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ευχαριστούμε από καρδιάς. 

Λ.Γ. Μ.-Α. Μ. Α. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ή δημοσίευση των Πρακτικών τοϋ Διεθνούς Επιστημονικοί) Συμποσίου Κέα - Κύθνος: Ιστορία 
και ^Αρχαιολογία, πού διεξήχθη στίς δύο αυτές Κυκλάδες τόν Ιούνιο του 1994, συνεχίζει ένα νέο κύκλο 

τών ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΩΝ αφιερωμένο στην ιστορία τής νησιωτικής Ελλάδος. Ό τόμος αυτός ακολουθεί 

την μονογραφία The Coinage of Keos τής Χαρίκλειας Παπαγεωργιάδου-Μπάνη, ένώ έπονται The 
Inscriptions of Ceos: Epigraphical and Literary Evidence, Prosopography, Historical Commentary τής 

Λίνας Γ. Μενδώνη, καθώς καί τό συλλογικό έργο The Surface Survey of the NE Part of Ceos, πού 

εκδίδεται μέ την επιμέλεια τής ίδιας. "Ετσι τό επιστημονικό πεδίο τών εκδόσεων τοϋ Κέντρου, πού μέχρι 

τώρα κάλυπτε την Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο καί Παλαιστίνη, επεκτείνεται καί στον νησιωτικό 

χώρο τοϋ Αιγαίου, την κατ' εξοχήν κοιτίδα τοϋ αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Την νέα αυτήν διάσταση 

τών επιστημονικών μονογραφιών μας την οφείλομε στην Λίνα Μενδώνη, καί την Χαρίκλεια 

Παπαγεωργιάδου. Ήταν ή προίκα πού οι δύο συνάδελφοι έφεραν μαζί τους, όταν πριν από δεκατρία 

χρόνια ήλθαν κοντά μας καί ή οποία μέ τήν ενίσχυση τοϋ προϊσταμένου τοϋ Προγράμματος Νοτίου 

Ελλάδος 'Α. Ριζάκη οσο καί τοϋ τότε διευθυντοϋ τοϋ Κέντρου Μ.Β. Σακελλαρίου αποφέρει σήμερα τους 

καρπούς του στην σειρά τών ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΩΝ. IV αυτό καί μόνον τους είμαστε σήμερα ευγνώμονες. 

Δέν μπορώ νά κλείσω τόν σύντομο αυτόν πρόλογο χωρίς νά αναπολήσω τήν άψογη οργάνωση 

στην Κέα καί τήν Κύθνο τών εργασιών τοϋ Συμποσίου τοϋ οποίου δημοσιεύομε τά Πρακτικά άπό τήν 

Λίνα Μενδώνη καί τόν παλαιό φίλο "Αλέξανδρο Μαζαράκη, αρχίζοντας από τήν εξαίρετη καλαισθησία 

τοϋ υλικού πού διανεμήθηκε καί τελειώνοντας μέ τήν σεληνόλουστη βραδυά στό μοναστήρι τής 

Παναγίας Καστριανής, πού έστεψε τό επιστημονικό γεγονός μέ μία αλησμόνητη ανάμνηση. 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Β. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, 
Διευθυντής Κέντρου Ελληνικής καί Ρωμαϊκής Λρχαιότητος, 

Έθνικόν Ίδρυμα Ερευνών 





ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Χαιρετισμός της Υπουργού Αιγαίου κ. Ελισάβετ Παπαζώη 

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε γνωστούς και φίλους, που νιώθουν, όπως κι 
εγώ, το ίδιο ζωντανό και ειλικρινές ενδιαφέρον, την ίδια αγάπη για τη Τζια και την Κύθνο, για τις Κυκλάδες 
και το Αιγαίο. Πιστεύω ότι σήμερα εδώ πραγματοποιείται η βαθειά και ουσιαστική συμφιλίωση δύο πολύ 
σημαντικών χώρων. Δεν θα μπορούσαμε να ελπίσουμε τίποτα καλύτερο. 

Ο ένας χώρος είναι αυτός των ειδικών επιστημόνων, ο χώρος όσων αγωνίζονται να ανακαλύψουν το 
παρελθόν μας και να μας αποκαλύψουν τον πολιτισμό του Αιγαίου, του τόπου όπου για πρώτη φορά στον 
ευρωπαϊκό χώρο ο άνθρωπος έγινε επίκεντρο του πολιτισμού. Στο Αιγαίο ο άνθρωπος κυριαρχεί. Το Αιγαίο, 
άλλωστε, είναι ο μόνος τόπος όπου τα ζώα δεν έγιναν ποτέ αντικείμενο λατρείας. Από τη νεολιθική περίοδο 
μέχρι σήμερα, σημείο αναφοράς στην τέχνη, αλλά και στην καθημερινή ζωή του Αιγαίου είναι ο άνθρωπος, οι 
ασχολίες και οι ανησυχίες του. Ακόμα και η παράσταση του θείου παίρνει ανθρώπινη μορφή. 

Ο άλλος χώρος είναι εκείνος των ντόπιων, των φυσικών φορέων του πολιτισμού και του ιστορικού 
παρελθόντος που οι ειδικοί επιστήμονες μελετούν. Με αυτό το παρελθόν, το αντικείμενο της έρευνας των 
επιστημόνων, έρχονται σε επαφή καθημερινά οι κάτοικοι των νησιών. Η ειδική αυτή σχέση εξηγεί με τον 
καλύτερο τρόπο το θετικό αντίκτυπο του Συμποσίου στη μικρή κοινωνία τόσο της Κέας, όσο και της Κύθνου, 
και τη συμβολή του στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των Κείων και των Κυθνίων στο δικό τους, το κατάδικο 
τους, παρελθόν. 

Πιστεύω λοιπόν ότι η διοργάνωση αυτού του Συμποσίου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνεται 
για μια ακόμα φορά πόσο χρειαζόμαστε τα επιστημονικά ευρήματα, την προσπάθεια των μελετητών του 
παρελθόντος, και πόσο απαραίτητο είναι να γίνουν γνωστά τα πορίσματα των ερευνών σε όσο γίνεται 
περισσότερο κόσμο. Δεν επιτρέπεται πλέον τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας να παραμένουν κτήμα 
των ειδικών, των μελετητών και μόνο. Ξεπερνώντας την ιδεαλιστική εικόνα του ερευνητή που απομονωμένος 
εργάζεται και παράγει για τον εαυτό του και τους συναδέλφους του, η κοινωνία μας απαιτεί από τον ιστορικό, 
τον αρχαιολόγο, τον ανθρωπιστή, μια εναργή και ενεργή συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η αναζήτηση των 
μορφών κοινωνικής συμβίωσης που επικράτησαν σε άλλους τόπους και σε άλλους χρόνους επιβάλλεται σήμερα 
όσο ποτέ άλλοτε, αφού μόνο έτσι θα γνωρίσουμε ουσιαστικά τη δική μας κοινωνία και θα κατανοήσουμε τις 
κοινωνικές δομές και τις σχέσεις που μας περιβάλλουν. 

Είναι γνωστό ότι η σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους που καθημερινά βιώνουν ένα χώρο, ένα τοπίο, 
και στους αρχαιολόγους ή τους ερευνητές των διαφόρων συνιστωσών του σημερινού οικοσυστήματος είναι 
πραγματικά αμφίδρομη. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχύσουμε την αμφίδρομη αυτή σχέση, βοηθώντας τους μη 
ειδικούς να αποκτήσουν συνειδητή γνώση όσων οι ίδιοι έχουν εισπράξει από τους προγόνους και την προφορική 
τους παράδοση, που τους επιτρέπουν να συμβιώνουν με τα αρχαία με το δικό τους τρόπο. 

Προσωπικά δεν έχω αισθανθεί πιο ευτυχείς τους Τζιώτες και του θερμιώτες, κι αυτό οφείλεται σε εσάς. 
Σε ένα δύο από εσάς, θα έλεγα, που το τελευταίο διάστημα αποτελείτε πηγή ανησυχίας για τα δυο νησιά. 
Αισθάνομαι τους Τζιώτες και τους Θερμιώτες υπερήφανους και ευτυχείς, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να 
κάνουν κτήμα τους τον δικό τους τόπο. Γιατί για τον δικό τους τον πολιτισμό μιλάμε, που συνεχίζει 
αδιάλειπτος να υπάρχει μέχρι σήμερα. 

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα η Τζια με τους 1.700 κατοίκους, και όχι 
με τον πληθυσμό των 6.500 που διέθετε στην περίοδο της ακμής της τον 5ο και 4ο προχριστιανικό αιώνα, δεν 
έχει εγκαταλειφθεί. Εννοώ ότι δεν έχει εγκαταλειφθεί η ενδοχώρα του νησιού και η ζωή συνεχίζεται παντού 
αδιάκοπα παρά τις δύσκολες συνθήκες. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο ότι το οικιστικό πλέγμα της Τζιας 
παραμένει αναλλοίωτο διαχρονικά. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τη μελέτη των δεδομένων των 
διεπιστημονικών επιφανειακών ερευνών που διεξάγονται στο νησί. Το γεγονός ότι η ενδοχώρα του νησιού 
εξακολουθεί να κατοικείται αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αν αναλογιστούμε τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές της 
Μεσογείου, όπου παρατηρείται έντονο το φαινόμενο της ερήμωσης και της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Την 
αδιάρρηκτη συνέχεια που παρατηρούμε στη Τζια, αλλά και στα Θερμιά, και σε ορισμένα νησιά ακόμη, δεν την 
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συναντούμε πλέον στην ελληνική ηπειρωτική ενδοχώρα, ούτε στην ενδοχώρα πολλών κρατών της Ευρώπης, 
όπου εγκαταλείπονται ολόκληρες περιοχές. 

Πριν από έναν χρόνο είχα τη μεγάλη τύχη να επισκευθώ, με κάπως μεγαλύτερη άνεση, την Καρθαία. 
Και είχα το προνόμιο να γνωρίσω ένα χώρο μοναδικό, μια αρχαία πόλη, μια πολιτεία της οποίας τα 
επιφανειακά κατάλοιπα εντυπωσιάζουν και μαγεύουν τον επισκέπτη. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες 
περιπτώσεις αρχαίων ελληνικών πόλεων, τη μοναδική ίσως, που σώζει σχεδόν ακέραια την τοπογραφία της, 
ολόκληρο το οικιστικό της σύνολο και τη χωροταξία της, ανέπαφη την ευρύτερη περιοχή της στην οποία 
βασιζόταν η οικονομία και η ζωή της. Και όλα αυτά συνδυάζονται με ένα ιδιαίτερου κάλλους φυσικό τοπίο, με 
ένα περιβάλλοντα χώρο εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. 

Θεωρώ ότι τόσο η Καρθαία, όσο και η αρχαία πόλη της Κύθνου, αποτελούν πρόκληση για όλους μας, 
επειδή έμειναν ανέπαφες ακριβώς εξαιτίας της ερήμωσης και της εγκατάλειψης που, βέβαια, δεν είναι ότι 
καλύτερο μπορεί να συμβεί σε μια περιοχή. Η πρόκληση απευθύνεται στους ντόπιους, σ' εσάς τους ειδικούς 
επιστήμονες, σ' εμάς τους υπεύθυνους της Πολιτείας, ώστε να προσπαθήσουμε να διασώσουμε αυτόν τον τόπο 
και να τον αξιοποιήσουμε με σύγχρονο τρόπο. Και τονίζω ότι δεν εννοώ να χτίσουμε γύρω γύρω ξενοδοχεία ή 
να ιδρύσουμε τουριστικές μονάδες! Αντίθετα, πιστεύω ότι συνδυάζοντας την εμπειρία του παρελθόντος και τη 
γνώση του παρόντος θα κατορθώσουμε να δώσουμε στην αξιοποίηση μια απόλυτα θετική κατεύθυνση. Έχουμε 
τη δυνατότητα. Έχουμε επίσης τις δυνάμεις και τη σοφία του παρελθόντος για να στηριχτούμε. Οποιαδήποτε 
προσπάθεια παρέμβασης ή αν προτιμάτε, αξιοποίησης ή ανάδειξης ενός τέτοιου χώρου δεν συνδέεται 
αναγκαστικά με τη αλλοίωση και την καταστροφή του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος, εφόσον τηρούνται 
αυστηρά οι προδιαγραφές που επιβάλλει το ίδιο το τοπίο, τα ίδια τα μνημεία. Ανάμεσα στο φυσικό και στο 
πολιτιστικό περιβάλλον υπάρχει μια διαλεκτική σχέση συνεχών αλληλεπιδράσεων και αλληλεπιρροών. 
Θεωρούμε επιβεβλημένο ότι οποιαδήποτε πολιτική αποκατάστασης και βελτίωσης του ελληνικού τοπίου οφείλει 
να έχει γνώμονα την ιστορία και την ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής. 

Από τη θέση μου στο Υπουργείο Αιγαίου σας διαβεβακο ότι το πιο επίκαιρο θέμα σήμερα για τα νησιά 
μας και όχι μόνο, είναι ό,τι ονομάζουμε αειφορία ή βιώσιμη ανάπτυξη. Την ανάπτυξη που δεν εξαντλεί τους 
φυσικούς πόρους, όπως συμβαίνει κατά κόρον σε ολόκληρη την επιφάνεια του πλανήτη μας. Πίστευα) ότι 
βρίσκουμε αυτά τα πρότυπα στα νησιά μας, στον πολιτισμό που φέρνει τον άνθρωπο στο κέντρο, ενώ 
παράλληλα αναπτύσσει μια θετική σχέση με τη φύση. Αισθάνομαι την έντονη έλξη να ανακαλύψουμε σε αυτή 
τη βάση την οργάνωση των κοινωνιών του παρελθόντος, που θα μπορούσε να μας διδάξει πώς πρέπει να 
οργανώσουμε τις δικές μας κοινωνίες. Σε μεγάλο βαθμό τα παραδείγματα είναι κοντινά. Κι όμως δεν 
κατορθώσαμε να οργανώσουμε τις κοινωνίες μας και τη γενικότερη προοπτική της ανάπτυξης μας με τρόπο 
βιώσιμο. 

Σε μια εποχή που και το πλέον απομακρυσμένο σημείο της ελληνικής γης έχει παραμερίσει τους 
παραδοσιακούς τρόπους διαβίωσης και υιοθετεί νέους καθημερινούς ρυθμούς, η γνώση του παρελθόντος, της 
ιστορίας και της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς, δεν πρέπει να οδηγεί σε μία στείρα αρχαιολατρεία. 
Οφείλουμε να διαφυλάττουμε τον πολιτισμό μας αλίόβητο και αναλλοίωτο, όχι με παρωχημένες εμμονές σε 
σχήματα του παρελθόντος, αλλά μέσα σε ένα ζωντανό και σύγχρονο πνεύμα μιας επίκαιρης πρότασης ζωής. 
Και είναι αυτή η γνώση που αποτελεί σημείο αναφοράς της εθνικής ταυτότητας του πολίτη, ενώ στην πράξη 
δεν παύει να προσφέρει λύσεις και διεξόδους στα σημερινά αδιέξοδα. 

Σήμερα στη Τζια και στα Θερμιά ανοίγεται ένας δρόμος. Μέσα από αυτόν ο τοπικός πληθυσμός θα 
γίνει κοινωνός της προσπάθειας, της μεγάλης προσφοράς των ειδικών επιστημών, και θα αισθανθεί 
περήφανος για το παρελθόν του, θα αισθανθεί ότι έχει πραγματικά τη δύναμη και τη βούληση να το 
προστατεύσει και συγχρόνως ότι θέλει να διδαχθεί από αυτό. 

Η δική μου παρέμβαση, φυσικά, δεν είναι παρέμβαση του ειδικού, αλλά του άμεσα ενδιαφερόμενου, 
τόσο από την προσωπική μου σχέση με τα νησιά, όσο και από την θέση μου στο Υπουργείο Αιγαίου. Πιστεύω 
ότι υπάρχουν ευρύτατα περιθώρια συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Αιγαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους ειδικούς 
ερευνητές, τη στιγμή που εκ των πραγμάτων επιβάλλεται πλέον η διεπιστημονική προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων. 

Ευχαριστώ πολύ όλους, και ιδιαίτερα τους διοργανωτές του Συμποσίου, γιατί χάρη στη δική τους 
προσπάθεια είδα, όπως προανέφερα, ευτυχείς και υπερήφανους τους Τζιώτες και τους Θερμιώτες. Και 
επιμένω ότι όλοι οι φορείς μαζί έχουμε μεγάλα περιθώρια συνεργασίας για να στηρίξουμε το μέλλον αυτών 
των νησιών. 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗ 
Υπουργός Αιγαίου 



ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΑ 
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕ! ΕΡΕΥΝΕΣ 

Η Κέα (εικ. 1), στο δυτικό άκρο του συγκροτήματος των Κυκλάδων, πολύ κοντά στην Αττική και την 
Εύβοια, βρίσκεται πάνω στους άξονες ναυσιπλοΐας που συνδέουν το βόρειο με το νότιο Αιγαίο, την Ανατολή 
με τη Δύση. Εξ αιτίας της γεωγραφικής του θέσης και χάρη στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, στη θέση της 
αρχαίας Κορησίας, το νησί υπήρξε σταθμός και καταφύγιο για τα πλοία που διέσχιζαν το Αιγαίο από βορρά 
προς νότο και από τις μεγάλες πόλεις της Δύσης προς τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, τόσο στις 
πρωϊμότερες περιόδους όσο και στους νεώτερους αιώνες1. Στους ίδιους λόγους οφείλεται και η παρουσία στη 
Τζια προξένων όλων ή σχεδόν όλων των Μεγάλων Δυνάμεων2. 

Από τις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα περνούν από το νησί έμποροι, φυσιοδίφες, φιλάρχαιοι 
ταξιδιώτες, αλλά και κυνηγοί αρχαιοτήτων3. Οι περισσότεροι από αυτούς αναφέρονται μάλλον σύντομα στην 
Κέα, την οποία θεωρούν τόπο φτωχό, που παράγει καλό κρασί, μέλι, σύκα και λαχανικά, και κυρίως 
βελανίδια. Τα τελευταία εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες εξασφαλίζοντας κάποιο εισόδημα στους νησιώτες. 
Όμως το ενδιαφέρον των περιηγητών φαίνεται ότι επικεντρώνεται στο λιμάνι του νησιού, το οποίο και 
σχεδιάζεται με τρόπο χαρακτηριστικό στους χάρτες που συνοδεύουν τις περιγραφές τους (εικ. 2-6). 

Τα περιηγητικά κείμενα εμπίπτουν στη θεματική αυτής της ιστοριογραφικής και αρχαιολογικής 
επισκόπησης στο τμήμα τους εκείνο που αναφέρονται στην ιστορία του νησιού και κάνουν λόγο για τα 
αρχαιολογικά κατάλοιπα, που οι ίδιοι οι περιηγητές επισκέπτονται ή για τα οποία συγκεντρώνουν πληροφορίες 
από τους ντόπιους. Όσον αφορά τις ιστορικές πληροφορίες που παρέχουν οι αφηγήσεις των περιηγητών, 
επαναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό με λιγότερες ή περισσότερες πληροφορίες, αυτούσια ή με παραλλαγές, τις 
μαρτυρίες των αρχαίων πηγών, ιδιαίτερα των πιο γνωστών και διαδεδομένων. 

Συντομογραφίες: 
Μενδώνη 1989 = Λ.Γ. Μενδώνη, Αρχαιολογικές έρευνες στην Κέα: Αρχαία Καρθαία, Αρχαιογνωσία 4, 1985-86 (1989), 
149-187. 
Mendoni 1994 = L.G. Mendoni, The organisation of the countryside in Kea, Structures Rurales et Sociétés Antiques, P.N. 
Doukellis - L.G. Mendoni (εκδ.), Paris 1994. 
Mendoni, Inscriptions = L.G. Mendoni, The inscriptions. Epigraphical and literary evidence - prosopography - historical 
commentary, MEAETHMATA, Athens 1998 (in press). 
Παπανικολάου, Οικοδομική δραστηριότητα = Α. Παπανικολάου, Η οικοδομική δραστηριότητα στη Ν. κλιτύ της 
ακροπόλεως της Καρθαίας κατά τον 6ο και 5ο αι. π.Χ., στον παρόντα τόμο. 
Παπανικολάου, Στέγη = Α. Παπανικολάου, Η στέγη του ναού της Αθηνάς στην Καρθαία, στον παρόντα τόμο. 

1. Εδώ ζήτησαν καταφύγιο οι Αθηναίοι πρέσβεις τον 4ο αι. π.Χ. στο ταξίδι τους από την Αθήνα προς την Μακεδονία: 
. Αύσαντες εκ Μουνυχίας εσπέρας λαμπρφ σφόδρα Σκίρωνι περί την μέσην ήμέραν κατήχβημεν εις Κορησόν την Κείων. 

Καθίσαντες δε ημέρας εννέα (σχαιός γαρ ό άνεμος), είτα εσπέρας πάλιν λύσαντες άμα τη εω εις Αήλον ήλθομεν 
[Αισχύνης, Επιστολή α (= Προς Φιλοκράτην) 1]. Η Κέα υπήρξε σταθμός του πλου του Σέξτου Πομπηίου, στο ταξίδι 
του από τη Ρώμη στην Ασία για να αναλάβει τη διοίκηση της Επαρχίας του (Valerius Maximus, Facta et Dicta Memorabilia 
II, 6. 7-8). Για τους νεώτερους αιώνες βλ. ενδεικτικά Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 1, Αθήνα 1981, 
392, 615, σημ. 1 και Γ 1, Αθήνα 1985, 227. 

