας, 'Ύστερη πρωτογεωμετρική ταφή, σέ: Άνασκαφές Μετρό, σ. 47 είκ. 17.

1703. Θεμελης, δ.π. (σημ. 1701), σ. 11 πίν. 4, άριστερά, πρβ. Β. Bohen, Die geometrischen
Pyxiden, Kerameikos XIII, Berlin 1988, σ. 80 άρ. 26 πίν. 3 άρ. 6.

1704. Polignac, Γέννηση, σ. 38.

1705. Ίερό τοΰ Διός στήν 'Ολυμπία: Β. Eder, Continuity of Bronze Age Cult at
Olympia? The Evidence of the Late Bronze Age and Early Iron Age Pottery, σέ: Potnia, σ. 201-
209 πίν. 54-55. Ίερό τού Ποσειδώνος στά "Ισθμια: C. Morgan, Isthmia VIII. The Late
Bronze Age Settlement and Early Iron Age Sanctuary, Princeton 1999, σ. 152-155 πίν. 1.1, σ. 321-
326· Ίερό Αρτέμιδος στήν "Εφ ε σο: Kerschner, δ.π. (σημ. 1686).Ίερό στό Καλαπόδι:
Nitsche, δ.π. (σημ. 825), σ. 37.
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υποδηλώνει δτι βρισκόμαστε μπροστά σέ ένα άγγεΐο τό όποιο άποτέλεσε άνά-
θημα σέ λατρευτικό σύνολο καί όχι κτέρισμα τάφου1706. Τούτο θά σήμαινε ότι ή
λατρεία στή Βραυρώνα άρχίζει ήδη άπό τό τέλος τής πρωτογεωμετρικής έποχής,
δηλαδή άπό τά τέλη τού 10ου αί. π. Χ.

Ή πιθανότητα τό ύλικό τής περιόδου 4 τής Λούτσας νά προέρχεται άπό ίερό
περιβάλλον αύξάνεται άν συμπεριλάβουμε στίς συγκρίσεις μας όμόχρονο ύλικό
άπό τό ίερό τοϋ Απόλλωνος Δηλίου στίς Πρασιές1707, τό ίερό τής Αρτέμιδος στή
Μουνιχία1708, άλλά καί άπό έξωαττικά ίερά, όπως τό ίερό στό Καλαπόδι1709, ή τό
ίερό τοϋ Απόλλωνος Δαφνηφόρου στήν 'Ερέτρια1710.

Περισσότερο πολύπλοκη είναι, φυσικά, ή περίπτωση τής Άκρόπολης τής
Αθήνας. Ή χρήση τής Άκρόπολης ώς ίεροϋ πρίν άπό τό β' μισό τοϋ 8ου αί.
π.Χ. έχει άμφισβητηθεί τά τελευταία χρόνια κυρίως άπό τούς Walter Gauß καί
Florian Ruppenstein1711, άποψη πού έχει γίνει προσφάτως άποδεκτή καί άπό
τον Andreas Scholl1712. Τό βασικότερο έπιχείρημα τών Gauß καί Ruppenstein
έγκειται στήν άνεύρεση στήν Άκρόπολη συνολικά 14 κιβωτιόσχημων τάφων
βρεφών ή νηπίων τής ύπομυκηναϊκής έποχής1713, πράγμα πού κατά τούς
συγγραφείς συνηγορεί στή χρήση τής Άκρόπολης ώς νεκροταφείου κατά τή
διάρκεια τής πρώιμης έποχής τοϋ Σιδήρου (δηλαδή τής περιόδου μας 4). Άπό
τήν άλλη μεριά, ή χρήση τής Άκρόπολης τής Αθήνας ώς ίεροϋ πιστοποιείται,
ύποτίθεται, μέ βεβαιότητα μόλις κατά τό β' μισό τοϋ 8ου αί. π.Χ.1714, κυρίως
μέ τήν έμφάνιση τών μνημειακών χάλκινων τριπόδων1715, άναθημάτων πού
άπηχούσαν τήν κοινωνική θέση καί άποσκοποϋσαν στήν αύτοπροβολή τών

1706. Όπως, γιά παράδειγμα, πιστεύει ή Taraporewalla (Border Sanctuaries, σ. 41), ή όποία
ύποθέτει δτι τά τρία αύτά άγγεΐα θά μπορούσαν νά έχουν προέλθει άπό τό γεωμετρικό νεκρο-
ταφείο πού βρισκόταν στόν παρακείμενο λόφο τής Καψάλας.

1707. Ο. Αποςτοαοπουαου-Κακαβογιαννη, Ή Μεσογαία κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους,
σέ: Μεσογαία, είκ. στή σ. 72.

1708. Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 129-131 άρ. Κα 6 - Κα 15.

1709. Nitsche, δ.π. (σημ. 825), σ. 35 κ.έ. είκ. 63 άρ. 4.

1710. Α. Kenzelmann Pfyffer, Céramique géométrique issue de fosses du sanctuaire d'Apollon
à Erétrie, σέ: A. Mazarakis-Ainian (έπιμ.), Oropos and Euboea in the Early Iron Age. Acts of an
International Round Table. University of Thessaly, 18-20 June, 2004, Volos 2007, σ. 248 είκ. 4.11.

1711. W. Gauss - Ε Ruppenstein, Die Athener Akropolis in der frühen Eisenzeit, AM, 113,
1998, σ. 1-60.

1712. Scholl, Akropolisvotive, σ. 27-28.

1713. Ruppenstein,δ.π. (σημ. 1687),σ. 247.

1714. 'Ομοίως: Κ. Τ. Glowacki, The Acropolis of Athens before 566 B.C., σέ: Κ. J. Hartswick -
M. C. Sturgeon (έπιμ.), ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Studies in Honor of Brunilde Sismondo Ridgway, Philadephia
1998, σ. 80.

1715. Scholl, Akropolisvotive, σ. 50-54 είκ. 15-16.
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άναθετών τους1716, τών άγαλματιδίων τών δορυφόρων1717 καί τών χάλκινων
άλογων1718 πού σχετίζονται μέ αύτούς άλλά καί μέ τήν παρουσία τών ύστε-
ρογεωμετρικών πινάκων1719. Ώστόσο ή παρουσία τάφων βρεφών και νηπίων
σέ ίερό δέν είναι μοναδική, όπως πιστεύουν οί παραπάνω έρευνητές, άλλά
φαίνεται ότι έχει τό πρότυπο της στό ίερό τής μυκηναϊκής άνακτορικής έποχής
στόν λόφο τοϋ Αγίου Κωνσταντίνου στά Μέθανα1720. Κάτω άπό τό δάπεδο
τοϋ χώρου Γ τοϋ μυκηναϊκού αύτού ίεροϋ βρέθηκε όμόχρονος κιβωτιόσχημος
τάφος μέ όστά άπό τουλάχιστον τρία βρέφη πού, κατά τήν άνασκαφέα, σχετί-
ζονταν άμεσα μέ τή λατρεία τοϋ ίεροϋ1721. Έπίσης ή κατανομή τών 14 ύπομυ-
κηναϊκών τάφων κατά μήκος τοϋ τείχους τής άθηναϊκής Ακρόπολης φαίνεται
νά διαγράφει τήν περίμετρο τής Ακρόπολης, δίνοντας έτσι τήν έντύπωση τής
προστατευτικής λειτουργίας τών τάφων, ή τουλάχιστον νά ξεπερνάει τή συνη-
θισμένη διάταξη ένός νεκροταφείου. Έδώ έχουμε προφανώς νά κάνουμε μέ
τελετουργική πράξη πού άφορά τόν τονισμό τής ιερής σημασίας τών άπογόνων
κατά τήν ύπομυκηναϊκή έποχή1722. Τέλος, ή καλύτερα χρονολογήσιμη πρωτογε-
ωμετρική κεραμική άπό τήν Ακρόπολη συνίσταται σχεδόν έξ ολοκλήρου άπό
σκύφους1723, είναι δηλαδή συμβατή μέ τήν εικόνα τής κεραμικής πού έχουμε σέ
όλα τά γνωστά ιερά τής Ελλάδας πού ήταν σέ χρήση κατά τόν 10 αί. π.Χ.1724

1716. Αύτόθι, σ. 63.

1717. Αύτόθι, σ. 57-59 είκ. 19-21.

1718. Αύτόθι, σ. 59-60.

1719. Αύτόθι, σ. 72-74 είκ. 25.

1720. Ε. Κονςολακη-Γιαννοπουλου, Ταφές νηπίων στό μυκηναϊκό ίερό τοΰ Αγίου Κωνσταν-
τίνου στα Μέθανα, σέ: Της Ιδιας, Άργοσαρωνικός. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας
και Αρχαιολογίας τοϋ Άργοσαρωνικοϋ, Πόρος, 26-29 Ιουνίου 1998, Α ': Ή Προϊστορική περίοδος,
Αθήνα 2003, σ. 258-270.

1721. Αύτόθι, σ. 257 σημ. 2.

1722. Τό δτι τό φαινόμενο αύτό δέν έξαφανίζεται μέ τό τέλος τής ύπομυκηναϊκής έποχής
άλλά έξακολουθεϊ νά έμφανίζεται καϊ σέ μεταγενέστερες περιόδους φαίνεται άπό τό εντυπω-
σιακό εύρημα 2.760 έγχυτρισμών βρεφών καϊ νηπίων στή ΝΔ κλιτύ τοΰ λόφου Κυλίνδρα στήν
Αστυπάλαια, οί όποιοι είναι πιθανόν, δπως καί στήν περίπτωση τής άθηναϊκής Ακρόπολης, νά
τοποθετήθηκαν κοντά σέ τείχος. Σύμφωνα μέ άνακοίνωση τής άνασκαφέως Μαρίας Μιχαλάκη-
Κόλλια (Σεμινάριο στόν Τομέα Αρχαιολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Παν/μίου Αθηνών
στις 13.5.2011 μέ τίτλο: «Τό ταφικό σύνολο τών 2.760 έγχυτρισμών βρεφών άπό τήν Αστυπά-
λαια. Νεκροταφείο ή ίερό;»), ή τελετουργική πράξη τής έναπόθεσης νεκρών βρεφών καϊ νηπί-
ων (οί περισσότεροι έγχυτρισμοϊ διαπιστώθηκε δτι άνήκαν σέ νήπια ήλικίας 37-42 μηνών) στή
θέση αύτή φαίνεται νά ξεκίνησε τό άργότερο κατά τά μέσα τοΰ 9ου αί. π.Χ. καί συνεχίστηκε
άδιάκοπα μέχρι καί τόν Ιο αί. μ.Χ.

1723. Gauss - Ruppenstein, δ. π. (σημ. 1711), σ. 28 πίν. 2 άρ. 3,5-7.

1724. Ό. π. (σημ. 1705).
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Περίοδος 5 Πρώιμη αρχαϊκή έποχή (720/700-575 π.Χ.)1725

Μια πρώτη άνθηση τής λατρείας τής θεότητας πού είχε τήν έδρα της στήν
περιοχή τού μεγάλου ναού παρατηρείται στήν 5η περίοδο. Σέ σύγκριση μέ τήν
προηγούμενη περίοδο τό ύλικό τής 5ης περιόδου έμφανίζει μιά μεγάλη ποσο-
τική καί ποιοτική άλλαγή: 70 άντικείμενα (έπτά άντικείμενα κεραμικής και 63
μικροευρήματα) χρονολογούνται σέ αύτή τήν περίοδο (Παράρτημα I, διαγράμ-
ματα 33 καί 45).

Στήν κεραμική τό σχήμα πού δείχνει νά επικρατεί μέ ποσοστό 57,14% είναι
αύτό τού σφαιρικού άρυβάλλου (Κ 65 - Κ 68). Άπό μία φορά έμφανίζονται ένα
κορινθιακό άλάβαστρο τής ύστερης πρωτοκορινθιακής-μεταβατικής ή μεσοκοριν-
θιακής περιόδου (Κ 64), μία μελαμβαφής λεκάνη (Κ 69) καί ένα όστρακο (Κ 70),
πού φαίνεται ότι άρχικά άνήκε σέ άρχαϊκό άνάγλυφο πίθο.

Στά μικροευρήματα, μέ ποσοστό 74,60%, κυριαρχούν τά χειροποίητα άνθρω-
πόμορφα ειδώλια μέ πτηνόμορφο πρόσωπο και κυλινδρικό ή έπίπεδο κορμό
τοΰ άττικοΰ τύπου. Ή άνασκαφή τού Παπαδημητρίου έφερε στό φώς 47
ειδώλια αύτού τοϋ τύπου (Μ 1 - Μ 47). Ακολουθούν: έννέα χειροποίητα πήλινα
ειδώλια άλογων, πού συνιστούν τό 14,29% τού συνόλου τών μικροευρημάτων
αύτής τής περιόδου (Μ 50 - Μ 58), δύο άνθρωπόμορφα σωματώδη συμπαγή
ειδώλια (Μ 48 - Μ 49), ένα ειδώλιο πτηνού (Μ 59), ένα θραύσμα πίνακα (Μ 60),
ένα κωνοειδές σφονδύλι (Μ 61), ένα άνοικτό λυχνάρι μέ κεντρικό σωληνίσκο
τού τύπου Howland 11 (Μ 62) καί μία νησιωτική σφραγίδα άπό πράσινο στεα-
τίτη (Μ 63).

Λειτουργικά τά άντικείμενα αύτά διακρίνονται στις έξής κατηγορίες:

α) Μικρογραφικές άνθρωπόμορφες παραστάσεις άπό πηλό

Ό τύπος πού κυριαρχεί συνίσταται άπό ένα κυλινδρικό, συμπαγές κάτω
τμήμα, ένα έπίπεδο άνω τμήμα, πτερυγιόσχημα χέρια καί πτηνόμορφο πρόσωπο.
Πρόκειται γιά έναν τύπο πήλινου άγαλματιδίου πού έχει βρεθεί κατά χιλιάδες σέ
ιερά γυναικείων θεοτήτων, όπως γιά παράδειγμα στο ιερό τής Αθηνάς Παλλη-
νίδος, στό ιερό τής Αθηνάς Νίκης, στό ιερό τής Δήμητρας καί τής Κόρης στήν
'Ελευσίνα, στο ιερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα άλλά και στή Μουνιχία.
Όπως δείχνουν παραδείγματα άπό τήν Πυρά Α τής 'Ελευσίνας, τά ειδώλια
αύτά μπορούν νά άπεικονίζουν γυναικείες μορφές ή άκόμη καί τή λατρευό-

1725. Για τις λατρευτικές περιόδους 5-8 πρβ. και Κ. Kalogeropoulos, Die Entwicklung des
attischen Artemis - Kultes anhand der Funde des Heiligtums der Artemis Tauropolos in Halai
Araphenides (Loutsa),σέ: Attika-Archäologie, σ. 180-182.
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μενη θεότητα1726, ώστόσο ή έρμηνεία αύτή δέν είναι ή μόνη. Έτσι στήν Πυρά Α
κάνουν τήν έμφάνισή τους μουσικοί, χορεύτριες, ήνίοχοι, ιππείς καί οπλίτες1727,
δίνοντας τήν εντύπωση ότι πρόκειται γιά άπεικονίσεις τών μελών μιάς κοινό-
τητας. Σύμφωνα λοιπόν μέ όλες τίς ένδείξεις, τά άνθρωπόμορφα ειδώλια αύτής
τής περιόδου συμβόλιζαν κυρίως τούς λάτρεις καί τών δύο φύλων καί όχι τή
λατρευόμενη θεότητα.

β) Μικρογραφικές ζωόμορφες παραστάσεις άπό πηλό

Έδώ πρόκειται σχεδόν άποκλειστικά γιά πήλινες άπομιμήσεις άλογων (Μ 50 -
Μ 58). Τά πήλινα αύτά ειδώλια τών άλογων εμφανίζονται πάντα σέ συνάρτηση
μέ τά άνθρωπόμορφα ειδώλια, άρα πρέπει νά άποτελούσαν μία ένότητα κατά
τήν άφιέρωσή τους. Σέ κάποιες περιπτώσεις, όπως στήν Αγορά ή στό Μενίδι,
εμφανίζονται ώς ίπποι σέ άρματα. Μιά έρμηνεία θά μπορούσε συνεπώς νά είναι
ή συμβολική άναπαράσταση ιπποδρομιών ή καί πομπών μέ άρματα, πού, όπως
ύποστήριξε ό Michael Harold Laughy, θά μπορούσαν νά σχετίζονται μέ τίς
άνάλογες σκηνές στίς παραστάσεις πρόθεσης καί έκφοράς έπιφανών νεκρών
στήν ύστερογεωμετρική άγγειογραφία1728.

γ) Εύρήματα άπό τήν περιοχή τής παραγωγής ύφασμάτων

Στήν κατηγορία αύτή άνήκει ένα γραπτό σφονδύλι μέ άκτινωτή διακόσμηση
στίς πλευρές καί διακόσμηση άπό πάπιες στή βάση του (Μ 61), πού όπως είδαμε
έχει ένα καλό παράλληλο άπό τό ίερό στό Κιάφα Θίτι. Ή γραπτή διακόσμηση
καί ή άπουσία ιχνών χρήσης ύποδηλώνουν ότι πρόκειται γιά μιά πολύτιμη
άπομίμηση ένός καθημερινού έργαλείου γιά τό γνέσιμο. Καί αύτό, λοιπόν, τό
εύρημα εΐχε συμβολική άξία: Συμβόλιζε τό γνέσιμο, ένα άπό τά σημαντικότερα
καθήκοντα στή ζωή τών τότε γυναικών, πηγή κοινωνικής έπιφάνειας καί έκτί-
μησης1729.

Ή σημασία τής ύφαντικής σέ αύτή τήν περίοδο φαίνεται μέσα άπό τήν πα-
ρουσία μιάς περόνης στό ίερό τής Αρτέμιδος Μουνιχίας1730, ή όποία πιστοποιεί
τό έθιμο τής άνάθεσης ύφασμάτων στή θεότητα.

1726. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 204 άρ. Α 71 πίν. 12 (ένθρονη θεά)· σ. 208-209 άρ. Α 115 - Α 116
πίν. 13 (Κουροτρόφος).

1727. Αύτόθι, σ. 205 άρ. Α 76 πίν. 13 (αύλητής)· σ. 208 άρ. Α 111 πίν. 15 (χορεύτρια)· σ. 213
άρ. Α 152 - Α 154 πίν. 19 (ηνίοχοι)· σ. 213 άρ. 157-158 πίν. 19 (ιππείς)· σ. 213 άρ. Α 159 πίν. 19
(ιππέας μέ άσπίδα).

1728. Laughy, Authority, σ. 85-86 μέ σημ. 337-340.

1729. Αύτόθι, σ. 66.

1730. Παααιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 175 άρ. ΜΑ 9 είκ. 17.
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δ) Αναθέσεις προσωπικών αντικειμένων

Στήν κατηγορία αύτή έντάσσεται ό νησιωτικός σφραγιδόλιθος Μ 63 μέ τή
χαρακτηριστική διακόσμηση ένός τετράποδου ζώου. Παρόμοια εύρήματα είναι
γνωστά άπό τή Μουνιχία1731.

ε) Χοές μέ λάδι

Τήν τελετουργική πράξη τής χοής μέ λάδι πιστοποιούν οί κορινθιακοί
άρύβαλλοι. Οί περισσότεροι άπό αύτούς είναι διακοσμημένοι μέ ομοιόμορφους
οπλίτες, οί όποιοι φέρουν δόρυ, κράνος καί άσπίδα σέ σχηματισμό όπλιτικής
φάλαγγας (Μ 65 - Μ 67). Οί κυκλικές άσπίδες όχι μόνο καλύπτουν τό σώμα τού
οπλίτη πού τις κρατάει, άλλά εΐναι τοποθετημένες καί μέ τέτοιο τρόπο ώστε οί
πολεμιστές νά άλληλοκαλύπτονται. Ή φάλαγγα εΐναι μιά πολεμική τακτική ή
όποία βασίζεται στή συνοχή καί στήν πυκνή συγκρότηση τών οπλιτών καί κάνει
τήν έμφάνισή της τό άργότερο στίς άρχές τού 7ου αί. π.Χ.1732, δηλαδή στίς άρχές
τής περιόδου 5.

στ) Φωτισμός/θνμίαμα

Στήν κατηγορία αύτή άνήκει τό λυχνάρι Μ 62 μέ τόν κεντρικό σωληνίσκο.

Ποιά είναι τώρα ή θέση τού παραπάνω λατρευτικού συνόλου τής Λούτσας
μέσα στό πλαίσιο τών άττικών ιερών τής λατρευτικής περιόδου 5;

Άς άρχίσουμε πρώτα μέ τά ιερά τοϋ Διός πού ήταν σέ λειτουργία καί στήν
προηγούμενη περίοδο:

Στό ύλικό τοϋ 7ου αί. π.Χ. τοϋ ίεροϋ τοϋ Διός στήν Πάρνηθα συγκαταλέγονται
διάφορα πρωτοκορινθιακά άγγεΐα1733 καθώς καί σφαιρικοί άρύβαλλοι τής πρώιμης
κορινθιακής έποχής, μέ παραστάσεις κάπρου, ύδρόβιων πτηνών καί οπλίτη1734.
Αναθηματικές έπιγραφές στό χείλος ένός λέβητα καθώς καί σέ ένα ληκύθιο
φέρουν τά χαράγματα ΔΙΟΣ ΠΑΡ]ΝΕΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΙ ΗΙΚΕΣΙΟΙΑΝΕΘΗΚΕΝ1735.

Ή δεύτερη μεγάλη κατηγορία εύρημάτων είναι τά μεταλλικά άναθήματα,
καί κυρίως έκεΐνα άπό σίδηρο. Σύμφωνα μέ μιά πρόσφατα δημοσιευμένη έπι-
λογή τών εύρημάτων τής άνασκαφής Μαστροκώστα άπό τον Γεώργιο Σταϊνχά-
ουερ, τά μεταλλικά άναθήματα περιλάμβαναν σιδερένια ξίφη τύπου Naue II1736,

1731. Αύτόθι, σ. 178 άρ. ΜΑ 18-19 είκ. 19.