2. Ο Α. Μηλιαράκης, Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος. Ανδρος και Κέως, Αθήνα 1880, 21, 
γράφει: Εν Πειραιεί τότε ουδέν υπήρχε πλοίον, και σπανίως βεβαίως θα προσωρμίζοντο εις τον έρημον τότε εκείνον 
λιμένα. Σταθμός των πλοίων ήτο η Κέως- δια τούτο δ' ενταύθα...υπήρχον πρόξενοι των ναυτικών Ευρωπαϊκών κρατών. 
Ο λιμήν της Κέω, κείμενος επί διαβάσεως από της Λύσεως εις την Ανατολήν ήτο το συνεντευκτήριον των 
ναντιλλομένων, ως τα νυν είναι η Σύρος, μετατεθέντος σταθμού. Επίσης βλ. J.T. Bent, Aegean Islands. The Cyclades, or lite 
among the insular Greeks, London 1884 (ανατύπωση και σχόλια υπό Α1.Ν. Oikonomides, Chicago 1966)448-449. 

3. Σχετικά με τους περιηγητές που επισκέφθηκαν την Κέα μέχρι το 1821 βλ. J. Bennet - S. Voutsaki, A synopsis and analysis of 
travelers' accounts of Keos (to 1821), Landscape Archaeology, 365-382. 
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Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι μαρτυρίες των αρχαίων πηγών αποτυπώνονται και στους χάρτες 
των διαφόρων περιηγητών4. Ετσι στον χάρτη που συνοδεύει την αφήγηση του F. Piacenza (1688)5, για 
παράδειγμα, σημειώνονται οι τέσσερεις αρχαίες πόλεις (εικ. 7), και μάλιστα αναφέρεται και ο όρος 
τετράπολις6, που χρησιμοποιεί ο Στράβων7. Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται μεταξύ άλλων οι θέσεις Aera, 
Tragium και Echias, καθώς και ο ναός της Νεδουσίας Αθηνάς (Nedus) κοντά στην αρχαία Ποιήεσσα8. Και σ' 
αυτήν την περίπτωση πηγή για τον Piacenza υπήρξαν δύο χωρία από το κείμενο του Στράβωνος. Στην 
περιγραφή που δίνει ο αρχαίος γεωγράφος για την Κέα, αναφέρει μεταξύ δέ τον ίεροϋ (του Απόλλωνος) και 
των της Ποιηέσσης ερειπίων το της Νεδονσίας 'Αθήνας ιερόν, ίδρνσαμένον Νέστορος κατά την εκ Τροίας 
επάνοδον9, ενώ σε προηγούμενο βιβλίο του γράφει εν Ποιαέσση ό' εστίν "Αθηνάς Νεδονσίας ιερόν, επώννμον 
τόπον τινός Νέδοντος, εξ ον φασίν οίκίσαι Τήλεκλον, Ποιάεσσαν και Έχειάς και Τράγιον 10. Ομως τα 
συγκεκριμένα χωρία του Στράβωνος δεν αφορούν την Ποιήεσσα της Κέας, αλλά την ομώνυμη πόλη της 
Λακωνικής11. Ανάλογη είναι και η αναφορά της Fonte della Pazzia σε περισσότερους από έναν χάρτες (εικ. 7, 
8 και 9) των περιηγητών12. Και στην περίπτωση αυτή χαρτογραφείται η μαρτυρία αρχαίων ελλήνων και 
λατίνων συγγραφέων ότι στην Κέα υπήρχε πηγή το νερό της οποίας προκαλούσε αναισθησία και διανοητικές 
διαταραχές στους πίνοντες13. 

Από τους πρώτους ξένους ταξιδιώτες που έδειξαν ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες της Κέας ήταν οι J. 
Spon και G. Wheler14, καθώς και ο Pittori de Tournefort15. Ο Tournefort περιγράφει τα ερείπια της Ιουλίδος 
την οποία ταυτίζει με την Καρθαία16 και αναφέρεται σε θραύσματα επιγραφών στις οποίες αναγνωρίζει με 
δυσκολία μεμονωμένες λέξεις17. Περιηγούμενος το νησί φτάνει στα ερείπια της Καρθαίας πιστεύοντας ότι 
πρόκειται για την Ιουλίδα18, περιγράφει τους ναούς της, κάνει λόγο για τα θραύσματα των αγαλμάτων που 
βρίσκει, ενώ εντυπωσιάζεται από τα τείχη της πόλης19. Διατρέχοντας τα περιηγητικά κείμενα 

4. Cf. Β. Σφυρόερας - Α. Αβραμέα - Σ. Ασδραχάς, Χάρτες και χαρτογράφοι του Αιγαίου Πελάγους, Αθήνα 1985, 106- Τ. 
Παπουτσάνης, Συνοπτική αναφορά στη χαρτογράφηση του Ελληνικού παράλιου και νησιωτικού χώρου, 
Χαρτογράφηση του Ελληνικού παράλιου και νησιωτικού χώρου, Αθήνα 1989, 52-58. 

5. F. Piacenza, L'Egeo redivivo ο sia chorographia dell'Arcipelago, Modona 1688,292. 
6. Ο όρος Tetrapoli (sic) αναγράφεται και στον χάρτη του G. Rosacelo, Viaggio da Venetia, a Constantinopoli per mare e per 

terra... in Venetia 1958 [= Β. Σφυρόερας - Α. Αβραμέα - Σ. Ασδραχάς, Χάρτες και χαρτογράφοι του Αιγαίου, (supra σημ. 
4), 97, εικ. 64γ], (εικ. 5). 

7. Στράβων, 10.5,6. 
8. Την ύπαρξη ναού του Απόλλωνος και της Αθηνάς κοντά στην Ποιήεσσα, βασιζόμενος στην μαρτυρία του Στράβωνος (βλ. 

κατωτέρω και σημ. 9 και 10) αναφέρει και ο Ο. Dapper, Description exacte des isles de l'Archipel, et de quelques autres 
adjacentes, Amsterdam 1703, 128. 

9. Ibidem. 
10. Στράβων 8.4,4. 
11. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνονται και στον χάρτη του Α. Ortelius, 1584 [= Β. Σφυρόερας - Α. Αβραμέα - Σ. Ασδραχάς, 

Χάρτες και χαρτογράφοι του Αιγαίου, (supra σημ. 4), 113, εικ. 73]. Το Τράγιον και τας Εχειάς επιχείρησαν να ταυτίσουν 
με συγκεκριμένες θέσεις ο P.O. Brönsted, Reisen und Untersuchungen in Griechenland, Paris 1826,56, ο Ι. Ψύλλας, Ιστορία 
της νήσου Κέας, Αθήνα 1921, 30 και ο Ι. Θωμόπουλος, Τοπωνυμική μελέτη της νήσου Κέας, Αθήνα 1967, 172 και 209
210. Ο πρώτος που οβελίζει τη φράση τη σχετική με το ιερό της Νεδουσίας Αθηνάς από το αναφερόμενο στην Κέα 
χωρίο του Στράβωνος (10.5, 6) είναι ο G. Huxley, Xenomedes of Keos, GRBS 6, 1965, 244, σημ. 59. Cf. J. Bennet - S. 
Voutsaki, A Synopsis and Analysis of Travelers' Accounts (supra σημ. 3), 370-371. Για τις φιλολογικές μαρτυρίες που 
αφορούν την Κέα, Μενδώνη, Επιγραφές Κέας, κεφ. 3 και Mendoni, Inscriptions, κεφ. 3. 

12. Μ. Boschini, L'Arcipelago con tutte le isole, scogli secche, e bassi fondi..., Venecia 1658,37· F. Piacenza, (supra σημ. 5), 292· Ο. 
Dapper, Description (supra σημ. 8). 

13. Vitruvius, De architectura 8.3,22· Plinius, ΗΝ31Λ2, 15· Αρίστων (=Paradoxus Vaticanus 34). 
14. J. Spon, Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant fait aux années 1675 et 1676 par Jacob Spon et George Wheler I, 

La Haye: R. Alberts 1724 και Sir G. Wheler, A Journey into Greece by George Wheler, Esq., in the Company of Dr. Spon of 
Lyons, London 1682. 

15. P. de Tournefort, Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du roi, Paris 1717. 
16. "Ce bourg, où l'ancienne Carthée, est sur une hauteur à trois milles du port, au fond d'une vallée désagréable", J.P. de Tournefort 

Voyage d'un botaniste I. L'Archipel grec. Introduction, notes et bibliographie de Stéphane Yerasimos, Paris 1982,272. 
17. Για τις επιγραφές της Κέας, όπου και πλήρη βιβλιογραφικά λήμματα, Μενδώνη, Επιγραφές Κέας και Mendoni, 

Inscriptions.
18. "Pour voir quelque chose de plus superbe, il faute prendre la route du sud sud-est, où sont les restes de l'ancienne ville d'Ioulis, 

connue par les gens du pays sous le nom de Polis, comme qui dirait la Ville", J.P. de Tournefort, Voyage d'un botaniste, (supra σημ 
16), 272-273. 

19. '7e nai jamais vu de si gros quartiers de marbre que ceux qu 'on avait employés à bâtir les murailles de cette ville : il y en a de longs 
de plus de douze pieds", J.P. de Tournefort, Voyage d'un botaniste, (supra σημ. 16), 273. Τα τείχη της Καρθαίας 
εντυπωσιάζουν πολλούς ταξιδιώτες ήδη από τα αρχαία χρόνια, cf. Ovidius 7.368. 
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αποθησαυρίζονται μεμονωμένες πληροφορίες για αρπαγές αρχαιολογικών θησαυρών από το νησί20. Το 1771, ο 
Η. L. Pach van Krienen επισκέφθηκε τις Κυκλάδες ανάμεσα τους και την Κέα, και επεδόθη σε αρπαγές 
αρχαιοτήτων21. Ενα χρόνο μετά, ο Villoison γράφει ότι όπως τον πληροφόρησαν οι κάτοικοι της Κέας, Ρώσοι 
φόρτωσαν στα καράβια τους πλήθος αρχαιοτήτων από το λιμάνι της Καρθαίας22. 

Την τριετία 1810-1813 ταξίδεψε στην Ελλάδα ο Δανός Ρ. Ο. Bröndsted. Διενεργώντας εκτεταμένες 
ανασκαφές επιδόθηκε σε άγρια αρχαιοκαπηλία. Το 1811 έφτασε μαζί με τον Μ. J. Linckh στην Κέα και 
πραγματοποίησε τις πρώτες ανασκαφικές έρευνες στο νησί. Τα αποτελέσματα των ερευνών τους, καθώς και 
μία πρώτη ιστορική σύνθεση για το νησί, δημοσιεύθηκαν σε ένα τόμο που περιλαμβάνει περίπου 130 σελίδες 
κείμενο και 40 περίπου σελίδες με σχέδια23. Το ενδιαφέρον του Bröndsted τράβηξαν τα εκτεταμένα και 
εντυπωσιακά ερείπια στη θέση Πόλες, στη νοτιοανατολική παραλία του νησιού, τα οποία, όπως και οι 
προηγούμενοι περιηγητές, ταύτιζε με την Ιουλίδα (εικ. 10). Για διάστημα τριών εβδομάδων οι Bröndsted και 
Linckh ανέσκαψαν ή μάλλον κατέσκαψαν ένα ναϊκό οικοδόμημα, το οποίο από τις επιγραφές που 
αποκαλύφθηκαν ταυτίστηκε με το ναό του Απόλλωνος Πυθείου24(εικ. 11), ο οποίος μαρτυρείται και από τις 
φιλολογικές πηγές25. 

Χάρη στα επιγραφικά κείμενα, σε δεκαοκτώ ψηφίσματα, που ήρθαν στο φως στη διάρκεια αυτών των 
ανασκαφών, η θέση Πόλες ταυτίστηκε με την αρχαία Καρθαία. Στον Bröndsted οφείλεται το πρώτο 
τοπογραφικό σκαρίφημα της ακρόπολης και των οχυρώσεων της πόλης (εικ. 12), το σχέδιο της κάτοψης του 
ναού του Απόλλωνος (εικ. 11), καθώς και τα πρώτα σχέδια και απόγραφα των ψηφισμάτων, που ήταν 
χαραγμένα στις παραστάδες του ναού (εικ. 13), καθώς και άλλων κειμένων (εικ. 14). Εκτός από την ανασκαφή 
στο χώρο του ναού του Απόλλωνος, οι Bröndsted και Linckh επέκτειναν την έρευνα τους και σε άλλα σημεία 
της πόλης, όπως στη θέση του ναού της Αθηνάς, έρευνα την οποία εγκατέλειψαν, καθώς θεώρησαν ότι 
πρόκειται για στωϊκό οικοδόμημα χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον26. 

Στον χρόνο της παραμονής τους στην Κέα οι δύο περιηγητές περπάτησαν το νησί και κατέγραψαν και 
άλλες θέσεις που παρουσίαζαν αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ετσι δίνεται μία σύντομη περιγραφή των ερειπίων 
της Ιουλίδος και τα απόγραφα δύο επιγραφών της, γίνεται αναφορά στον αρχαϊκό λέοντα27, ενώ εσφαλμένα η 
αρχαία Ποιήεσσα ταυτίζεται με τον σημερινό Κούνδουρο. Τέλος περιγράφεται και σχεδιάζεται ο πύργος της 
Αγίας Μαρίνας28. 

Πριν την έκδοση του βιβλίου του Bröndsted, στην εφημερίδα Λόγιος Ερμής τον 1818 κάποιος άγνωστος 
λόγιος εκ Πάρου δημοσίευσε δέκα ενεπίγραφους λίθους από την Κέα29. Ολες οι επιγραφές ήταν από αυτές που 
απεκάλυψε η σκαπάνη του δανού περιηγητή. Την ίδια χρονιά, η ίδια εφημερίδα φιλοξενεί ένα ανυπόγραφο 
άρθρο Κείον τίνος φιλότιμου και φιλογενούς, ο οποίος αφού σχολιάσει το πόσον ατυχής υπήρξε η έκδοση των 
προαναφερθεισών επιγραφών, καταλήγει ότι κατά το 1813 έτος έχων αντίγραφον των επιγραφών, υπήγον εις 
την πατρίδα μου και εθεώρησα ο ίδιος τα πρωτότυπα εις τον τόπον ονομαζόμενον Πόλαις, και συνεχίζει ότι 
δεν θέλησε να δημοσιεύσει τα κείμενα συλλογιζόμενος ότι έπρεπε το πρώτον να κοινολογηβώσιν από τους 
ιδίους τους περιηγητάς 30. Ενα χρόνο αργότερα στις στήλες της ίδιας εφημερίδας φιλοξενούνται τα κείμενα 
και των δεκαοκτώ επιγραφών που είχε βρει ο Bröndsted με μοναδικό στοιχείο για την ταυτότητα του εκδότη ότι 
είναι το ίδιο πρόσωπο με τον συντάκτη του προηγηθέντος σημειώματος31. Σχετικά πρόσφατα ο εκδότης των 

20. Για παράδειγμα αναφέρουμε τα αγάλματα που αγόρασε στην Κέα το 1627 ο Ουΐλλιαμ Πεττύ, R. Stoneman, 
Αναζητώντας την κλασική Ελλάδα, Αθήνα 1996, 84. 

21. H.L.P. van Krienen, Breve descrizione deU'Archipelago e particoìamente delle diciotto isole sottomesse l'anno 1771 al dominio 
Russo, Livorno 1773. 

22. Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 2, Αθήνα 1981, 341 και 340 σημ. 6. 
23. P.O. Bröndsted, Reisen und Untersuchungen in Griechenland, Paris 1826 και σε γαλλική μετάφραση Voyages et Recherches 

dans la Grèce, Paris 1826. Συμπίλημα του έργου αυτού αποτελεί το έργο του Ξ. Λανδερέρ, Περί της νήσου Κέας, ΑΕ 
1843, 627- 637. 

24. P.O. Bröndsted, Reisen und Untersuchungen (supra σημ. 24), 14-27. Για το ναό του Απόλλωνος, Μενδώνη 1989, 163-167, 
όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία, και Παπανικολάου, Οικοδομική δραστηριότητα. 

25. Cf. Antoninus Liberalis, Μεταμορφώσεων Συναγωγή 1.1. 
26. P.O.Bröndsted, Reisen und Untersuchungen (supra σημ. 24), 18. Επίσης ο Bröndsted αναφέρει διάφορα έργα πλαστικής που 

βρήκε στο χώρο της Καρθαίας και τα οποία θέλησε να μεταφέρει, σχετικά Μενδώνη 1989, 152 και σημ. 10 και 11. 
27.1. Τριάντη, Αρχαϊκά αγάλματα της Κέας, στον παρόντα τόμο. 
28. Για τους πύργους της Κέας γενικά, αλλά και για τον πύργο της Αγίας Μαρίνας, Α.Γ. Μενδώνη, Οι πύργοι της Κέας. 

Προσθήκες και επισημάνσεις, στον παρόντα τόμο. 
29. Λόγιος Ερμής 1818, τεύχος 10, 236-238. 
30. Ibidem, τεύχος 17,495-497. 
31. Ibidem 1819, τεύχος 2, 48-56. 
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ψηφισμάτων αυτών ταυτίστηκε με τον Ιάκωβο Ρώτα, τον γνωστό συνομιλητή και φίλο του Αδαμαντίου Κοραή32 

(εικ. 15-16). 
Στα 1830 εκδηλώνεται για πρώτη φορά το ενδιαφέρον του νεοσύστατου ελληνικού κράτους για την Κέα. 

Ο τότε τοποτηρητής Κέας Ιωάννης Βρατσάνος πληροφορεί τον έφορο του Εθνικού Μουσείου στην Αίγινα ότι 
φρόντισε να συγκεντρώσει αρχαία τα οποία είχαν στην κατοχή τους κάποιοι Κείοι και να τα στείλει στο 
Μουσείο της Αίγινας. Τον πληροφορεί μάλιστα ότι έχει σκοπό να νπάγη εις την Καρθέαν, να ενδιατρίψει έως 
μίαν εβδομάδα, έχων και ανθρώπους νπομισθίονς ν' ανασκάπτουν. Ως εκ των εδώ φημιζομένων, γράφει, 
ελπίζω ν' ανακαλύψω πολλά περίεργα, και να στολισθή το μουσείον με νέας αξιόλογους αρχαιότητας33. 

Το 1840 δημοσιεύεται το ταξιδιωτικό κείμενο του L. Ross, ο οποίος περιηγούμενος στα νησιά του 
Αιγαίου πέρασε και από την Κέα. Ο Ross μιλά για τους κατοίκους, εντυπωσιάζεται από τα δάση με τις 
βελανιδιές, περιγράφει τα ερείπια των τεσσάρων πόλεων και τον πύργο της Αγίας Μαρίνας34. Ακολουθεί μια 
σύντομη αναφορά στις αρχαιότητες της Κέας από τον Α. Buchon, που πέρασε από το νησί το 1841. Αν και το 
έργο του δεν θυμίζει τίποτε από τις διηγήσεις των περιηγητών των αιώνων της Τουρκοκρατίας, θα μπορούσε εν 
τούτοις να χαρακτηριστεί ως το τελευταίο κείμενο του είδους αυτού35. 

Τριανταδύο επιγραφές από την Κέα περιλαμβάνονται στον δεύτερο τόμο του Corpus Inscriptionum 
Graecarum που δημοσιεύεται το 184336, ενώ άλλα έξι νέα κείμενα προστίθενται στον κατάλογο των επιγραφών 
του νησιού, μετά την έκδοση του δεύτερου τόμου του έργου Antiquités Helléniques του Αλέξανδρου Ρίζου 
Ραγκαβή το 185537. Εξηνταεννέα ακόμα επιγραφές από τις τέσσερεις πόλεις δημοσιεύονται στην Αρχαιολογική 
Εφημερίδα των ετών 1855-1859 από τον Κ. Πιττάκη βάσει απογράφων του τοπικού λογίου Κ. Μάνθου 38. 

Στον Κωνσταντίνο Μάνθο οφείλεται η συγγραφή της Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Νήσου Κέας η 
οποία σώθηκε σε δύο τουλάχιστον χειρόγραφα39, καθώς και η κατάρτηση μιας αρχαιολογικής συλλογής 
συνοδευομένης από τον αντίστοιχο κατάλογο40. Με δεδομένες τις πολιτικές και ιδεολογικές ζυμώσεις του 19ου 
αιώνα, που ευνόησε την συγγραφή μελετών σχετικών με την ιστορία και, μέχρι ενός σημείου, την αρχαιολογία 
διαφόρων περιοχών του ελληνικού κράτους41, ο Μάνθος επιχείρησε τη σύνταξη μιας τοπικής ιστορίας της 
ιδιαίτερης πατρίδας του42. Περπατώντας βήμα προς βήμα το νησί του κατέγραψε με ιδιαίτερη επιμέλεια τα 
ερείπια των πόλεων και των οικισμών της Κέας, τα κατάλοιπα κάθε αρχαίας εγκατάστασης, τα αρχιτεκτονικά 
μέλη και τα σπαράγματα των γλυπτών και των επιγραφών, που εντόπιζε. Τα κινητά ευρήματα ο Μάνθος τα 
μετέφερε στο σπίτι του την Ιουλίδα δημιουργώντας μια ιδιωτική αρχαιολογική συλλογή, η οποία τελικά 
αγοράστηκε το 1870 από την Αρχαιολογική Εταιρεία και μεταφέρθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

32. Στο χειρόγραφο Ημερολόγιο του Ι. Porca, που φυλάσσεται στο αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, υπάρχουν οι σελίδες με 
τα απόγραφα των επιγραφών αυτών. Κατάλογος των εγγράφων που περιέχονται στο αρχείο Ρώτα της Ακαδημίας στο 
Τ.Ε. Σκλαβενίτης, Τετράδια Εργασίας 1, Αθήνα 1982, 4 και 8. Για την ταύτιση του εκδότη, Ε.Ν. Φραγκίσκος, Τα 
Ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια Β' : Ερμής ο Λόγιος 1811-1812, Αθήνα 1976, 255, 258, 260. 

33. Ανέκδοτο έγγραφο από το αρχείο του Ορφανοτροφείου Αιγίνης. Τμήμα Χειρογράφων Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος, αριθμ. πρωτ. 2.570. Πρόκειται για διπλό φύλλο χάρτου διαστάσεο)ν 0,215χ0,32μ. φέρον την σφραγίδα της 
Τοποτήρησης της Διοίκησης της Κέας. 

34. L. Ross, Reisen auf den griechischen Inseln desägaischen Meers, Stuttgard 1840, 127- 134. 
35. A. Buchon, Voyage dans lEubèe, les îles Ioniennes et les Cyclades en 1841, Paris 1845, 103. 
36. CIG II. 2.350-2.372 και Addenda et Corrigenda 2360b, 2367b-e, 2372b-d, 2373b-e, 2374b. 
37. A.R. Rangabè, Antiquités Helléniques ou répertoire d'inscriptions et dautres antiquités découvertes depuis l'affranchissement de la 

Grèce, Athènes 1855, 344-346, αριθμ. 750b-750c, 458-462, αριθμ. 821, 920, αριθμ. 2025, 772, αριθμ. 1183-1188. 
38. AE 1855, αριθμ. 2629" 1856, αριθμ. 2866, 2994- 3030 και 3480· 1857, αριθμ. 3155-3160 και 3207-3212· 1858, αριθμ. 

3248-3249 και 3267· 1859, αριθμ. 3519-3523 και 3678-3681. 
39. Το παλαιότερο χειρόγραφο έχει συνταχθεί το 1868 και βρίσκεται στην Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. Το 

δεύτερο χειρόγραφο χρονολογείται το 1877 και απόκειται στο Αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της 
Ελλάδος. Ενα τρίτο ίσως χειρόγραφο παρεμφερές με τα προηγούμενα θα πρέπει να γνώριζε ο F. Hiller von Gaertringen, o 
οποίος στην επιγραφή IG XII5,575 σημειώνει ex Manthi manuscriptis, cui majorem fidem habeo. Το χειρόγραφο του 1877 
με εκτενή εισαγωγή για τον ίδιο τον συντάκτη, για την Κέα της εποχής του, καθώς και σχόλια σύμφωνα με τα σύγχρονα 
αρχαιολογικά δεδομένα δημοσιεύθηκε από την υπογράφουσα το 1991, Μενδώνη - Μάνθος. Λεπτομερείς περιγραφές 
των χειρογράφων αυτών στις σελίδες 7-10. 

40. Η συλλογή περιελάμβανε 41 ενεπίγραφους λίθους, περισσότερα από 27 ακέραια ή σχεδόν ακέραια αγάλματα, 
θραύσματα γλυπτών και ανάγλυφων, 49 αγγεία, όστρακα αγγείων με σφραγίσματα, μετάλλινα εργαλεία, και περίπου 200 
νομίσματα διαφόρων εποχών. Ο κατάλογος της συλλογής συντάχθηκε από τον Μάνθο το 1870 και φυλλάσσεται σήμερα 
στο Αρχείο της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ο κατάλογος της συλλογής δημοσιεύθηκε μαζί με το χερόγραφο του 1877, 
Μενδώνη - Μάνθος, 89-103. 

41. Cf. Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός ρομαντισμός, Αθήνα 1985 και idem, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπονλος, Αθήνα 1986. 
42. Π.Ν. Δουκέλλης, Από τα δεδομένα του τοπίου στην ιστορική σύνθεση. Μία άσκηση: Η περίπτωση της του 

Κωνσταντίνου Μάνθου Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Νήσου Κέας (1877), Κυκλάδες: Ιστορία του Τοπίου και Τοπικές 
Ιστορίες. Από το φυσικό περιβάλλον στο ιστορικό τοπίο, Λ.Γ. Μενδώνη - Ν. Μάργαρης (εκδ.), Αθήνα 1998, 63-70. 
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Ο Κ. Μάνθος πέρα από το δικό του έργο, περνά στη βιβλιογραφία ως οδηγός και συνοδοιπόρος των 
φιλάρχαιων επισκεπτών του νησιού του. Αναφέρεται από τον Α. Μηλιαράκη στο πόνημα του για την Κέα43, 
αλλά και από τον J. Τ. Bent, ο οποίος στο ταξίδι του στις Κυκλάδες, το 1884, αφιερώνει κάποιες μέρες στην 
Κέα, περιηγούμενος το νησί και καταγράφοντας αρχαιότητες και τοπικές παραδόσεις44. Την ίδια χρονιά ο Π. 
Καστρωμένος δημοσιεύει στην Εφημερίδα Εβδομάς ένα εκτενές χρονικό της επίσκεψης του στην Κέα, όπου 
περιγράφει τα ερείπια των αρχαίων πόλεων και επανδημοσιεύει τρεις επιγραφές γνωστές ήδη από τον 
Πιττάκη45. 

Στον πρώτο τόμο του Museo Italiano (1884/1885), φιλοξενούνται δύο άρθρα που διαπραγματεύονται 
επιγραφές από την Κέα· στο πρώτο, του F. Halbherr, δημοσιεύονται εικοσίτρείς επιγραφές, εκ των οποίων οι 
δεκαοκτώ είναι νέα κείμενα, ενώ στο άρθρο του, ο M. Comparetti επανεκδίδει τέσσερεις επιγραφές46. Οι 
επιγραφές της Κέας θα εξακολουθήσουν να ενδιαφέρουν τους μελετητές της ιταλικής σχολής. Στον πρώτο τόμο 
του Monumenti Antichi (1893) ο S. Ricci συζητά και επανεκδίδει κείμενα από το νησί47. 

Οι μαρτυρίες των αρχαίων ελλήνων και λατίνων συγγραφέων και οι δημοσιευμένες επιγραφές 
αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για τη μονογραφία του Α. Pridik (1892), την πρώτη ιστορική σύνθεση για το νησί48. 
Λίγα χρόνια αργότερα ο Ι. Σβορώνος θα μελετήσει τη νομισματοκοπία των πόλεων της Κέας49, ενώ την ίδια 
εποχή ο L. Savignoni θα δημοσιεύσει στην Αρχαιολογική Εφημερίδα50 την πρώτη αυστηρά αρχαιολογική 
περιγραφή των ερειπίων των τεσσάρων κλασικών πόλεων και του πύργου της Αγίας Μαρίνας, καθώς και 
μερικά τυχαία ευρήματα, ανάμεσα στα οποία το ανάγλυφο με τον Ασκληπιό, που βρίσκεται σήμερα 
εντοιχισμένο στο Δημοτικό Κατάστημα της Ιουλίδος51, καθώς και πέντε επιγραφικά κείμενα. 

Πέντε χρόνια αργότερα ο F. Hiller von Gaertringen παρουσιάζει στον δωδέκατο τόμο της σειράς των 
Inscrìptiones Graecae εκατόν εικοσιτέσσερεις επιγραφές52 και από τις τέσσερεις αρχαίες πόλεις. Τα 
περισσότερα κείμενα αποδόθηκαν στην Ιουλίδα και την Καρθαία, μικρός αριθμός στην Ποιήεσσα και ακόμα 
μικρότερος στην Κορησία. 

Η δεύτερη εκτεταμένη ανασκαφική έρευνα στο νησί πραγματοποιείται επίσης στο χώρο της Καρθαίας 
το 1902, από τον Βέλγο P. Graindor, μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών53. Η σκαπάνη του 
Graindor αποκαλύπτει στο χώρο της ακρόπολης τον δεύτερο ναό της πόλης, τον οποίο ο ίδιος ο ανασκαφέας 
αποδίδει στην Αθηνά54, ενώ στην κοιλάδα του Βαθυπόταμου ανασκάπτεται ένα ακόμα ναϊκό οικοδόμημα επί 
του οποίου εδράζετο παλαιοχριστιανική βασιλική, και το οποίο, και πάλι σύμφωνα με τον ανασκαφέα 
αποδίδεται στη Δήμητρα. Παράλληλα ο Graindor καταγράφει και μελετά θεμέλια κτηρίων και μεμονωμένα 
αρχιτεκτονικά μέλη55, τις τριανταέξι νέες επιγραφές που αποκαλύπτονται56, ενώ συντάσσει το δεύτερο 
τοπογραφικό σκαρίφημα της αρχαίας πόλης (εικ. 17-18). 

Το μυθολογικό ρεπερτόριο της Κέας θα αποτελέσει αντικείμενο δύο μελετών που εκπονούνται το 
191257. Οι επιγραφές που δημοσιεύονται από τον Graindor καθώς και άλλες τέσσερεις58, τυχαία ευρήματα, 
περιλαμβάνονται από τον Hiller von Gaertringen στα Addenda του τόμου των Κυκλάδων και στο Συμπλήρωμα 

43. Α. Μηλιαράκη, Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων (supra σημ. 2). Σχεδόν ακριβής μετάφραση του έργου 
του Μηλιαράκη είναι η μελέτη του Η. Hauttecouer, L'île de Kéos, Bruxelles 1884. 

44. J.T. Bent, Aegean islands. The Cyclades (supra σημ. 2), 448-465. 
45. Π.Γ. Καστρωμένος, Εβδομάς A' 1884,251-253. 
46. F. Halbherr, Inscrizioni di Keos, Museo Italiano 1, 1884/1885, 191-219 και M.Comparetti, Varietà epigrafiche, ibidem 221-224. 
47. S. Ricci, Miscellanea epigrafia, Monumenti Antichi 1, 1893,253-261. 
48. A. Pridik, De Cei insulae rebus, Amsterdam 1892. 
49. Ι. Σβορο')νος, Τις η νήσος "Συρίη" του Ομήρου, Διεθνής Εφημερίς της Νομισματικής Αρχαιολογίας 1, 1898, 405-432 

και 2, 1899, 147-182. 
50. L. Savignoni, Αρχαιότητες της Κέω, ΑΕ 1898, 219-248. 
51. Β. Μαχαίρα, Ανάγλυφη πλάκα εντοιχισμένη στο Κοινοτικό Κατάστημα της Ιουλίδος, στον παρόντα τόμο. 
52. F. Hiller von Gaertringen, IG XII5,526-650. 
53. P. Graindor, Fouilles de Karthaia, BCH29, 1905, 329-361· idem, Fouilles de Karthaia, BCH 30, 1906, 92-102 και 433-452· 

idem, Archeologia et Epigraphie: Kéos, MB 12, 1908, 18-21· idem, Kykladica, MB 25, 1921, 78-108. 
54. Την απόδοση αυτή δεν θεωρεί βεβαία η Ε. Walter-Karydi, Die Äginetische Bildhauershcule, Alt-Ägina 2.2, Salzburg 1987, 

110. Για το ναό αυτό βλ. Ε. Τουλούπα, Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού της Αθηνάς στην Καρθαία: Περίληψη και 
Παπανικολάου, Στέγη. 

55. Cf. Μενδώνη 1989, 160-173. 
56. Ρ. Graindor, Inscriptions de Céos, MB 7, 1903,290-295 και 471-473· idem, Inscriptions de Céos, MB 8, 1904,432-434· idem, 

Inscriptions des Cyclades. Céos, MB 11, 1907, 97-113 και idem, Archeologia et Epigraphie: Kéos, MB 12, 1908, 18-21. 
57. K. Stork, Die ältesten Sagen der Insel Keos, Mainz 1912 και P.G. Cunning, De Ceorum fabulis antiquissimis. Quaestiones 

selectae, Amsterdam 1912. 
58. W. Peek, Griechische Inschriften, AM59, 1934, 60-64· A. Wilhelm, Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde Βιέννη 1909 

158-159. 
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του IG XII 559. Το 1921 δημοσιεύθηκε η Ιστορία της Νήσου Κέας από τον Ι. Ψύλλα Στην Ιστορία δίνεται μία 
ακόμα περιγραφή των καταλοίπων των αρχαίων πόλεων και ένας κατάλογος των αρχαίων θέσεων που έχουν 
εντοπισθεί στο νησί. Είναι φανερό ότι τα δεδομένα αντλούνται από τους καταλόγους που έχει συντάξει ο Κ. 
Μάνθος60. Τον Φεβρουάριο του 1930 κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών έρχεται στο φως ένα από τα 
ωραιότερα αρχαϊκά γλυπτά, ο κούρος της Κέας, ο οποίος πρωτοδημοσιεύθηκε στην Αρχαιολογική Εφημερίδα 
από τον Φ. Σταυρόπουλλο61. Στον ΑΑ του 1954 δημοσιεύεται η μελέτη του G.Welter για τις οχυρώσεις της 
Ιουλίδος και της Κορησίας και το σύστημα των πύργων που υπάρχουν διάσπαρτοι στο νησί62. Την ίδια χρονιά 
οι Chr. Dunant και Γ. Θωμόπουλος δημοσίευσαν δεκαοκτώ νέα επιγραφικά κείμενα63. Με τις οχυρώσεις των 
τεσσάρων πόλεων ασχολείται ο F. Maier μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα και επιχειρεί την αποτύπωση τους η 
οποία δεν είναι πάντοτε ακριβής64. 

Στην αρχή της δεκαετίας του 1960 άρχισε στην Κέα, στη χερσόνησο της Αγίας Ειρήνης μέσα στον 
κόλπο του Αγίου Νικολάου, η πρώτη και μοναδική ως σήμερα συστηματική ανασκαφή στο νησί από το 
Πανεπιστήμιο του Cincinnati υπό την διεύθυνση του J. L. Caskey (εικ. 19). Η ανασκαφική έρευνα, η οποία 
συνεχίστηκε ως το 1981, αποκάλυψε έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς οικισμούς στον αιγαιακό 
χώρο. Στη Αγία Ειρήνη και στη νεολιθική Κεφάλα, από τις πρωϊμότερες εγκαταστάσεις στον χώρο του Αιγαίου 
την οποία επίσης ανέσκαψε ο Caskey, οφείλεται κατά κύριο λόγο η μέχρι σήμερα θέση της Κέας στην διεθνή 
αρχαιολογική βιβλιογραφία65. 

Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960 η Καρθαία κερδίζει και πάλι το ενδιαφέρον των ελλήνων 
αρχαιολόγων. Ετσι η Αρχαιολογική Υπηρεσία με επικεφαλής τον έφορο Ν. Ζαφειρόπουλο και τον τότε 
επιμελητή αρχαιοτήτων Χ. Ντούμα αναλαμβάνει τον καθαρισμό των δύο ναών, του Απόλλωνος και της 
Αθηνάς, και εν μέρει του θεάτρου της πόλης, ενώ παράλληλα μεταφέρονται στο Μουσείο της Ιουλίδος 
αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο66. Το 1971 η έφορος αρχαιοτήτων Κυκλάδων Φ. 
Ζαφειροπούλου πραγματοποίησε σωστική ανασκαφή στο Αιβάδι, στην ανατολική πλευρά του νότιου λόφου, 
όπου εκτεινόταν η αρχαία Κορησία (οικόπεδο Μουζάκη). Αποκαλύφθηκαν τοίχοι σπιτιών που χρονολογούνται 
στον 4ο αι. π.Χ., ενώ η κεραμεική από τον χώρο χρονολογείται κυρίως από τον 6ο έως τον 4ο αι. π.Χ.67. Το 
1975 η Μ. Τσιποπούλου ως εκπρόσωπος της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

59. IG XII 5,2 (addenda et corrigenda), 318-334 και IG XII5, Supplementum 113-117. 
60. Ι. Ψύλλα, Ιστορία της νήσου Κέας, Αθήνα 1921 (το κείμενο της Ιστορίας είχε συνταχθεί το 1900). Το έργο 

επανεκδόθηκε το 1992. 
61. Φ. Σταυρόπουλλος, Ο Κούρος της Κέας, ΑΕ 1937, 687-693. Βλ. επίσης, Ι.Τριάντη, Αρχαϊκά αγάλματα της Κέας (supra 

σημ. 27). 
62. G. Welter, Von Griechischen Inseln: Keos I, ΑΑ 1954, 48-93. Ο Welter αναφέρει λιγότερο από 20 πύργους, ενώ σήμερα 

γνωρίζουμε ότι στο νησί υπήρχαν τουλάχιστον 73, βλ. Λ.Γ. Μενδώνη, Οι πύργοι της Κέας (supra σημ. 28). Με αφορμή την 
επίσκεψη και την ενασχόληση του με τη Τζια, ο G. Welter ασχολήθηκε και με την παλαιότατη νομοθεσία των Κείων, 
όπως παραδίδεται στο απόσπασμα του Ηρακλείδη του Ποντικού (Πολιτεία Κείων 1- 5), cf. Αριστείδης νομοθέτης της 
Κέω, ΑΕ 1954, 157-166. 

63. Chr. Dunant - J. Thomopoulos, Inscriptions de Céos, BCHIS, 1954, 316-348. 
64. F. Maier, Stadtmauern auf Keos, AM 73, 1958,6-16. 
65. Για το χρονικό των ανασκαφών στην Αγία Ειρήνη βλ. πρόχειρα J.L. Caskey, Excavations in Keos, 1960-1961, Hesperia3ì, 

1962, 263-283- idem, Excavations in Keos, 1963, Hesperia 33, 1964, 314-335· idem, Excavations in Keos, 1964-1965, 
Hesperia 35, 1916, 363-376· idem, Investigations in Keos I, Hesperia 40, 1971, 358-396· idem, Investigations in Keos II, 
Hesperia 40, 1972, 357-401. Σε μεγάλο αριθμό ανέρχονται τα άρθρα και οι επιμέρους μελέτες που αφορούν την 
αρχιτεκτονική και τη χωροταξία του οικισμού, την παρουσίαση ή διαπραγμάτευση των κινητών ευρημάτων, αλλά και 
αυτών που αφορούν την ιστορία του οικισμού, την ένταξη του στο χώρο και στον χρόνο της αιγαιακής προϊστορίας. Η 
έστω και επιλεκτική αναφορά τους δεν θα είχε κανένα νόημα στο πλαίσιο αυτής της σύντομης ανασκόπισης. 
Αναφέρονται μόνο οι μονογραφίες που περιλαμβάνονται στη σειρά KEOS: M.E. Caskey, Keos II: the temple ofAgia Irmi. 
The statues, Princeton 1986· W. Cummer Wilson - E. Schofield, Keos HI Ayia Irini: House A, Mainz 1984- A. Halepa-Bikaki, 
Keos TV. Ayia Irini: the potters' marks, Mainz 1984· J.L. Davis, Keos V Ayia Irini: Period V, Mainz 1986· H.S. Georgiou, Keos 
VI Ayia Irini: Specialized domestic and industrial pottery, Mainz 1986· J.C. Overbeck, Keos VII. Ayia Irini: the stratigraphy and 
the finds deposits, Mainz 1989· K.M. Petruso, Keos VIII Ayia Irini: the balance weights, Mainz 1992. Ειδικά για την Κεφάλα, 
J.Ε. Coleman, Keos I: Kephaìa, a late Neolithic settlement and cementary, Princeton 1977. Θέματα σχετικά με την Αγία 
Ειρήνη διαπραγματεύονται τα άρθρα E. Schofield, Town plannig at Ayia Irini, Kea· M. Marthari, The griffin jar from Ayia 
Irini, Keos, and its relationship to the pottery and frescoes from Thera· M. Caskey, Ayia Irini: Temple Studies· C. Gillis, Pottery 
and the statistics: a pilot study· C. Hershenson, Late Helladic IIB at Ayia Irini, Keos· L.A. Hitchcock, Blending the local with the 
foreign: Minoan features at Ayia Irini, House A· A.L. Schallin, The nature of Mycenaean presence and peer polity interaction in 
the Late Bronze Age Cyclades· L. Morgan, The wall paintings of the north-east bastion at Ayia Irini, Kea· M. Caskey - N. 
Tountas, Ayia Irini. Some new architectural details, στον παρόντα τόμο. 

66. Χ. Ντούμας, ΑΑ 18, 1963, χρονικά, 281-282· Ν. Ζαφειρόπουλος, ΑΑ 20, 1965, χρονικά, 507-508. 
67. Φ. Ζαφειροπούλου, ΑΔ 27, 1972 (χρονικά), 507- 08. 
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ανέσκαψε, στα πλαίσια επίσης σωστικής ανασκαφής, στη θέση Γιαλισκάρι, απέναντι από την αρχαία πόλη της 
Κορησίας μια σειρά από τάφους που χρονολογήθησαν στον 5ο αι. π.Χ.68. 