1732. Α. M. Snodgrass, The «Hoplite Reform» Revisited, Dialogues d'histoire ancienne, 19,
1993,σ.57-58.

1733. Μαςτροκωςτας, Πάρνηθα, σ. 341.

1734. Μουσείο Πειραιώς, σ. 90 είκ. 111-115.

1735. Μαςτροκωςτας, Πάρνηθα, σ. 341.

1736. Μουσείο Πειραιώς, σ. 91 είκ. 118.
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αιχμές βελών1737 καί δοράτων1738, μαχαίρια1739, δρεπάνια1740 καθώς καί όβελούς1741.
Στις έπιχώσεις τής τέφρας βρέθηκαν, σύμφωνα μέ παλαιότερες προκαταρκτικές
άνακοινώσεις, 3.000 σιδερένιες αιχμές δοράτων1742 ή έγχειριδίων1743. Τά άναθή-
ματα στο ίερό τού Διός στήν Πάρνηθα άποτελοΰσαν, κατά συνέπεια, άναθέσεις
άνδρών καί φανερώνουν ότι ή λατρεία τής συγκεκριμένης θεότητας στόν χώρο
αύτό σχετιζόταν μέ τόν πόλεμο (ξίφη και δόρατα, δηλαδή έπιθετικά όπλα) άλλά
καί μέ τήν άγροτική ζωή (δρεπάνια). Ό χαρακτήρας τοϋ λατρευόμενου θεού ώς
θεοϋ τοϋ κεραυνοϋ, δηλαδή τής βροχής -και συνεπώς τής άγροτικής ζωής1744-,
έπιβεβαιώνεται άπό σιδερένιες ράβδους μέ τρεις μακρόστενες άπολήξεις, οί
όποιες φαίνεται ότι μιμούνται τό σχήμα τοϋ κεραυνοϋ, μία έκ τών όποιων φέρει
τό όνομα τοΰ Διός1745.

Μέ βάση τά παραπάνω μπορούμε νά συμπεράνουμε τά έξής:

Άν συγκρίνει κανείς τό όμόχρονο ύλικό τής περιόδου 5 καί άπό τά δύο
ιερά, παρατηρεί μιά ομοιότητα όσον άφορά τήν κεραμική, κυρίως τήν ύπαρξη
καί στά δύο ιερά τών κορινθιακών άρυβάλλων. Σαφές διαχωριστικό στοιχείο
άποτελεΐ άπό τήν άλλη μεριά άφενός ή άπουσία τών χειροποίητων ειδωλίων μέ
τόν κυλινδρικό κορμό καί τό πτηνόμορφο πρόσωπο άπό τό ίερό τής Πάρνηθας
-πού στήν περιοχή τού μεγάλου ναοΰ τοΰ ίεροΰ τής Ταυροπόλου άποτελεΐ
τό χαρακτηριστικότερο άνάθημα στή λατρευόμενη θεότητα- καί άφετέρου ή
άπουσία όπλων στις Άλές, τά όποια άποτελούν τήν κύρια κατηγορία άναθη-
μάτων στήν Πάρνηθα. Έπίσης άντικείμενα γοήτρου, όπως οί όβελοί, λείπουν
έντελώς άπό τή Λούτσα.

Παρόμοια περίπου εικόνα άποκομίζουμε καί άπό τό ύλικό τοϋ ίεροϋ τοϋ
Διός στόν Υμηττό. Καί στόν Υμηττό, παρόλο πού ό 7ος αί. π.Χ. ύπήρξε περίο-
δος άκμής τοϋ ίεροϋ, δέν βρέθηκε ούτε ένα πήλινο άνθρωπόμορφο κυλινδρικό
ειδώλιο άλλά μόνο ένα πήλινο ειδώλιο άλογου1746.

Διαφορές έμφανίζει τό ίερό τής Ταυροπόλου κατά τήν περίοδο 5 καί σέ
σχέση μέ τό ίερό τοϋ Ποσειδώνος στο Σούνιο. Στά πολύ λίγα άντικείμενα πού

1737. Αύτόθι, σ. 91 είκ. 124.

1738. Αύτόθι, σ. 92 είκ. 127-128.

1739. Αύτόθι, σ. 91 είκ. 119,121-123· σ. 92 είκ. 133-140.

1740. Αύτόθι, σ. 92 είκ. 129-132.

1741. Αύτόθι, σ. 92 είκ. 144-145.

1742. Πλατονος-Γιωτα, ο.π. (σημ. 1693), σ. 351.

1743. Langdon, Hymettos, σ. 100 σημ. 2 «daggers»· Baumer, Kult, σ. 94 («Eisendolche»)· Laughy,
Authority, σ. 252 «daggers»· Van Den Eijnde, Cult, a. 237 («knives or swords»).

1744. Parker, Θρησκεία, σ. 69 σημ. 10.

1745. Μουσείο Πειραιώς, σ. 73 είκ. 116.

1746. Langdon, Hymettos, σ. 70 άρ. 313 πίν. 26.
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έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής1747 καί θα μπορούσαν να χρονολογηθούν σέ
αύτή τήν περίοδο συγκαταλέγονται ένας χάλκινος διπλός πέλεκυς1748, άρκετές
χάλκινες αιχμές βελών1749, τό χάλκινο ειδώλιο ένός τετράποδου ζώου, ϊσως άλο-
γου1750, ένα άναθηματικό πήλινο πόδι μέ όπή άνάρτησης1751, καθώς καί πολυ-
άριθμοι αιγυπτιακοί σκαραβαίοι καί αιγυπτιακά ειδώλια1752, τά όποια άποτε-
λοϋν τεκμήρια τών ύπερτοπικών έπαφών τοϋ ίεροϋ. Οί κατηγορίες αύτές τών
άναθημάτων στήν πλειονότητά τους δέν άπαντοϋν στό ιερό τής Ταυροπόλου
κατά τήν περίοδο αύτή, όπως δέν άπαντά καί ή γνωστότερη κατηγορία μνημει-
ακού άναθήματος τοϋ ίεροϋ τοϋ Ποσειδώνος, αύτή τού μαρμάρινου κούρου. Τά
θραύσματα μαρμάρινων κούρων πού βρέθηκαν σέ λάκκους μπροστά στήν άνα-
τολική πρόσοψη τοϋ κλασικοϋ ναοϋ τοϋ Ποσειδώνος καί τά όποια φαίνεται ότι
άνήκαν σέ συνολικά τέσσερις γιγαντιαίους κούρους χρονολογούνται άπό τήν
έρευνα στό τέλος τής λατρευτικής περιόδου 5 (περ. 600-575 π.Χ.)1753.

500 περίπου μ. βορείως τοϋ άκρωτηρίου τοϋ Σουνίου βρέθηκαν σέ άνα-
σκαφές τοϋ Στάη στις άρχές τοϋ 20ού αί. λείψανα άλλου ένός ίεροϋ χώρου,
γνωστού σήμερα ώς τεμένους τής Αθηνάς. Εύρήματα τού τύπου πού έμφανί-
ζονται στή Λούτσα κατά τήν περίοδο 5 βρέθηκαν στό έπικλινές άνατολικό
τμήμα τοϋ τεμένους μέσα σέ ένα όρυγμα βάθους 15 μ. Στήν έπίχωση αύτή βρέ-
θηκε -πέρα άπό δύο άποσπασματικά σωζόμενα κυκλαδικά ειδώλια1754- μεγάλο
πλήθος μικρών, κυρίως πρώιμων άρχαϊκών μικροευρημάτων άπό διαφορετικά
ύλικά1755, άνάμεσά στά όποια και πήλινα χειροποίητα ειδώλια μέ κυλινδρικό
κορμό τοϋ τύπου πού έμφανίζονται στή Λούτσα1756. Βρέθηκαν έπίσης καί κά-

1747. Ή κατάσταση αύτή άναμένεται νά αλλάξει μετά τή δημοσίευση τής διατριβής τής
G. Theodoropoulou-Polychroniadis, The Finds in the Bothroi in the Sanctuaries of Poseidon and
Athena at Sounion in Attica (Diss., Kings College, London 2010).

1748. Σταης, Σουνίου άνασκαφαί, είκ. 7, πάνω άριστερά- Goette, Σούνιον, πίν. 10 είκ. 15, δεξιά-
Laughy, Authority, σ. 243 άρ. 2.

1749. Σταης, Σουνίου άνασκαφαί, είκ. 7, δεξιά- Goette, Σούνιον, πίν. 10 είκ. 15, κάτω άριστερά-
Laughy, Authority, σ. 243 άρ. 2.

1750. Σταης, Σουνίου άνασκαφαί, είκ. 7, τρίτη σειρά, δεύτερο άπό άριστερά- Franssen, Votiv,
σ. 337 σημ. 146 (τέλη 8ου αί. π.Χ.).

1751. Σταης, Σουνίου άνασκαφαί, είκ. 9, τρίτο άπό άριστερά- Laughy, Authority, σ. 243 άρ. 1.

1752. Σταης, Σουνίου άνασκαφαί, είκ. 8- Goette, Σούνιον, πίν. 10 είκ. 16- Laughy, Authority, σ. 243
άρ. 4- Franssen, Votiv, σ. 337-338 σημ. 148 καί 152 (περ. 650-550 π.Χ.).

1753. Franssen, Votiv, σ. 332-334 μέ σημ. 113 καί 117 (βιβλιογραφία).

1754. Σταης, Σουνίου άνασκαφαί, σ. 213.

1755. Πρόσφατες συζητήσεις τών εύρημάτων αύτών παρέχουν οί Franssen (Votiv, σ. 340-348),
Laughy (Authority, σ. 239-242) καί Van Den Eijnde (Cult, σ. 252-258), δπου καί οί διάφορες άπόψεις
τής έρευνας γιά τό θέμα τής ταυτότητας τής λατρευόμενης θεότητας.

1756. Αύτόθι, σ. 208 πίν. 9.
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ποια ζωόμορφα πήλινα ειδώλια, κυρίως άλογα1757. Ένα δεύτερο κοινό σημείο
συνίσταται στήν άνάθεση κάι στά δύο ιερά κορινθιακών άρυβάλλων1758. Χάλ-
κινες περόνες στό ίερό τής Αθηνάς στό Σούνιο1759 μαρτυρούν τό έθιμο τής
άνάθεσης ένδυμάτων στή θεότητα, πράγμα πού, όπως είδαμε παραπάνω, μαρ-
τυρεϊται στήν περίπτωση τής περιοχής τού μικρού ναού τής Λούτσας και πού
δέν άποκλείεται νά συνέβαινε κάι στόν χώρο τοϋ μεγάλου ναού τοϋ ίεροΰ τής
Ταυροπόλου, άν κρίνει κανείς άπό τίς μή χρονολογήσιμες βελόνες Μ 83 - Μ 86
καί Μ 89. Άλλα κοινά σημεία μεταξύ τού ιερού τής Σουνιάδος Αθηνάς καί τής
Ταυροπόλου είναι ή άνεύρεση έντός τοϋ τεμένους τής Αθηνάς στό Σούνιο 15
ψηφίδων νησιωτικής τεχνοτροπίας άπό διάφορα ύλικά (έξι άπό ύαλόμαζα, τεσ-
σάρων άπό μελανό σκληρό λίθο καί πέντε άπό φαιό στεατίτη, άπό τίς όποιες
μία μέ παράσταση μινωταύρου)1760.

Άπό τήν άλλη μεριά όμως τά δύο ξίφη τύπου Naue II πού άπεικονίστηκαν
στήν έκθεση τοΰ Στάη1761, καθώς και οί άναφερόμενες «αίχμαί δοράτων»1762,
συνδέουν τό ίερό τής Αθηνάς μέ αύτό τού Διός στήν Πάρνηθα, δηλαδή μέ τό
ίερό μιάς άνδρικής θεότητας1763 κάι όχι μέ τό ίερό τής Ταυροπόλου, άπό τό
όποιο άπουσιάζουν, σέ αύτή τήν περίοδο τουλάχιστον, οί άναθέσεις όπλων.

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, χειροποίητα ειδώλια μέ κυλινδρικό κορμό είναι
γνωστά και άπό τήν περιοχή τοΰ μεταγενέστερου ίεροΰ τής Αθηνάς Νίκης στήν
Άκρόπολη τής Αθήνας1764. Στήν άνασκαφή τού 1935 πού διεξήγαγε στόν πύργο
τής Αθηνάς Νίκης ό Νικόλαος Μπαλάνος, άποκάλυψε ότι άκριβώς κάτω άπό τά
θεμέλια τοϋ κλασικού ναοϋ τής Αθηνάς Νίκης ύπήρχε μικρός πώρινος άρχαϊκός
ναός σχήματος Π, ό όποιος εΐχε κτισθεί στήν κορυφή τοϋ μυκηναϊκού «πύργου»
ό όποιος σωζόταν στό σημείο έκεΐνο τής άκρόπολης1765. "Ενα ορθογώνιο κοί-

1757. Αύτόθι, πίν. 9, πάνω άριστερά.

1758. Σταης, Σουνίου άνασκαφαί, σ. 208 πίν. 8· Goette, Σούνιον, πίν. 36 είκ. 68a-g.

1759. Σταης, Σουνίου άνασκαφαί, είκ. 18, άνω σειρά, κέντρο- Goette, Σούνιον, πίν. 32 είκ. 62d.

1760. J. Boardman, Island Gems. A Study of Greek Seals in the Geometric and Early Archaic
Periods, London 1963, σ. 123 κ.έ.

1761. Σταης, Σουνίου άνασκαφαί, είκ. 18, κάτω. Τά ξίφη θά μπορούσαν νά χρονολογηθούν καί
στή λατρευτική μας περίοδο 3. Γιά τίς διάφορες άπόψεις περί χρονολόγησής τους βλ. Franssen,
Votiv, σ. 341 σημ. 178.

1762. Σταης, Σουνίου άνασκαφαί, σ. 208.

1763. Έτσι, λοιπόν, δέν έκπλήσσει πού ή Μ. Σαλλιωρα-Οικονομακου (Ό αρχαίος δήμος τοΰ Σου-
νίου. 'Ιστορική και τοπογραφική επισκόπηση, Κορωπί 2004, σ. 116), άναφερόμενη στό περιεχόμενο
τής τεχνητής έπίχωσης τοΰ τεμένους τής Αθηνάς, κάνει λόγο γιά «άνδρική πολεμική λατρεία».

1764. Γιά τις σχέσεις Αρτέμιδος Ταυροπόλου καί Αθηνάς Νίκης βλ. Κ. Kalogeropoulos, Die
Botschaft der Nikebalustrade, AM, 118,2003, σ. 308-310.

1765. Ν. Μπαλανος, Ή νέα άναστήλωση τοΰ ναοΰ τής Αθηνάς Νίκης (1935-39), Α Ε 1937,
σ. 785 είκ. 13.
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λωμα στό κέντρο ένός, κατά τον Μπαλάνο, ορθογώνιου όγκου άποτελούμενου
άπό δύο παρακείμενους λίθους («βόθρου») ήταν «πλήρες αρχαϊκών ειδωλίων και
θραυσμάτων μικρών άγγείων», ένώ «έλάχιστα ειδώλια εύρέθησαν πέριξ τών λί-
θων τούτων... δι' ο εις τάς ύπολοίπους έπιχώσεις δέν άνευρέθησαν τοιαύτα»1766.
Κατά τόν Μπαλάνο, ό βόθρος αύτός μέ τά ειδώλια πρέπει νά άνήκε σέ προγενέ-
στερο ίερό μέσα στόν περίβολο τού πελασγικού τείχους, τό όποϊο άργότερα άντι-
καταστάθηκε άπό τό άρχάίκό ίερό1767. Ή ύπαρξη ώστόσο και άλλων ειδωλίων άπό
τον γύρω χώρο ύποδηλώνει, κατά τούς Jens Andreas Bundgaard και Δημοσθένη
Ζιρώ, ότι αύτά είχαν περισυλλεγεΐ άπό τον περιβάλλοντα χώρο καϊ τοποθετηθεί
σκόπιμα στήν ύποδοχή τοϋ ορθογώνιου όγκου πριν αύτός ταφεΐ κατά τήν άνέ-
γερση τοϋ κλασικού ναοϋ σέ ύψηλότερη στάθμη1768. Νεότερες μελέτες έδειξαν ότι
ό λίθινος αύτός όγκος ήταν στήν πραγματικότητα μιά πώρινη βάση πού άποτε-
λοϋνταν άπό δύο καλά προσαρμοσμένα τεμάχια και χρησίμευε γιά τή στερέωση
τοϋ λατρευτικού ξοάνου τής Αθηνάς Νίκης1769. Άν κρίνουμε άπό μία in situ φω-
τογραφία τών ειδωλίων μέσα στο παραπάνω κοίλωμα, ή δευτερεύουσα αύτή τε-
λετουργική πράξη τής έναπόθεσης τών ειδωλίων στή βάση τοϋ ξοάνου τής θεάς
συνίστατο άπό τουλάχιστον 30 άνθρωπόμορφα χειροποίητα ειδώλια τοϋ κυλιν-
δρικού τύπου1770.

Μέ τήν παρούσα κατάσταση τής έρευνας ή άρχική τελετουργική συνάφεια
τών πρώιμων αύτών άρχαϊκών ειδωλίων είναι άσαφής. Ώστόσο στο σημείο αύτό
άξίζει νά γίνουν δύο παρατηρήσεις:

(1) Ή έπιλογή τοϋ ίεροϋ χώρου έναπόθεσης τών πρώιμων άρχαϊκών ειδωλίων
στή θέση άκριβώς τοϋ μυκηναϊκού βράχου όπου κατά τήν ύστεροελλαδική έποχή
εΐχε λαξευθεΐ λατρευτική κόγχη 5 περ. μ., μέ ένδείξεις μάλιστα γιά τήν ύπαρξη δύο
κιονίσκων στήν πρόσοψη ώς στηριγμάτων τής οροφής της1771, δείχνει ότι ό χώρος
τής έναπόθεσης τών ειδωλίων τοϋ 7ου αί. π.Χ. έπελέγη μέ βάση -άν μή τι άλλο-

1766. Αύτόθι, σ. 785.

1767. Αύτόθι, σ. 795. Τήν άποψη αύτή υιοθετεί τώρα καί ό Scholl, Akropolisvotive, σ. 40.

1768.}. Α. Bundgaard, Parthenon and the Mycenaean City on the Heights, Copenhagen 1976,
σ. 45- Δ. Ζιρω, Μελέτη αποκαταστάσεως τοϋ ναοΰ τής Αθηνάς Νίκης, 1. Αρχιτεκτονική μελέτη
αποκαταστάσεως. Μέ έκθεση περϊ τής συντηρήσεως τής έπιφανείας τοΰ μαρμάρου, Αθήνα 1994,
σ. 33 σημ. 27, δπου παρατίθεται ολοκληρωμένη βιβλιογραφία σχετικά μέ παλαιότερες άπόψεις
γιά τή θέση εύρεσης καί τή χρονολόγηση τών ειδωλίων.

1769. I. S. Mark, The Sanctuary of Athena Nike in Athens. Architectural Stages and
Chronology, Hesperia Suppl, 26, Princeton 1993, σ. 4· Ζιρω, δ.π. (σημ.1768), σ. 33 πίν. 9 (άναπα-
ράσταση τρόπου στερεώσεως τοΰ λατρευτικού ξοάνου στή βάση του).

1770. Travlos, δ.π. (σημ. 1430), σ. 148 είκ. 200 (θέση βάσης Α μέσα στον σηκό τοΰ πώρινου
ναΐσκου D), 201 (βάση και ειδώλια).

1771. Σ. Ε. Ιακωβιδης, Ή Μυκηναϊκή Ακρόπολις τών Αθηνών, Αθήναι 1962, σ. 109-111 σχ. 18.
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το ηρωικό, μυκηναϊκό παρελθόν τής θέσης1772. Στό συμπέρασμα αύτό συνηγορεί
καϊ ό παραδιδόμενος άπό τόν Παυσανία συσχετισμός τοΰ ναοϋ τής «Άπτέρου Νί-
κης» μέ τόν μυθικό βασιλιά τής Αθήνας Αιγέα1773.

(2) Σύμφωνα μέ πληροφορία, τήν όποία οφείλω στήν Judith Binder1774, τό
1929 (δηλαδή έξι χρόνια πριν άπό τήν άνασκαφή τοϋ Μπαλάνου) ό Anton
Raubitschek φαίνεται ότι είδε στήν «έσχάρα μέσα στόν ναΐσκο κάτω άπό τόν
ναό τής Αθηνάς Νίκης» τον άποθέτη μέ τά πήλινα ειδώλια, ό όποιος μαζί μέ τά
χειροποίητα άνθρωπόμορφα («γυναικεία») ειδώλια περιείχε καί πήλινα ειδώλια
ταύρων. Ή πληροφορία αύτή, άν άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, έχει
μεγάλη σημασία όχι μόνο έπειδή στις όμόχρονες λατρευτικές συνάφειες τής
Αττικής (τοϋ ίεροϋ τής Ταυροπόλου συμπεριλαμβανομένου) μαζί μέ τά χειρο-
ποίητα άνθρωπόμορφα ειδώλια τοϋ 7ου αί. π.Χ. έμφανίζονται κατά κανόνα πή-
λινα ειδώλια άλογων καί όχι ταύρων, άλλά έπειδή ό ταύρος συνδέεται άμεσα μέ
τή λατρεία τής Αθηνάς Νίκης τής ώριμης κλασικής έποχής, άφοϋ ή θυσία του,
ώς γνωστόν, άποτελεΐ βασικό θέμα τών πλακών τοΰ θωρακίου τού περίφημου
κλασικού ναού1775.

Στήν Ακρόπολη τής Αθήνας, έντός τών τειχών, συνεχίζουν καί κατά τήν
περίοδο 5 νά άφιερώνονται άναθήματα πού άποσκοποΰν στήν άνάδειξη τού
κοινωνικού γοήτρου τών πλούσιων άριστοκρατών. Τά άναθήματα αύτά έρχονται
σέ άντίθεση μέ τον μή άντιπροσωπευτικό χαρακτήρα τών εύρημάτων τοΰ ίεροϋ
τής Ταυροπόλου. Χάλκινοι τρίποδες έξακολουθοΰν νά άνατίθενται1776, άν καί
τώρα έμφανίζονται καί πώρινες τριποδικές βάσεις1777, ένώ τό άγαπημένο σχήμα
φαίνεται νά είναι πλέον ό (άνατολίζων) χάλκινος λέβητας1778.