Την αρχιτεκτονική των ναϊκών οικοδομημάτων της Καρθαίας και της Κορησίας διαπραγματεύονται οι 
εργασίες του E. Ostby, που αφορά συγκεκριμένα τον υστεροαρχαϊκό ναό της Αθηνάς69, του Η. Lauter που 
αναφέρεται στο ναό της Κορησίας70και του Μ. Schuller, ο οποίος στα πλαίσια της γενικότερης μελέτης του για 
τη δωρική αρχιτεκτονική των Κυκλάδων συζητά τους ναούς της Κέας71. 

Την δεκαετία του ' 80 η Κέα, ή μάλλον το τοπίο της Κέας, κερδίζει το ενδιαφέρον αρχαιολόγων και 
ιστορικών. Ετσι από το 1982 και εξής διάφορες ομάδες εργασίες ασχολήθηκαν ή εξακολουθούν να ασχολούνται 
με συστηματικές, λιγότερο ή περισσότερο εντατικές, επιφανειακές έρευνες στο νησί. Παράλληλα, το 1985 και 
1986 συνεχίστηκε η ανασκαφή κλασικών οικιών στο οικόπεδο Μουζάκη στην Κορησία72 (εικ. 20). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν τη διετία 1983-1984 στο βορειοδυτικό τμήμα του 
νησιού (στην χώρα της αρχαίας Κορησίας), παρουσιάζουν οι J. F. Cherry, J. L. Davis και Ε. Μαντζουράνη σε 
ένα συλλογικό τόμο, ο οποίος αποτελεί πλέον βιβλίο αναφοράς για την αρχαιολογία του νησιού, αλλά και για 
τη μεθοδολογία της επιφανειακής έρευνας. Οι τρεις ερευνητές συνεπικουρούμενοι από δεκατέσσερεις ακόμα 
ειδικούς επιστήμονες επιχείρησαν, έχοντας ως βάση και σημεία αναφοράς τα αποτελέσματα της επιφανειακής 
τους έρευνας, μια διαχρονική προσέγγιση του τοπίου, του οικιστικού πλέγματος, της πολιτικής - οικονομικής 
και κοινωνικής ιστορίας όχι μόνο της περιοχής έρευνας (ένας τέτοιος περιορισμός άλλωστε δεν θα οδηγούσε σε 
ασφαλή συμπεράσματα), αλλά του νησιού στο σύνολο του73. 

Το βόρειο τμήμα του νησιού, κατά κύριο λόγο, (η χώρα της Κορησίας και η χώρα της Ιουλίδος) 
αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας των Χ. Γεωργίου και Ν. Φαράκλα. Αν και η μεθολογική προσέγγιση είναι 
διαφορετική από αυτήν της προηγούμενης ερευνητικής ομάδας, εν τούτοις σε ό,τι αφορά τον κοινό χώρο 
έρευνας οι θέσεις που εντοπίζονται είναι σε μεγάλο βαθμό οι ίδιες, χωρίς εν τούτοις να λείπουν ουσιαστικές 
διαφορές ως προς το ακριβές σημείο εντοπισμού της αρχαιολογικής θέσης και ως προς την χρονολόγηση των 
θέσεων και των ευρημάτων. Τα αποτελέσματα της δεύτερης αυτής επιφανειακής έρευνας και οι κατάλογοι των 
θέσεων που εντοπίστηκαν, παρουσιάστηκαν σε δύο εκτενή άρθρα, δυστυχώς χωρίς την υποστήριξη εποπτικού 
υλικού (χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες)74. 

Με την επιφανειακή έρευνα της νοτιοδυτικής υδρολογικής λεκάνης της Κέας (χώρα αρχαίας 
Ποιήεσσας) ασχολήθηκε την τριετία 1983-1986 ομάδα εργασίας στην οποία μετείχε και η υπογράφουσα (εικ. 21
22). Τα αποτελέσματα της έρευνας και οι θέσεις που εντοπίστηκαν επέτρεψαν τη μελέτη του οικιστικού 
πλέγματος και της οργάνωσης του αγροτικού χώρου της αρχαίας Ποιήεσσας από την γεωμετρική/πρώϊμη 
αρχαϊκή περίοδο ως τον 2ο αι. π.Χ., όποτε η πόλη συνοικίζεται με την Καρθαία75, αλλά και της κατοίκησης 
της περιοχής μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, εποχή που ο χώρος εξακολουθεί να κατοικείται76. 

68. Γ. Τζεδάκις, ΑΔ 30, 1975, χρονικά, 324. 
69. Ε. Ostby, The Athenaion of Karthaia, OpAth. 13, 1980, 189-223. Cf. Μενόώνη 1989, 160-162· Παπανικολάου, 

Οικοδομική δραστηριότητα και Παπανικολάου, Στέγη. 
70. Η. Lauter, Bemerkungen zum archaischen Tempel von Koressia, AA 1979, 12-16. 
71. M. Schuller, Dorische Architektur der Kykladen, Jdl 100, 1985, 319-338. Cf. Μενδώνη 1989, 160-167· Παπανικολάου, 

Οικοδομική δραστηριότητα και Παπανικολάου, Στέγη, στον παρόντα τόμο. 
72. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους των Α' και ΚΑ' ΕΠΚΑ (έφοροι 

αρχαιοτήτων Ε. Τουλούπα και Κ. Τσάκος), του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου (καθ. W. 
Hoepfner και Δρ E.L. Schwandner) και του Πανεπιστημίου Αθηνών (ανάμεσα τους και η υπογράφουσα). 

73. Landscape Archaeology. Cf. L. Vance Watrous, Landscape archaeology as long term history: Northern Keos in the Cycladic
islands from the earliest settlement to modem times byJ.F. Cherry - J.L. Davis - E. Mantzourani (book review), Ai A 97.2, 1993, 
361-363. Βλ. επίσης, T.M. Whitelaw, An ethnoarchaeological study of rural land-use in north-west Keos: insights and 
implications for the study of the past Aegean landscapes, Structures Rurales et Sociétés Antiques, P.N. Doukellis - L.G. Mendoni 
(εκδ.), Paris 1994, 163-186· J.F. Cherry - J.L. Davis, Northern Keos in context και Τ.Μ. Whitelaw, Colonisation and 
competition in the Poiis of Koressos: the development of settlement in northwest Keos from the Archaic to the early Roman 
periods, στον παρόντα τόμο. 

74. H. Georgiou - Ν. Faraklas, Ancient habitation patterns in Keos. Locations and nature of sites on the northwest part of the islands, 
Αριάδνη 3, 1985, 207- 266· Χ. Γεωργίου - Ν. Φαράκλας, Αρχαία κατοίκηση στην Κέα: το βόρειο τμήμα της ανατολικής 
πλευράς του νησιού, Αριάδνη 6, 1993, 7- 57. 

75. Για τον συνοικισμό της Ποιήεσσας με την Καρθαία βλ. Mendoni 1994, 150-151 και σημ. 33, 36-38, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία. 

76. Γ. Γαλάνη - Λ. Μενδώνη - Χ. Παπαγεωργιάδου, Επιφανειακή έρευνα της Κέας, Αρχαιογνωσία 3, 1982 (1987), 237-244· 
L.G. Mendoni - Η. Papageorgiadou, Roman Keos. A surface survey, The Greek Renaissance in the Roman Empire, S. Walker 
A. Cameron (εκδ.), BICS Suppl. 55, 1989, 169-173· Χ. Παπαγεωργιάδου, Η οργάνωση του αγροτικού χώρου στην 
Ποιήεσσα της Κέας κατά την ελληνιστική περίοδο, Ποικίλα, ΜΕΑΕΤΗΜΑΤΑ 10, 1990, 309-320· Μενδώνη - Μάνθος, 
72-81, και 142-147, αριθμ. 399-470· Mendoni 1994, 149-151. 
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Το 1987 και για εννέα συνεχείς περιόδους (ως και το 1995), η νοτιοανατολική υδρολογική λεκάνη της 
Κέας, η οποία συμπίπτει εν πολλοίς με την χώρα της αρχαίας Καρθαίας, αποτέλεσε το ερευνητικό πεδίο 
διεπιστημονικής ομάδας εργασίας77. Ενα σημαντικό τμήμα της χώρας αλλά κυρίως το ίδιο το άστυ της 
Καρθαίας και ο άμεσος περιβάλλων χώρος παραμένουν ακατοίκητα και απόμακρα, με αποτέλεσμα να 
διατηρείται αναλλοίωτη η φυσιογνωμία του τοπίου και η τοπογραφία της αρχαίας πόλης78 (εικ. 23-24). 

Συγκριτικό πλεονέκτημα για την ερευνητική ομάδα υπήρξε το γεγονός ότι η επιφανειακή έρευνα 
διεξήγετο σε ένα χώρο που παρείχε πολύ μεγάλες δυνατότητες για τη μελέτη του αστικού και του αγροτικού 
χώρου στη διαχρονική του θεώρηση, καθώς η επιφάνεια του εδάφους προσέφερε τη δυνατότητα αναγνώρισης 
μοναδικών σε ποιότητα και ποσότητα στοιχείων για το οικιστικό πλέγμα στις διάφορες χρονικές περιόδους. 
Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι στο ερευνητικό πεδίο υπήρχε μία πόλη με εντυπωσιακά ορατά κατάλοιπα, 
υπαγόρευε την ανάγκη της συστηματικής καταγραφής, σχεδίασης, αποτύπωσης και μελέτης79 όλων των 
οικοδομικών και κτηριακών λειψάνων, των αρχιτεκτονικών μελών (εικ. 25, 26-28, 29-30, 31, 32), του 
πολεοδομικού ιστού της πόλης, των τειχών80(εικ. 33-36), της νεκρόπολης81 (εικ. 37-38), του λιμανιού82, των 
δρόμων (εικ. 39-40), των περιαστικών εγκαταστάσεων, των κεραμικών ευρημάτων83. Παράλληλα, εξ ίσου 
αναγκαία υπήρξε η μελέτη της γεωμορφολογίας της περιοχής και των επεμβάσεων που έχει δεχθεί το 

77. Η όλη έρευνα διεξήχθη υπό την εποπτεία της Α' ΕΠΚΑ. Αποτέλεσε για μας τιμή και χαρά που η έφορος αρχαιοτήτων 
Δρ Ε. Τουλούπα, προϊσταμένη της Α' ΕΠΚΑ, όταν ξεκίνησε η έρευνα, και ο Δρ Α. Παπανικολάου, αρχιτέκτων στην ίδια 
Εφορεία δέχτηκαν να ενταχθούν στην ερευνητική ομάδα. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης ο αν. καθ. Π.Ν. Δουκέλλης 
(ιστορικός, Ιόνιο Πανεπιστήμιο), οι Δρες Σ. Ζουμπάκη (αρχαιολόγος Κ.Ε.Ρ.Α./Ε.Ι.Ε.), Χ. Κανελλόπουλος 
(αρχαιολόγος), Ε. Κολαΐτη (μεταλλειολόγος), Ν. Μπελογιάννης (χημικός-μηχανικός, Ινστιτούτο Λίθου ΥΠ.ΠΟ), Ν. 
Μουρτζάς (γεωλόγος- γεωμορφολόγος), ο Γ. Ζάχος (αρχαιολόγος), ο Χ. Λασκαρίδης (συντηρητής) και η υπογράφουσα 
(Δρ αρχαιολόγος Κ.Ε.Ρ.Α./Ε.Ι.Ε.), η οποία είχε τη γενική ευθύνη και το συντονισμό του προγράμματος. Την ομάδα 
συνεπικουρούσαν η αν. καθ. Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά (αρχαιολόγος, Πανεπιστήμιο Αθηνών) και η Δρ Ε. Φο'κου- Jones 
(μεταλλειολόγος, Scottich Analytical Service). Σε όλες τις περιόδους στην έρευνα συμμετείχαν φοιτητές του Ιστορικού 
και Αρχαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου. 

78. Cf. την ανακοίνωση του Κ. Fittschen, Αρχαιολογία και προστασία του φυσικού τοπίου: το παράδειγμα της αρχαίας 
Καρθαίας, στον παρόντα τόμο. 

79. Από την βιβλιογραφική αναδρομή που προηγήθηκε προκύπτει ότι οι διάφοροι ανασκαφείς του χώρου παρουσίασαν τις 
έρευνες τους περισσότερο υπό την μορφή ανασκαφικών εκθέσεοον, λιγότερο ή περισσότερο εκτενών, και όχι ως 
κανονικές δημοσιεύσεις με πλήρη στοιχεία, ενώ οι μελετητές των μεμονωμένων μνημείων δεν είχαν πλήρη γνώση του 
χώρου και των διάσπαρτων σπολίων. 

80. Την μελέτη των οικοδομικών καταλοίπων της αρχαϊκής περιόδου έχει αναλάβει ο αρχιτέκτων Α. Παπανικολάου, 
Παπανικολάου, Οικοδομική δραστηριότητα και Παπανικολάου, Στέγη. Τα οικοδομικά κατάλοιπα της Καρθαίας στην 
κλασική και την ελληνιστική περίοδο αποτέλεσαν την μεταπτυχιακή εργασία και τη διδακτορική διατριβή του Χ. 
Κανελλόπουλου, Προβλήματα σύνθεσης, μορφολογίας και μεθόδου στο κτήριο D της Καρθαίας, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 1990 και Η δωρική αρχιτεκτονική στης Κέας κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο. Συμβολή στην 
κατανόηση του δωρικού ρυθμού στις Κυκλάδες, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1996, αντίστοιχα. Η μελέτη του ελληνιστικού 
θεάτρου θα συμπεριληφθεί στην τελική δημοσίευση του άστεως, βλ. κατωτέρω σημ. 83. 

81. Μενδώνη - Μάνθος, 59 και 132, σημ. 300-302. 
82. Λ.Γ. Μενδώνη- Ν.Δ. Μουρτζάς, Παλαιογεωμορφολογικη αναπαράσταση του όρμου Πόλες: Μία πρώτη προσέγγιση του 

λιμανιού της αρχαίας Καρθαίας, Αρχαιογνωσία 4, 1985-1986 (1989), 127-140· L.G. Mendoni- N.D. Mourtzas, An 
archaeological approach to coastal sites: the example of the ancient harbor of Karthaia, Πρακτικά Τριημέρου Αιγαίον, 
Παρνασσός 22, 1990, 387-403· Ν.Δ. Μουρτζάς - Ε. Κολαΐτη, Αλληλεπίδραση γεωλογικών και αρχαιολογικών 
παραγόντων: εξέλιξη των προϊστορικών και ιστορικών οικισμών και κατασκευών σε σχέση με τις μεταβολές του 
επιπέδου της θάλασσας στις ακτές της νήσου Κέας, στον παρόντα τόμο. 

83. Γενικά για την επιφανειακή έρευνα στην νοτιοανατολική Κέα, Μενδώνη 1989· idem, Συμβολή στην τοπογραφία της 
νοτιοανατολικής Κέας, ΕΕΚΜ 13, 1985-1990 (1990), 311-328. Για την οργάνωση του αγροτικού χώρου της Καρθαίας, 
Mendoni 1994, 151- 153. Για την οργάνωση του χώρου στην εκτός πόλεως περιοχή, Ρ.Ν. Doukellis, Versants pierreux et 
champs de culture a Céos, στον παρόντα τόμο και Λ.Γ. Μενδώνη, Οι πύργοι της Κέας {supra σημ. 28), ibidem. Κεραμικά 
ευρήματα από την επιφανεική έρευνα της ΝΑ Κέας αφορούν οι ανακοινώσεις των Ε. Σημαντο')νη-Μπουρνιά, Πίθοι 
ιστορικών χρόνων με εγχάρακτη διακόσμηση από τη ΝΑ Κέα, ibidem και Γ. Ζάχου, Μαγειρικά σκεύη από την Κέα. 
Ονοματολογία-Τυπολογία-Εξέλιξη-Χρονολόγηση, ibidem. Για τις μεταλλουργικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες 
των αρχαίων Καρθαιέων, βλ. Λ.Γ. Μενδώνη - Ν. Μπελλογιάννης, Αρχαίες μεταλλουργικές δραστηριότητες στην Κέα, 
Αρχαιογνωσία 6, 1990, 91-103. Η τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο νοτιοανατολικό τμήμα της 
Κέας προβλέπεται να δημοσιευθεί σε δύο συλλογικούς τόμους, έναν για τη χώρα και ένα για το άστυ της αρχαίας 
Καρθαίας και βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας. Στην δημοσίευση της έρευνας μας στην χώρα της αρχαίας πόλης 
θεωρήσαμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε τη μελέτη των δομών και της οργάνωσης του χώρου στη μακρά ιστορική 
διάρκεια σε επίπεδο νησιού. Η δημοσίευση θα συμπεριληφθεί στη σειρά ΜΕΑΕΤΗΜΑΤΑ του Κ.Ε.Ρ.Α./Ε.Ι.Ε. 
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τοπίο84(εικ. 41), η μελέτη του υδρογραφικού δικτύου, αλλά και η συγκέντρωση όλων των γραπτών μαρτυριών, 
των αρχαίων και των νεοτέρων αρχειακών τεκμηρίων85 (εικ. 42-43). 

Για την καλλίτερη διαχείρηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα 
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, το οποίο χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των δεδομέηων και την 
αναζήτηση πιο σύνθετων ερωτημάτων, καθώς και για την παρουσίαση των χαρτών της μελέτης86 (εικ. 44-45). 
Σε άμεση συνεργασία με το ΓΣΠ βρίσκεται η βάση δεδομένων των κεραμικών ευρημάτων της έρευνας. Ο 
αριθμός των οστράκων που περισυνελλέγησαν αγγίζει τις δέκα χιλιάδες. Από αυτά το 50% περίπου (όσα 
έσωζαν χαρακτηριστικά του σχήματος τους ή στοιχεία που επέτρεπαν την ασφαλή χρονολόγηση τους) 
αποτέλεσαν τη βάση δεδομένων87(εικ. 46-48). 

Τη νομισματοκοπία των πόλεων της Κέας είχε ως αντικείμενο η μελέτη της Χ. Παπαγεωργιάδου88, 
ενώ η μελέτη των επιγραφών του νησιού αποτέλεσε το θέμα της διδακτορικής διατριβής της υπογράφουσας89. 
Το πολίτευμα και την κοινωνία του νησιού στην ελληνιστική και την αυτοκρατορική περίοδο περιλαμβάνει στην 
ευρύτερη μελέτη του για τις Κυκλάδες στις συγκεκριμένες περιόδους ο Π. Μ. Νίγδελης90, ενώ αρκετές σελίδες 
αφιερώνει στην ιστορία της Κέας ο P. Brun σε πρόσφατο έργο του για το Αρχιπέλαγος από τον 5ο έως τον 2ο 
αι. π.Χ.91. 

Ολοκληρώνοντας αυτή την σύντομη ανασκόπηση της ιστοριογραφίας και των αρχαιολογικών ερευνών 
στην Κέα θα ήθελα να σημειώσω ότι τα αποτελέσματα της επιφανειακής έρευνας στη νοτιοανατολική Κέα, 
καθώς και τα αποτελέσματα των προαναφερθεισών (δημοσιευμένων ήδη) επιφανειακών ερευνών 
αξιοποιήθηκαν από την εφαρμοσμένη έρευνα, αφού χρησιμοποιήθηκαν από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Πολιτισμού στα πλαίσια της χωροταξικής μελέτης που εκπονείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ για το 
νησί, αλλά και στην Ειδική Μελέτη Προστασίας και Οργάνωσης των Οικισμών της Κέας που στόχο είχε την 
προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού92. 

Αν και η Κέα απέχει μόνον 14 μίλια από την ανατολική ακτή της Αττικής, αν και βρίσκεται σχεδόν σε 
επαφή με μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, την Αθήνα, αν και δέχεται τις πιέσεις της οικοδομικής δραστηριότητας 
που παρουσιάζουν όλα τα νησιά των Κυκλάδων, και μάλιστα με κατασκευές που παραβιάζουν τη φυσική και 
την ανθρώπινη κλίμακα του τοπίου της και προκαλούν προβάλλοντας όγκο και πολυτέλεια, εν τούτοις διατηρεί 
ακόμα ανέπαφα αξιόλογα στοιχεία του φυσικού και του πολιτισμικού της περιβάλλοντος. 

Στην διαφύλαξη και στην προστασία αυτών των τόσο σπάνιων και ξεχωριστών στοιχείων κατατείνουν 
οι προσπάθειες και οι ενέργειες όλων93. Με αυτό το σκεπτικό αναλάβαμε τη διοργάνωση αυτού του Συμποσίου. 
Στόχος μας ήταν αφ ' ενός μεν η συγκέντρωση ειδικών επιστημόνων που μελετούν την ιστορία και την 
αρχαιολογία του νησιού, αφ' ετέρου η δημιουργία ενός forum για γόνιμες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων 

84. Ε. Kolaïti - L.G. Mendoni, The relation between a quarrying site and a city-center. The case of the ancient city of Karthaia, Keos 
Island, Greece, Ancient Stones: Quarrying Trade and Provenance, M. Waelkens - N. Herz - L. Moens (εκδ.), Acta Archaeologica 
LovanienciaA, 1992, 29-36· L.G. Mendoni - E. Kolaïti, Human intervention in the keian landscape. Quarring and building 
activity in the Polis of Karthaia, DHA 19.1, 1993, 92-118. 

85. Για τις αρχαίες γραπτές μαρτυρίες βλ. Μενδώνη, Επιγραφές Κέας, κεφ. 3 και Mendoni, Inscriptions, κεφ. 3. Για τη μελέτη 
των νεοτέρων τεκμηρίων αξιοποιήθηκαν το Αρχείο του Τμήματος Χειρογράφων τηε Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, 
τα ΓΑΚ, καθώς και Ιδιωτικά Αρχεία και Συλλογές. 

86. Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών εκπονήθηκε από τον γεωλόγο Δρ Σ. Πλέσσα (Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
ΥΠΕΧΩΔΕ) στα πλαίσια της μελέτης Προστασία και Οργάνωσης των Οικισμών της Κέας, Αθήνα 1996, η οποία 
εκπονήθηκε από την ΔΟΚ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Για το συγκεκριμένο ΓΣΠ, cf. Σ. Πλέσσα - Α. Βαλαδάκη κ.ά, Ανάπτυξη 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και επεξεργασία των δεδομένων στην μελέτη Προστασία και Οργάνωση των 
Οικισμών της Κέας, Στ' Συνάντηση Χρηστών ARC/ INFO, Αθήνα 1996. 

87. Η βάση δεδομένων των κεραμικών ευρημάτων σχεδιάστηκε από τον Γ. Ζάχο με τη συνεργασία της υπογράφουσας. Στον 
Γ. Ζάχο οφείλεται και η εισαγωγή των στοιχείων. Μια πρώτη παρουσίαση της βάσης δεδομένων των κεραμικών έγινε στα 
πλαίσια της Ετήσιας Συνάντησης των μελών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST από την υπογράφουσα, Data bases 
and long-term history: Ceos landscape and regional studies (Γρανάδα - Φεβρουάριος 1997), πρακτικά υπό έκδοση. 

88. C. Papageorgiadou-Banis, The coinage ofKea, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 24, Αθήνα 1997. 
89. Μενδώνη, Επιγραφές Κέαςκαχ, Mendoni, Inscriptions. Επί πλέον επιγραφικές δημοσιεύσεις, P.Brun, L'île de Keos et les 

cités au IVe siècle av. J. C, ΖΡΕΊ6, 1989, 121-138- L.G. Mendoni, More inscriptions from Keos, BSA 84, 1989, 289-296 και 
AT. Μενδώνη, Addenda et corrigenda ad inscriptiones ceae, Ποικίλα, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 10, Αθήνα 1990, 287-307. 

90. Π.Μ. Νίγδελη, Πολίτευμα και κοινωνία των πόλεων των Κυκλάδων κατά την ελληνιστική και αυτοκρατορική εποχή, 
Θεσσαλονίκη 1990. 

91. P. Brun, Les Archipels Egéens dans l'antiquité grecque (Ve - Ile siècles av. notre ère), Paris 1996. 
92. Βλ. ανωτέρω σημ. 85. 
93. Cf. τη σχετική συζήτηση στην ανακοίνωση του Κ. Fittschen, Αρχαιολογία και προστασία του φυσικού τοπίου (supra σημ. 

78). Επίσης για τη θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας των αρχαιολογικών χώρων, βλ. Π.Γ. Καλλιγάς, ΑΛ 45, 1990, χρονικά, 
26 και idem, AA 46, 1991, χρονικά, 28. 
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ανάμεσα στους ειδικούς και τους αρμόδιους φορείς, τους εκπροσώπους της Πολιτείας και των Υπηρεσιών, 
αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως φιλοδοξία μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε τους 
κατοίκους του νησιού, να καταστήσουμε τους Τζιώτες κοινωνούς του πολιτισμού τους και του αρχαιολογικού 
τους πλούτου. 

Λίνα Γ. ΜΕΝΔΩΝΗ 
Αθήνα 
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Εικ. 1. Χάρτης της Κέας. 
Εικ. 2. Χάρτης της Κέας, περίπου 1485, από Bartolomeo 
dalli Sonetti, Isolano, Theatrum Orbis Terrarum Ltd., 
Amsterdam 1972, αριθμ. 16. 
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Εικ. 3. Χάρτης της Κέας, περίπου 1528, από Benedetto Εικ. 4. Χάρτης της Κέας, περίπου 1584, από τον Α. Ortelius 
Bordone, Libro nel quai si ragiona de tutte l'isole del mondo, (= Β. Σφυρόερας - Α. Αβραμέα - Σ. Ασδραχάς, Χάρτες και 
Theatrum Orbis Terrarum Ltd., Amsterdam 1966, αριθμ. 42. χαρτογράφοι του Αιγαίου Πελάγους, Αθήνα 1985,113, εικ. 73). 
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Εικ. 5. Χάρτης της Κέας, περίπου 1598, από G. Rosaccio, Viaggio da Venetia, a Constantinopoli per mare e per terra..., Venetia 
1598 (= Β. Σφυρόερας - Α. Αβραμε'α - Σ. Ασδραχάς, Χάρτες και χαρτογράφοι τον Αιγαίον Πελάγονς, Αθήνα 1985, 97, εικ. 64γ). 
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Εικ. 6. Χάρτης της Κέας, 1717, από τον P. de Tournefort, 
Relation d'un voyage du levant, fait par ordre du roi, Paris 
1717 (= Β. Σφυρόερας - Α. Αβραμε'α - Σ. Ασδραχάς, Χάρτας Εικ. 7. Χάρτης της Κέας, 1688, από F. Piacenza, L' E^eo 
και χαρτογράφοι τον Αιγαίον Πελάγονς, Αθήνα 1985, 180, redivivo o sia chorographia dell' Archipelago, Modona 1688, 
εικ. 130). 292. 
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Εικ. 8. Χάρτης της Κέας, 1658, από Μ. Boschini, Εικ. 9. Χάρτης της Κέας, 1699, από Ο. Dapper, Description 
L'arcipelago con tutte le isole, scogli secche, exacte des isles de I' Archipel, et de quelques autres 

e bassi tondi..., Venecia 1658, 37. adjacentes, Amsterdam 1703. 

Εικ. 10. Απεικόνιση του τοπίου της Καρθαίας από τον Ρ. Ο. Bröndsted, Reisen und Untersuchungen in Griechenland Paris 1826, πίν. VII. 
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ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΑΟΥ λΐΐΟΛΛ.11ΝΟΣ ΤΟΥ TUN KAP θ AIE UN . 

Εικ. 11. Τοπογραφικό σκαρίφημα του ναού του Πυθείου Απόλλωνος στην Καρθαία σύμφωνα με τον Ρ. Ο. Bröndsted, Reisen und 

Untersuchungen in Griechenland, Paris 1826, πίν. VIII. 

Εικ. 12. Τοπογραφικό σκαρίφημα της Καρθαίας από τον Ρ. Ο. Bröndsted, Reisen und 
Untersuchungen in Griechenland, Paris 1826, πίν. VI. 
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Εικ. 13. Σχε'διο και απόγραφο της επιγραφής IG XII 5, 535 
από τον Ρ. Ο. Bröndsted, Reisen und Untersuchungen in 
Griechenland, Paris 1826, πιν. 23, αριθμ. 9. 
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Εικ. 14. Απόγραφο της επιγραφής IG XII 5, 566, από τον Ρ. 
Ο. Bröndsted, Reisen und Untersuchungen in Griechenland, 
Paris 1826, πιν. 25, αριθμ. 19. 

ΧΓΤ" *'«.»<&•' ~« »„'it, ,„7.· —_ t~-'y. prrr·.·*• - , «Ar« • 

' ' /** >i—V

Α,,*ν·> —v-

Airrporoy,». r»A/Art»££** 

.T'flSi»'A°>' 
irtrrem» Λ 

. OßOAC/VOi 
πΰΛί π ι . 

KlttBE^ICWUl. 

TAil tWATeté 

ΓΟΛ 

KAIZSITII/ΆΤΗ 

I AIO" /OVAIOLA AU ΛΙΆΓΛΙΟν 

KAiSAPOiyo/v ANcomct* 

Π . m . f . A . y . r i , -nr^V M / * - . , IS » 

ir^«*iy..^^« 
«ή* ^v..C, -.' A' *«**-" /r-> · 

'3 '&·ρν/"frr", ρ-jrrr1·- '»•^•c*,y« 

ΟΡΛΛ/Oi 

E/VA/wrvi 

Σ Τ Ε Λ Λ « ' " * · 

b y « » » " " 

Εικ. 16 ü r r A ' 7.01 ΟΕΛ 

Εικ. 15 -16. Από το Ημερολόγιο του Ι. Ρώτα. Απόγραφα των επιγραφών IG XII 5, 546 (= αριθμ. α), 7G XII 5, 548 (= αριθμ. β), 
JG XII 5, 547 (= αριθμ. γ), JG XII 5, 532 (= αριθμ. δ), IG XII 5, 530 (= αριθμ. ιδ), IG XII 5, 566 (= αριθμ. ιε), IG XII 5, 556 και 
557 (= αριθμ. ιστ), IG XII 5, 564 (= αριθμ. ιζ). 
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17. Τοπογραφικό σκαρίφημα της Καρθαίας από τον Ρ. Graindor, Kykladika (Acropole de Karthaia), 
MB 25, 1921, 83, εικ. 5. 
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Σκαρίφημα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στον Βαθυπόταμο από τον P. Graindor, Fouilles de Karthaia. 
(Temple de Demeter?), BCH 29, 1905, 335, εικ. 4. ' . • ' ' 
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Εικ. 19. Η χερσόνησος της Αγίας Ειρήνης. Σε δεύ
τερο επίπεδο ο οικισμός Βουρκάρι. 
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• i_.(_iJirÄ Εικ. 20. Κορησία. Οικόπεδο Μουζάκη. ΗΗΗΗΙ ' 

Εικ. 21. Ο δυτικότερος λόφος της λοφοσειράς των 
Φυρών, όπου εκτεινόταν η αρχαία πόλη της Ποιή
εσσας. Διακρίνεται η πορεία του τείχους στην βό
ρεια κλιτύ του λόφου. 
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ Σ.ΧΕΔ10 ΑΚΡΟΠΟΛΕΠΕ 
ΑΡΧΑΙΑΕ ΙΊΟΙΗΕΕΕΗΕ ΝΗΕΟΤ K E A E  J 
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"1 2 3 
Εικ. 22. Τοπογραφικό σχέδιο αρχαίας πόλης Ποιήεσσας (Γ. Γαλάνη - Λ. Μενδώνη - Χ. Παπαγεωργιάδου, Επιφα
νειακή έρευνα της Κέας, Αρχαιογνωσία 3, 1982 (1987), σχέδιο 1. 
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Εικ. 23. Η λοφοσειρά της Ασπρης Βίγλας, όπου η ακρόπολη της Καρθαίας από τα ανατολικά. 
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Εικ. 24. Η λοφοσειρά της Άσπρης Βίγλας από τη λοφοσειρά του Καύκασου (ΒΔ). 
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Εικ. 26. Ναός Απόλλωνος. Η κρηπίδα. 
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Εικ. 27. Ναός του Απόλλωνος από τα βόρεια. Διακρίνεται το πεζούλι 
με τις βάσεις στήριξης των ενεπίγραφων στηλών. 
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Εικ. 29. Ο ναός της Αθηνάς. 
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Εικ. 30. Οριζοντιογραφία της υπάρχουσας κατάστασης του ναού της Αθηνάς. (Σχέδιο Α. Παπανικολάου). 
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-

Εικ. 32. Ανασκαφική τομή στο χώρο του θεάτρου της Καρθαίας. 
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Εικ. 33. Λεπτομέρεια του τείχους στο Α. άνοηρο του ναοΰ της Αθηνάς. Διακρίνεται η επιγραφή IG XII 5, 566. 
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Εικ. 34. Λεπτομέρεια από την προσθήκη του 5ου αι. π.Χ., στο παλαιότερο (αρχαϊκό) Α. άνδηρο του ναοΰ της Αθηνάς. 
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j*-+r 

Εικ. 35. Το Δ. άνδηρο του ναού της Αθηνάς. Εικ. 36. Λεπτομέρεια από το Δ. άνδηρο του ναοΰ της Αθηνάς. 
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Εικ. 37. Συστάδες τάφων από το νεκροταφείο των Καρθαιέων στη νότια κλιτύ της λοφοσειράς του Καυκάσου. 
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Εικ. 38. Ροψαϊκό ταφικό μνημείο στην κοιλάδα του Καλαμίτση. 
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Εικ. 39. Λιθόστρωτο μονοπάτι που συνδε'ει την περιοχή Χαβουνά με την Καρθαία. 

Εικ. 40. Λιθόστρωτο μονοπάτι που συνδέει την Καρθαία με τον Αγιο Συμεών και κατ' επέκταση με την Ιουλίδα. 
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Εικ. 41. Οψη του νοτιοδυτικού τμήματος του ανδήρου του ναού της Αθηνάς. Με το τετράγωνο ορίζεται 
το μέτωπο εξόρυξης. Τα τεμάχη προσαρμόζονται απόλυτα στην ακμή του μετώπου το οποίο απεικονίζεται 

στη φωτογραφία 34. 
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Εικ. 42. Έγγραφο του 1839 από τα ΓΑΚ, συμφωνά με το οποίο ενισχύεται ο Δήμος της Κέας, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου του νησιού. 

"Λ 

ά. Δ. 

Εικ. 43. Έγγραφο του 1912, από ιδιωτικό αρχείο, το οποίο διαπραγματεύεται 
την εκμετάλλευση των μεταλλείων στην περιοχή της Πετρούσας. 
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Εικ. 44. Χάρτης της Κε'ας με την κατανομή των κτισμάτων στο νησί (συ
μπεριλαμβάνεται στη Μελε'τη της Οργάνωσης και Προστασίας των Οι

. - Λ • κισμών της Κε'ας). 

Εικ. 45. Χάρτης της Κε'ας με τις προτεινόμενες ευρείες ζώνες προστα
σίας των αρχαιολογικών χώρων 

(συμπεριλαμβάνεται στη Μελε'τη Οργάνωσης και προστασίας 
των Οικισμών της Κε'ας). 
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Κέα 
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-JUU 
καλή 
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Agora Xllii, 373, fig. 18, pi. 95, no. 1965. 350-325 Β 
Hespenä SuppL IV, 1940, 135, hg. 99h 
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1993-153 

Πύργος 
SR M 

Εικ. 46. Δελτίο Βάσης Δεδομένων Κεραμικής. 
Εικ. 47. Επιφανειακή έρευνα Νότιας Κέας. Θέση Ελλη-
νικά-Πηγαδάκι: Χρονολόγηση κεραμικών ευρημάτων. 

Καλπ-απλή/Fine-plain 

Ö Οικιακή/Domestic 

• Ιγδία/Mortar 

• Πίθοι/Pithoi 

• Κυφέλες/Beehives 

Εικ. 48. Επιφανειακή έρευνα Νότιας Κέας. Θέση Ελληνικά-Πηγαδάκι: Κατηγορίες κεραμικών ευρημάτων. 



ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΘΝΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Η Κύθνος (εικ. 1), σε αντίθεση με τη γειτονική Κέα, παρέμεινε ουσιαστικά ανεξερεύνητη μέχρι τη 
δεκαετία του 1980. Οι πληροφορίες για τις αρχαιότητες του νησιού ήταν λιγοστές. Οι περιηγητές, ιδιαίτερα του 
18ου και 19ου αι. μας παρέδωσαν πολύτιμες μαρτυρίες για τα τοπικά έθιμα, την οικονομία, τη γεωλογία, την 
πανίδα και τη χλωρίδα του νησιού, αλλά ελάχιστοι ήταν αυτοί που στάθηκαν στην περιγραφή των 
αρχαιοτήτων, και μάλιστα όσοι το επιχείρησαν υπογράμμισαν τη σχετική φτώχεια του νησιού σε υλικά 
κατάλοιπα του πολιτισμού της αρχαιότητας (βλ. τη μελέτη του P. Brun στον παρόντα τόμο)1. Οι αρχαίες 
φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες που αφορούσαν την Κύθνο ήταν εντυπωσιακά λίγες σε σχέση με εκείνες 
από τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. 

Η παραπάνω διαπίστωση δεν πρέπει να είναι εντελώς συμπτωματική, καθώς κατά την εντατική εξαετή 
έρευνα στον χώρο της αρχαίας πρωτεύουσας του νησιού δεν βρήκαμε παρά έξι νέες επιγραφές (πέντε 
επιτύμβιες και μία αναθηματική), εκ των οποίων όμως οι δύο παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, η πρώτη 
για την ανασύσταση της πρώιμης ιστορίας των Κυθνίων και η δεύτερη για την τεκμηρίωση της λατρείας της 
Αφροδίτης στην αρχαία πόλη2. Ο Κύθνιος λόγιος Αντώνιος Βάλληνδας ήταν ο πρώτος ο οποίος συγκέντρωσε 
όλες τις γνωστές έως τότε μαρτυρίες που αφορούσαν την αρχαία Κύθνο στις δύο θεμελιώδεις μελέτες του τα 
Κνθνιακά (Ερμούπολις 1882) και την Ιστορία της νήσου Κύθνου (Αθήνα 1896)3. Οι μελέτες του Βάλληνδα 
αποτέλεσαν τη βασική πηγή για τους μελετητές της ιστορίας της Κύθνου και ακόμη και σήμερα διατηρούν 
αναλλοίωτη τη σημασία τους. 

Οι αρχαιότητες που μνημονεύονται από τους περιηγητές και τους παλαιούς μελετητές της Κύθνου 
είναι απογοητευτικά λίγες (βλ. τώρα τις μελέτες των P. Brun και Α. Φίλιππα-Touchais στον παρόντα τόμο). 
Εκτός από την αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, στη θέση που σήμερα είναι γνωστή ως Βρυόκαστρο ή 

Συντομογραφίες: 
Ross= L. Ross, Reisen auf den griechischen Inseln des agäischen Meers I, Stuttgart-Tübingen 1840. 
Sybel= L. Sybel, Katalog der Skulpturen zu Athen, Marburg 1881. 

1. Βλ. για παράδειγμα Ch. Buondelmonti, Liber insularum Archipelagi (1420), Paris 1896, 198- L. Boschini, L'Archipelago con 
tutte Je isole, Venezia 1658· J. Thevenot, Relation d'un voyage fait au Levant, Paris 1664,203-204· O. Dapper, Description
exacte des îles de l'Archipel, Amsterdam 1703,272-273- J. Pitton de Tournefort, Relation d'un voyage au Levant II, Lyon-Paris 
1717, 325-330. The travels of Lord Charlemont in Greece and Turkey, 1749, W.B. Stanford - E.J. Finopoulos (eds), London 
1984, 102-103· Pash di Krienen, Breve descrizione dell'Archipelago e particolarmente delle diciotto isole sottomise l'anno 1771 
a dominio russo, Livorno 1773, 103-105· Ross, 105-124· K.G. Fiedler, Reise durch alle Theile des Königreiches Griechenland II, 
Leipzig 1841, 94-105· L. Lacroix, Iles de la Grèce, Paris 1853, 446-447- J.Th. Bent, The Cyclades orlile among the insular 
Greeks, London 1885,428-447· H. Hauttecoeur, L'île de Kythnos, Bulletin de la Société Royale Belge de Geographien, 1897, 
417-447· idem, Le folklore de l'île de Kythnos. Conférence donnée a la Société Royale Belge de Géographie le 11 Novembre 
1897, Bruxelles 1898· A. Philippson, Beiträge zur kenntnis dergriechischen Inselwelt, Gotha 1901,51-56- A. Buchon, Voyage 
dans l'Eubée, les îles Ioniennes et les Cyclades en 1841, Paris 1911, 239-245- G. Gerola, Fermenia (Kythnos - Thermja), 
AS Atene 6-7, 1923-24, 42-82. Για ένα πληρέστερο κατάλογο των περιηγητών που επισκέφτηκαν το νησί βλ. τη μελέτη 
της Α. Φίλιππα-Touchais, Οι αρχαιότητες της Κύθνου μέσα από τις μαρτυρίες των περιηγητών, στον παρόντα τόμο. 

2. Α. Μαζαράκης Αινιάν, Επιγραφές από την Κύθνο, Hows 10, 1994 (υπό εκτύπωση), και τη μελέτη μου, The Kythnos 
Survey Project: A preliminary report, στον παρόντα τόμο. 

3. Και οι δύο μελέτες επανεκδόθηκαν το 1990 από τον δραστήριο Σύνδεσμο των Κυθνίων. Για τη βιογραφία του 
Βάλληνδα βλ. τελευταία Γ.Φ. Λεβαντή, Αντωνίου Ν. Βάλληνδα βιογραφικά στοιχεία, Αθήνα 1994. 
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Ρηγόκαστρο4, το Μεσαιωνικό Κάστρο της Ωριάς ή του Κατακέφαλου (εικ. 2)5, και τον Κάστελλα (εικ. 3)6, 
μνημονεύονται σχεδόν συστηματικά ο κυκλικός ελληνιστικός πύργος στην ομώνυμη θέση (εικ. 4-5)7, άλλη 
κυκλική θολωτή κατασκευή στη θέση Θόλος κοντά στην Αγία Ειρήνη (σήμερα Λαγκάδια)8, τα μαρμάρινα 
αρχιτεκτονικά μέλη που είναι ενσωματωμένα στους τοίχους της Βυζαντινής βασιλικής της Θεοτόκου στην 
ομώνυμη θέση9 και τις ημίχωστες θραυσμένες μαρμάρινες σαρκοφάγους στο προαύλιο του μοναστηριού του 
Αγ. Γεωργίου στην Πετσιά10. 