Όπως σημειώθηκε κατά τόν ορισμό τών λατρευτικών περιόδων (μέρος Γ,
κεφ. I), ή Πυρά Α στήν περιοχή τοϋ τελεστηρίου τής Ελευσίνας ήρθε στό φώς
άπό τόν Φίλιο τό 1885 μπροστά άπό τον νότιο τοίχο τοϋ «γεωμετρικού» περι-
βόλου τού ναοΰ τής Δήμητρας, κοντά στή νότια βαθμιδωτή είσοδο τοΰ περι-
βόλου αύτού. Ό τοίχος είχε χαρακτηριστικά σημάδια φωτιάς. Μπροστά του

1772. Για τις άπόψεις περί χθόνιας λατρείας καί ήρωολατρίας στή θέση αύτή κατά τόν 7ο αί.
π.Χ. βλ. βιβλιογραφία συγκεντρωμένη σέ Mazarakis-Ainian ο.π. (σημ. 730), σ. 244 σημ. 1949 καί
Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 176 σημ. 197-200.

1773. παυσανιασ, 1,22,4-5.

1774. «In 1929 Raubitschek saw the terracotta deposit in the eschara in the naiskos beneath
the temple of Athena Nike. He told me that the deposit contained terracotta figurines of bulls
among the handmade figurines of women» (γραπτή έπιστολή τής 9ης Μαΐου 2005).

1775. Μ. Σ. Μπρουςκαρη, Τό θωράκιο τοϋ ναοϋ τής Αθηνάς Νίκης (ΑΕ 1998), Αθήνα 1999, σ. 82-93.

1776. Scholl, Akropolisvotive, σ. 90-97.

1777. Αύτόθι, σ. 97-99.

1778. Αύτόθι, σ. 101-105.
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βρέθηκε στρώμα χώματος πάχους 0,80-1,00 μ., άναμεμιγμένο μέ στάχτη, άπαν-
θρακωμένο ξύλο και μεγάλο άριθμό καμένων χειροποίητων ειδωλίων μέ κυλιν-
δρικό κορμό κάι πτηνόσχημο πρόσωπο. Γύρω άπό αύτό τό κύριο στρώμα στάχτης
βρέθηκαν θραύσματα άπό πρωτοκορινθιακούς άρυβάλλους καί άλάβαστρα, πήλι-
νους πίνακες, θραύσματα χρυσών έλασμάτων καί μετάλλινα κοσμήματα.

Τό 1931 καί 1932 ό Κουρουνιώτης έκαμε συμπληρωματική άνασκαφή
στήν Πυρά Α καί έδειξε ότι αύτή βρέθηκε άπό τον Φίλιο in situ1779. Μέ βάση
τά παραπάνω δεδομένα καί κάνοντας χρήση τών σωζόμενων ήμερολογίων
τών άνασκαφέων άλλά καί προσωπικών πληροφοριών και φωτογραφιών
τού Τραυλού, ή Κωνσταντίνα Κόκκου-Βυριδή μπόρεσε νά ταυτίσει τά εύρή-
ματα τής Πυράς Α μέ αύτά πού βρίσκονταν στό Μουσείο Ελευσίνας1780 καί νά
δημοσιεύσει τήν άκόλουθη ένδεικτική έπιλογή τό 19991781: 31 πήλινα άγγεία,
κυρίως οινοχόες τής λεγόμενης άργείας μονόχρωμης κατηγορίας, άρύβαλλοι
καί άλάβαστρα τής πρωτοκορινθιακής, πρώιμης καί μέσης κορινθιακής περι-
όδου, καί κάποια πρωτοαττικά άγγεία1782, 31 θραύσματα μικρών πινάκων μέ
άμαυρόχρωμη διακόσμηση πάνω σέ λευκό έπίχρισμα, άπό τά όποια δύο φέρουν
γραμμική διακόσμηση μέ μεγάλο Χ άνάμεσα σέ δύο κάθετες πλατιές ταινίες ώς
μεμονωμένο μοτίβο ή σειρά Χ σέ έναλλαγή μέ κάθετες ταινίες, άλλά και εικο-
νιστική διακόσμηση άπό ρόδακες, τροχούς, τρίποδες καί ύδρόβια πτηνά1783, 105
πήλινα ειδώλια, άπό τά όποια 43 ήταν όρθια, χειροποίητα, μέ κυλινδρικό κορμό.
Βρέθηκαν έπίσης καθιστά ειδώλια, ειδώλια βοιωτικής προέλευσης, ειδώλια
άλογων, ιππέων, τέθριππα κάι κάποια άλλα ζώα1784. Ειδώλια και κορινθιακοί
άρύβαλλοι συνδέουν τό σύνολο μέ τό ύλικό τής Λούτσας τής 5ης περιόδου.
Άπό τή Λούτσα όμως άπουσιάζουν, μεταξύ άλλων, οί χαρακτηριστικοί άναθη-
ματικοί πίνακες τής 'Ελευσίνας, οί όποιοι, όπως ύποδηλώνουν τά έμβληματικού
χαρακτήρα θέματα τού τροχού, τού ρόδακα, τοϋ τρίποδα καί τού ύδρόβιου
πτηνού, παρέχουν έναν συγκεκριμένο συμβολισμό στό λατρευτικό σύνολο τής
Πυράς Α, πού στή μορφή αύτή είναι άγνωστος στις Άλές.

'Εξετάζοντας τώρα τήν κατάσταση στά ιερά Αρτέμιδος παρατηρούμε, κρί-
νοντας άπό τήν εικόνα πού μάς δίνει τό καλύτερα δημοσιευμένο άπό αύτά, τό
ίερό τής Αρτέμιδος Μουνιχίας, ότι τά χειροποίητα ειδώλια μέ κυλινδρικό κορμό

1779. Πρβ. και Taraporewalla, Border Sanctuaries, σ. 64 σημ. 138· Laughy, Authority, σ. 211·
Van Den Eijnde, Cult, σ. 156 μέ σημ. 423.

1780. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, σ. 262.

1781. Αύτόθι, σποραδικά.

1782. Αύτόθι, πίν. 7-9 άρ. Α 1 - Α 31.

1783. Αύτόθι, πίν. 9-11 άρ. Α 39 - Α 69.

1784. Αύτόθι, πίν. 12-20 άρ. Α 71 - Α 174.
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κυριαρχούν άνάμεσα στά άναθήματα αύτής τής περιόδου1785. Τό ϊδιο συμβαίνει,
όπως έχουμε ήδη δει, και μέ τό ίερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα. Ή κερα-
μική πού άνήκει στήν ϊδια περίοδο μέ τά ειδώλια συνίσταται στή Μουνιχία σέ
κρατήρες, λεκάνες, ϊσως λουτήρια, δίνους και πυξίδες1786. Στή Μουνιχία ή πα-
ρουσία περονών και πορπών μαρτυρεί τό έθιμο τής άνάθεσης ένδυμάτων στή
θεότητα1787. Άπό τήν άλλη, στή Βραυρώνα, στή νότια πλευρά τού ναού τής
Αρτέμιδος, ρίχτηκαν «εις βόθρον» λίθινες σφραγίδες τοϋ νησιωτικού τύπου1788
πού έκπροσωποϋνται καϊ στή Λούτσα (Μ 63) καί, όπως είδαμε, στή Μουνιχία.
Τέλος, κατά μήκος τοϋ θεμελίου τοϋ άνατολικού βραχίονα τής στοάς τής Βραυ-
ρώνας καϊ σέ άπόσταση 8 μ. άπό τή λεγόμενη Ιερά Οικία βρέθηκε κτίσμα άπό
τά θεμέλια τοϋ όποιου προήλθαν «κορινθιάζοντα» ληκύθια καί άρύβαλλοι τοϋ
7ου καί τοΰ 6ου αί. π. Χ.1789

Ύπό τον όρο «ήρώα» στήν πρώιμη άρχαϊκή έποχή στήν Άττική άντιλαμβα-
νόμαστε συνήθως τούς ιερούς χώρους κοντά σέ άρχαίους, κυρίως μυκηναϊκούς
καί γεωμετρικούς, τάφους1790. Στά «ήρώα» λογαριάζονται ώστόσο, ιδιαίτερα
άπό τήν παλαιότερη έρευνα, και οί ιεροί χώροι/άποθέτες τού 7ου αί. π.Χ. τής
Αγοράς τής Αθήνας, έπειδή βρίσκονται κοντά σέ παλαιότερους τάφους ή στήν
περιοχή παλαιότερων οικιών.

Τό καλύτερο παράλληλο πρός τό ύλικό τής περιόδου 5 τοΰ ιερού τής Ταυρο-
πόλου άποτελεΐ ό λεγόμενος πρωτοαττικός άναθηματικός άποθέτης Η 17:4
στήν άθηναϊκή Αγορά. Ό άποθέτης αύτός βρέθηκε τήν άνοιξη τοϋ 1932 στήν
περιοχή τής βόρειας κλιτύος τοϋ Άρειου Πάγου πάνω άπό τά έρείπια τών πλίν-
θινων τοίχων μιάς γεωμετρικής οικίας καί πρός τά νότιά τους σέ μιά έπίχωση
έκτασης 10 περίπου τ.μ.1791 Ή έπίχωση αύτή περιείχε άναθηματικό ύλικό, πού
χρονολογείται άπό τά τέλη τού 8ου αί. π.Χ. έως τό 640-630 π.Χ.1792 Βρέθηκαν
πολυάριθμα χειροποίητα ειδώλια καί θραύσματα ειδωλίων άπό τά όποια άπει-
κονίστηκαν: κορμός κυλινδρικού ειδωλίου μέ κάθετες κυματοειδείς ταινίες τοϋ

1785. Θρεψιαδης, ο.π. (σημ.1426), σ. 195 είκ. 22· Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 54 πίν. 12-
Palaiokrassa, Neue Befunde, σ. 21 κ.έ. άρ. 13-20,24 πίν. 3.3.

1786. Palaiokrassa, Neue Befunde, σ. 29 κ.έ. άρ. κατ. 71-81,83-88 πίν. 4.2,4.3,6.3 καί 7.3.

1787. Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, δ.π. (σημ. 1730).

1788.1. Παπαδημητρίου, Άνασκαφαί έν Βραυρώνι τής Άττικής, ΠΑΕ 1949, σ. 80 είκ. 8α-β.

1789. Α. Κ. Ορλάνδος, "Εργον, 1961, σ. 21.

1790. Hägg, δ.π. (σημ. 1479)· Parker, Θρησκεία, σ. 71-78" Μ. Deoudi, Heroenkulte in home-
rischer Zeit, BAR-IS, 806, Oxford 1999, σποραδικά· D. Boehringer, Heroenkulte in Griechenland
von der geometrischen bis zur klassischen Zeit, Klio Beihefte, Neue Folge 3, Berlin 2001, σ. 47-131·
G. Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero Cults, Kernos Suppl., 12, Liège 2002.

1791. Burr, Proto-Attic, σ. 542 είκ. 1.3· Agora VIII, σ. 128.

1792. Burr, Proto-Attic, σ. 635-636.
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τύπου πού αντιπροσωπεύεται στο ιερό τής Ταυροπόλου μέ τούς Μ 23 - M 251793,
όρθιος άνδρας μέ κυλινδρικό σώμα, ϊσως ήνίοχος, μέ τό δεξί του χέρι λυγισμένο
στόν αγκώνα καί τό άριστερό του μακριά άπό τό σώμα του1794, όρθιος γενειο-
φόρος πολεμιστής πού φορά κράνος καί σηκώνει ψηλά τό δεξί του χέρι σάν νά
κρατά δόρυ1795, όρθια άνδρική μορφή μέ σπασμένα χέρια πού άρχικά έκτείνονταν
πρός τά πλάγια -ϊσως προέρχεται άπό τέθριππο1796-, δύο άρματα μέ άναβάτη
και έπτά τουλάχιστον θραύσματα άπό παρόμοια σύνολα1797. Ή τεχνική διακό-
σμησης τού άναβάτη, καθώς καί τό διακοσμητικό σύστημα, θυμίζουν τόν Μ 1 στή
Λούτσα. Πιστοποιείται, έπίσης, ή έναλλαγή κόκκινων καί μπλέ οριζόντιων ταινιών
άπευθείας πάνω στόν πηλό (τουλάχιστον στον άρ. 299). Ό ήνίοχος άρ. 301 τοϋ
πρωτοαττικοϋ άποθέτη τής Αγοράς μοιάζει μέ τά ειδώλια Μ 5 - Μ 6 τής Λούτσας.

Άν έξαιρέσει κανείς τούς κορινθιακούς άρυβάλλους, ή ύπόλοιπη γραπτή
κεραμική τοϋ άποθέτη συνίσταται έξ ολοκλήρου άπό άγγεια συμποσιακού
χαρακτήρα. Τό ϊδιο ισχύει καί γιά τή χρηστική κεραμική. Τά μικροευρή-
ματα προέρχονται άπό τόν χώρο τής ύφαντουργίας (σφονδύλια καί ύφαντικά
βάρη), τής πολεμικής τέχνης (ειδώλια ιππέων πού φέρουν δόρυ, άσπίδες) ή θά
μπορούσαν νά έχουν συνδηλώσεις άγωνιστικοϋ χαρακτήρα (μικρός άναθημα-
τικός χάλκινος τρίποδας, τέθριππα)1798. Τό άναθηματικό αύτό σύνολο άπό τήν
Αγορά παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ομοιότητες μέ τά πρώιμα άρχαϊκά ευρή-
ματα τοϋ ίεροϋ τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου.

Γιά τήν προέλευση τών λατρευτικών άντικειμένων τοϋ άποθέτη Η 17:4 τής
Αγοράς έχουν προταθεί διάφορες άπόψεις, έκ τών όποιων τρεις φαίνεται νά
είναι οί έπικρατέστερες:

(1) πρόκειται γιά κατάλοιπα ήρωολατρίας ή προγονολατρίας πού είχε ξε-
κινήσει ήδη άπό τή μεσογεωμετρική περίοδο εντός τής ύποκείμενης άψιδοει-
δούς μεσογεωμετρικής οικίας (ή τελευταία είχε κτισθεί άκριβώς πάνω άπό έναν
πρώιμο γεωμετρικό τάφο νηπίου)1799,

(2) άποτελοϋν άναθηματικό ύλικό άπό παρακείμενο ιερό γυναικείας θεότητας,
ϊσως άπό τό γειτονικό έν άστει Ελευσίνιο1800, τά όποία προφανώς ρίχτηκαν έκεΐ

1793. Αύτόθι, σ. 615 άρ. 295 είκ. 82. "Οπως ειπώθηκε κατά τήν άνάλυση τών ειδωλίων τοΰ
ίεροΰ τής Ταυροπόλου, τό φαινόμενο τών κάθετων κυματοειδών ταινιών είναι χαρακτηριστικό
τών μυκηναϊκών ειδωλίων.

1794. Αύτόθι, σ. 615 άρ. 296 είκ. 82.

1795. Αύτόθι, σ. 615 άρ. 297 είκ. 82.

1796. Αύτόθι, σ. 615 άρ. 298 είκ. 82.

1797. Αύτόθι, σ. 616 άρ. 300-301 είκ. 82.

1798. Αύτόθι, σ. 557-602 είκ. 15-69 (κεραμική), σ. 602-621 είκ. 70-87 (σφονδύλια, ύφαντικά βάρη).

1799. Van Den Eijnde, Cult, σ. 121.

1800. Laughy, Authority, σ. 289 μέ σημ. 1055.
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υστέρα άπό άναδιοργάνωση καί καθαρισμό τοϋ άθηναϊκού ίεροϋ τής Δήμητρας
πού έλαβε χώρα τό 640/630 π.Χ.1801,

(3) συνιστούν ύπολείμματα έορταστικών γευμάτων και άναθέσεων πήλινων
ειδωλίων άρμάτων, ιππέων και όπλιτικών άσπίδων, όπου οί άναθέσεις αύτές
άντικατοπτρίζουν τήν πραγματική κοινωνική ταυτότητα τών άναθετών τους
(πού, σύμφωνα μέ αύτή τή θεωρία, θά ήταν κάτοχοι άρμάτων, ίππεις ή οπλίτες)
στόν νεοϊδρυθέντα δημόσιο χώρο συγκέντρωσης τής πόλης τής Αθήνας, τήν
«Αγορά»1802.

20 περ. μ. ΒΔ τής παραπάνω γεωμετρικής οικίας μέ τόν πρωτοαττικό άποθέτη
βρέθηκαν τό 1967 σέ ένα σταυροδρόμι στά ΝΔ τής Αγοράς ύπολείμματα ένός
ισοσκελούς τριγωνικού ίεροϋ μήκους πλευράς 8 περ. μ.1803 'Ενδείξεις εισόδου
δέν βρέθηκαν καϊ ή έπιφάνεια τοΰ έσωτερικού τοϋ ίεροϋ ήταν κατά 1 μ. ψηλό-
τερη άπό αύτήν τοϋ έδάφους. Στή ΒΑ πλευρά του βρέθηκε όρος μέ τήν επιγραφή
τό ίερό1804. Σέ ένα άδιατάρακτο στρώμα κάτω άπό τό τριγωνικό ίερό βρέθηκαν
ώστόσο εύρήματα 'ίδιου χαρακτήρα μέ αύτά τοϋ παραπάνω πρωτοαττικοϋ ιερού,
όπως δύο πήλινα ειδώλια ϊππων και 12 μικρά κυκλικά πήλινα άντικείμενα1805.

Τό ίερό αύτό έχει κατά καιρούς χαρακτηριστεί ώς «ήρώο»1806, «τριγωνικό
άβατο»1807, «ίερό Εκάτης»1808, ένώ ή λατρεία του έχει συσχετισθεί έπίσης καί μέ
άθλητικούς άγώνες1809.

Ό θολωτός τάφος στό Μενίδι έρευνήθηκε τό 1879 άπό τόν Habbo Gerhard
Lolling1810. Στον δρόμο του πάνω στή μυκηναϊκή έπίχωση καί σέ διάφορες
θέσεις βρέθηκαν εύρήματα πού χρονολογούνται στό διάστημα μεταξύ τής
ύστερης γεωμετρικής έποχής καί τών μέσων ή τοϋ τέλους τοϋ 5ου αί. π.Χ.1811,

1801. Van Den Eijnde, Cult, σ. 122.

1802. Ε. Kisti.hr, Die «Opferrinne-Zeremonie». Bankettideologie am Grab, Orientalisierung
und Formierung einer Adelsgesellschaft in Athen, Stuttgart 1998, σ. 173-176.

1803. G. V. Lalonde, A Fifth Century Hieron Southwest of the Athenian Agora, Hesperia, 37,
1968, σ. 123 κ.έ. μέ κάτοψη στή σ. 124.

1804. Αύτόθι, σ. 127 πίν. 36a, d.

1805. Αύτόθι, σ. 131 πίν. 36e, 37b.

1806. Η. Α. Thompson, Συνέπειαί τίνες τής λατρείας τών ήρώων εις τάς άρχαίας Αθήνας,
ΕΕΦΣΠΑ, 14,1963-1964, σ. 281-282. Κριτική στήν άποψη αύτή: Laughy, Authority, σ. 281-282.

1807. Boehringer, ο.π. (σημ. 1790), σ. 71· Van Den Eiinde, Cult, σ. 118 μέ σημ. 331-332.

1808. Boehringer, ο.π. (σημ. 1790), σ. 72.

1809. C. M. Antonaccio, An Archaeology of Ancestors. Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece,
Lancham/Maryland 1995, σ. 126.

1810. H. G. Lolling, Ausgrabungsbericht, σέ: Das Kuppelgrab bei Menidi, Athen 1880, σ. 1 -44.

1811. Ή βιβλιογραφία γιά τή λατρεία τής άρχαϊκής έποχής στόν δρόμο τοΰ τάφου τοΰ
Μενιδίου είναι συγκεντρωμένη σέ: Mersch, Siedlungsgeschichte, σ. 95 άρ. 11- Baumer, Kult, σ. 84
άρ. Att 1- Van Den Eijnde, Cult, σ. 220.
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τά όποια άναφέρθηκαν άρχικά άπό τόν Adolf Furtwängler1812 και δημοσιεύ-
τηκαν είκοσι χρόνια άργότερα άπό τόν Paul Wolters1813. Σέ μιά μεγάλη συγκέ-
ντρωση οστράκων στο βόρειο τμήμα τοϋ δρόμου βρέθηκαν, πέρα άπό θραύ-
σματα άγγείων, 22 πήλινες άσπιδίσκες, 30 πήλινα ειδώλια άλογων πού άντιστοι-
χούσαν σέ τέθριππα, καθώς καί δύο πήλινα άνθρωπόμορφα ειδώλια τοϋ κυλιν-
δρικού τύπου1814. Τό στοιχείο πού διαφοροποιεί τήν τελετουργική πρακτική στό
Μενίδι έγκειται στήν έντονη παρουσία τοΰ σχήματος τοΰ λουτηρίου1815, πού
-μέ έξαίρεση τήν περίπτωση τοΰ προαναφερθέντος πρωτοαττικοΰ άποθέτη
τής Αγοράς καί αύτήν τής Μουνιχίας1816- άπουσιάζει άπό τίς άλλες σύγχρονες
λατρευτικές συνάφειες τής Άττικής.