Ο ρόλος που διαδραμάτισε η Κύθνος στην ανάπτυξη της πρώιμης μεταλλουργίας ήταν ήδη γνωστός 
από παλιά καθώς στο Βρετανικό Μουσείου του Λονδίνου είχε περιέλθει μια σημαντική συλλογή χάλκινων 
εργαλείων της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ/ΙΠ περιόδου που κατά κοινή ομολογία προερχόταν από την Κύθνο (εικ. 
6)11. Ωστόσο, πρόσφατα, η προέλευση ενός τμήματος των αντικειμένων αυτών αμφισβητήθηκε, μάλλον 
δικαιολογημένα12. Τούτο βεβαίως ουδόλως μειώνει τη σημασία της Κύθνου σε ότι αφορά τη συμβολή της στην 
διάδοση της μεταλλουργίας. Η σχετική διαπίστωση βασίζεται στην πληθώρα των δεδομένων τα οποία 
επισημάνθηκαν ήδη από τους μελετητές του τέλους του 19ου αι. και των αρχών του 20ου13, και που τα 
τελευταία χρόνια τεκμηριώθηκαν με έρευνες πεδίου και εργαστηριακές αναλύσεις (βλ. παρακάτω). 

4. Βλ. τη μελέτη μου, The Kythnos Survey Project (supra σημ. 2), στον παρόντα τόμο. 
5. L. Ross, 111-113· G. Gerola, Fermenia (supra σημ. 1), 77-82. 
6. Ross, 121· Κυθνιακά, 51 (cf. Ross, 121, σημ. 31, όπου ο Κάστελλας θεωρείται συνώνυμος του παλοαόπυργον, αλλά ο 

τελευταίος, τον οποίον μνημονεύει και ο Βάλληνδας, βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα του νησιού). Με βάση παρατηρήσεις κατά 
τις πρόσφατες περιοδείες μας, είναι πλέον σαφές ότι τόσο ο Κάστελλας, όσο και το Κάστρο της Ωριάς ήταν οχυρές 
θέσεις από τους Γεωμετρικούς ήδη χρόνους (cf. καί τη μελέτη της Ο. Χατζηαναστασίου, Σημειώσεις από την Κύθνο, 
στον παρόντα τόμο). 

7. Ross, 120-121· Κυθνιακά, 51 · Α. Γούναρης, Η Κύθνος, Αθήνα 1938, 17· M. Nowicka, Les maisons à tour dans le monde grec, 
(=Bibliotheca Antiqua XV), Ossolineum 1975, 49. Στον Πύργο σώζεται το 1/4 του κύκλου του πύργου (το βόρειο τμήμα), 
το οποίο έχει ενσωματωθεί σε σύγχρονο κελλί. Θεμελιώνεται στο λαξευμένο βράχο. Σώζονται 5 στρώσεις δόμων, εκ των 
οποίων η κατώτατη είναι η ευθυντηρία. Το σύστημα είναι το ισόδομο τραπεζιόσχημο. Οι παρειές σχηματίζονται από 
δύο σειρές κατεργασμένων δόμων (εσωτερικά και εξωτερικά) και κατά διαστήματα παρατηρούνται διάτονοι λίθοι. 
Εσωτερικά οι λίθοι σώζουν ίχνη από βελονιές, ενώ μικρότεροι λίθοι συμπληρώνουν τα κενά μεταξύ των αρμών. 
Διαστάσεις: Σωζ. ύψ. πύργου αριστερά, συμπεριλαμβανομένης της ευθυντηρίας, 2,40 μ., στο μέσον 2,90 μ. Στη Δ 
απόληξη σώζεται σε μικρό ύψος και μπορεί κανείς να παρατηρήσει την κάτοψη του τοίχου (δύο παρειές, διάτονοι 
λίθοι). Ύψ. δόμων, περίπου 0,50 μ. έκαστος. Πάχος τοίχων 0,93-0,95 μ. Στην περιοχή γύρω από τον πύργο παρατήρησα 
κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησα στις 27/6/1990 ελάχιστα αδιάγνωστα όστρακα, ανάμεσα τους μια στρεπτή λαβή 
άβαφου αμφορέα. Από την τοιχοποιία όμως ο πύργος μπορεί να χρονολογηθεί στον 4ο π.Χ. αιώνα ή στην πρώιμη 
ελληνιστική περίοδο. Ο πύργος είχε σχεδιαστεί δύο φορές. Όπως με πληροφόρησε ο κ. Fittschen, το σχέδιο της σελ. 28 
του Ημερολογίου του L. Ross που φυλάσσεται στην Brandenburgischen Akademie του Βερολίνου (Inscriptiones Graecae) 
ίσως εκπονήθηκε από τον ίδιο το Ross (βλ. Ι. Haugsted, H Κύθνος στα 1700, 1836, 1845, Αθήνα 1987, εικ. στη σελ. 56). 
Το δεύτερο σχέδιο του πύργου (ibidem, σελ. 12) είναι ασφαλώς έργο του Χάνσεν (βλ. Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν, 
Χριστιανός Χάνσεν, Αθήνα 1993, 103, εικ. 151). 

8. Ross, 121-122. 
9. Ross, 113-114· G. Gerola, Fermenia (supra σημ. 1), 57-58. Μεταξύ άλλων σώζονται σήμερα ένα συμφυές τρίγλυφο-μετόπη, 

μία ιωνική βάση και ένας αμφικίων. 
10. Κυθνιακά, 69-70· Α. Γούναρης, Κύθνος (supra σημ. 7), 96. Στα γειτονικά κελλιά είναι εντοιχισμένα ορισμένα μαρμάρινα 

αρχιτεκτονικά μέλη, ανάμεσα τους θραύσμα από ιωνικό γείσο. Η κάλυψη της μίας σαρκοφάγου φέρει διακόσμηση από 
επικαλυπτόμενα φύλλα και μετάλλιο στο μέσον του αετώματος. Η υπόθεση ότι εδώ θα πρέπει να βρισκόταν το ηρώο 
του επιχώριου δαίμονα Μενεδήμου (Κλήμης Αλεξανδρεύς, Προτρεπτικός προς "Ελληνες, 2. 35) είναι αστήρικτη (βλ. 
Κυθνιακά, op. cit.).

U.C. Renfrew, Cycladic metallurgy and the Aegean Early Bronze Age, AJA 71, 1967, 7-9, πίν. 5· Κ. Branigan, Metal objects and 
metal technology of the Cycladic culture, Art and culture of the Cyclades, J. Thimme (ed.), Karlsruhe 1977, 117-122, κυρίως 
119 R.L.N. Barber, The Cyclades in the Bronze Age, London 1987, 102, εικ. 74, αρ. 8-12 (cf. και στην ελληνική μετάφραση 
της Ό. Χατζηαναστασίου, Οι Κυκλάδες στην εποχή του χαλκού, Αθήνα 1994, 104-105). 

12. Τα περισσότερα αντικείμενα του "θησαυρού" φαίνεται ότι προέρχονται από την Νάξο. Βλ. J.L. Fitton, Esse Quam Videri: a 
reconsideration of the Kythnos hoard of Early Cycladic tools, AJA 93, 1989, 31-39. 

13. Βλ. για παράδειγμα τις μελέτες των Η. Hauttecoeur, L'île de Kythnos (supra σημ. 1)· P. Graindor, Mines anciennes en Grèce, 
MB 7, 1903,468-470- O. Davies, Roman mines of Europe, Oxford 1935, 257-264. 
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Ο Κ. Sholes ήταν από τους πρώτους που πραγματοποίησαν επιτόπιες έρευνες στο νησί στη δεκαετία 
του '50, κατά τις οποίες εντόπισε μια Μεσοκυκλαδική-Υστεροκυκλαδική θέση στον χαμηλό κωνικό λόφο 
ανάμεσα στο Αρκούδι και την Αγία Ειρήνη14. 

Ο Κ. Honea επισκέφτηκε την Κύθνο το 1972 και υποστήριξε ότι ο Μαρουλάς, στη ΒΑ ακτή του νησιού, 
κοντά στα Λουτρά, ήταν η παλαιότερη εγκατάσταση των Κυκλάδων αφού, κατά τη γνώμη του, η θέση 
χρονολογείται στη Μεσολιθική περίοδο15. Ο Honea δεν παρουσίασε επαρκή στοιχεία για να στηρίξει τις 
απόψεις του και ελλείψει τεκμηρίων αυτές αντιμετωπίστηκαν με επιφυλακτικότητα από ορισμένους μελετητές 
του προϊστορικού Αιγαίου16. 

Στα μέσα της δεκαετίας του '80 ερευνήθηκε μια σημαντική θέση της Πρωτοκυκλαδικής II περιόδου από 
την Ό  . Χατζηαναστασίου και τον S. MacGillivray στη θέση Σκουριές, ανάμεσα στον Προφήτη Ηλία και τον 
όρμο του Αγίου Ιωάννη, 4 χλμ. ανατολικά της Χώρας. Αναγνωρίστηκαν περίπου 20 κυκλικές κατασκευές, η 
μεγαλύτερη διαμέτρου έως 4 μ., αλλά μόνον δύο ανασκάφτηκαν εν μέρει και ερμηνεύτηκαν από τους 
ανασκαφείς ως στέγαστρα που περικλείουν μεταλλευτικούς κλιβάνους για την εκκαμίνευση χαλκού17. Το 
ζεύγος S. και Ν. Gale πραγματοποίησε εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων με στόχο τον εντοπισμό των πηγών 
προέλευσης του χαλκού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή μεταλλικών αντικειμένων στο προϊστορικό 
Αιγαίο και τα πορίσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μια από τις βασικές πηγές ήταν η Κύθνος18. Οι 
επιφανειακές έρευνες της ίδιας επιστημονικής ομάδας έφεραν στο φως 2 χλμ. νότια από τις Σκουριές, στο 
ακρωτήρι της Τζούλης κοντά στον όρμο του Αγίου Ιωάννη μεταλλείο εξόρυξης χαλκού που ίσως αποτελούσε 
την βασική πηγή μεταλλεύματος που κατεργάζονταν στις Σκουριές. Ο οικισμός που σχετίζεται με τις 
παραπάνω θέσεις ίσως βρισκόταν σε χαμηλό λόφο στο μέσον του ίδιου όρμου, όπου επισημάνθηκαν λείψανα 
της Πρωτοκυκλαδικής, Γεωμετρικής και Ρωμαϊκής περιόδου19. Οι ίδιοι ερευνητές εντόπισαν ορθογώνιο 
οικοδόμημα της Μυκηναϊκής (;) περιόδου ΝΑ από τις Σκουριές, στο λόφο Γερώνυμο20. Ωστόσο, η παρουσία του 
Μυκηναϊκού πολιτισμού στο νησί ήταν γνωστή από παλιά21, ενώ ο Βάλληνδας αναφέρει ότι στη Μεσσαριά 
σωζόταν τοίχος μήκους 20 μ. και μέγιστου σωζόμενου ύψους 1 μ., κτισμένος από ογκόλιθους αδρά 
δουλεμένους και πρόχειρα αρμολογημένους, τον οποίο χαρακτηρίζει πελασγικό και κνκλώπειον Ύ1. Ο τοίχος 
αυτός, που σημειωτέον δεν κατορθώσαμε να εντοπίσουμε ακόμη, θα μπορούσε ενδεχομένως να ανήκει στην 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού. 

14. Κ. Scholes, The Cyclades in the later Bronze Age: a synopsis, BSA 51, 1956, 12, 21, 30· R.L.N. Barber, The Cyclades in the 
Middle and Late Bronze Age, διδ. διατριβή, St. Andrews 1978, τ. 1:51-52· D. Leekly - R. Noyes, Archaeological excavations in 
the Greek islands, Park Ridge 1975, οτο λήμμα Kythnos · R. Hope-Simpson - O.T.P.K. Dickinson, A gazeteer of Aegean
civilisation in the Bronze Age I: the mainland and the islands, SIMA 52, 1979, 306. 

15. Prehistoric remains on the island of Kythnos, AJA 79, 1975,277-279· idem, Early metallurgy on Kythnos island, Greece, Acts 
of the 1st symposium on mining history in south-east Europe, Varna 1975. 

16. Cf. ιι.χ. J.F. Cherry, Four problems in Cycladic prehistory, Papers in Cycladic prehistory, J.L. Davis - J.F. Cherry (eds), Los 
Angeles 1979, 28-32, ο οποίος, επισκέφτηκε μαζί με τον R. Torrence τη θέση το 1977 και υποστήριξε ότι ίσως θα πρέπει 
να χρονολογηθεί στην Νεολιθική ή την Πρωτοκυκλαδική περίοδο· cf. και Ο. Dickinson, The Aegean Bronze Age, 
Cambridge 1994,43. 

17. O. Hadjianastasiou - S. MacGillivray, An Early Bronze Age copper smelting site on the Aegean island of Kythnos. 2: The 
archaeological evidence, Aspects of ancient mining and metallurgy: Acta of a British School at Athens centenary conference at 
Bangor, 1986, J. Ellis-Jones (ed.), Bangor 1986, 31-34· Z. Stos-Gale - N. Gale, An Early Bronze Age copper smelting site on the 
Aegean island of Kythnos, ibidem, 23-29- βλ. και R.L.N. Barber, Cyclades {supra σημ. 11), 110, 254, σημ. 30 και στην 
ελληνική μετάφραση 113, 261, σημ. 30. 

18. Ν.Η. Gale - S. Stos-Gale, Cycladic lead and silver metallurgy, BSA 76, 1981, 188-189· idem, Cycladic metallurgy, The prehistoric 
Cyclades, S. MacGillivray - R. Barber (eds), Edinburgh 1984,255-276· idem, Metal sources and the metal trade in the Bronze 
Age Aegean, BICS 32, 1985, 157-158· N.H. Gale - Z.A. Gale - A. Papastamataki - K. Leonis, Copper sources and copper 
metallurgy in the Aegean Bronze Age, Furnaces and smelting technology in antiquity, P.T. Craddock - M J. Hughes (eds), British 
Museum Occasional Paper48, London 1985, 81-102· N. Gale, The provenance of metals for Early Bronze Age Crete. Local or 
Cycladic, Πεπραγμένα ΣΤ διεθνούς Κρητολογικού συνεδρίου, Al, Χανιά 1990, 299-316· cf. και Ζ. Stos-Gale, The role of 
Kythnos and other Cycladic islands in the origins of early Minoan metallurgy, στον παρόντα τόμο. 

19. Ο. Hadjianastasiou - S. MacGillivray, A copper smelting site (supra σημ. 17), 32. 
20. Ibidem. 
21. A. Furtwängler - G. Löschcke, Mykenishe Vasen, Berlin 1886, 32 (αφορά ένα YE IIIA2-B ψευδόστομο αμφορέα που 

περιλαμβάνεται στην Προϊστορική Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου των Αθηνών, το οποίο όμως 
σήμερα έχει χαθεί)· D. Fimmen, Die Kretisch-Mykenische Kultur, Leipzig-Berlin 1921, 14. Για το μυκηναϊκό οικισμό της 
Αγίας Ειρήνης βλ. Κ. Sholes, Cyclades (supra σημ. 14). 

22. Κυβνιακά, 55· Ίστυρία Κύθνου, 1. 
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Όλες οι παραπάνω έρευνες είχαν ως αντικείμενο τη μελέτη της προϊστορικής περιόδου23. Εργασίες 
που αφορούσαν τις αρχαιότητες της Κύθνου των ιστορικών χρόνων είχαν περιοριστεί στην καταγραφή των 
γνωστών κινητών ευρημάτων που κατά καιρούς είχαν βρεθεί στο νησί. Οι περισσότερες από τις λιγοστές 
επιγραφές είναι χαραγμένες σε επιτύμβιες στήλες24. Έτσι, η ανασύνθεση της ιστορίας του νησιού βασίζεται 
αποκλειστικά στις φιλολογικές μαρτυρίες και τις επιγραφές που βρέθηκαν στην Αθήνα και τον Πειραιά, τη 
Ρόδο, τη Νεμέα, την Κυρήνη, κ.α. (βλ. σελ. 365-366 στον παρόντα τόμο). Τα τελευταία χρόνια η εύρεση νέων 
επιγραφών έξω από το νησί φώτισαν σημαντικά την ιστορία και τον αρχαίο πολιτισμό του νησιού25. Οι 
ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες από το Βρυόκαστρο, σε συνδυασμό με ορισμένες επιγραφές που αφορούν 
Κύθνιους που διέμεναν σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου μας δίνουν μια πρώτη, αλλά πολύτιμη, εικόνα 
της προσωπογραφίας των Κυθνίων26. 

Τα ολόγλυφα γλυπτά που προέρχονται από την Κύθνο μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, και 
των περισσοτέρων αγνοείται σήμερα η τύχη27. Το καθιστό ακέφαλο άγαλμα από το Βρυόκαστρο, που σήμερα 
βρίσκεται στη Συλλογή του Καθολικού στη Χώρα (εικ. 7)28, και το γυναικείο άγαλμα (εικ. 8) που αναφέρει ο 
Ross ότι είδε κοντά στα δύο μνημειώδη κτίρια της αρχαίας πόλης (εικ. 9)29, κατέλαβαν μόλις πρόσφατα τη 
θέση που τους αρμόζει στη διεθνή βιβλιογραφία30. Το μοναδικό αναθηματικό ανάγλυφο από το νησί 
χρονολογείται στο β' μισό του 4ου π.Χ. αι. Εικονίζεται η υποδοχή του Ασκληπιού και των Ασκληπιάδων από 

23. Για μία πρόσφατη συνολική θεώρηση των ερευνών βλ. J.L. Davis, Review of Aegean Prehistory I: the islands of the Aegean, 
AIA 96, 1992, 728. 

24. Η. von Gaetringen, IG XII, 5, 520-525, 1057-1059, και IG XII Suppl. 231· επίσης βλ. IG II2, 549, 682, 3218. Σύμφωνα με 
την Έφορο κ. Ντ. Πέππα-Δελμούζου, στό Επιγραφικό Μουσείο δεν υπάρχουν επιγραφές από την Κύθνο. Δύο από τις 
επιγραφές που δημοσιεύονται στα IG XII, 5 (αρ. 520 και 521) βρίσκονται σήμερα στο Καθολικό της Χώρας [βλ. Φ. 
Ζαφειροπούλου, ΑΔ 34, 1979, Χρονικά, 367]. Η επιγραφή IG XII, 5, 1059 ήταν ενσωματωμένη σε ξερολιθιά δίπλα στην 
εκκλησία της Αγίας Τριάδας, απέναντι από το Καθολικό, αλλά δυστυχώς, όπως και η διπλανή της αετωματική επίστεψη 
επιτύμβιας στήλης, καλύφθηκε από τσιμέντο πέρυσι! Οι επιγραφές που είναι χαραγμένες στις επιτύμβιες ανάγλυφες 
στήλες IG XII, 5, 525 (Ε.Μ. 2106), 1058 (Ε.Μ. 1198) και IG XII Suppl., 231 (Ε.Μ. 1261) βρίσκονται στη Συλλογή 
Γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Τη χαμένη επιγραφή των Σαμοθρακίων Θεών (IG XII, 5, 1057) 
βρήκαμε στο Βρυόκαστρο το 1992, εντοιχισμένη στην οροφή κελλιού, αλλά δυστυχώς τα δύο άκρα της είχαν αποκοπεί. 
Τις υπόλοιπες δημοσιευμένες επιγραφές από την Κύθνο δεν κατόρθωσα να εντοπίσω ακόμη (βλ. Κυθνιακά, 56, σημ. α'· 
Β. Meritt, Epigraphic notes of Francis Vernon, Hesperia Suppl. 8, 1949, 217, καθώς και τις υπόλοιπες επιγραφές που 
δημοσιεύονται στα IG).

25. Βλ. για παράδειγμα την επιγραφή που βρέθηκε το 1964 στη Νεμέα, όπου μαθαίνουμε ότι γύρω στα 312 ή 311 π.Χ. οι 
Κύθνιοι απέστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις στην Πελοπόννησο, σε υποστήριξη του Αντίγονου (D.J. Geagan, Inscriptions 
from Nemea, Hesperia 37, 1968, 381-384) ή το ψήφισμα που βρέθηκε στη Μεσσήνη όπου οι Κύθνιοι τιμούν τον 
Δαμοφώντα επειδή φιλοτέχνησε ή επισκεύασε το λατρευτικό άγαλμα της Αφροδίτης που στήθηκε στην πόλη τους (P.G. 
Themelis, Damophon von Messene, AntK 36, 1993, 24-40, ειδικότερα 35, και, Ο Δαμοφών στην Κύθνο, στον παρόντα 
τόμο). Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και μια επιγραφή του 408 π.Χ. που είχε βρεθεί στην Ελευσίνα και είχε περάσει 
απαρατήρητη, η οποία πιστοποιεί την ύπαρξη ιερού αφιερωμένου στη Δήμητρα στην Κύθνο: βλ. Σ. Δραγούμη, Αττική 
στήλη εν Ελευσίνι, ΑΕ 1895, 76, με παλαιότερη βιβλιογραφία και σελ. 371 στον παρόντα τόμο. 

26. Για τις επιγραφές που βρέθηκαν στην Κύθνο (supra σημ. 24). Για τις λοιπές επιγραφές βλ. L. Robert, Monnaies 
hellénistiques, RN 19, 1977, 25-26. Πρόκειται για τις IG II2, 9115 και 9114 που βρέθηκαν στην Αθήνα (Κηφισόδοτος 
Κύθνιος και Ζωπύρα Φιλοφάντου Χυτνία, αντίστοιχα), την επιγραφή του Κυθνίου Αλκίμου Ναυσιμάχου που βρέθηκε 
στη Θάσο [ΑΔ 26, 1971, Χρονικά, 414], εκείνην του Ηγησηκλή Αριστοφάνου (IG XII, 5, 534) και ενός ακόμη Κυθνίου 
(IG XII, 5, 398) που ανακηρύχτηκαν δημότες της Καρθαίας και της Ιουλίδος, αντίστοιχα, και τέλος για την επιγραφή 
κάποιου Κυθνίου, του οποίου το όνομα δεν σώζεται, που αφιέρωσε στο ιερό του Απόλλωνα στη Δήλο ένα άγαλμα του 
αδελφού του, Ονησιφώντα, γιο του Πακτύου (IG XI, 4, 1196). Βλ. επίσης τους φημισμένους Κυθνίους ζωγράφους των 
κλασσικών χρόνων, Κυδία (Στ. Βυζ., Εθνικά, στο λήμμα Κύθνος) και Τιμάνθη (Quindi. 2. 13, 13). 

27. L. Sybel, 249, Ν. 3417 (άγαλμα νέου, ύψ. 1,69 μ.)· Π. Καββαδίας, Περί τίνος εν Κύθνω ευρεθείσης μαρμάρινης κεφαλής 
της Αφροδίτης, Παρνασσός 5, 1881, 92· Π.Ι. Μαζαράκης, Η Κύθνος διά μέσον των αιώνων, Αθήνα 1938, 12 (αφορά το 
παραπάνω εύρημα, αλλά και ένα ακέφαλο άγαλμα Αφροδίτης που μεταφέρθηκε στην Αθήνα)· Α. Γούναρης, Η Κύθνος 
(supra σημ. 7), 96 (σχετικά με το παραπάνω ακέφαλο άγαλμα). Για ένα κεφάλι φιλοσόφου που αγοράστηκε από τον J. d' 
Estourmel βλ. την ανακοίνωση της Α. Φίλιππα-Touchais, Οι αρχαιότητες της Κύθνου (supra σημ. 2), 342. 

28. Φ. Ζαφειροπούλου, ΑΔ 23, 1968, Χρονικά, 383. 
29. Ross, 116. 
30. Αναφορικά με το πρώτο βλ. Κ. Fittschen, Zur Rekonstruction griechischer Dichterstatuen. 1, Teil: Die Statue des Menander, 

MDAI(A) 106, 1991, 259 (βλ. και Καθημερινή 4/5/1990) ο οποίος το ταύτισε με τον ιδρυτή της Νέας Κωμωδίας, τον 
Μένανδρο. Σχετικά με το δεύτερο βλ. τις ανακοινώσεις των Α. Μαζαράκη-Αινιάνος, The Kythnos Survey Project (supra
σημ. 2) και Π. θέμελη, Ο Δαμοφών (supra σημ. 25), στον παρόντα τόμο. 
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έναν τοπικό ήρωα (Ε.Μ. 1387, εικ. ΙΟ)31. Από τα επιτύμβια ανάγλυφα που προφανώς προέρχονται από το 
Βρυόκαστρο αξίζει να μνημονεύσουμε το γενειοφόρο άνδρα του 480/470 π.Χ. (Ε.Μ. 44, εικ. 11), το γυμνό νέο 
με το σκυφτό κεφάλι του 430 π.Χ. (Ε.Μ. 37, εικ. 12), τη στήλη του 4ου π.Χ. αι. με την όρθια γυναικεία μορφή 
που κρατά με το δεξί χέρι, σε επαφή με την οσφύ, πτηνό (Ε.Μ. 3219), και τις ελληνιστικές ανάγλυφες στήλες 
του Ζήνωνος από τη Σιδώνα που ατενίζει μελαγχολικά το πέλαγος (Ε.Μ. 2106, εικ. 13), της Φιλτούς στο 
νεκρικό κρεβάτι, πλαισιωμένη από δύο καθιστές γυναικείες μορφές και δύο όρθιες παιδικές (Ε.Μ. 1261, εικ. 
14), και τέλος τη στήλη του Αρχιφάνη, σε μετωπική στάση, με το δούλο του (Ε.Μ. 1198)32. 

Δύο θραυσμένες μαρμάρινες σαρκοφάγοι του 2ου μ.Χ. αι., που πιθανότατα προέρχονται από το 
Βρυόκαστρο, βρίσκονται σήμερα στη Συλλογή του Καθολικού (εικ. 15)33, ενώ μια ημίχωστη μαρμάρινη 
σαρκοφάγος με ωραία φυτική διακόσμηση που αναφέρει ότι είδε ο Tournefort34 και έκτοτε θεωρήθηκε χαμένη, 
θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να ταυτιστεί με ένα παρόμοιο εύρημα που βρήκαμε το 1991, στο ακρωτήρι 
του Νότιου Νεκροταφείου (εικ. 16). Ανάμεσα στα λιγοστά κεραμεικά ευρήματα της ιστορικής περιόδου από την 
Κύθνο συγκαταλέγεται ένας πήλινος πίνακας των αρχαϊκών χρόνων με ανάγλυφη παράσταση στο Μουσείο 
του Αούβρου και λίγα πήλινα ειδώλια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο35. 

Τα νομίσματα της Κύθνου, αν και σπάνια, πλουτίζουν αρκετά μουσεία και ιδιωτικές συλλογές του 
εξωτερικού36, ενώ μόλις οκτώ νομίσματα συμπεριλαμβάνονται στην συλλογή του Νομισματικού Μουσείου των 
Αθηνών37. 

Στον αρχαιολογικό χώρο του Βρυόκαστρου, όπως σήμερα ονομάζεται η περιοχή της αρχαίας 
πρωτεύουσας του νησιού, οι έρευνες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας περιορίστηκαν το 1968 στην περισυλλογή 

31. Εθνικό Μουσείο, αρ. 1387: Sybel, 61, Ν. 321· Ι.Ν. Σβορώνος, Το εν Αθήναις Εθνικόν Μονσείον, Αθήνα 1903, 331-332· V. 
Stais, Marbres et bronzes du Musée National, Athènes 1907, 195· Σ. Καρούζου, Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μονσείον. 
Συλλογή γλυπτών, Αθήνα 1967, 137· J.H. Croon, Hot springs and healing gods, Mnemosyne Series IV, 20, 1967,230. 

32. Sybel, 80, N. 491 (E.M. 2106), 92, N. 512 (E.M. 1198), 101, N. 558 (E.M. 1261)· Π. Καατριώτης, Εθνικόν Αρχαιολογικόν 
Μουσείον. Κατάλογος των γλυπτών, Αθήνα 1896, 10 (Ε.Μ. 37), 11 (Ε.Μ. 44)· Σ. Καρούζου, Συλλογή γλυπτών {supra
σημ. 31), 36 αρ. 44, 47-48 αρ. 37· M. Andronikos, Stèle funéraire de Kassandra, BCHS6, 1962, 261-267, εικ. 5" Ε. Berger, 
Das Basel Arztrelief. Studien zum griechischen Grab-und Votivrelief um 500 v.Chr und zur vorhippokratischen Medizin, Basel 
1970 (Veröffentlichungen des Antikenmuseums Basel, 1), 122-123, εικ. 142-143· M.-Th. Couilloud, Reliefs funéraires des 
Cyclades de l'époque hellénistique à l'époque impériale, BCH 98, 1974, 453 (αρ. 48, εικ. 48), 477 (αρ. 85, εικ. 79), 485 (αρ. 
94, εικ. 85)· idem, Monuments funéraires de Rhénée, EAD XXX, Paris 1974, 352· E. Pfuhl, Spätionische Plastik, M50, 1935, 
20-21, εικ. 8· Sybel, 61 (αρ. 321), 92 (αρ. 512), 101 (αρ. 558), 249 (αρ. 3417)· Mer Egée-Grèce des îles, Paris 1979, 227 αρ. 
164 (E.M. 37). H τύχη της στήλης της Σωσίκλειας που βρισκόταν στη Δρυοπίδα, αγνοείται (IG XII, 5, 524). 

33. Φ. Ζαφειροπούλου, ΑΔ 23, 1968, Χρονικά, πίν. 340δ. Γενικά γιά τον τύπο cf. Β. Καλλιπολίτου, Χρονολογική κατάταξις 
των μετά μυθολογικών παραστάσεων αττικών σαρκοφάγων της ρωμαϊκής εποχής, Αθήνα 1958. 

34. Supra οημ. 1,329. 
35. Ανάγλυφος πίνακας: στην άνω ζώνη παριστάνεται σειρά ιππέων που καλπάζουν προς τα αριστερά και ανάμεσα τους 

υπάρχουν τρίποδα ως έπαθλα. Στην κάτω ζώνη ηνίοχοι με κράνη πάνα) σε άρματα που κατευθύνονται προς τα δεξιά. Βλ. 
Ε. Pottier, Les vases archaïques à reliefs, BCH 12, 1888, 500· S. Mollard-Besques, Catalogue raisonné des figurines et reliefs 
(Musée du Louvre) 1, Paris 1954,26-27, αρ. Β156, πίν. 20· Ε. Σημαντα>νη-Μπουρνιά, Επίδραση της πρωτοκορινθιακής και 
κορινθιακής αγγειογραφίας στην ανάγλυφη κεραμεική, Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, 
Αθήνα 1987-88, 180. Για τα ειδώλια βλ. F. Winter, Die antiken Terrakotten III, Berlin - Stuttgart 1903,1. Teil: 82:4, 142:3; 
II. Teil: 46:6, 134:6. Στη Συλλογή Αγγείων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υπάρχει και μια ερυθρόμορφη 
πελίκη (αρ. 1446). 

36. Τ.Ε. Mionnet, Description des médailles antiques grecques et romaines!, Paris 1807, 315 και Suppl. 4, Paris 1829, 389· W.M. 
Leake, Numismata Hellenica. A catalogue of Greek coins, London 1856, 15-17, 79- W. Wroth, A catalogue of Greek coins in 
the British Museum. Crete and the Aegean islands, London 1886, 98, πίν. 22: 20-25· V.B. Head, Historia Numorum. A manual of 
Greek numismatics, Oxford 1887, 412· G. MacDonald, Catalogue of Greek coins in the Hunterian collection of Glasgow!, 
Glasgow 1901, 204· L. Anson, Numismata Graeca. Greek coin-types classified for immediate identification, London 1910-1916, 
Μέρος 3°, 57, 136, Μέρος 4°, 26· S.W. Rose, Catalogue of the McClean collection of Greek coins II. The Greek mainland, the 
Aegean islands, Crete, Cambridge 1926,518- SNG. The royal collection of coins and medals. Danish national museum. Argolis-
Aegean islands, Copenhagen 1944, πίν. 14, αρ. 662-667· H.A. Seaby, Greek coins and their values, London 19752, 112· L. 
Robert, Monnaies hellénistiques (supra σημ. 26), 17, εικ. 1· D.R. Sear, Greek coins and their values I, London 1978, 283· R. 
Plant, Greek coin types and their identification, London 1979, αρ. 1824 και 2175· H. Troxell, The coinage of the Lycian league, 
Numismatic Notes and Monographs 162, 1982,26-27· cf. και τη μελέτη των Κ. Sheedy - Ch. Papageorgiadou, The coinage of 
Kythnos, στον παρόντα τόμο. Βλ. πρόσφατα Α.Κ. Kyrou - D.N. Artemis, The silver coinage of Kythnos in the early fifth 
century BC, Studies in Greek numismatics in memory of Martin Jessop Price, R. Ashton - S. Hurter (εκδ.), London 1988,233 
236. 

37. Αρ. κατ. Π511, 619, 4758β και γ, 4759, 4761, Λ1533, και το νόμισμα της προθήκης. 
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ορισμένων κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων38. Το 1973, η αρμόδια Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων με πρωτοβουλία της Εφόρου κας Φ. Ζαφειροπούλου μερίμνησε ώστε οι λιγοστές αρχαιότητες του 
νησιού να μεταφερθούν στον υπαίθριο χώρο του Καθολικού στη Χώρα (εικ. 15), δημιουργώντας έτσι τον 
πυρήνα της Αρχαιολογικής Συλλογής του νησιού39. 

Από τα τέλη του 19ου αι. που ο Α. Βάλληνδας συνέγραψε τα Κυβνιακά και την Ιστορία της νήσου 
Κύθνου χρειάστηκε περίπου ένας αιώνας για να ασχοληθεί κάποιος μελετητής σοβαρά με την αρχαία ιστορία 
του νησιού40. Τα νεότερα φιλολογικά και επιγραφικά δεδομένα συγκέντρωσε ο L. Robert το 1977 σε σημαντική 
μελέτη της αρχαίας ιστορίας του νησιού41, ενώ μια αντίστοιχη μελέτη στην ελληνική γλώσσα από τον 
υπογράφοντα τελεί υπό έκδοση42. Μιά πρόσφατη ανασκόπηση της ιστορίας της Κύθνου κατά την ελληνιστική 
και αυτοκρατορική εποχή, και πως αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της ιστορίας του ευρύτερου Αιγαιακού χώρου 
μπορεί κανείς να βρει στη διδακτορική διατριβή του Π.Ν. Νίγδελη που εκδόθηκε πρόσφατα43. Οι ειδικές 
μελέτες του P. Brun είναι επίσης άξιες μνείας44. 

Παράλληλα, τα σχέδια από κάποιες αρχαιότητες (βλ. εικ. 9) και πολλά άλλα μνημεία, εκκλησίες, 
σπίτια, τοπία και φορεσιές των Κυθνίων που εκπόνησε ο Χριστιανός Χάνσεν κατά την επίσκεψη του στα 
θερμιά το 1836, είδαν επιτέλους το φως της δημοσιότητας χάρη στις μελέτες της Ι. Haugsted και της Α. 
Παπανικολάου-Κρίστενσεν45. Σε ότι αφορά τις ιαματικές πηγές των Αουτρών οι παλαιές μελέτες παραμένουν 
πάντοτε επίκαιρες46, ενώ η συστηματική εξερεύνηση του σπηλαίου της Δρυοπίδας, το γνωστό Καταφύκι, θα 
πρέπει να δρομολογηθεί στο προσεχές μέλλον47. Οι τοπικοί Σύνδεσμοι και ο τοπικός τύπος καταβάλλουν από 
τη μεριά τους αξιέπαινες προσπάθειες για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, 
δίδοντας έμφαση στην επανέκδοση πολύτιμων αλλά εξαντλημένων μελετών, όπως αυτές του Βάλληνδα (βλ. 
supra σημ. 2). 

Η παραπάνω σύντομη ανασκόπηση της εξέλιξης της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας της Κύθνου 
επιβεβαιώνει την άποψη που διατυπώθηκε στην αρχή, ότι δηλαδή το νησί παραμένει ουσιαστικά παρθένο από 
αρχαιολογική άποψη. Τα παραπάνω οδηγούν στη διαπίστωση ότι το έδαφος του προσφέρει ιδανικές 
προϋποθέσεις και συνθήκες για τη διενέργεια ερευνών πεδίου. Η επιτακτική ανάγκη να ερευνηθεί συστηματικά 
η μοναδική κατά τους αρχαίους συγγραφείς πόλις του νησιού οδήγησε τον υπογράφοντα στη συγκρότηση μιας 
επιστημονικής ομάδας, αποτελούμενης από αρχαιολόγους, αρχιτέκτονα, τοπογράφο, γεωλόγο, φωτογράφο, και 
φοιτητές πανεπιστημίων, που θα αναλάμβανε σε πρώτο στάδιο τη συστηματική αρχαιολογική έρευνα της 
σημαντικής αυτής θέσης. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίχτηκε ενεργά από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, σε 

38. Φ. Ζαφειροπούλου, ΑΔ 23, 1968, Χρονικά, 382-383, πίν. 340. 
39. Idem, ΑΛ 34, 1979, Χρονικά, 367. 
40. Βλ. ωστόσο L. Bürchner, REXU[, 1924· Ε. Meyer, Kleine PaulyUÌ, 1969, 423-424· Α. Μηλιαράκης, Κυκλαδικά, Αθήνα 

1874, 45-46, 311-313· Α. Γούναρης, Η Κύθνος (supra σημ. 7). 
41. L. Robert, Monnaies hellénistiques (supra σημ. 26), 7-34. 
42. Επιφανειακές έρευνες στη νήσο Κύθνο: Το τείχος της αρχαίας Κύθνου, ΑΕ 1993, 217-253, ειδικότερα 219-222. 
43. Π.Μ. Νίγδελης, Πολίτευμα και κοινωνία των πόλεων των Κυκλάδων κατά την ελληνιστική και αυτοκρατορική εποχή, 

Θεσσαλονίκη 1990, ειδικότερα 199, 201, 202, 205, 209, 211, 215, 216, 219, 221, 223, 224-225, 229, 245, 247, 273, 282
283. 

44. Les voyageurs modernes dans les Cyclades, DHA 19, 1993,223-233· idem, La stèle des céréales de Cyrène et le commerce du 
grain en Egée au IVe s. av. J.C., ZPE 99, 1993, 185-196· idem, La faiblesse insulaire: histoire d'un tops, ibidem, 165-183, με 
συχνές αναφορές στην Κύθνο. 

45. Ι. Haugsted, Η Κύθνος στα 1700, 1836, 1845, Αθήνα 1987· idem, Τα ελληνικά τετράδια σχεδίων του αρχιτέκτονα 
Χριστιανού Χάνσεν, Αρχαιολογία 17, 1985, 56-63, ειδικότερα 61-63· Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Χριστιανός 
Χάνσεν (supra σημ. 7), 96-101. 

46. Ξ. Λανδερέρ, Περί των εν Κύθνω θερμών υδάτων, Αθήνα 1835· Ι. Φουστάνου, Τα εν Κύθνω θερμά ιαματικά ύδατα, 
Ερμούπολις 1912· idem, Περί των ιαματικών λουτρών Κύθνου, δίχως ημερομηνία. Για την εύρεση αρχαίων τάφων στα 
Λουτρά Ross, 109 και Λανδερέρ, op. cit., 22. Για ένα εν μέρει πλινθόκτιστο κτίσμα, πιθανόν λουτρά της ρωμαϊκής 
περιόδου Tournef'ort, 328· Ross, op. cit.- J.T. Bent, Cyclades (supra σημ. 1), 430. Για το ανάγλυφο της υποδοχής του 
Ασκληπιού από τοπικό ήρωα που ίσως προέρχεται από το θεραπευτικό ιερό που υποθέτει κανείς ότι θα βρισκόταν στα 
Λουτρά, supra σημ. 31. 

47. Βλ. έκθεση της σπηλαιολόγου Α. Πετροχείλου στο Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας 9, 1967, 23-32, αλλά 
και τις περιγραφές των J.T. Bent,Cyclades (supra σημ. 1), 444-445 και Α. Γούναρη, Η Κύθνος (supra σημ. 7) υποσημείωση 
σελ. 16 κ.ε. Το σπήλαιο ερευνήθηκε το 1995 από την Εφορεία Σπηλαιολογίας - Παλαιονθρωπολογίας, δίχως να 
προκύψουν στοιχεία για ανθρώπινη δραστηριότητα κατά την αρχαιότητα (ευχαριστώ τους Θ. Χατζηθεοδώρου και Γ. 
Μαρτίνο για την πληροφορία). 
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συνεργασία με την οποία πραγματοποιούνται οι έρευνες από το 1990 μέχρι σήμερα, χωρίς διακοπή48. Το 
σκεπτικό ήταν ότι η αρχαία πόλις θα έπρεπε να ερευνηθεί σε πρώτο στάδιο διεξοδικά με την μέθοδο της 
επιφανειακής έρευνας, κατά την οποία θα γινόταν η καταγραφή όλων των σωζόμενων αρχιτεκτονικών 
λειψάνων και η περισυλλογή των σημαντικότερων κινητών ευρημάτων προκειμένου να σταματήσει η φθορά 
τους από την παρατεταμένη έκθεση στην ύπαιθρο και να διασωθούν από την ενδεχόμενη σύληση τους49. Πρώτο 
μας μέλημα ήταν η εξεύρεση ενός στεγασμένου χώρου για την φύλαξη των ευρημάτων αυτών. Η Κοινότητα 
Κύθνου, ο Σύνδεσμος Κυθνίων και η Αρχαιολογική Εταιρεία ευαισθητοποιήθηκαν αμέσως και ήδη από τον 
Αύγουστο του 1991 η πρώτη αποθήκη αρχαιολογικών ευρημάτων στη Χώρα ήταν πραγματικότητα. Ωστόσο, 
γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα τη λειτουργία αυτού του χώρου, με 
αποτέλεσμα η μελέτη των ευρημάτων να πραγματοποιείται με μεγάλη δυσκολία. 