Στήν πρώιμη άρχαϊκή έποχή (περίοδος 5) φαίνεται ότι ιδρύεται καί τό ίερό
τής Νύμφης. Τό ίερό τής Νύμφης άποκαλύφθηκε τό 1957 άπό τον Γιάννη Μη-
λιάδη στή νότια κλιτύ τής Άκρόπολης, άνάμεσα στό Ώδέϊο τοΰ Ήρώδου τοΰ
Αττικού καί στήν όδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου1817, σ' έναν χώρο πού άπό τήν
πρωτογεωμετρική έως τήν ύστερη γεωμετρική έποχή άποτελοΰσε νεκροτα-
φείο1818. Χαρακτηριστικό άνάθημα τοϋ ίεροΰ είναι ή λουτροφόρος1819, πράγμα
πού ύποδηλώνει ότι ήδη άπό τόν 7ο αί. π.Χ. τό ίερό σχετιζόταν μέ τόν γάμο1820.
Πρόκειται γιά ορθογώνιο βωμό άπό μικρές άκατέργαστες πέτρες, γύρω άπό
τόν όποιο έντοπίστηκε τό άρχαικό στρώμα. Δημοσιεύτηκαν θραύσματα άπό
πέντε πρωτοαττικές λουτροφόρους1821, ένα ύποκρατήριο1822 καί ένα κλειστό
άγγεΐο1823. Αμέσως δυτικά τοΰ ίεροΰ, όπου οί παλαιότερες φάσεις τοϋ χώρου,
βρέθηκαν καί άλλα θραύσματα πρωτοαττικής άναθηματικής (;) κεραμικής, άπό
τά όποια δημοσιεύτηκαν δύο θραύσματα άγγείου μέ ύπόστατο, ίσως ώοειδή
κρατήρα, τά όποια σώζουν ένδεχομένως παράσταση κενταύρου1824. Στό ίερό

1812. Α. Furtwängler, σέ: Lolling, δ.π., σ. 13 κ.έ.

1813. Ρ. Wolters, Vasen aus Menidi II, Jdl, 14,1899, σ. 101 κ.έ.· M. Deoudi, Keramik und Kult
im Dromos der Tholos bei Menidi, Thetis, 11/12,2005, σ. 33-44.

1814. Αύτόθι, σ. 118-123.

1815. Baumer, Kult, σ. 84· Van Den Eiïnde, Cult, σ. 221-223 είκ. 117-124.

1816. Van Den Eijnde, Cult, σ. 222.

1817. Μ. Σ. Μπρουςκαρη, Οί άνασκαφές νοτίως τής Ακροπόλεως. Τά γλυπτά, ΑΕ, 141, 2002,
σ. 32 σημ. 32 είκ. 29.

1818. Μηλιαδης, Ανασκαφή νοτίως τής Ακροπόλεως, ΠΑΕ 1957, σ. 24 πίν. Ια.

1819. Κυρκου, Ίερό Νύμφης, σ. 423.

1820. Laughy, Authority, σ. 223-224.

1821. Κυρκου, Ίερό Νύμφης, είκ. 1-8,10-11,13-17.

1822. Αύτόθι, είκ. 12.

1823. Αύτόθι, είκ. 9.

1824. Αύτόθι, σ. 432 είκ. 18.
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αύτό βρέθηκε μεγάλη ποσότητα χειροποίητων κυλινδρικών ειδωλίων τοϋ τύ-
που πού έμφανίζονται στο ίερό τής Ταυροπόλου1825.

Τον χώρο άνάμεσά στήν Αγορά και στήν Ακρόπολη καταλαμβάνει έπίσης
τό έν άστει Έλευσίνιον. Στή δημοσίευση τής Margaret M. Miles άναφέρθηκαν
συνολικά 94 ειδώλια μέ κυλινδρικό κορμό, τά όποια βρέθηκαν σέ τρεις πρωτο-
αττικούς άποθέτες1826. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τοϋ άναθηματικοϋ
άποθέτη Τ 20:2. Πρόκειται γιά πέντε μικρούς κυκλικούς λάκκους, οί όποιοι
άποτελοϋν ένότητα καί βρέθηκαν 4-5 μ. άνατολικά τής βραχώδους επιφάνειας
(Rocky Outcrop)1827. Ή έπίχωση τοϋ άποθέτη είναι μέν άναμεμιγμένη περιέχοντας
ύλικό άπό τά μυκηναϊκά χρόνια έως τή βυζαντινή περίοδο, ή κυριαρχία ώστόσο
στο ύλικό τών πήλινων ειδωλίων ύποδηλώνει χρονολόγηση στον 7ο αί. π.Χ.,
καί ύπαρξη ίεροϋ1828. Αναφέρονται συνολικά 165 άντικείμενα άπό τά όποία
τέσσερα είναι ολόκληρα ειδώλια, 49 είναι θραύσματα ειδωλίων τά όποία μέ
τή σειρά τους άντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 23 κυλινδρικά ειδώλια, τέσσερα
άλλα μέ ξεχωριστά πόδια, μία άσπίδα, δύο άναθηματικούς πίνακες, έναν ήνίοχο
καί τρία άλογα1829.

Όπως και στό ιερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου, έτσι καί έδώ παρατηρούμε
τήν έπανάληψη τοϋ συνδυασμού άναθημάτων «άνθρωπόμορφα πήλινα είδώλια-
πήλινα ειδώλια άλογων μέ τούς ήνιόχους τους-άναθηματικοί πίνακες».

Στήν άνω άκρόπολη στο Κιάφα Θίτι, παρόμοια εύρήματα μέ αύτά τής περι-
όδου 5 τοϋ ίεροϋ τής Λούτσας προέρχονται άπό δύο σημεία: α) άπό έπιφανει-
ακές έπιχώσεις, όπου βρέθηκαν 50 περίπου πτηνόμορφα κυλινδρικά ειδώλια
σέ άποσπασματική κατάσταση, στήν περιοχή τής άνω άκρόπολης, καί πρέπει
νά προέρχονται εϊτε άπό τήν έπίχωση τής πρωτοχριστιανικής έκκλησίας εϊτε
άπό τά έπιχωσμένα χώματα πίσω άπό τόν ήμικυκλικό περίβολο ORM I1830,
β) άπό κατώτερα στρώματα τής τομής 1. Βρέθηκαν έξι πτηνόμορφα κυλιν-
δρικά ειδώλια στά καλά στρωματογραφημένα στρώματα IP, 1Τ καί 1ΑΑ1831.
Τά στρώματα αύτά άνήκουν στόν 7ο αί. π.Χ., ένώ παράλληλα έντοπίστηκαν
σποραδική παρουσία τέφρας άπό πυρές καί πολλοί λάκκοι θυσιών μέ τέφρα
καί άναθήματα1832. Ή πρόσφατη δημοσίευση τών άναθημάτων αύτών άπό τήν

1825. Τήν πληροφορία τήν οφείλω στήν κυρία Βασιλική Γεωργακά, ή όποία μελέτησε τά
σχετικά ειδώλια άπό τό ίερό τής Αθηνάς Νίκης.

1826. Agora XXXI, σ. 19 πίν. 24 πάνω άριστερά καί 25.

1827. Αύτόθι, σ. 17,109 άρ. 3 είκ. 4 στή σ. 24.

1828. Agora VIII, σ. 131- Agora XXXI, σ. 17,109 άρ. 3.

1829. Agora XXXI, σ. 109 άρ. 3.

1830. Küpper, «Stempelidole», σ. 19-20.

1831. Αύτόθι, σ. 19. Πρόκειται γιά τά ειδώλια άρ. κατ. 1-4,23 καί 27 τού έκεί καταλόγου.

1832. Αύτόθι.
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Christiansen δείχνει οτι, όπως και στή Λούτσα, κατά τήν πρώιμη άρχαϊκή έποχή
κυριαρχεί ό συνδυασμός κορινθιακών σφαιρικών άρυβάλλων και σκύφων εϊτε
άμιγώς κορινθιακών εϊτε άττικών άλλά κορινθιακού τύπου1833. Ό ιερός χώρος
άποδόθηκε στή λατρεία τής Αρτέμιδος ή τών Νυμφών1834.

Τέλος στόν λόφο Λαθούριζα, ό όποιος βλέπει πρός τήν πεδιάδα τής Βάρης,
άποκαλύφθηκαν τό 1939 άπό τον Σταυρόπουλλο 25 οικίες καί ένα ίερό (=τό κυ-
κλικό κτίσμα VIII), στοΰ όποιου τό έσωτερικό βρέθηκαν μερικές χιλιάδες πήλι-
να ειδώλια και διάφορα άφιερώματα μικρού μεγέθους όπως δακτυλίδια, περόνες,
ένώτια και βραχιόλια, μεταξύ άλλων άπό άσήμι, χαλκό, μόλυβδο και σίδηρο1835.
Τά εύρήματα αύτά είναι άδημοσίευτα. Τά μόνα δημοσιευμένα άντικείμενα είναι
αύτά πού βρήκε στις έπιφανειακές του έρευνες ό Hans Lauter. Πρόκειται γιά 45
θραύσματα μικρογραφικών δίωτων και άωτων άγγείων πόσεως, πού χρονολογή-
θηκαν άπό τόν Lauter στά τέλη τού 8ου αί. π. Χ.1836, έξι θραύσματα σκύφων, 12
θραύσματα άβαφης χρηστικής κεραμικής, 12 θραύσματα πήλινων ειδωλίων, άπό
τά όποια όκτώ φαίνεται νά άνήκουν στον χειροποίητο κυλινδρικό τύπο1837.

Κατά τόν Florian Seiler, πρόκειται γιά ήρωολατρία ή λατρεία τοϋ ιδρυτή τού
οικισμού, στον όποιο κατοικούσαν βοσκοί1838, ώστόσο τά άρχιτεκτονικά καί
άρχαιολογικά δεδομένα τοϋ κυκλικού κτίσματος1839, καθώς καί ή θέση του στήν
κορυφή τοϋ λόφου καί ή γειτνίασή του μέ τήν πεδιάδα τής Βάρης, μάς κατευ-
θύνουν περισσότερο πρός μιά έρμηνεία τοΰ χώρου ώς ίεροϋ κορυφής1840 προς
τιμήν μιάς γυναικείας θεότητας, πιθανώς τής Δήμητρας1841.

Άπό τήν παράθεση τών παραπάνω πρώιμων άρχαϊκών λατρευτικών συνό-
λων τής Άττικής μπορούμε νά συναγάγουμε τά άκόλουθα συμπεράσματα:

1833. Kiapha Thiti IUI, σ. 84-86.

1834. Αύτόθι, σ. 91 κ.έ.

1835. F. Seiler, Die griechische Tholos. Untersuchungen zur Entwicklung, Typologie und
Funktion kunstmäßiger Rundbauten, Mainz 1986, σ. 20· Laughy, Authority, σ. 235.

1836. Lauter, ο.π. (σημ. 1421), σ. 50 κ.έ. είκ. 7· βλ. καί Antonaccio, δ.π. (σημ. 1809), σ. 195 κ.έ.

1837. Seiler, δ.π. (σημ. 1835), σ. 22 είκ. 11 άρ. a-h.

1838. Αύτόθι.

1839. Baumer, Kult, σ. 106· Van Den Eijnde, Cult, σ. 211-214, μέ παλαιότερη βιβλιογραφία.

1840. Νεότερη μελέτη τών ήμερολογίων τοΰ Σταυρόπουλλου έδειξε δτι στή Λαθούριζα δέν
ύπάρχει οχυρωματικός περίβολος καί άπουσιάζει πλήρως ή στρωματογραφία. Τά ειδώλια προ-
έρχονται άπό διάφορα μέρη, βλ. Α. Μαζαρακης-Αινιαν, Λαθούριζα. Συμβολή στή μελέτη ένός
οικισμού τών πρώιμων ιστορικών χρόνων, σέ: Λ. Βεκρής - Ε. Σύρμου (έπιμ.), Ε' επιστημονική
συνάντηση νοτιοανατολικής Άττικής, Παιανία 5-8 Δεκεμβρίου 1991, Παιανία 1994, σ. 231 κ.έ.

1841. Mazarakis-Ainian, δ.π. (σημ. 730), σ. 119· Laughy, Authority, σ. 234· Van Den Eijnde,
Cult, σ. 213.
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α) Κατά τήν περίοδο 5 υπήρχε στήν Αττική σαφής διαχωρισμός άνάμεσα σέ ιερά
πού ήταν άφιερωμένα σέ άνδρικές και γυναικείες θεότητες. Κοινό σημείο τών ίερών
άνδρικών θεοτήτων ύπήρξε ή άνάθεση έπιθετικών όπλων· κοινός παρονομαστής
τών ίερών γυναικείων θεοτήτων ή άνάθεση χειροποίητων κυλινδρικών ειδωλίων.

β) Σύμφωνα μέ τόν παραπάνω διαχωρισμό, ό ιερός χώρος τού μεγάλου ναού
τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου άνήκε κατά τον 7ο αί. π.Χ. στήν κατηγορία τών
ίερών πού ήταν άφιερωμένα σέ γυναικεία θεότητα.

γ) Ή διαφοροποίηση στά ιερά άνδρικών θεοτήτων προσδιορίζεται στό έξής
σημείο: Στά ιερά τού Διός κυριαρχεί τό άγροτικό στοιχείο, στά ιερά τοϋ Πο-
σειδώνος τό ύπερτοπικό.

δ) Ή διαφοροποίηση στά ιερά γυναικείων θεοτήτων προσδιορίζεται στό
έξής σημείο: Στά ιερά τής Αρτέμιδος κυριαρχεί ή άνάθεση ένδυμάτων, στό τελε-
στή ριο τής 'Ελευσίνας ό θρησκευτικός συμβολισμός πού διαφαίνεται στή χαρα-
κτηριστική εικονογραφία τών άναθηματικών πινάκων, ένώ τά ιερά τής Αθηνάς
φαίνεται ότι συνδυάζουν τόσο γυναικεία χαρακτηριστικά (πήλινα ειδώλια) όσο
καί άνδρικά (έπιθετικά όπλα).

ε) Υπάρχει δομική ομοιότητα «ήρώων» καί ίερών άφιερωμένων σέ γυναικείες
θεότητες, τουλάχιστον όσον άφορά τή χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών τελε-
τουργικών άντικειμένων.

Περίοδος 6 Ύστερη αρχαϊκή/πρώιμη κλασική έποχή (575-450 π.Χ.)

Μιά δεύτερη τομή στήν ιστορία τής λατρείας τοϋ ίεροϋ παρατηρείται στήν
περίοδο 6. Στήν περίοδο αύτή μπορούν νά χρονολογηθούν 92 κεραμικά άντι-
κείμενα, τέσσερα μικροευρήματα καί 14 άρχιτεκτονικά πήλινα (Παράρτημα I,
διαγράμματα 35 καί 46).

Λειτουργικά τά άντικείμενα αύτά έντάσσονται στις άκόλουθες κατηγορίες:

α) Μικρογραφικές άνθρωπόμορφες παραστάσεις άπό πηλό

Σε άντίθεση μέ τό πλήθος τών χειροποίητων κυλινδρικών ειδωλίων τής προ-
ηγούμενης περιόδου, ένα μόνο ειδώλιο, ό Μ 66, πιστοποιεί τήν άνάθεση σέ αύτή
τήν περίοδο καθιστών γυναικείων μορφών κατασκευασμένων σέ μήτρα. Τέτοιου
είδους ειδώλια βρίσκονται σέ μεγάλες ποσότητες σέ ιερά γυναικείων θεοτήτων
τής περιόδου 6, όπως γιά παράδειγμα στά ιερά τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα1842

1842. V. Mitsopoulos-Leon, Tonstatuetten im Heiligtum der Artemis von Brauron, σέ: Πετρακος,
ο.π. (σημ. 58), σ. 357 κ.έ.· Mitsopoulos-Leon, Tonstatuetten, σ. 150-178 πίν. 52-69.
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και στή Μουνιχία1843, στήν Ακρόπολη τών Αθηνών1844, στό ίερό τής Νεμέσεως
στον Ραμνούντα1845, στήν Πυρά Β, στο ίερό τής Δήμητρας καί τής Κόρης στήν
Ελευσίνα1846 καί στό ίερό τής Κυβέλης στό Νέο Φάληρο1847, γιά νά περιοριστούμε
σέ μιά έπιλογή ιερών γυναικείων θεοτήτων άπό τήν Αττική. Άπό τήν άλλη με-
ριά άπουσιάζουν πλήρως άπό ιερά άνδρικών θεοτήτων. Κατά κανόνα τά καθιστά
αύτά γυναικεία ειδώλια έρμηνεύονται ώς άπεικονίσεις μητρικών θεοτήτων1848.

β) Αναθέσεις προσωπικών αντικειμένων

Στήν κατηγορία αύτή άνήκουν τά χάλκινα κάτοπτρα Μ 64 και Μ 65 τού
τύπου ΑΙ τής Oberländer. Παραδείγματα αύτού τού τύπου είναι γνωστά άπό τά
ιερά τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα καί στή Μουνιχία. Οί σωζόμενες άναθημα-
τικές έπιγραφές στά κάτοπτρα αύτής τής περιόδου άφήνουν νά έννοηθεΐ ότι τά
πρόσωπα πού άφιέρωναν χάλκινους καθρέφτες σέ ιερά ήταν κυρίως γυναικείου
φύλου. Από τήν έρευνα θεωρούνται ώς άντικείμενα γυναικείου χαρακτήρα,
σύμβολα τής ομορφιάς καί τής περιποίησης1849.

γ) Χοές μέ λάδι

Τό έθιμο τής χοής μέ λάδι πιστοποιούν οί κορινθιακοί άρύβαλλοι άλλά καί
τό νέο σχήμα τής ληκύθου (Κ 89, Κ 110 - Κ 111) πού τούς άντικαθιστά. Οί
άρύβαλλοι αύτοί δέν είναι πλέον διακοσμημένοι μέ ομοιόμορφους οπλίτες
όπως στήν περίοδο 5, άλλά μέ άγρια ζώα, κύκνους καί τετράφυλλο κόσμημα
(Κ 77 - Κ 80).

δ) Άναθήματα πού σχετίζονται μέ τή γαμήλια τελετουργία

'Εδώ πρόκειται γιά θραύσματα άπό μελανόμορφες λουτροφόρους (Κ 81 - Κ 86,
Κ 88). Τά άγγεια αύτά περιείχαν τό ίερό νερό γιά τις τελετουργίες καθαρμού
πρίν άπό τον γάμο, άρα συμβολίζουν τό γαμήλιο λουτρό καί άποτελοϋν
τεκμήρια τής μεταβατικής περιόδου στή ζωή ένός νεαρού άτομου. Τά καλύτερα
παράλληλα προέρχονται άπό τό ίερό τής Νύμφης στή νότια κλιτύ τής Ακρό-
πολης καί άπό τό ίερό τής Νεμέσεως στόν Ραμνούντα.

1843. Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, πίν. 14 άρ. Ε 28, Ε 33.

1844. Ε Winter, Die Antiken Terrakotten III. Die Typen der figürlichen Terrakotten I, Berlin-
Stuttgart 1903, σ. VII, άρ. 24, σ. 24 άρ. 1,2a, 3,4a, 5a.

1845. Πετρακος, Ίερό Νεμέσεως, πίν. 119α.

1846. Κοκκου-Βυριδη, Πυρές, πίν. 50-51.

1847. Πετριτακη, ο.π. (σημ. 1440), σ. 469 είκ. 18-19.

1848. Hinz, ο.π. (σημ. 973).

1849. Heinrich, Epinetron, σ. 83.
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ε) Οινοποσία (συμπόσιο)

Ή όμάδα αύτή περιλαμβάνει σχεδόν άποκλειστικά άγγεία πόσεως κρασιού,
και κυρίως σκύφους καί κύλικες1850.

Στις άρχές τής περιόδου 6, δηλαδή στό β ' τέταρτο τοϋ 6ου καί στά μέσα τού
ϊδιου αί. π.Χ., χρονολογούνται οι κύλικες, πού άρχικά θά είχαν σχετικά ψηλό
στέλεχος, Κ 134 - Κ 136. Οί κύλικες μέ ψηλό στέλεχος θεωρούνται άπό τήν
έρευνα ώς τά τυπικά σχήματα τής πρώτης φάσης τού ύστεροαρχαϊκοΰ συμπο-
σίου, λόγω τού ότι θά πιάνονταν εύκολώτερα άπό τούς άνακεκλιμένους συμπο-
σιαστές άπ' ό,τι, γιά παράδειγμα, ό σκύφος ή ή κύλικα μέ τό χαμηλό πόδι1851.

Σέ σκηνές συμποσίου διονυσιακού χαρακτήρα παραπέμπει ή διακόσμηση
στίς μελανόμορφες κύλικες Κ 104 - Κ 105. Οί σκηνές συμποσίου τού τέλους
τοΰ 6ου/άρχών τοΰ 5ου αί. π.Χ., οί όποιες τώρα -σέ άντίθεση μέ τήν πρώτη
φάση- παρουσιάζουν τούς συμποσιαστές νά συμμετέχουν ένεργά στίς διονυσι-
ακές έορτές, άνήκουν στό δεύτερο μεγάλο κύμα άνάλογων σκηνών πού έμφα-
νίζεται στήν άττική μελανόμορφη άγγειογραφία (τό πρώτο κύμα στήν άττική
μελανόμορφη άγγειογραφία ήταν, όπως προαναφέρθηκε, στό β' τέταρτο τοϋ
6ου αί. π.Χ.)1852. Ή άλλαγή αύτή στήν εικονογραφική θεματολογία έχει ερμη-
νευθεί μέ δύο τρόπους. Κατά τούς Pauline Schmitt-Pantel καί Alain Schnapp,
ή άλλαγή πού παρατηρείται στον χαρακτήρα αύτών τών παραστάσεων, κυρί-
ως όσον άφορά τήν εύθυμη άτμόσφαιρα πού αύτές τώρα φανερώνουν, θά μπο-
ρούσε νά έρμηνευθεΐ ώς έκφραση μιάς ιδιωτικής εύχαρίστησης («plaisir privé»)
τών άριστοκρατών, χάνοντας έτσι τόν δημόσιο χαρακτήρα πού είχαν παλαιό-
τερα1853. Ή δεύτερη άποψη άποφαίνεται ότι ή άλλαγή αύτή ύποδηλώνει συμμε-
τοχή στό συμπόσιο εύρύτερων ομάδων άπό τήν κοινωνία τών πολιτών1854.

Ή λύση στο έρώτημα τής έξακρίβωσης τών αιτιών τής άλλαγής τών
παραστάσεων συμποσίου στίς κύλικες στήν περίοδο 530/520-480/470 π.Χ. θά
μπορούσε -κατά τή γνώμη τοΰ γράφοντος- νά έπιτευχθεί μόνο μέ τή συγκρι-
τική έξέταση μεγάλου άριθμοΰ οστράκων, κυλίκων, άλλά καί άλλων συμπο-

1850. Για τούς σκύφους και τΙς κύλικες ώς τα βασικότερα σχήματα (μαζί μέ τόν κρατήρα)
τοΰ ύστεροαρχαϊκοΰ/πρώιμου κλασικού συμποσίου βλ. Lynch, Symposium, σ. 77-79.

1851. Scheibler, δ.π. (σημ. 956), σ. 21- Β. Kaeser, Ästhetik, σέ: Κ. Vierneisel - Β. Kaeser (έπιμ.),
Kunst der Schalekultur des Trinkens, Äntikensammlungen München, München 1992, σ. 75· Lynch,
Symposium, σ. 78.

1852. Knittlmayer, Aristokratie, σ. 36 σημ. 134.

1853. P. Schmitt - Α. Schnapp, Image et société en Grèce ancienne. Les représentations de la
chasse et du banquet, RA 1982, σ. 69. 'Ομοίως: Knittlmayer, Aristokratie, σ. 36 κ.έ. ιδιαίτερα σ. 37
σημ. 142, ή όποία πιστεύει δτι παραστάσεις συμποσίου πρέπει κατά πρώτο λόγο νά έρμηνευ-
θοΰν ώς έκφραση τοΰ άριστοκρατικοΰ τρόπου ζωής.

1854. Scheibler,δ.π. (σημ. 956), σ. 18· Schäfer,δ.π. (σημ. 916).
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σιακών άγγείων μέ παρόμοια θέματα άπό έπιλεγμένα κλειστά άρχαιολογικά
σύνολα διαφόρων θέσεων τής Άττικής. Βήματα προς αύτή τήν κατεύθυνση
προσφέρει ή πρόσφατη ύποδειγματική δημοσίευση άπό τήν Kathleen Lynch
ένός κλειστού οικιστικού συνόλου συμποσιακού χαρακτήρα άπό τήν Αγορά,
τό όποιο έναποτέθηκε στό φρέαρ J 2:4 μετά τήν περσική καταστροφή τό 479
π.Χ. άπό τον Μαρδόνιο. Τά κεραμικά δεδομένα τοϋ συνόλου αύτοϋ, και κυρίως
ή παρουσία σέ αύτό έρυθρόμορφων κυλίκων, θεωρήθηκαν άπό τή συγγραφέα
ώς ένδειξη γιά τόν έκδημοκρατισμό τής πρακτικής τοϋ συμποσίου κατά τήν
περίοδο αύτή1855, παρατήρηση ή όποία φαίνεται νά στηρίζεται άπό τή συγκρι-
τική άξιολόγηση τών άποθετών τής Αγοράς πού σφραγίστηκαν τήν περίοδο
600-525 π.Χ. και αύτών τής περιόδου 525-480 π.Χ., άφοϋ στούς τελευ-
ταίους παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση τών κυλίκων1856. Είναι άγνωστο
ώστόσο πρός τό παρόν κατά πόσο ή διαπίστωση αύτή, όπως άλλωστε
παρατήρησε και ή ϊδια ή Lynch1857, θά μποροϋσε νά έχει παναττική ισχύ, άφού
τά στοιχεία αύτά τής Αγοράς δέν μπορούν —ελλείψει δημοσιεύσεων κλειστών
συνόλων- νά συγκριθούν μέ τά άποσπασματικά στοιχεία κεραμικής συμπο-
σιακού χαρακτήρα τής ύπόλοιπης Αθήνας καί ολόκληρης τής Άττικής. Στήν
περίπτωση μάλιστα τοϋ ίεροϋ τής Ταυροπόλου θά προσέθετε κανείς, σέ άντι-
στοιχία πάντα μέ τά έπιχειρήματα τής Böhr πού άναφέρθηκαν παραπάνω στό
σχετικό κεφάλαιο, ότι ή σταθερά μικρή διάμετρος χείλους όλων τών κυλίκων
τής περιόδου 6 (πάντοτε μικρότερη τών 0,18 μ.) θά μποροϋσε νά μήν σχετίζεται
άναγκαστικά μέ τή δημοκρατική έξάπλωση μιάς άριστοκρατικής κοινωνικής
πρακτικής σέ εύρύτερα στρώματα ένήλικων συμποσιαστών, άλλά μέ άριστο-
κρατικές τελετουργικές πρακτικές διαβατήριου χαρακτήρα πού θά σχετίζο-
νταν μέ τή διαμόρφωση μιάς νέας κοινωνικής ταυτότητας μιάς ομάδας, όπως,
γιά παράδειγμα, αύτής τών μελλεφήβων στό πλαίσιο μιάς άριστοκρατικής
φρατρίας κατά τήν τέλεση τής έορτής τών Άπατουρίων.

Στή μελαμβαφή κεραμική τό σχήμα πού κυριαρχεί στήν ύστερη άρχαϊκή καί
πρώιμη κλασική έποχή είναι μέ 20,65% ό σκύφος, τοϋ κυλικοειδοϋς σκύφου συ-
μπεριλαμβανομένου (Κ 115 - Κ 133) (Παράρτημα I, διάγραμμα 35). Ακολουθεί
μέ μικρή διαφορά (16,3%) ή κύλικα (Κ 134 - Κ 147), ή όποία είναι τό πιο άγαπητό
σχήμα τής μελαμβαφοϋς κεραμικής στήν Άκρόπολη τών Αθηνών1858. Ό σκύφος,

1855. Lynch, Symposium, σ. 80 σημ. 37- σ. 172 σημ. 5.

1856. Αύτόθι, σ. 171-172 διάγραμμα 8 και είκ. 19.

1857. Αύτόθι, σ. 168.

1858. L. Hannestad, The Athenian Potter and the Home Market, σέ: J. Christiansen - T. Melander
(έπιμ.), Proceedings of the 3rd Symposium on Ancient Greek and Related Pottery. Copenhagen August
31-September 4,1987, Copenhagen 1988, σ. 226,229.
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ό οποίος κυριαρχεί στα μελαμβαφή άγγεΐα, είναι το κατεξοχήν κεραμικό σχήμα
πού σχετίζεται μέ άττικές έορτές, καί μάλιστα μέ έκεΐνες όπου άγόρια καί νεαροί
άνδρες φαίνεται ότι διαδραμάτιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο1859. Θά μπορούσε, συ-
νεπώς, νά συσχετιστεί καί μέ τό συμπόσιο τών Χοών, καί μάλιστα μέ τόν διαγω-
νισμό κρασιού πού τελούνταν άπό νεαρούς άνδρες κατά τή διάρκειά του, άφού ή
διάμετρος τοϋ χείλους τών σκύφων πού βρέθηκαν στον χώρο τοϋ μεγάλου ναοϋ
τοϋ ίεροϋ τής Ταυροπόλου κυμαίνεται κατά κανόνα γύρω στά 0,120 μ.

Τά ύπόλοιπα μελαμβαφή σχήματα πού άντιπροσωπεύονται στό ύστερο-
αρχαϊκό-πρώιμο κλασικό ρεπερτόριο τής Λούτσας (κύπελλα Κ 113 - Κ 114,
πινάκια Κ 157, άλατοδοχεΐα Κ 149 - Κ 151, οί φιάλες Κ 152 - Κ 153 καί οί
λεκάνες Κ 162 - Κ 165) δέν ξεπερνούν τό 3,3%.

Σέ γενικές γραμμές παρόμοιοι συνδυασμοί κεραμικών σχημάτων έχουν δι-
απιστωθεί στήν Ακρόπολη τών Αθηνών1860, στή βόρεια δεξαμενή τοΰ ίεροϋ τής
Νεμέσεως στόν Ραμνούντα1861, σέ όμόχρονο ύλικό τοΰ ίεροΰ τής Αρτέμιδος
Μουνιχίας1862 καί στό ίερό στο Καλαπόδι1863.

στ) Παρασκευή γευμάτων

Στήν κατηγορία αύτή άνήκουν μαγειρικά άγγεΐα όπως ή χύτρα Κ 168 καί ή
λεκάνη (Κ 162 - Κ 165).

ζ) Φωτισμός/θυμίαμα

Στήν κατηγορία αύτή άνήκουν τό λυχνάρι (Μ 67) καί οί κρατηρίσκοι (Κ 90 -
Κ 101). Οί κρατηρίσκοι είναι τελετουργικά σκεύη μέχρι στιγμής γνωστά μόνο άπό
άττικά ιερά Αρτέμιδος (Βραυρωνίας, Μουνιχίας, Άριστοβούλης, Βραυρώνιο) καί
Νυμφών (σπήλαιο Πανός/νυμφών στήν 'Ελευσίνα, σπήλαιο νυμφών στή Βάρη).
Στή Βραυρώνα οί κρατηρίσκοι περιείχαν ύπολείμματα άπό κάρβουνο, στή Μου-
νιχία βρέθηκαν 'ίχνη καύσης. Χρησίμευαν, λοιπόν, γιά τήν καύση θυμιάματος μέ
σκοπό τή δημιουργία μιάς ύποβλητικής άτμόσφαιρας, ώς ένα είδος θυμιατηρίου.

η) Κατασκευή ναοϋ

Οί περισσότερες κεραμίδες τής στέγης πού βρέθηκαν έντός τοϋ ναοΰ καί
στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του εΐναι κορινθιακού τύπου καί χρονολο-

1859.1. Scheibler, Attische Skyphoi für attische Feste, AntK 43,2000, σ. 17-43.

1860. Γιά πολυάριθμες κύλικες μέ θέματα συμποσίου καί σκύφους τής ύστερης άρχαϊκής καί
πρώιμης κλασικής έποχής άπό τήν Ακρόπολη τών Αθηνών βλ. Graef-Langlotz, Akropolis I,
σποραδικά.

1861. Πετρακος, Ίερό Νεμέσεως, είκ. 5-8.

1862. Palaiokrassa, Neue Befunde, σ. 15.

1863. Braun, ο.π. (σημ. 738), είκ. 65-66.
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γοϋνται στον πρώιμο 5ο αί. π.Χ., λίγο μετά τά Περσικά. Δέν είναι σαφές άν
τά κεραμίδια αύτά άνήκουν στό θεμέλιο τοϋ μεγάλου ναοϋ πού σώζεται σήμερα
στή Λούτσα. Το πιθανότερο είναι νά άνήκουν σέ ένα προγενέστερο ναϊκό κτίσμα
γιά τό όποιο δέν έχουμε άλλα άρχιτεκτονικά στοιχεία. Ή έπαέτιδα σίμη (Α 14),
οί ήγεμόνες στρωτήρες (Α 6 - Α 10) καί οί καλυπτήρες (Α 1 - Α 5) έχουν άκριβή
παράλληλα σέ άντίστοιχα άρχιτεκτονικά πήλινα άπό τήν Ακρόπολη τών Αθηνών.

Συμπερασματικά: Τά άντικείμενα τής περιόδου 6 έμφανίζουν άξιοπρόσεκτες
άντιστοιχίες μέ πτυχές τής λατρείας όπως μπορέσαμε νά τήν προσδιορίσουμε
κατά τήν άνάλυση τής 'Ιφιγένειας τής έν Ταύροις τοϋ Εύριπίδη:

α) Τό καθιστό ειδώλιο τής μητρικής θεότητας ύποδηλώνει ότι ή λατρευόμενη
θεότητα είχε σχέση μέ τή γέννηση παιδιών, ήταν λοιπόν «Λοχία».

β) Ή παρουσία τών λουτροφόρων δίνει άρχαιολογική ύπόσταση στήν έννοια
τοϋ γάμου, ή όποία κυριαρχεί μέσα στό κείμενο.

γ) Στό ϊδιο πνεύμα τής προετοιμασίας τοϋ γάμου γιά τά κορίτσια μπορεί νά
ένταχθεϊ και ή παρουσία τών κράτη ρίσκων.

δ) Ό σκύφος, ό όποιος κυριαρχεί στά μελαμβαφή άγγεια, μπορεί νά συσχε-
τιστεί μέ τό συμπόσιο τών Χοών, ένώ τό έπίσης πολύ συχνό σχήμα τής κύλικας
μπορεί νά συνδεθεί μέ τήν εισαγωγή τών μελλεφήβων στή φρατρία κατά τή δι-
άρκεια τών Άπατουρίων.

Περίοδος 7 Ώριμη κλασική έποχή (450-420/400 π. Χ.)

Στήν περίοδο 7 μπορούν νά χρονολογηθούν 33 κεραμικά εύρήματα, ένα
άρχιτεκτονικά πήλινο (Α 15) καί δύο μικροαντικείμενα (Παράρτημα I, διαγράμ-
ματα 37 καί 47).

Λειτουργικά τά εύρήματα αύτά άνήκουν στις άκόλουθες κατηγορίες:

α) Εύρήματα άπό τόν χώρο τής ύφαντικής

Στήν κατηγορία αύτή άνήκει τό θραύσμα ένός έρυθρόμορφου έπινήτρου (Μ 68)
μέ τήν άποσπασματική παράσταση μιάς γυναικείας μορφής πού στρέφεται πρός τά
άριστερά. "Ισως άποτελοΰσε τό άνάθημα ένός άνύπαντρου κοριτσιού.

β) Χοές μέ λάδι

Μαρτυρία γιά τή χρήση χοών μέ λάδι βεβαιώνουν οί λήκυθοι (Κ 180 - Κ 182),
πού ήδη άπό τήν προηγούμενη περίοδο είχαν άρχίσει νά άντικαθιστοϋν σέ λει-
τουργία τούς άρυβάλλους.
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γ) Οινοποσία και τέλεση γευμάτων

Στα κατάλοιπα οινοποσίας άνήκουν οί άποδες κύλικες (stemless cups) (Κ 187 -
Κ 190), οί κρατήρες (Κ 179, Κ 202) γιά τή μίξη τού νερού μέ τό κρασί1864 καί οί κυλι-
κοειδεΐς σκύφοι (Κ 183). Στά κατάλοιπα τών (τελετουργικών) γευμάτων άνήκουν
οί μόνωτες φιάλες (Κ 194 - Κ 195) καί τά Boisais (Κ 191 - Κ 193).

δ) Παρασκευή γευμάτων

Στήν κατηγορία αύτή άνήκει ένα ιγδίο (Κ 209) γιά τόν θρυμματισμό ξηρών
ούσιών. Παρόμοια εύρήματα βρέθηκαν στήν οικία τού Δέματος. Έπίσης
βρέθηκε ένα πύραυνο (Κ 211).

ε) Κατασκευή ναοϋ

Στήν ώριμη κλασική έποχή άνήκουν πιθανώς τά ορατά τμήματα τοϋ ναοϋ, ό
όποιος άπό πολλά παρόμοια ναϊκά κτίσματα διαφοροποιείται στο ότι άφενός
έχει πεπλατυσμένες άναλογίες, έμφανίζοντας τή σπάνια άναλογία πλάτος
πρός μήκος 2:3, καί άφετέρου διαθέτει άδυτο στά δυτικά του. Ή κρηπίδα είναι
δίβαθμη, ένα μάλλον πρώιμο χαρακτηριστικό. Γενικά, οί διαστάσεις τών ογκο-
λίθων (κυρίως τό μήκος, πού παντού είναι 1,20 έως 1,22 μ.), ή τεχνική τής
έπεξεργασίας τους καθώς καί ό σωζόμενος κορυφαίος καλυπτήρας (Α 15)
αύτής τής περιόδου θυμίζουν έντονα τά δεδομένα τής πειόσχημης στοάς τής
Βραυρώνας, πού ύστερα άπό τίς έρευνες τοϋ Μπούρα καί σύμφωνα μέ τήν
άποδεκτή άποψη τής έρευνας χρονολογείται στήν περίοδο άνάμεσα στό 430
καί στο 415 π.Χ.1865 Δέν θά ήταν συνεπώς άτοπο νά χρονολογήσουμε τήν κατα-
σκευή σέ αύτή τήν περίοδο.

στ) "Ιδρυση τοϋ ναοϋ, τό λατρευτικό άγαλμα

Σέ άντίθεση μέ τίς περιπτώσεις τών περισσότερων ίερών, βρισκόμαστε στήν
εύτυχή θέση νά έχουμε στά χέρια μας έναν αιτιολογικό μύθο γιά τήν ίδρυση τής
λατρείας στό ίερό τής Ταυροπόλου. Ό αιτιολογικός αύτός μύθος είναι ένσωμα-
τωμένος στήν τραγωδία τού Εύριπίδη 'Ιφιγένεια ή έν Ταύροις. Κατά τήν άνά-
λυση τής αιτιολογίας τής ίδρυσης, προσπαθήσαμε νά δείξουμε ότι ό λόγος τής
Αθηνάς στόν Όρέστη στό τέλος τοϋ έργου είναι κατανοητός μόνο ύπό τό φώς
τής άνάγνωσης ολόκληρου τού έργου. Τό έργο διηγείται τίς περιπέτειες δύο νέων,
τοΰ Όρέστη καί τοϋ Πυλάδη, οί όποιες έμφανίζουν έκπληκτικές άναλογίες μέ
τό έκπαιδευτικό σύστημα πού φαίνεται ότι έπικρατοΰσε στήν Ελλάδα κατά τήν
ύστερη άρχαϊκή καί πρώιμη κλασική έποχή. Αύτού τοΰ είδους ή έκπαίδευση είχε

1864. Lynch, Symposium, σ. 77 σημ. 19 (βιβλιογραφία)· σ. 130 σημ. 34.

1865. Ekroth, Brauron, σ. 109· Goette, ö.ti. (σημ. 700).
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σχέση μέ το κυνήγι σέ ζευγάρια, κλοπή και τιμωρίες σέ μία μεθόριο. Δύο σημεία
είναι, κατά τή γνώμη μου, πολύ σημαντικά: Πρώτον, ή πρακτική τής χάραξης τοϋ
λαιμού ένός «άνδρα» (στ. 1460) πρέπει νά εϊδωθεΐ στή συνάφεια τοϋ συνολικού
έργου καί νά κατανοηθεί ώς παράσταση μιάς συμβολικής πράξης, ή όποία σημα-
τοδοτεί τή βίαιη παύση τής νεότητας κάι τήν έναρξη τής άνδρικής ήλικίας. Έδώ,
λοιπόν, περιγράφεται μιά διαβατήρια τελετουργία. Δεύτερον, στόν λόγο της ή
Αθηνά, ώς προσωποποίηση τής πόλης τών Αθηνών, συσχετίζει τήν παραπάνω τε-
λετουργία, πού άποσκοποϋσε στή μετάβαση τών νεαρών άτόμων άπό τή νεαρή
ήλικία στήν άνδρική, μέ τό άθηναϊκό κράτος. Αύτό έχει μεγάλη ιστορική σημασία
καί ϊσως πρέπει νά κατανοηθεί ώς κωδικοποιημένη διακήρυξη τής θεσμοθέτησης
τής έκπαίδευσης τής νεολαίας, κάι ειδικά τών άγοριών1866.

"Ισως νά μήν είναι τυχαίο ότι τά καλύτερα παράλληλα τών κινητών εύρη-
μάτων τής περιοχής τοϋ μεγάλου ναοΰ τοϋ ίεροϋ τής Ταυροπόλου τής 7ης περι-
όδου βρίσκονται στο λεγόμενο Λεωκόρειο1867, ένα ίερό πού, σύμφωνα μέ τήν
άνάλυση τής Sabrina Batino, σχετιζόταν άμεσα μέ τόν θεσμό τής έφηβείας, καί
ειδικότερα μέ τό άθηναϊκό ιππικό1868.

Περίοδος 8 Ύστερη κλασική/πρώιμη έλληνιστική έποχή (420/400-275/250 π.Χ.)

Στήν περίοδο 8 μπορούν νά χρονολογηθούν 82 κεραμικά εύρήματα καϊ 7
μικροαντικείμενα (Παράρτημα I, διαγράμματα 39 καϊ 48).

α. Αναθέσεις αθλητικών έπάθλων

Σέ αύτή τήν περίοδο έντοπίζεται άρχαιολογικά γιά πρώτη φορά ή κατηγορία
τών άναθημάτων έπάθλων. Πρόκειται γιά 11 θραύσματα παναθηναϊκών άμφο-
ρέων (Κ 217 - Κ 227) πού βάσει παραλλήλων μπορούν νά χρονολογηθούν
στό πέρασμα άπό τό γ' στό δ' τέταρτο τοΰ 4ου αί. π.Χ. Άναθήματα παναθηνα-
ϊκών άμφορέων σέ αύτή τήν έποχή είναι γνωστά -πέρα άπό τήν Άκρόπολη τών
Αθηνών- άπό τό ίερό τής Αρτέμιδος στή Βραυρώνα, άπό τό τελεστήριο τής
'Ελευσίνας, άπό τό Άμφιάρειο τοΰ Ώρωποΰ καϊ τό Καβείριο τής Θήβας, γιά νά
περιοριστούμε σέ παραδείγματα άπό τήν Άττική και τήν εύρύτερη περιοχή της.
Τέτοιου είδους άγγεΐα σέ ίερά σηματοδοτούν άθλητικές έπιτυχίες και διάκριση
τού άναθέτη καϊ γι' αύτό δεν πρέπει νά θεωρηθεί έκπληξη ότι παναθηναϊκοί

1866. Kalogeropoulos, δ.π. (σημ. 1725), σ. 178 μέ σημ. 83.

1867. Shear, δ.π. (σημ. 542), σ. 365-368 πίν. 67.

1868. S. Batino, II Leokorion. Appunti per la storia di un angolo dell'Agora, ASAtene, 79,
Serie III, 2001, σ. 65.
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άμφορεις έχουν βρεθεί σέ ιερά αύτής τής περιόδου, τα όποια έχουν συσχετισθεί
μέ αναθέσεις αγοριών καί νεαρών ανδρών, όπως για παράδειγμα στό ιερό τοϋ
Απόλλωνος στόν Σωρό (Άμφανές) Μαγνησίας1869. Ή επίδειξη τών άθλητικών καί
άγωνιστικών ικανοτήτων τών νεαρών άναθετών κατά τήν περίοδο 8 συνάδει μέ
τήν έορταστική έπίδειξη τών στρατιωτικών ικανοτήτων τών άγοριών κατά τήν
έκτέλεση τοϋ πυρρίχιου χορού τόν 4ο αί. π.Χ.

β. Αναθέσεις ασπίδων

Ή παρουσία δύο χάλκινων έλασμάτων σχήματος Τ (Μ 73 - Μ 74) πρέπει
νά άποτελεΐ ύπόλειμμα άσπίδας ή άσπίδων στο ίερό, όπως δείχνουν παράλληλα
άπό διάφορα ίερά Αθηνάς, Ποσειδώνος και Απόλλωνος, τά όποια μπορούν
νά χρονολογηθούν στήν περίοδο 8. Πρόκειται γιά τήν πρωιμότερη ένδειξη
άνάθεσης (άμυντικοϋ) πολεμικού όπλου στο ίερό τής Ταυροπόλου.

γ. Αναθέσεις (;) προσωπικών άντικειμένων

Στήν κατηγορία αύτή άνήκουν ένα άργυρο διώβολον Αθηνών (Μ 70) και δύο
νομίσματα Δημητρίου Πολιορκητή, 307-295 π.Χ. (Μ 71 - Μ 72). Ή άκριβής θέση
τών νομισμάτων έντός τοϋ ναοΰ δέν μπορεί πλέον νά άποκατασταθεΐ, συνεπώς
δέν μπορούμε νά άποφανθοΰμε γιά τό άν τά νομίσματα αύτά άποτελοΰσαν
άρχικά μέρος τών έσόδων τοϋ ναοϋ ή άποτελοΰσαν άναθήματα στόν ναό.

δ. Χοες με λάδι

Οί δύο πλαστικές λήκυθοι (Κ 232 - Κ 233) άποτελούν τυπικό εύρημα τού
4ου αί. π.Χ. στήν Αττική καί συνδέουν, όπως είδαμε, τή λατρεία στό ίερό τής
Ταυροπόλου μέ αύτήν στο ίερό τής Αρτέμιδος Βραυρωνίας, τής Αρτέμιδος
Μουνιχίας, τής Νεμέσεως στόν Ραμνούντα, καθώς καί μέ αύτήν στά λατρευτικά
σπήλαια (π.χ. στή Βάρη).

ε. Φωτισμός

Στήν κατηγορία αύτή άνήκει τό τεράστιο λυχνάρι (Μ 76) τού τύπου τοϋ
μελανοδοχείου. Τέτοιου είδους μεγάλα λυχνάρια είναι πιθανόν νά κατασκευά-
ζονταν γιά τις λατρευτικές άνάγκες τών ίερών.

στ. Οινοποσία καί τέλεση γευμάτων

Τό σχήμα πού κυριαρχεί είναι αύτό τοϋ κανθάρου (12 δείγματα, Κ 242 - Κ 253).
Πρόκειται γιά τό χαρακτηριστικότερο άγγειο οινοποσίας τής έποχής αύτής. Τό
σχήμα τοϋ κανθάρου τοϋ τύπου Cup-cantharos (Κ 247 - Κ 249, Κ 251) συνδέει

1869. Milojcic, ο.π. (σημ. 1624).
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τό ίερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου μέ τό ίερό τής Νύμφης στή νότια κλιτύ τής
Ακρόπολης τής Αθήνας. Ακολουθεί τό σχήμα τής φιάλης μέ έννέα δείγματα (Κ 254
- Κ 262). Μέ έπτά δείγματα έκπροσωπούνται τά άωτα φιαλίδια καί τά άλατοδο-
χεια (Κ 265 - Κ 271). Ακολουθούν μέ έξι δείγματα οί λεκάνες (Κ 289 - Κ 294) καί
μέ πέντε δείγματα οί σκύφοι (Κ 236 - Κ 240) και οί άμφορεΐς (Κ 282 - Κ 286).
Μέ τέσσερα δείγματα έκπροσωπούνται τά πινάκια μέ στρογγυλεμένο ή αύλα-
κωτό χείλος (Κ 272 - Κ 275), ένώ μέ τρία οί όλπες καί οί οινοχόες (Κ 228 - Κ 230).
Ενδιαφέρον στοιχείο άποτελεϊ ή παρουσία τής μικρογραφικής όλπης (Κ 228), ή
όποία λόγω τοϋ μικροσκοπικού της μεγέθους έκπροσωπεΐ τή συμβολική συμμε-
τοχή στήν πόση τού κρασιού καί θά μπορούσαμε, συνεπώς, νά τή συνδέσουμε μέ
τή συμβολική συμμετοχή τών τρίχρονων άγοριών στήν έορταστική κοινότητα τής
πόλης, μέ τήν παρουσίασή τους δηλαδή στή φρατρία ώς μελλοντικών συμποσι-
αστών καί πολιτών. Αξίζει ώστόσο νά σημειωθεί ότι τό φαινόμενο αύτό, σύμφωνα
μέ τήν άνάλυση τών γραπτών πηγών πού έπιχειρήσαμε, έμφανίζεται ήδη άπό τήν
ϋστερη άρχάίκή καί πρώιμη κλασική έποχή (περίοδος 6).

ζ. Μύηση τών νέων στήν πολεμική τέχνη

Ήδη άπό τήν έποχή τής άνασκαφής τοϋ Κυπαρίσση βρέθηκαν στήν περιοχή
τοϋ δήμου τών Άλών Άραφηνίδων δύο τιμητικά ψηφίσματα τοϋ δήμου τών
μέσων τοϋ 4ου αί. π.Χ. Ένα άπό αύτά μνημονεύει τή διάκριση ένός χορηγού,
τοΰ Φιλόξενου, γιά έναν πυρρίχιο χορό στό πλαίσιο τής εορτής τών Ταυρο-
πολίων. Ό πυρρίχιος ήταν ένας πολεμικός χορός τών έφήβων, ό όποιος έορτα-
ζόταν και στά Παναθήναια. Στόχος τοΰ χοροϋ ήταν ή έξοικείωση τών νέων μέ
τά όπλα καί ή μύησή τους στήν πολεμική τέχνη. Μέ αύτόν τον τρόπο κερδί-
ζουμε ένα καθαρό σημείο άναφοράς γιά τον χαρακτήρα τής Ταυροπόλου στον
4ο αί. π.Χ.: Ύπό τήν προστασία της οί νεαροί εισάγονταν στήν τέχνη τού
πολέμου.

η. 'Εορτή τών Τανροπολίων

Έκτος άπό τόν πυρρίχιο χορό, γιά τήν έορτή τών Ταυροπολίων δέν γνωρί-
ζουμε σχεδόν τίποτα πέρα άπό τό ότι τελοϋνταν σίγουρα κατά τή διάρκεια τής
περιόδου 8. Σύμφωνα μέ τόν Μένανδρο, κατά τή διάρκεια τής έορτής λάμβανε
χώρα μιά παννυχίδα κατά τήν όποία νεαρές γυναίκες χόρευαν έναν κυκλικό χορό
και δεύτερον, στούς 'Επιτρέποντες, ή δούλη Άβρότονον έμφανίζεται νά παίζει ένα
έγχορδο μουσικό όργανο. Ίο όλο σκηνικό θυμίζει έορτές προγαμιαίου χαρακτήρα
τής ώριμης κλασικής έποχής1870.

1870. Parker, Polytheism, σ. 182-183.
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Περίοδος 9Μέση έλληνιστική έποχή (275/250-150 π.Χ.)

Στήν περίοδο 9 έντάσσονται 46 κεραμικά εύρήματα κάι ένα νόμισμα άπό
χαλκό (Παράρτημα I, διαγράμματα 41 καί 49).

α. Οινοποσία και τέλεση γευμάτων

"Οπως καί στήν περίοδο 8, έτσι καί στήν περίοδο 9 τό σχήμα πού κυριαρχεί
μέ 11 δείγματα (τρία δυτικής κλιτύος καί όκτώ μελαμβαφή) είναι αύτό τού
κανθάρου (Κ 303 - Κ 305, Κ 313 - Κ 320). Ακολουθούν μέ έπτά δείγματα οί
μεγαρικοί σκύφοι (Κ 330 - Κ 336), πράγμα πού δείχνει ότι ή πόση κρασιού είχε
κυρίαρχη σημασία κατά τή διάρκεια τής λατρευτικής περιόδου 9. Πέντε δείγ-
ματα πινακίων (Κ 325 - Κ 329) δείχνουν τέλος ότι γινόταν καί κατανάλωση
ξηρής τροφής.

β. Αναθέσεις (;) προσωπικών άντικειμένων

Στήν κατηγορία αύτή άνήκουν ένα χάλκινο μισό άσσάριο ρωμαϊκής δημο-
κρατίας μέ χρονολογία κοπής 206-195 π.Χ. (Μ 77). Όπως και στήν περίοδο 8,
έτσι καί έδώ ή άκριβής θέση τών νομισμάτων έντός τού ναού δέν μπορεί πλέον
νά άποκατασταθεΐ, συνεπώς δέν μπορούμε νά άποφανθοϋμε γιά τό άν τά νομί-
σματα αύτά άποτελοϋσαν άρχικά μέρος τών έσόδων τοϋ ναού ή άποτελοϋσαν
άναθήματα στόν ναό.

Περίοδος 10 "Υστερη έλληνιστική έποχή (150-75/50 π.Χ.)

Στήν περίοδο 10 χρονολογούνται 39 κεραμικά εύρήματα καϊ δύο μικροευρή-
ματα (Παράρτημα I, διαγράμματα 43 καϊ 50).

α. Οινοποσία καϊ τέλεση γευμάτων

Τό σχήμα τοϋ κανθάρου, τό όποιο κυριαρχούσε στήν περίοδο 9, έχει έξαφανι-
στεϊ στήν περίοδο 10. Τή θέση του έχει πάρει ό μεγαρικός σκύφος, ό όποιος, όπως
είδαμε, έμφανίζεται ήδη στή φάση 9, τώρα όμως είναι, μέ 11 δείγματα, τό πιο άγα-
πητό άγγεΐο τής πόσης τοϋ κρασιού (Κ 371 - Κ 381). Ακολουθούν μέ έπτά δείγ-
ματα τά μελαμβαφή πινάκια (Κ 360 - Κ 366). Έξι φορές έκπροσωποϋνται οί λά-
γυνοι, δηλαδή οί κρασοκανάτες τής έποχής (Κ 370, Κ 383 - Κ 387), καί τέσσερις
φορές οί πρόχοι (Κ 388 - Κ 391).

β. Αναθέσεις (;) προσωπικών άντικειμένων

Στήν κατηγορία αύτή άνήκει ένα χάλκινο νόμισμα Αθηνών (Μ 78), τό όποιο
χρονολογικά συμπίπτει μέ τήν έποχή τών Αθηναίων κληρούχων στή Δήλο.
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γ. Φωτισμός

Στήν κατηγορία αύτή άνήκει το λυχνάρι (Μ 79) τής λεγόμενης δηλιακής κα-
τηγορίας τού Howland.

Περίοδος 11 Έποχή τών ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων (50 π. Χ.-400 μ. Χ.)

Στήν περίοδο 11 χρονολογούνται 28 κεραμικά εύρήματα και ενα χάλκινο
νόμισμα (Παράρτημα I, διαγράμματα 44 καί 52).

α. Οινοποσία και τέλεση γευμάτων

Στήν περίοδο αύτή, τουλάχιστον κατά τό πρώτο μισό της μέχρι τά μέσα τοϋ
2ου αί. π.Χ., έπικρατοϋν οί έμπορικοί άμφορεϊς, άγγεΐα κυρίως τής μεταφοράς
τοϋ κρασιού (Κ 402 - Κ 413). Ακολουθούν μαγειρικά σκεύη, όπως χύτρες καί
ταψιά (Κ 416 - Κ 422).

β. Προσωπικά άντικείμενα

Στήν κατηγορία αύτή άνήκει ένα χάλκινο νόμισμα Αθηνών τής έποχής τοϋ
Αύγούστου (Μ 81).

γ. Μή χρονολογήσιμες δραστηριότητες

Οί δραστηριότητες αύτές προκύπτουν άπό τά 58 μικροευρήματα τά όποια
δέν μπορούν νά ένταχθοΰν σέ μία συγκεκριμένη λατρευτική περίοδο (Παράρ-
τημα I, διάγραμμα 53).

δ. Μαρτυρίες γιά αναθέσεις ένδυμάτων

Από τά όκτώ χάλκινα άντικείμενα πού άρχικά θά άνήκαν σέ καρφιά/βελό-
νες, οί Μ 84 - Μ 86 καί Μ 89 προέρχονται άπό βελόνες. Ή πιθανότερη χρήση
τους ήταν ή στερέωση ένδυμάτων.

ε. Μαρτυρίες γιά άναθέσεις κυνηγετικών οπλών

Ή χάλκινη αιχμή βέλους (Μ 82) συνδέει τό ίερό τής Ταυροπόλου μέ αύτό τής
Αφαίας στήν Αίγινα, καθώς καί μέ μιά σειρά άλλων ιερών όπως αύτά στήν Πε-
ραχώρα, στή Δωδώνη καί στόν ναό τοΰ Έπικουρίου Απόλλωνος στίς Βάσσες.
Πιθανώς χρησίμευε ώς άνάθημα κυνηγετικού όπλου καί ύπό αύτή τήν έννοια θά
μποροϋσε νά συσχετιστεί μέ τελετουργίες ένηλικίωσης εφήβων.

Πρός τήν κατεύθυνση τοϋ κυνηγετικού έξαρτήματος-όπλου θά μπορούσαμε
νά κινηθούμε καί μέ τήν παρουσία στο ύλικό τοϋ ίεροϋ ένός μολύβδινου (αλι-
ευτικού;) βαριδίου διχτυού (Μ 100).
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στ. Μαρτυρίες για αναθέσεις δακτυλιδιών

Οί Μ 92 - Μ 93 πιστοποιούν τό έθιμο τής ανάθεσης συμπαγών δακτυλιδιών
στό ίερό.

ζ. Διατροφικά κατάλοιπα καϊ εργαλεία γιά τή σύνθλιψη τών δημητριακών

Διατροφικά κατάλοιπα, πιθανώς ύπολείμματα τελετουργικών γευμάτων, συ-
νιστούν ένας άστράγαλος άπό αίγοειδές (Μ 134) καθώς και τά δίθυρα (Μ 135 -
Μ 139), πού φαίνεται ότι ήταν άλιεύσιμα στόν νότιο Εύβοϊκό.

Στά έργαλεΐα γιά τή σύνθλιψη τών δημητριακών πρέπει νά λογιστούν οί μυ-
λόπετρες (Μ 129 - Μ 130) καί οί σφαιρικοί τρίφτες (Μ 131 - Μ 132).

r\. Αβέβαιες δραστηριότητες

Στις άβέβαιες δραστηριότητες πρέπει νά λογιστούν οί άναθέσεις άγαλμάτων
παιδιών (Μ 122, Μ 124 - Μ 125) καί άναθηματικών άναγλύφων (Μ 120 - Μ 121,
Μ 123, Μ 126) λόγω άσαφών στοιχείων.





II. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ
ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΑΥΡΟΠΟΑΟΥ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ή χρήση τοϋ χώρου στήν περιοχή τοϋ μεγάλου ναοϋ τής Αρτέμιδος Ταυρο-
πόλου άρχίζει κατά τήν έποχή τών Λακκοειδών Τάφων (περίοδος 1). Τά στοι-
χεία πού διαθέτουμε άπό τήν περίοδο αύτή στηρίζονται άποκλειστικά στήν
κεραμική. Λείπουν δηλαδή τά άρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και τά μικροευρή-
ματα τελετουργικού χαρακτήρα, όπως γιά παράδειγμα ό σαφής τελετουργικός
έξοπλισμός τοϋ ίεροϋ στο Κυνόρτιο.

Ή λατρευτική χρήση τοϋ χώρου ήδη άπό τήν περίοδο αύτή είναι ώστόσο πι-
θανή ή τουλάχιστον δέν μπορεί νά άποκλειστεΐ γιά τούς έξής λόγους:

(1) Ή κεραμική πού χρονολογείται σέ αύτή τήν πρώιμη περίοδο άνήκει -μέ
έξαίρεση τά μαγειρικά σκεύη- σχεδόν άποκλειστικά σέ λεπτότεχνες κατηγορίες καί
μέ βάση τά μορφολογικά της χαρακτηριστικά μπορεί νά διακριθεί στις άκόλουθες
λειτουργικές ομάδες: (α) σέ μιά μεγάλη όμάδα άγγείων πόσης μικρής χωρη-
τικότητας καί άρα άτομικής χρήσης (κυρίως κύαθοι μέ ψηλό πόδι, «goblets»,
Κ 7 - Κ 19, Κ 25 - Κ 26, Κ 29 - Κ 31 καί μικρά ήμισφαιρικά κύπελλα, Κ 3 - Κ 6,
Κ 32), (β) σέ μιά μικρότερη όμάδα άγγείων μεγαλύτερης χωρητικότητας, τά όποια
είχαν πιθανώς τή χρήση σερβιρίσματος τών ποτών (κρατήρες, Κ 24, Κ 33 - Κ 34)
ή τού φαγητού (μεγάλη, βαθιά φιάλη, Κ 20), (γ) σέ μιά τρίτη όμάδα άποθηκευ-
τικοϋ χαρακτήρα πού παραπέμπει σέ πρακτικές συλλογικής κατανάλωσης ύγρών
ή στερεών ούσιών, όπως άμφορεις ή ύδρίες (Κ 1 - Κ 2) και κυρίως άποθηκευτικοί
πίθοι (Κ 35 - Κ 37), καί (δ) σέ μιά όμάδα μαγειρικής κεραμικής, ή όποία έχει έκτεθεΐ
στή φωτιά γιά τήν παρασκευή γευμάτων, όπως χύτρες (Κ 38 - Κ 41).

Οί τέσσερις αύτές κεραμικές ομάδες άνήκουν στις κατηγορίες πόσης,
σερβιρίσματος, άποθήκευσης και μαγειρέματος καί είναι πολύ πιθανόν σέ
ένδοκοινοτικό έπίπεδο νά σχετίζονταν μέ συλλογικές δραστηριότητες έορτα-
στικοϋ χαρακτήρα, όπως γιά παράδειγμα νά είχαν χρησιμοποιηθεί σέ μεγάλα
κοινοτικά γεύματα. Άπό τή στιγμή μάλιστα πού εΐναι γενικώς άποδεκτό ότι
ό κύριος σκοπός τών κοινοτικών γευμάτων έορταστικοϋ χαρακτήρα είναι ή
ένδυνάμωση τής άλληλεγγύης τής κοινότητας καί άκολούθως ή διαμόρφωση
κοινής πολιτισμικής ταυτότητας στά μέλη της1871 καί άπό τή στιγμή πού ή

1871. Ειδικά για τήν ύστερη έποχή τοϋ Χαλκοϋ σέ ήπειρωτική 'Ελλάδα, Κρήτη καί Κύπρο
βλ. Wright, ο.π. (σημ. 411), σ. 134-136- Ε. Borgna, Aegean Feasting: A Minoan Perspective,
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ίδρυση τών Άλών Άραφηνίδων φαίνεται νά έλαβε χώρα τήν περίοδο 1, δηλαδή
κατά τήν έποχή τών Λακκοειδών Τάφων και τήν πρώιμη μυκηναϊκή έποχή, δέν
θά ήταν άτοπο νά ύποθέσουμε δτι ή κεραμική πού βρέθηκε στήν περιοχή τού
μεγάλου ναού άπηχει δραστηριότητες έορταστικοϋ χαρακτήρα σχετιζόμενες
μέ τή διαμόρφωση κάποιου είδους κοινής πολιτισμικής ταυτότητας τών
συμμετεχόντων σέ αύτές.

(2) Παρόμοιοι κεραμικοί τύποι εορταστικού χαρακτήρα μέ αύτούς πού
βρέθηκαν στις Άλές σέ αύτή τήν περίοδο βρέθηκαν έπίσης σέ μεθοριακές
θέσεις τής έποχής τών Λακκοειδών Τάφων και τής πρώιμης μυκηναϊκής έποχής,
όπως τό ίερό τής Αφαίας στήν Αίγινα, πού βρίσκεται στήν κορυφή ένός λόφου,
καϊ ιδιαίτερα σέ μιά άλλη μεθοριακή θέση στήν κορυφή σχεδόν τού Υμητ-
τού. Ή τελευταία θέση εΐναι πολύ δύσκολα προσβάσιμη και γι' αύτό τόν λόγο
ύποθέσαμε ότι ήδη σέ αύτή τήν περίοδο άποτελοΰσε χώρο τέλεσης θρησκευ-
τικών τελετουργιών. Τό γεγονός ότι ή έπιλεγμένη τοποθεσία στις Άλές βρίσκε-
ται στήν περιφέρεια τής Αττικής και έχει έναν ειδικό περιβαλλοντικό-μεθορι-
ακό συσχετισμό (άκριβώς δίπλα στή θάλασσα) μάς κάνει νά πιστεύουμε ότι
τό περιεχόμενο τών άγγείων Κ 1 - Κ 41 θά μπορούσε έπίσης νά είχε χρησι-
μοποιηθεί σέ μιά διαδικασία έπικοινωνίας άνάμεσα στήν κοσμική και τήν ιερή
σφαίρα, θά μπορούσε δηλαδή νά είχε χρησιμοποιηθεί ώς προσφορά σέ μιά ύπε-
ρανθρώπινη δύναμη.

(3) Τέλος, σίγουρα δέν μπορεί νά εΐναι τυχαίο τό γεγονός ότι τά τρία με-
γαλύτερα ιερά Αρτέμιδος τής ιστορικής περιόδου, τά ιερά τής Αρτέμιδος Μου-
νιχίας στόν Πειραιά, τής Αρτέμιδος Βραυρωνίας στή Βραυρώνα και τής Αρτέμιδος
Ταυροπόλου στις Άλές Άραφηνίδες κατά τήν έποχή τών Λακκοειδών Τάφων πα-
ρουσιάζουν τό άκόλουθο κοινό μοντέλο:

α) Είναι παραλιακά, δηλαδή βρίσκονται στήν περιφέρεια τής Αττικής, β) Βρί-
σκονται στήν άκρη μιάς πεδιάδας, γ) Και οί τρεις θέσεις ιδρύονται ή τουλάχι-
στον γίνονται σημαντικές ξαφνικά κατά τήν έποχή τών Λακκοειδών Τάφων, τήν
περίοδο δηλαδή πού στήν ήπειρωτική 'Ελλάδα γεννιέται ένα νέο κοινωνικό σύ-
στημα. δ) "Ενας σημαντικός άριθμός άγγείων άπό αύτές τις θέσεις φαίνεται ότι
εΐχε κατασκευαστεί στήν Λϊγινα1872.

Hesperia 73, 2004, σ. 262 σημ. 67, σ. 266 σημ. 92· L. Steel, A Goodly Feast ... A Cup of Mellow
Wine: Feasting in Bronze Age Cyprus, Hesperia, 73,2004, σ. 282-283.

1872. Εισαγωγές άπό τήν Αίγινα: Τοποθεσία ίεροϋ Αρτέμιδος Ταυροπόλου: Κ 2,
Κ 33, Κ 41. Τοποθεσία ίεροϋ Αρτέμιδος Βραυρωνίας (Ακρόπολη): Κ. Kalogeropoulos,
Middle Helladic Human Activity in Eastern Attica. The Case of Brauron, σέ: A. Philippa-Touchais -
G. Touchais et al. (έπιμ.), Mesohelladika. La Grèce continentale au Bronze Moyen. Actes du colloque
international organisé par l'École française d'Athènes, en collaboration avec l'American School
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Τήν ϊδια χρονική περίοδο στήν Άττική κάνουν τήν έμφάνισή τους νέοι
οικισμοί, όπως τό Κιάφα Θίτι1873, πιθανώς ή Βραυρώνα1874, ό Άγιος Νικό-
λαος Αναβύσσου1875, ή 'Ελευσίνα1876 καϊ τό Πάνακτον1877, ένώ άλλες θέσεις,
όπως ό Θορικός1878, άποκτούν μεγάλη σημασία. Τά δεδομένα αύτά ύποδηλώ-
νουν αύξηση τοϋ πληθυσμού στήν Άττική κατά τήν περίοδο αύτή. Δέν είναι
άπίθανο κατά τή διάρκεια αύτής τής περιόδου κάποιες κοινότητες τής Άττικής
νά θέσπισαν τελετουργίες σέ αύτές τις παράκτιες/μεθοριακές θέσεις, στήν
προσπάθειά τους νά διασφαλίσουν τήν έπιβίωση τών νέων οικισμών μέσω
τής ίδρυσης «μεθοριακών» ίερών, σύμφωνα μέ τό νόημα πού έχει δώσει στήν
έννοια ό François de Polignac1879. Τά ιερά αύτά θά λειτουργούσαν ώς θεμελιακοί
λίθοι αύτών τών νέων κοινοτήτων, οριοθετώντας τον κοινωνικό τους χώρο (σέ
αύτή τή λειτουργία συμβάλλει ή περιφερειακότητα, δηλαδή ή θέση τους στήν
άκρη τών πεδιάδων) καί θά έγγυώνταν τή συνοχή τής έκάστοτε κοινότητας. Ή
έμφάνιση τών πρώτων ίερών στήν Άττική θά μπορούσε νά συσχετιστεί μέ τήν
κοινωνικοπολιτική άλλαγή πού έλαβε χώρα στήν Άττική αύτήν τήν περίοδο καί
πιθανώς προκλήθηκε άπό τό αίγινήτικο έμπόριο καί τήν οικονομική ύπεροχή
τής Αίγινας1880, ή όποία πιθανότατα ήταν αύτή πού έφερε σέ έπαφή (όπως μάς
δείχνουν οί περιπτώσεις τών άκροπόλεων τής Αθήνας, τής Βραυρώνας καί τής
'Ελευσίνας) τήν άρχουσα τάξη τής Άττικής μέ θρησκευτικές τελετουργίες μινω-
ικής προέλευσης.

of Classical Studies at Athens et le Netherlands Institute in Athens, Athènes, 8-12 mars 2006, BCH
Suppl. 52, Αθήνα 2010, είκ. 3a, 5a-d, 6a-b, πλήθος αίγινήτικων αγγείων διαφόρων σχημάτων καί κα-
τηγοριών. Τοποθεσία ίεροϋ Αρτέμιδος Μουνιχίας: Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 65,129
άρ. Κα 5 πίν. 26α.

1873. Kiapha Thiti 112.

1874. Kalogeropoulos, δ.π. (σημ. 1872).

1875. Μ. Οικονομακοτ, Μεσοελλαδικές θέσεις στή Λαυρεωτική καί τή νοτιοανατολική
Αττική, σέ: Philippa-Touchais - Touchais et al. (έπιμ.), δ.π. (σημ. 1872), σ. 238 είκ. 9.

1876. Στήν Ελευσίνα ή νέα έποχή δηλώνεται άπό τήν 'ίδρυση τοϋ Δυτικοΰ Νεκροταφείου
κατά τήν περίοδο τών Λακκοειδών Τάφων, καθώς και άπό τήν πολύ μεγάλη έπέκταση τοϋ οίκι-
σμοΰ πού μαρτυρεϊται τήν 'ίδια περίοδο, βλ. Ν. Papadimitriou, Built Chamber Tombs of Middle
and Late Bronze Age Date in Mainland Greece and the Islands, BAR-IS, 925, Oxford 2001, σ. 90·
Toy Ιδιου, Attica in the Middle Helladic Period, σέ: Philippa-Touchais - Touchais et al. (έπιμ.),
δ. π. (σημ. 1872), σ. 248 σημ. 30.

1877. Mark Munn, προσωπική έπικοινωνία.

1878. Papadimitriou, δ.π. (σημ. 1876) [2001], σ. 98-99.

1879. Polignac, Γέννηση, σ. 62-72.

1880. Rutter, δ.π. (σημ. 531), σ. 145 γιά τό φαινόμενο σέ ολόκληρη τήν ηπειρωτική 'Ελλάδα.
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Τα άγγεΐα πού βρέθηκαν στις Άλές, τά όποια χρονολογούνται στό διάστημα
άνάμεσα στήν άρχή τής μυκηναϊκής άνακτορικής περιόδου (περ. 1375 π.Χ.)
και τό τέλος τής πρώιμης έποχής τού Σιδήρου (περ. 720/700 π.Χ.), είναι μικρής
ποσότητας. Ώστόσο άξίζει νά τονίσουμε ότι και τά άγγεΐα αύτά άκολουθοϋν
ένα σταθερό μοντέλο: ύποδηλώνουν τή συνεχιζόμενη σημασία τών κοινοτικών
γευμάτων έορταστικού χαρακτήρα στήν περιοχή, και ιδιαίτερα τής οινοποσίας.
Ό έντυπωσιακά διακοσμημένος κρατήρας Κ 43, γιά παράδειγμα, ό όποιος
χρονολογείται στήν περίοδο τών μυκηναϊκών άνακτόρων, εΐναι ένα σχήμα
μεγάλου μεγέθους και συνεπώς μεγάλης χωρητικότητας και σχετίζεται μέ τή
μίξη τοϋ κρασιού μέ τό νερό. Στο σημείο αύτό άς άναφερθεΐ ότι ένας παρόμοιος
κρατήρας βρέθηκε στον λατρευτικό χώρο στήν κορυφή τοϋ Υμηττού.

Ή λατρευτική περίοδος 3 (ΥΕ ΙΙΙΓ, περ. 12ος αί. π.Χ.), ή όποία εΐναι ή
περίοδος πού άκολουθεΐ μετά τις καταστροφές τών μυκηναϊκών άνακτόρων στήν
ήπειρωτική 'Ελλάδα, παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά. Τά άναγνωρίσιμα
άγγεΐα αύτής τής περιόδου δείχνουν έκ νέου μιά καθαρή προτίμηση γιά τά
άνοιχτά σχήματα. Ή παρουσία σκύφων (Κ 54 - Κ 55), κρατήρων (Κ 52 - Κ 53),
μιάς άρύταινας (Κ 50) και μιάς λεκάνης (Κ 56) συσχετίζουν τή θέση ιδιαίτερα μέ
τήν ΥΕ ΙΙΙΓ φάση τοϋ ίεροϋ στο Καλαπόδι. Παρεμφερή χαρακτήρα έχουν τέλος,
τά λίγα άναγνωρίσιμα θραύσματα άγγείων άπό τις Άλές πού χρονολογούνται
στήν πρώιμη έποχή τοϋ Σιδήρου (λατρευτική περίοδος 4). Πρόκειται κυρίως γιά
σκύφους/κανθάρους (Κ 62) και κρατήρες (Κ 60 - Κ 61), σχήματα πού έχουν καλές
άντιστοιχίες στό ίερό στόν Υμηττό.

Βέβαιη λατρευτική λειτουργία εΐχε πάντως ό χώρος τοϋ μεγάλου ναοϋ τοΰ
ίεροϋ τής Ταυροπόλου κατά τή διάρκεια τής πρώιμης άρχαϊκής έποχής (περί-
οδος 5). Τό μεγαλύτερο τμήμα τών εύρημάτων τού ιερού πού μπορούν νά
χρονολογηθούν σέ αύτή τήν περίοδο εΐναι συμβολικά άφιερώματα χειροποί-
ητων άνθρωπόμορφων ειδωλίων καί ειδωλίων άλογων στή θεότητα. Μέ τά
εύρήματα αύτά, σύμβολα ένός θρησκευτικού τελετουργικού τών άναθετών,
φαίνεται νά έντοπίζεται μιά σημαντική πτυχή τής λατρείας τής θεότητας κατά
τήν περίοδο 5. Τά άναθήματα αύτά άποτελοϋν τό «λαϊτμοτίφ» τών γυναι-
κείων ιερών αύτής τής περιόδου, όπως, γιά παράδειγμα, τών ιερών τής Αρτέ-
μιδος Βραυρωνίας καί Μουνιχίας, τών ιερών τής Αθηνάς Νίκης, Παλληνίδος
καί Σουνιάδος, τής Δήμητρας καί τής Κόρης στήν 'Ελευσίνα, τής Νύμφης στή
νότια κλιτύ τής Άκρόπολης καί τής Νεμέσεως στόν Ραμνούντα. Ή ξαφνική
έμφάνιση ένός τεράστιου άριθμοϋ άναθηματικών ειδωλίων άπό πηλό σέ αύτή
τήν περίοδο, πού παριστάνουν στήν πλειονότητά τους λατρευτές, άποτελεΐ
ρήξη πρός τις συνήθειες τών προηγούμενων περιόδων καί πρέπει ϊσως νά
κατανοηθεί ώς άποτέλεσμα τών νέων πολιτικών δομών πού παγιώθηκαν στήν



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

517

Αττική στα τέλη τοϋ 8ου και στις άρχές τοϋ 7ου αί. π.Χ.1881 Δυσερμήνευτη είναι
ή παρουσία τών ειδωλίων τών άλογων. Θά μπορούσαν νά κατανοηθοϋν στό
πλαίσιο τέλεσης άρματοδρομιών, πομπών άρμάτων ή άκόμα καί στό πλαίσιο
τοϋ πολέμου, σέ καμία περίπτωση όμως δέν φαίνεται νά άποτελοϋσαν ύποκα-
τάστατα θυσιαστήριων ζώων. Στήν περίοδο 5 χρονολογούνται έπίσης δραστη-
ριότητες πού σχετίζονται μέ τήν παραγωγή ύφασμάτων και γενικότερα μέ τήν
καθημερινή ζωή τών γυναικών. Αναθέσεις ύφασμάτων δέν φαίνεται νά άποτε-
λοϋν νεωτερισμό τοϋ 7ου αί. γιά τά ιερά τής Αρτέμιδος στήν Αττική, άφοϋ
χάλκινες πόρπες διαφορετικών τύπων, ύπολείμματα δηλαδή άναθηματικών
ύφασμάτων, είναι γνωστά άπό τό ίερό τής Αρτέμιδος Μουνιχίας ήδη άπό τήν
πρώιμη έποχή τού Σιδήρου1882.

Κατάλοιπα οικοδομήματων πού νά σχετίζονται μέ τή λατρεία δέν μπορούν
νά τεκμηριωθούν άρχαιολογικά σέ αύτή τήν περίοδο, μέ έξαίρεση τά θραύ-
σματα λακωνικών κεραμίδων (Α 22 - Α 39), πού θά μπορούσαν, ένδεχομένως,
νά χρονολογηθούν στήν πρώιμη άρχαϊκή έποχή. Θεωρητικά οί λατρευτικές
δραστηριότητες θά μπορούσαν νά λάμβαναν χώρα σέ ύπαίθριο χώρο, ϊσως
μπροστά σέ κάποιον βωμό. Σχετικά μέ τή μορφή τών τελετουργιών, γνωρίζουμε
μόνο ότι τελούνταν χοές μέ άρωματικά έλαια (κορινθιακοί άρύβαλλοι), άφιε-
ρώνονταν άντικείμενα προσωπικού χαρακτήρα τοϋ άναθέτη (σφραγίδες νη-
σιωτικού τύπου) καί ότι ή λατρεία λάμβανε χώρα καί τή νύχτα (λυχνάρια).

Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή διακόσμηση τών σφαιρικών κορινθιακών άρυβάλλων
συνίσταται κυρίως σέ παραστάσεις οπλιτών σέ σχηματισμό φάλαγγας. "Ισως πρό-
κειται γιά άπεικονίσεις δημόσιων/κοινοτικών έορτασμών πολεμικού χαρακτήρα.

Ή παρουσία πίθων σέ αύτήν τήν περίοδο, προφανώς γιά τήν άποθήκευση
άγροτικών προϊόντων, όπως εΐναι τό κρασί, παραπέμπει έπίσης περισσότερο σέ
κοινοτικούς έορτασμούς και λιγότερο σέ άτομικές έπισκέψεις στο ίερό. Τά λίγα
θραύσματα άγγείων πόσης (σκύφοι Κ 72 - Κ 73) ύποδηλώνουν ότι ή πρακτική
τής οινοποσίας συνεχίστηκε καί σέ αύτήν τήν περίοδο.

Κατά τή διάρκεια τής ύστερης άρχαϊκής/πρώιμης κλασικής έποχής (περίοδος
6) τό έθιμο τής άνάθεσης πήλινων ειδωλίων συνεχίστηκε μέν, άλλαξε όμως τόσο
ή τεχνική τής κατασκευής τους όσο καί τό θεματολόγιο. Ό παλαιότερος χειροποί-
ητος τύπος φαίνεται ότι δέν χρησιμοποιούνταν πλέον. Τώρα έμφανίζονται καθιστές
γυναικείες μορφές πού κατασκευάζονται στερεότυπα σέ μήτρες. Πρόκειται γιά έναν

1881. R. Osborne, A Crisis in Archaeological History? The Seventh Century BC in Attika,
BSA, 84,1989, σ. 297 κ.έ.· Kistler, ο.π. (σημ. 1802).

1882. Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 169 άρ. κατ. M 3 - M 5 είκ. 13.
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τύπο ειδωλίων πού, δπως καί ό προηγούμενος τής περιόδου 5, χαρακτηρίζει τήν
εικόνα τής λατρείας τών γυναικείων θεοτήτων τής έποχής.

Στήν περίοδο αύτή κυριαρχούν αναθηματικές πρακτικές πού σχετίζονται
μέ άναθέσεις γυναικών, καί 'ιδιαίτερα γυναικών νεαρής ήλικίας. Σέ αύτές άνή-
κουν τά καθιστά γυναικεία ειδώλια, οί χάλκινοι καθρέφτες, οί κρατηρίσκοι καί
ή πρακτική τής άνάθεσης λουτροφόρων, άγγείων πού χρησιμοποιούνταν γιά τά
γαμήλια λουτρά. Ή θεότητα πού λατρευόταν στο ίερό κατά τήν περίοδο 6 φαί-
νεται ότι εΐχε ύπό τήν προστασία της τή διαδικασία τής (κοινωνικής) ώρίμασης
τών κοριτσιών (γάμος).

Στήν περίοδο αύτή παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση στήν κατανάλωση
άλκοολούχων ποτών καί ξηρής τροφής στό ίερό. Οί μεγάλες ποσότητες άγγεί-
ων πόσεως κρασιού, σερβιρίσματος φαγητού, άποθήκευσης, καθώς καί μαγει-
ρικών σκευών, άφήνουν νά έννοηθεΐ ότι ή συμμετοχή σέ ένα είδος συμποσίου,
κοινωνικής πρακτικής πού στό μεγαλύτερο μέρος τοϋ 6ου αί. π.Χ. (τουλάχι-
στον) άποτελούσε τελετουργία τής άνδρικής άριστοκρατίας τής Αττικής, πρέ-
πει νά είχε κεντρική σημασία σέ αύτή τήν περίοδο.

Προς τό τέλος τής περιόδου έμφανίζονται οί παλαιότερες ένδείξεις γιά
τό ότι ή λατρεία στο ίερό τών Άλών Άραφηνίδων χρησιμοποιήθηκε άπό τήν
πόλη τών Αθηνών γιά λόγους αύτοπροβολής. Πρόκειται γιά τά διακοσμημένα
άρχιτεκτονικά πήλινα κεραμίδια τής στέγης, τά όποια χρονολογούνται στήν
περίοδο άμέσως μετά τούς περσικούς πολέμους καί έχουν άκριβή παράλληλα
σέ ναούς πού οικοδομήθηκαν στήν άθηναϊκή Ακρόπολη. Άνήκουν προφανώς σέ
έναν άγνωστο προκάτοχο τοϋ ναοϋ, τά θεμέλια τοϋ όποιου είναι σήμερα όρατά
στή Λούτσα.

Ή ένσωμάτωση νεαρών γυναικών καί άνδρών στήν κοινωνία, ή όποία παρατη-
ρήθηκε, μπορεί έπίσης νά άναγνωσθεΐ στήν τραγωδία τοΰ Εύριπίδη 'Ιφιγένεια ή έν
Ταύροις. Τό έργο γράφτηκε μέν στά 414/413 π.Χ., τήν περίοδο δηλαδή τής κρατικής
παρέμβασης τής Αθήνας, τό μεγαλύτερο όμως τμήμα τοϋ έργου, πού άποτελεΐ καί
τήν ιστορική άφήγηση, έχει άναδρομική ισχύ καί περιγράφει τις δοκιμασίες
τοϋ 'Ορέστη καί τοϋ Πυλάδη, καθώς καί τήν τραγική μοίρα τής 'Ιφιγένειας στήν
Ταυρίδα. Αύτές οί δοκιμασίες φαίνεται ότι έλαβαν χώρα στήν άμέσως προηγούμενη
περίοδο, δηλαδή κατά τήν ύστερη άρχαϊκή/πρώιμη κλασική (περίοδος 6). Κατά τή
διάρκεια αύτής τής περιόδου δέν είναι ή Άρτεμις Ταυροπόλος καί ή Αθηνά, άλλά ή
Άρτεμις τών Ταύρων ή όποία έπιβλέπει τις μυήσεις τών κοριτσιών καί τών άγοριών.

Στήν περίπτωση τών άγοριών:

"Υστερα άπό τήν προσφορά τής κόμης τοϋ νεαρού άριστοκράτη 'Ορέστη, πού
έκπροσωπει τό πρότυπο τοϋ άνυμφου νέου άντρα (ίσως κατά τή διάρκεια τοϋ
κουρείου στά Άπατούρια), ό 'Ορέστης συμβολικά έγκαταλείπει τήν παιδική ήλι-
κία καί εισέρχεται στο στάδιο τών δοκιμασιών καί τής έκπαίδευσης μέ στόχο νά
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γίνει πολεμιστής καί πολίτης. Ή περίοδος τής στρατιωτικής εκπαίδευσης περι-
λαμβάνει περιπλανήσεις σέ στεριά καί θάλασσα, έξορία σέ μιά έσχατιά, καθώς καί
δραστηριότητες τών υποψήφιων πολεμιστών/όπλιτών, όπως τό νά κρύβονται τήν
ήμέρα καί νά τολμούν τή νύχτα καί νά κυνηγούν όντας οπλισμένοι μόνο μέ ένα
ξίφος. Υπάρχει μιά σαφής ομοιότητα μέ τόν λακωνικό θεσμό τής κρυπτείας, τής
γνωστής πολεμικής έκπαίδευσης πού λάμβανε χώρα στή Σπάρτη.

'Ολοκληρώνοντας τις δοκιμασίες τους καί έπιστρέφοντας στήν πόλη οί νέοι
άνδρες 'Ορέστης καί Πυλάδης λαμβάνουν τά όπλα τους (λόγχη). Ό Πυλάδης
γίνεται ολοκληρωμένο μέλος τής κοινωνίας νυμφευόμενος τήν 'Ηλέκτρα. Ό
'Ορέστης πρέπει πρώτα νά ένσωματωθεί στήν έορταστική κοινότητα τής πόλης
καί γι' αύτό τόν λόγο έμφανίζεται άπό τόν Εύριπίδη ώς μυθικός ιδρυτής τοϋ
διαγωνισμού τών Χοών κατά τή δεύτερη μέρα τών Ανθεστηρίων. Μέ τον άγώνα
αύτό ό 'Ορέστης ξεκινά τή διαδικασία ένσωμάτωσης στήν άθηναϊκή κοινωνία.
Τό πλήθος τών θραυσμάτων άγγείων οινοποσίας αύτής τής περιόδου έρχεται σέ
άντιστοιχία μέ τά λεγόμενα τοϋ Εύριπίδη. Ή ένσωμάτωση ολοκληρώνεται μέ μιά
τελετουργία μύησης ή όποία άποτελεΐται άπό δύο τμήματα: τό πρώτο μέρος άπό
μία τελετουργία έξαγνισμού, ή όποία τελούνταν στή θάλασσα, πράγμα πού δίνει
έπίσης μιά πιθανή έξήγηση γιά τήν έπιλογή τοϋ ίεροϋ χώρου τής Ταυροπόλου
άκριβώς δίπλα στή θάλασσα- τό δεύτερο μέρος άπό μία θεατρικού χαρακτήρα
άνθρωποθυσία ένός νεαρού άντρα πού μέ συμβολικό τρόπο σηματοδοτεί τό
τέλος τής φάσης τών δοκιμασιών καί τήν εισαγωγή του στήν ένήλικη ζωή.

Στήν περίπτωση τών κοριτσιών, έμφαση δόθηκε στο έργο στούς κυκλικούς
χορούς τών παρθένων καί στήν έννοια τής γέννησης τών παιδιών. Καί αύτός
ό χαρακτήρας τής λατρείας τής θεότητας βρίσκει τό άρχαιολογικό του παράλ-
ληλο στο προαναφερθέν άναθηματικό ύλικό πού σχετίζεται μέ γυναίκες νεαρής
ήλικίας.

Ή παρουσία ένός έρυθρόμορφου έπινήτρου στήν ώριμη κλασική έποχή (πε-
ρίοδος 7) ύποδηλώνει ότι γυναικεία άναθήματα πού σχετίζονταν μέ τήν παρα-
γωγή ύφασμάτων συνέχιζαν νά άφιερώνονται στο ίερό. Τά πιο σημαντικά εύρή-
ματα όμως είναι τώρα τά άγγεΐα συμποτικού χαρακτήρα, όπως κύλικες χωρίς
ψηλό στέλεχος, μόνωτες φιάλες, φιάλες τύπου Boisai, κυλικοειδεΐς σκύφοι καί
κρατήρες. Σέ αύτή τή λατρευτική περίοδο άνήκουν πιθανώς τά όρατά σήμερα
θεμέλια τοϋ ναοϋ τής Ταυροπόλου, τά όποια έμφανίζουν τή σπάνια άναλογία
τοϋ πλάτους πρός τό μήκος εύθυντηρίας 2:3, έναν έσωτερικό χώρο (άδυτο) στά
δυτικά του καί κατασκευαστικά στοιχεία όπως τον κορυφαίο καλυπτήρα Α 15,
πού είναι πανομοιότυπα μέ αύτά τής πειόσχημης στοάς τής Βραυρώνας καί
χρονολογούν τό κτίσμα στά τέλη τοϋ 5ου αί. π. Χ.
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Άπό τή στιγμή πού ό Εύριπίδης έγραψε τήν τραγωδία του τήν περίοδο πού
αντιστοιχεί μέ τή λατρευτική περίοδο 7, μπορούμε νά θεωρήσουμε τόν λόγο
τής Αθηνάς μέ τήν εισαγωγή τών νέων τελετουργιών στο τέλος τού έργου ώς
τό ιστορικό παρόν. Για τήν έρμηνεία τής παρέμβασης τής Αθηνάς δύο ση-
μεία έχουν, κατά τή γνώμη μας, μεγάλη σημασία:

Πρώτον, ή πρακτική τοϋ σημαδέματος τοϋ λαιμού ένός άντρα μέ ξίφος ώστε
νά χυθεί λίγο αίμα πρέπει νά ειδωθεί στή συνάφεια τοϋ συνολικού έργου καί ώς
έκ τούτου νά κατανοηθεί ώς περιγραφή μιάς συμβολικής πρακτικής, πού σημα-
τοδοτεί τή βίαιη παύση τής έφηβείας κάι τό ξεκίνημα τής άνδρικής ήλικίας. Μέ
άλλα λόγια ό Εύριπίδης περιγράφει μιά μυητική τελετουργία.

Δεύτερον, στόν λόγο της ή Αθηνά, ή όποία έκπροσωπεΐ τήν πόλη τής
Αθήνας, συσχετίζει τή νέα μυητική τελετουργία μέ τήν πόλη, δηλαδή μέ τό
άθηναϊκό κράτος. Μέχρι τότε οί τελετουργίες τελούνταν ύπό τήν έπίβλεψη
τής Αρτέμιδος τής Ταυρίδος και τής ίέρειάς της 'Ιφιγένειας. Τοϋτο
σημαίνει ότι ή Αθηνά παρέλαβε τό προνόμιο τής τέλεσης μυήσεων άπό
μιά άριστοκρατική φρατρία πού ήταν ύπεύθυνη γι' αύτές μέχρι τότε καί
τό παρέδωσε στό άθηναϊκό κράτος. Πράττοντας αύτό μετασχημάτισε τήν
άριστοκρατική Άρτεμη τής Ταυρίδος σέ μιά πιό δημοκρατική Άρτεμη
Ταυροπόλο. Δημοκρατική έπειδή δικαίωμα (καί ύποχρέωση) συμμετοχής
στις μυήσεις αύτές εΐχαν όλα τά μέλη τής πόλης-κράτους καί όχι μόνο τά μέλη
ένός γένους ή μιάς φρατρίας. Αύτός ό μετασχηματισμός τής θεότητας έχει, κατά
τή γνώμη μας, μεγάλη ιστορική σημασία και πρέπει πιθανώς νά κατανοηθεί
ώς ποιητική έκδοχή τής διακήρυξης τής θεσμοθέτησης τής έκπαίδευσης τών
έφήβων, καϊ ιδιαίτερα τών άρρένων.

Ό μετασχηματισμός τοϋ ίεροϋ πρός τήν κατεύθυνση τής άπόκτησης ένός πε-
ρισσότερο στρατιωτικοϋ-έκπαιδευτικοϋ χαρακτήρα, ό όποιος καθορίστηκε άπό
τό άθηναϊκό κράτος, μαρτυρεϊται στή λατρευτική περίοδο 8 (ύστερη κλασική καϊ
πρώιμη έλληνιστική έποχή) τόσο άρχαιολογικά όσο καί έπιγραφικά. Πέρα άπό
τά άγγεία συμποτικού χαρακτήρα (ιδιαίτερα τοϋ νεοεισαχθέντος σχήματος τοϋ
κανθάρου) πρωτοεμφανίζονται νομίσματα. 'Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει
ή έμφάνιση ένός άθηναϊκοϋ άσημένιου διωβόλου, πού εϊτε ώς θεωρικόν εϊτε ώς
έκκλησιαστικον ύποδηλώνει τήν έπιρροή τού άθηναϊκοϋ κράτους στή θρησκευ-
τική ζωή τοϋ ίεροΰ.

Σημαντικές είναι έπίσης οί άναθέσεις πού δηλώνουν άθλητική ύπεροχή καϊ
νίκη σέ άγώνες όπως οί παναθηναϊκοί άμφορεΐς. Αύτό τό άγωνιστικό πνεύμα
μπορεί έπίσης νά ειδωθεί σέ ένα ψήφισμα πού κάνει λόγο γιά πυρρίχιο χορό,
έναν ένοπλο δηλαδή χορό πού χορευόταν κυρίως άπό νεαρούς άνδρες κατά τή
διάρκεια τής τέλεσης τών Ταυροπολίων. Στόχος αύτοΰ τοΰ χοροΰ ήταν ή έξοικεί-
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ωση τών νεαρών άνδρών μέ τα δπλα και ή δημιουργία ένός έκπαιδευμένου σώ-
ματος (άντρών) πού θά μπορούσε νά προστατεύσει τήν πόλη. Αύτό πάλι μάς δεί-
χνει ότι κατά τόν 4ο αί. π.Χ. ή Ταυροπόλος είχε μιά πολεμική έννοιολογική άπό-
χρωση. Ύπό τήν προστασία της νέοι άντρες μυούνταν στήν τέχνη τού πολέμου.

Αξίζει νά σημειωθεί ότι τό ϊδιο φαινόμενο παρατηρείται τήν έποχή αύτή και
στο ίερό τής Αρτέμιδος Μουνιχίας. Ένα άποσπασματικό ψήφισμα άπό τό ίερό τής
Μουνιχίας σώζει τις έκφράσεις έν τοις δπλοις καϊ παιδεύονται, πράγμα πού οδηγεί
στό συμπέρασμα ότι τό ψήφισμα άφορούσε θέματα των Αθηναίων έφήβων1883.

Ελλείψει στοιχείων είναι άγνωστο άν στο ίερό τής Ταυροπόλου άνετίθεντο
έρυθρόμορφοι λέβητες γαμικοί, άγγεια παρόμοια στή λειτουργία τους μέ αύτήν
τής λουτροφόρου, όπως συνέβαινε κατά κόρον στά άλλα ιερά τής Αρτέμιδος
στή Βραυρώνα1884 καί στή Μουνιχία1885. Πάντως ή άναφορά τών 'Επιτρεπόντων
τού Μενάνδρου σέ παννυχίδα μέ τέλεση κυκλικού χορού άπό παρθένους κατά
τή διάρκεια τών Ταυροπολίων ύποδηλώνει ότι ή έκπαίδευση τών κοριτσιών στό
ίερό τής Ταυροπόλου πρέπει νά ειχε καί κατά τή λατρευτική περίοδο 8 κάποια
σημασία.

Δύο κατηγορίες εύρημάτων κυριαρχούν κατά τή διάρκεια τών λατρευτικών
περιόδων 9 (μέση έλληνιστική) καϊ 10 (ύστερη έλληνιστική έποχή): άγγεια
συμποτικού χαρακτήρα καί νομίσματα. Στήν περίοδο 10 τό σχήμα τού λεγό-
μενου μεγαρικοΰ σκύφου καϊ οί λάγυνοι έχουν πλέον πλήρως άντικαταστήσει
τόν κάνθαρο, άλλά αύτή είναι μιά άλλαγή πού άφορά τή μόδα τής έποχής καί
όχι τήν άσκηση τών τελετουργικών δραστηριοτήτων, πού φαίνεται ότι ήταν
κοινές καϊ στις δύο περιόδους καϊ είχαν σχέση κατά πρώτο λόγο μέ τήν πόση
τού κρασιού και κατά δεύτερο λόγο μέ τήν κατανάλωση γευμάτων. Λείπουν
πάντως έκεΐνα τά στοιχεία πού θά συνέδεαν τή λατρεία στό ίερό κατά τή διάρ-
κεια τών περιόδων 9 και 10 μέ τόν στρατιωτικό/έκπαιδευτικό χαρακτήρα τών
περιόδων 7 καϊ 8.

Τά εύρήματα τής περιόδου 11 (ρωμαϊκή έποχή) δέν σχετίζονται ξεκάθαρα μέ
λατρευτικές πρακτικές. "Ενα νόμισμα τής έποχής τού Αύγούστου ύποδηλώνει
πάντως ότι τουλάχιστον κατά τήν άρχή τής περιόδου 11 τό ίερό τής Ταυρο-
πόλου βρισκόταν άκόμη σέ λειτουργία.

1883. Αύτόθι, σ. 182 άρ. ΕΠ 8 πίν. 50α.

1884. L. Kahil, Mythological Repertoire of Brauron, σέ: W. G. Moon (έπιμ.), Ancient Greek
Art and Iconography, Madison Wise. 1983, σ. 240 είκ. 15 άρ. 15.

1885. Palaiokrassa, Neue Befunde, Nr. 130· Παλαιοκραιςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 67, 134-137
άρ. Κα 26-37.
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Συνοψίζοντας τις σημαντικότερες παρατηρήσεις μας για τήν έξέλιξη τής λα-
τρείας στό ίερό τής Αρτέμιδος Ταυροπόλου στις Άλές Άραφηνίδες μπορούμε
νά διαπιστώσουμε τά έξής:

1) Ή περιοχή τοϋ μεγάλου ναοϋ τοϋ ίεροϋ τής Ταυροπόλου άπέκτησε ξαφ-
νικά σημασία τήν έποχή τών Άακκοειδών Τάφων ώς χώρος συγκέντρωσης καί
τέλεσης τελετουργικών γευμάτων άπό τά μέλη τής τοπικής κοινότητας, μέ πι-
θανό στόχο τή διαμόρφωση ένιαίας πολιτισμικής ταυτότητας.

2) Παρ' όλες τις άλλαγές στήν πολιτική δομή τής Αττικής, οί τελετουργίες
στό ίερό, όπως τουλάχιστον μποροϋν νά άποκωδικοποιηθοϋν άπό τήν άνάλυση
τών άρχαιολογικών δεδομένων, άκολουθοϋν ένα σταθερό μοντέλο: Σέ κάθε
λατρευτική περίοδο έχουμε άγγεΐα πού σχετίζονται κατά πρώτο λόγο μέ τήν
πόση τοϋ κρασιού καί κατά δεύτερο μέ τήν τέλεση συλλογικών γευμάτων. Τό
γεγονός αύτό ύποστηρίζει τή θεωρία τής συνέχισης τών θρησκευτικών τελε-
τουργιών άπό τήν έποχή τών Άακκοειδών Τάφων μέχρι τή ρωμαϊκή έποχή.

3) Μολονότι ιδρύθηκε δίπλα στή θάλασσα, γιά διάφορους λόγους καί κυ-
ρίως λόγω τής ϊδρυσής του κατά τήν έποχή τών Άακκοειδών Τάφων, τό ίερό
δέν άνήκει στήν κατηγορία τών φυσικών ίερών, όπου άπλοί άνθρωποι, πού
συνδέονταν μέ τή θάλασσα, γιά παράδειγμα ψαράδες, θά προσέγγιζαν τή θε-
ότητα-προστάτιδά τους γιά προσωπικούς/άτομικούς λόγους. Οί μαρτυρίες
άπό τόν 7ο αί. π.Χ. καί μετά άφήνουν νά έννοηθεΐ ότι οί τελετουργίες στό ίερό
ήταν πρωτίστως κοινοτικές καί γιόρταζαν σημαντικά γεγονότα τής ζωής τών
άνθρώπων, κρίσιμα γιά τή συνοχή τής κοινωνίας, όπως μύηση τών άγοριών/
έφήβων στόν ένήλικο βίο τών άντρών, ώρίμαση τών κοριτσιών καί γάμος. Ή
μεγάλη άναλογία συμβατικών καί τυποποιημένων άναθημάτων σέ όλες τις λα-
τρευτικές φάσεις ένισχύει τήν άποψη ότι στό ίερό τελούνταν τελετουργίες κοι-
νοτικού χαρακτήρα.

4) Ή άνάθεση ένδυμάτων ή ύφασμάτων φαίνεται ότι είναι ένα κύριο γνώρι-
σμα τοϋ ίεροϋ στό διάστημα μεταξύ τής περιόδου 5 (πρώιμη άρχαϊκή) καί τής
περιόδου 8 (ύστερη κλασική καί πρώιμη έλληνιστική έποχή).

5) Ex silentio μαρτυρία άποτελεΐ τό γεγονός ότι τά έπιθετικά όπλα, όπως ξίφη καί
λόγχες, πού εΐναι πολύ συνηθισμένα σέ ιερά άνδρικών θεοτήτων, όπως τοϋ Διός1886,

1886. Τούτο ισχύει τόσο σέ περιπτώσεις κρατικών άναθέσεων, όπως γιά παράδειγμα στήν
'Ολυμπία, δσο και σέ περιπτώσεις ιδιωτικών άφιερώσεων. Παραδείγματα: Ίερό Διός στήν
Ολυμπία: Baitinger, ο.π. (σημ. 1564), πίν. 28-34 (λόγχες), πίν. 63-67 (ξίφη)· ίερό Διός στή
Δωδώνη: Karapanos, δ.π. (σημ. 1572), πίν. 57-58· ίερό Διός στό Άφυσσού Σπάρτης:
Η. W. Catling, A Sanctuary of Zeus Messapeus. Excavations at Aphyssou, Tsakona, 1989, BSA,
85, 1990, σ. 29 πίν. 5a (λόγχη)· ίερό Διός στήν Πάρνηθα: Μουσείο Πειραιώς, σ. 91 άρ. 118
(ξίφος).
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τοΰ Απόλλωνος1887 καί τοΰ Ποσειδώνος1888, καθώς καί στα ιερά τής Αθηνάς1889,
άπουσιάζουν έντελώς άπό όλες τίς λατρευτικές φάσεις τοΰ ίεροΰ τής Ταυρο-
πόλου. Άντίθετα πιστοποιείται ή άνάθεση αιχμών βελών, πρακτική πού, όπως
σωστά έχει παρατηρηθεί1890, θά πρέπει νά κατανοηθεί στή συνάφεια τοϋ κυνη-
γιού. Ή εικόνα αύτή είναι συμβατή μέ τήν εικόνα πού έχουμε άπό άλλα ιερά
Αρτέμιδος, όπως γιά παράδειγμα άπό αύτά τής Μουνιχίας1891 καί τής 'Εφέ-
σου1892.

6) Ή κοινωνικοπολιτική λειτουργία τού ίεροϋ μετασχηματίστηκε άρκετές
φορές. Οί άλλαγές αύτές γίνονται άρχαιολογικά αισθητές στίς άρχές τής 1ης,
τής 5ης, τής 6ης καί τής 7ης λατρευτικής περιόδου. Κατά τή διάρκεια τής τελευ-
ταίας άλλαγής, μετά τά μέσα τού 5ου αί. π.Χ., οί θρησκευτικές τελετουργίες
οργανώνονται άπό τό άθηναϊκό κράτος καί ή λατρεία έχει έντονα πολιτικό/
στρατιωτικό χαρακτήρα. Ή άριστοκρατική Άρτεμις τών Ταύρων, ή όποία
μέχρι τά μέσα τοϋ 5ου αί. π.Χ. έπέβλεπε τις μυήσεις τών άγοριών, άντικαθί-

1887. Ίερό Απόλλωνος στις Βάσσες: Κ. Κούρουνιωτης, Τό έν Βάσσαις άρχαιότερον
ιερόν τοϋ Απόλλωνος, ΑΕ 1910, σ. 318 είκ. 38 (λόγχη)· ίερό Απόλλωνος στόν Θέρμο:
Avila, δ.π. (σημ. 1568), σ. 58 άρ. 122-124 πίν. 18, σ. 138 άρ. 947 πίν. 42, άρ. 1056 πίν. 52, άρ. 1065,
1067-1073 πίν. 53 (λόγχες)· ίερό Απόλλωνος στούς Δελφούς: αύτόθι, σ. 54 άρ. 116 πίν. 17,
σ. 140-142 άρ. 954, 963, 969, 996, 998, 999 πίν. 43, πίν. 45, 48 (λόγχες)· ίερό Απόλλωνος
στό Δεσποτικό: Κουραγιος, ο.π. (σημ. 842), σ. 62 είκ. 32. Όπως σημειώθηκε παραπάνω
(σημ. 1599), τά έπιθετικά δπλα πού βρέθηκαν στό ίερό στό Καλαπόδι (βλ. Η.-Ο. Schmitt, Die
Angriffswaffen, σέ: Kalapodi II, σ. 423-551) δέν πρέπει νά θεωρηθοΰν άφιερώματα στήν Άρτεμη
άλλά στόν Απόλλωνα. Έπίσης οί αιχμές δοράτων καί άκοντίων πού βρέθηκαν στό ίερό στή
Ρακίτα (Άνω Μαζαράκι) τής Αχαΐας (βλ. Α. Γκαδολου, Χάλκινα καί σιδερένια δπλα άπό τό ίερό
στό Άνω Μαζαράκι [Ρακίτα] Αχαΐας. Μιά πρώτη παρουσίαση, σέ: Πρακτικά τοϋ Ε' Διεθνούς
Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Άργος-Ναύπλιον, 6-10 Σεπτεμβρίου 1995, Πελοποννησιακό
Παράρτημα 22, II, Αθήναι 1996-1997, σ. 51-61 πίν. 2 είκ. 7-13,15-16) παραπέμπουν σέ συλλατρεία
Αρτέμιδος καί Απόλλωνος, κάτι πού εισηγήθηκε καί ό άνασκαφέας τοΰ ίεροϋ: Μ. Πετροπουλος,
Τρίτη άνασκαφική περίοδος στό Άνω Μαζαράκι (Ρακίτα) Αχαΐας, σέ: Πρακτικά τοϋ Γ' Διεθνούς
Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 1985, II, Πελοποννησιακό
Παράρτημα 13, Αθήναι 1987-1988, σ. 93· πρβ. καί Γκαδολου, δ.π., σ. 52 σημ. 7.

1888. Ίερό Ποσειδώνος στά 'Ίσθμια: Ο. Broneer, Isthmia Excavations, 1952, Hesperia,
22, 1953, σ. 193-194 πίν. 60c· Του Ιδιου, Excavations at Isthmia. Third Campaign, 1955-1956,
Hesperia, 27,1958, σ. 35 πίν. 17c (λόγχες).

1889. Άκρόπολη Αθηνών: Α. De Ridder, Catalogue des bronzes trouvés sur l'acropole d'Athènes,
BÉFAR, 74, Paris 1896, σ. 96-104 άρ. 266-309 είκ. 61-68 (λόγχες), σ. 105-106 άρ. 316-318 (ξίφη)· ίερό
Αθηνάς στό Σούνιο: Σταης, δ.π. (σημ. 1761) (ξίφος)· ίερό Αθηνάς Ίτωνίας στή Φίλια
Θεσσαλίας: Kilian-Dirlmeier, Itonia σ. 8-9 άρ. 9-14 πίν. 3· ίερό Αθηνάς Προναίας στούς
Δελφούς: Avila,δ.π. (σημ. 1568),σ. 141 άρ. 1001,1004 πίν.48 (λόγχες).

1890. Polignac, Γέννηση, σ. 97,244 σημ. 81.

1891. Παλαιοκραςςα, Ίερό Μουνιχίας, σ. 174 άρ. Μ 23-24 είκ. 16.

1892. Klebinder-Gauss, δ.π. (σημ. 1511), σ. 171 άρ. 890-897 πίν. 86.
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σταται άπό τή δημοκρατική Άρτεμη Ταυροπόλο (στήν ούσία ύποχείριο τής
Αθηνάς), μια μετάβαση πού περιγράφεται μέ ποιητικό τρόπο άπό τόν Εύριπίδη
στήν τραγωδία του 'Ιφιγένεια ή έν Τανροις.