Παράλληλα με τις επιφανειακές έρευνες στο Βρυόκαστρο, η Αρχαιολογική Υπηρεσία, λόγω της 
ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του νησιού και εν όψει του νέου Χωροταξικού Σχεδίου, προέβη σε πλήθος από 
αυτοψίες (βλ. ανακοίνωση της Ο. Χατζηαναστασίου στον παρόντα τόμο) και περιορισμένο αριθμό σωστικών 
ανασκαφών50, ορισμένες από τις οποίες έφεραν στο φως σημαντικές αρχαιότητες. 

Καθίσταται πλέον φανερό ότι οι γνώσεις μας για τον υλικό πολιτισμό των Κυθνίων έχουν διευρυνθεί 
σημαντικά. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Προγράμματος Επιφανειακών Ερευνών και τη 
δημοσίευση των πορισμάτων της έρευνας στην αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, συμπτωματικά ακριβώς εκατό 
χρόνια μετά την έκδοση της Ιστορίας της νήσου Κύθνου του Βάλληνδα, ο πρώτος κύκλος της σύγχρονης 
ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας της Κύθνου θα έχει ολοκληρωθεί. Η δεύτερη φάση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη συστηματική και διαχρονική πλέον εξερεύνηση του υπόλοιπου νησιού με τη μέθοδο της 
επιφανειακής έρευνας, ενώ, μόλις οι συγκυρίες το επιτρέψουν, θα ήταν ευκταία η διενέργεια συστηματικής 
ανασκαφής στο Βρυόκαστρο, προκειμένου να έρθουν στο φως τα τεκμήρια του υλικού πολιτισμού των αρχαίων 
Κυθνίων και να ελεγχθούν τα πορίσματα της επιφανειακής έρευνας. Οι παράλληλες δραστηριότητες της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας αναμφίβολα θα συμβάλλουν ουσιαστικά προς την ίδια κατεύθυνση, δηλ. από τη μία 
μεριά στη διάσωση και την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του νησιού και από την άλλη στη συμπλήρωση 
των πολλαπλών "κενών" ή ασαφειών της Κυθνιακής ιστορίας. 

Οι επιφανειακές έρευνες στο Βρυόκαστρο μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν πλέον 
κατάλληλη η στιγμή για τη διοργάνωση ενός Συνεδρίου που θα είχε πολλαπλούς στόχους, μεσοπρόθεσμους ή 
μακροπρόθεσμους. 

Ο πρώτος στόχος ήταν να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον και άλλων αρχαιολόγων και ιστορικών για να 
μελετήσουν, ο καθένας στον τομέα της ειδίκευσης του, θέματα της ιστορίας και αρχαιολογίας του νησιού. Με 
τον τρόπο αυτό επιτύχαμε, νομίζω, να ανασύρουμε την Κύθνο από την αφάνεια, σε ότι αφορά βεβαίως τη 
μελέτη της ιστορικής περιόδου και να καταλάβει τη θέση που της ανήκει στο επίπεδο των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων. 

Παράλληλα, στόχος μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε τους ίδιους τους Κυθνίους για το ιστορικό τους 
παρελθόν και την πολύτιμη πολιτιστική τους κληρονομιά, που καθημερινά βιώνουν, χωρίς όμως να 
συνειδητοποιούν τη σημασία. Ιδιαίτερα, λόγω της γοργής ανάπτυξης του νησιού τα τελευταία χρόνια, υπήρχε 
ορατός ο κίνδυνος να καταστραφούν οι αρχαιότητες του νησιού χάριν της τουριστικής και οικιστικής 
ανάπτυξης και να χαθούν διά παντός πολύτιμα στοιχεία της ιστορικής και πολιτιστικής πορείας της Κύθνου, 
όχι τόσο εξ αιτίας των ατομικών ή συλλογικών (δικαιολογημένων ως ένα βαθμό) συμφερόντων των άμεσα 
ενδιαφερομένων ιδιοκτητών και εργολάβων-μηχανικών, όσο λόγω της άγνοιας των κείμενων διατάξεων που 
αφορούν την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Πράγματι, μόλις τα 
τελευταία χρόνια οι θερμιώτες ήρθαν σε επαφή με την Αρχαιολογική Υπηρεσία την οποία αρχικά 

48. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε χάρη στη χρηματοδότηση της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1990-1995) και τις 
συμπληρωματικές πιστώσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου (1992 κ.ε.). Για τις έως σήμερα προκαταρκτικές δημοσιεύσεις 
των ερευνών βλ. τις υπό έκδοση μελέτες μου Επιφανειακές έρευνες στη νήσο Κύθνο: Το τείχος της αρχαίας Κύθνου, ΑΕ 
1993, 217-253· Ricognizioni archeologiche nell'isola di Kithnos, Le Cicladi ed il mondo Egeo, Roma 19-21 novembre 1992,
Roma 1996, 245-273· Επιγραφές από την Κύθνο (supra σημ. 2)· την μελέτη μου, The Kythnos Survey Project, στον 
παρόντα τόμο. Βλ. και Β. Πετράκου (εκδ.), Έργον 1995,57-63 και ΠΑΕ 1995 (προσεχώς). 

49. Κυθνιακά, 45· Ιστορία Κύθνου, 81· Α. Γούναρης, Κύθνος (supra σημ. 7), 69-70: Τους τάφους τούτους διαρκώς 
ανασκάπτουν OL τυμβωρύχοι, προς ανεύρεσιν αρχαίων κτερισμάτων, ήτοι αγγείων (διακοσμημένων με γραφάς και 
παραστάσεις), νομισμάτων, χρυσών κοσμημάτων και άλλων τοιούτων. "Ανασκαφές" διεξήγαγαν στο Βρυόκαστρο και 
ορισμένοι περιηγητές, όπως ο J. d' Estourmel [cf. άρθρο της Α. Φίλιππα-Touchais, Οι αρχαιότητες της Κύθνου (supra σημ. 
2), στον παρόντα τόμο]. 

50. Σ. Σαμαρτζίδου, ΑΔ, 1992-96, Χρονικά, προσεχώς. 
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αντιμετώπισαν με καχυποψία και σε ορισμένες περιπτώσεις εχθρικά, φοβούμενοι την δέσμευση της περιουσίας 
τους. Ωστόσο, είναι καταφανές ότι δεν μπορούμε από τη μιά να υπερηφανευόμαστε για την πολιτιστική μας 
κληρονομιά και από την άλλη να την καταστρέφουμε συνειδητά51. Αλλωστε, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία προβαίνει σε απαλλοτρίωση γαιών, ενώ συνήθως ακολουθείται η μέση οδός, της 
αρχαιολογικής ανασκαφής που προηγείται της οικοδόμησης ενός κτιρίου. 

Τέλος, η σκέψη ότι το Συνέδριο θα έδινε τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων τη 
δυνατότητα για γόνιμες συζητήσεις σχετικά με πρακτικά ζητήματα, όπως την ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου, 
την πρόσληψη φυλάκων Αρχαιοτήτων, την ανάγκη νέας κήρυξης του Βρυόκαστρου ως προστατευόμενου 
αρχαιολογικού χώρου ή την αναγκαιότητα της συντήρησης των μνημείων του Κάστρου της Ωριάς και άλλα 
συναφή ζητήματα, αποδείχτηκε ορθή, παρ' όλο που η πείρα διδάσκει ότι δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς 
άμεσα ή θεαματικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω της έλλειψης των αναγκαίων πιστώσεων. 

Αλέξανδρος ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ 
Κέρκυρα 

51. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τοπίο γύρω από την αρχαία πόλη της Κύθνου είχε παραμείνει αναλλοίωτο, από την 
εγκατάλειψη της πόλης στα πρωτοχριστιανικά χρόνια μέχρι το 1991, οπότε άρχισε η οικοδομική δραστηριότητα στην 
περιοχή του αρχαίου νεκροταφείου. 



57 Αρχαία Κύθνος. Ιστοριογραφία και αρχαιολογικές έρευνες 

Ορμ. ^έλι-ν2^^^^^ Λ-^)^ 

υρμ- Μυρσίνη 

"Ακ. Κολώνα"^ ̂ S ^ ^ / i ^ Ä ? . 

Ν. ΑΓ. ΛΟΥΚΑ * β £ 

π. B P I O H A I T P I Q 

ΪΕΡΑ ΜΕΡΙΧΑ«, 

Ακρωτήρι» 

"*>*« 

Τ β * 
-OQV

>~Ακ. Μακροποκντα 
"Ακ. Μαύοη Πούντα, 

7 *  6 '**, 

ΆΚ.'ΑΥ- Δημήτριος 

Εικ. 1. Χάρτης της Κύθνου. (Γ.Υ.Σ., 1974. Κλ. 1:50.000). 
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Εικ. 2. Το Κάστρο της Ωριάς σε υδατογραφία του Χ. Χάνσεν, 1836. 
I. Haugsted, Η Κύθνος στα 1700, 1836, 1845, Αθήνα 1987, εικ. σελ. 42. 

Εικ. 3. Άποψη του Κάστελλα από τα ανατολικά. Φωτ. Α. Μαζαράκη Αινιάνος, 1994. 
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Εικ. 4. Σχε'διο του κυκλικού πύργου στη θέση "Πύργος", από τον Χ. Χάνσεν, 1836. Haugsted, (supra εικ. 2), εικ. σελ. 12. 
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Εικ. 5. Ο κυκλικός πύργος στην ομώνυμη θέση. Φ(οτ. Α. Μαζαράκη Αινιάνος, 1990. 
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Εικ. 6. Ο "θησαυρός" χάλκινων Πρωτοκυκλαδικών εργαλείων του Βρετανικού Μουσείου με πιθανή προε'λευση την Κύθνο. C. 
Renfrew, AJA 71, 1967, πίν. 5. 
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Εικ. 7. Καθιστό ακε'φαλο άγαλμα του Μενάν
δρου από την αρχαία πόλη. Χώρα Κύθνου, Εικ. 8. Θραύσμα μαρμάρινου γυναικείου αγάλματος 
Συλλογή Καθολικού. από την αρχαία πόλη (Μεσαίο Πλάτωμα). 
Φωτ. Α. Μαζαράκη Αινιάνος, 1990. Φωτ. Α. Μαζαράκη Αινιάνος, 1991. 
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Εικ. y. Άποψη των δύο αναλημμάτων του Μεσαίου Πλατώματος της αρχαίας πόλης. 
Σχέδιο Χ. Χάνσεν, 1836. Haugsted, (supra εικ. 2), εικ. σελ. 46. 

Εικ. 10. Αναθηματικό ανάγλυφο υποδοχής Ασκληπιού από τοπικό ήρωα (Ε.Μ. 1387). 
Φωτογραφικό αρχείο Συλλογής Γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. 
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Εικ. 11. Επιτύμβια σηίλη γενειο(ρόρου ανδρός (Ε.Μ. 44). 
Φιοτογραφικό αρχείο Συλλογής Γλυπτών του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνιόν. 

Εικ. 12. Επιτύμβια στήλη γυμνού νέου με σκυφτό 
κεφάλι (Ε.Μ. 37). Φοπογραφικό αρχείο Συλλογής 
Γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
Αθηνίόν. 

Γ^ΛΛ&^Μ 

Εικ. 13. Επιτύμβια στήλη Ζήνωνος (Ε.Μ. 2106). Εικ. 14. Επιτύμβια στήλη Φιλτούς (Ε.Μ. 1261). Φωτογραφι
Φωτογραφικό αρχείο Συλλογής Γλυπτών του Εθνι κό αρχείο Συλλογής Γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού 
κού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Μουσείου Αθηνών. 
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Εικ. 15 Χώρα. Η υπαίθρια Συλλογή του Καθολικοί). Φωτ. Α. Μαζαράκη Αινιάνος, 1990. 

| Εικ. 16. Ημίχωστη μαρμάρινη σαρκοφάγος από την 
H περιοχή του Νότιου Νεκροταφείου της αρχαίας πόλης. 

Φ(οτ. Α. Μαζαράκη Αινιάνος, 1991. 





KÉOS 
L'IMAGINAIRE D'UNE CYCLADE 

ABSTRACT: Numismatic pieces (coins from 540 B.C. to Augustus) and erotic tales setting in heroes located in the island are 
implemented to study the imaging of Keos. Therefore, some pronounced originality ought to be conceded to these creations in 
comparison to the other Cyclades. 

Kéos est pendant un bon millénaire un foyer rayonnant de créations de l'esprit: elle n'est en rien une 
Cyclade "banale": sans remonter au palais du Bronze et à ses mémorables trouvailles, les quatre cités fort 
étroites qui se partagent l'île essaiment leurs poètes lyriques et leurs philosophes, battent monnaie, développent 
une fantasmagorie mythique. 

Le lyrisme choral, au tournant des 6e et 5e siècles, a l'un de ses centres rayonnants à Kéos. 
Simonide (557-468) et son neveu Bacchylide (507-450/430) illustrent Ioulis, leur petite patrie. Simonide 

est l'ami des grands de ce monde, de Thémistode à Hiéron de Syracuse et Théron d'Agrigente. 
L'œuvre de Bacchylide est mieux connue: esprit subtil, il a pu être considéré comme un précurseur des 

sophistes. Même s'il fait, comme tant d'autres, carrière de poète itinérant, il se sent profondément kéen. Dans le 
Dithyrambe 5,5, pour les Athéniens, il parle de lui comme de "l'esprit tant vanté de Kéos", εύαίνετε Κηία 
μέριμνα". Dans YEpinicie 2,1 sq. il sait invoquer la renommée qui va apporter à Kéos un message de victoire et 
de joie. "Bondis, ô Renommée (Phéma), dispensatrice de grandeurs, vers la sainte Kéos, emportant un message 
de joie" (ες Κέον ίεράν). 

Bacchylide, bien qu'il soit devenu le commensal et l'ami des plus grands et le seul vrai rival de Pindare, 
n'oublie pas sa patrie. 

Et sa patrie, ce sont d'abord les athlètes gagnants qui la représentent dans les compétitions agonistiques. 
- Dithyrambe. 2: offert à l'Apollon de Délos par les Kéens. 
3. Les jeunes gens ou Thésée. Pour les Kéens adressé à Délos. 
130 sq. "Dieu de Délos, tu as réjoui ton âme aux chœurs de Kéos; fais que les accompagne l'heureux 

sort, envoyé par les dieux, des hommes de bien", οπαζε πεόπομπον έσθλών τύχαν. 
- Epinicie. 1 et 2 
Pour Argeios de Kéos, enfant vainqueur au pugilat aux jeux isthmiques. 
6. Pour Lachon de Kéos, vainqueur à la course du stade, aux jeux olympiques. Il y invoque Kéos "la 

nourricière des vignes", άμπελοτρόφον Κέον. 
La philosophie aussi est bien représentée à Kéos, notamment avec Prodicos, un étrange personnage, 

souvent ambassadeur de sa patrie et qui connaît à Athènes un extraordinaire succès grâce aux riches disciples 
qu'il rameute avec des rabatteurs. Cet homme, grand compagnon du groupe de Socrate et qui aime la vie facile, 
s'intéresse aux problèmes de linguistique et réclame avant tout la rectitude des termes. Il peut être considéré 
comme l'inventeur d'un mythe appelé au succès que l'on sait: celui d'Héraclès à la croisée des deux chemins, où 
il rencontre Vertu et Dépravation, choisissant naturellement la première. Les spéculations sur le monde et sur 
les dieux le retiennent. Selon l'Aristophane des Nuées (360 sq.), "de tous les grands savants qui contemplent le 
ciel, il n'est que Prodicos que l'on puisse écouter". > 

Mais mon projet est non pas d'évoquer ces témoignages littéraires de la créativité kéenne, mais 
d'utiliser une autre documentation, celle des monnaies et des récits erotiques localisés dans l'île. 



66 P. LEVEQUE 

1. LES ENSEIGNEMENTS DU MONNAYAGE 
Le monnayage (cf. l'article récent de Ch. Papageorgiadou, H ιστορία και νομισματοκοπία της Κέας, 

Πρακτικά Τριημέρου Αιγαίου, Παρνασσός 32, 1990, 116-122, que je suis très généralement, Athènes 1990) est 
classé en deux époques: 

— les monnaies incuses de la période 540-480; 
— les monnaies des 4e-le siècles. 
— Dans les représentations qui ne sont pas des têtes divines et héroïques, on reconnaît de grandes 

constantes, du début à la fin du monnayage: 
— le raisin (une fois accompagné de l'amphore) fait référence à la culture la plus répandue dans l'île, et 

indirectement au dieu Dionysos dont on connaît l'attestation si ancienne à Kéos. 

Monnaies de Kéos 

540 

480 

4e-2e 

siècles 

raisin 
amphore 
dauphin 
seiche 

raisin 
dauphin 
seiche 
couronne 
abeille 

Korésia Ioulis Kartaia Kéos 
X X 

X 

X X X 

X 

X X X 

X 

X 

X 

X X X 

Korésia Ioulis Kartaia Kéos 
Dionysos X X 

Apollon X X X 

Aristée X X χ X 

Sinus X X 
Étoile X X X 

Ktésylla X 

— les animaux marins, notamment 
,,..„:* le dauphin, si courant en milieu cycladique, en référence à Apollon; 

* la seiche (uniquement à Korésia), motif ultra-rare sur des monnaies, que je ne retrouve qu'en Etrurie, 
dans une atmosphère toute différente. 

Pourquoi la seiche sur les monnaies de Korésia? Une première explication a été fournie, qui n'est pas 
sans vraisemblance: sans signification religieuse, elle serait en relation avec la production de matières 
colorantes dans l'île (L.G. Mendoni et N. Beloyiannis, Αρχαιογνωσία 1991-1992, 103, que je remercie vivement 
de m'avoir signalé leur article). 

Ce qui n'empêche pas de rappeler combien la seiche est liée à l'élément marin, à la féminité et à la 
métis. La seiche est une métamorphose de Thétis, "la seiche aux belles boucles et aux multiples tentacules, 
terrible déesse à voix humaine, qui, seule étant poisson, connaît à la fois le blanc et le noir" (Athénée, 135 c). 
On se reportera au très riche développement de M. Détienne et J.-P. Yernant, Les ruses de l'intelligence. La 
métis des Grecs, Paris 1974, 159 sq. 

— l'abeille, thème courant, mais qu'il faut sans doute ici mettre en relation avec Aristée (cf. infra); 
— la couronne (1 seule occurrence). 

— Représentations divines ou héroïques 
— Dionysos et Apollon, comme il est normalement attendu. 
— Le plus nouveau est représenté par Aristée et par son cycle proprement kéen. Le mythe est bien 

établi: il montre Aristée, sur une injonction de son père Apollon, liquidant les miasmes caniculaires rendant l'été 
impossible à Kéos. L'île, brûlée par la canicule, est rénovée par des souffles rafraîchissants, grâce à son 
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intervention, à l'autel qu'il élève à Zeus, aux sacrifices qu'il accomplit sur la montagne à Zeus et à Sirius, le 
dieu-chien de la canicule. Désormais, chaque année l'air est rafraîchi dans les Cyclades par les vents étésiens. 

Aristée est accompagné sur les monnaies par Sirius, l'astre-chien, et par une étoile le plus souvent à huit 
rayons. L'abeille, qui peut avoir d'autres connotations dans tous les cultes de fécondité, doit être ici en rapport 
avec le héros, lié de si près au miel: cf. Ovide, Pontiques, 4, 2, 9, "Qui donnerait du miel à Aristée, du Falerne 
à Bacchus?". 

Les représentations de Sirius ne se retrouvent pas sur d'autres monnayages que sur les monnaies de 
Kéos. Le dieu-chien ne ressemble pas au chien de la proche Kythnos. Cf. K.A. Sheedy - Ch. Papageorgiadou, 
The coinage of Kythnos, dans le présent volume. Je remercie tout spécialement K.A. Sheedy, de l'Institut 
australien d'archéologie à Athènes, des communications que j'ai eues avec lui sur ces frappes cycladiques. 

Il y a donc ici un cycle dominant dans les émissions des 4e-le siècles. Aristée est utilisé dans ce mythe 
comme un purificateur, rôle normal d'un héros moniteur qui rappelle celui d'Empedocle d'Agrigente à Sélinonte. 

Les liens d'Aristée avec Kéos sont très nettement marqués, si bien qu'on peut faire de lui un héros local. 
Cicéron (De divinatione, 57, 130) se réfère à un récit d'Héraclide du Pont: "Nous avons entendu dire que 

les habitants de Kéos ont continué d'observer avec soin tous les ans le lever de la canicule et de conjecturer 
ainsi, écrit Héraclide du Pont, si l'année sera saine ou insalubre; si l'astre se lève un peu sombre et comme 
entouré de brouillard, l'air est, dit-il, épais et dense, de telle sorte que le respirer sera pénible et malsain, si, au 
contraire, l'astre apparaît brillant et projetant son éclat au loin, cela signifie que l'air est subtil et pur, et donc 
sain". 

Revenons un instant sur Sirius, lié très étroitement au mythe d'Aristée, purificateur de la canicule, en 
tant qu'étoile particulièrement brillante et brûlante, la plus belle du ciel boréal. 

Le nom de Sirius (Seirios) est d'étymologie obscure (P. Chantraine). S'il est d'origine indo-européenne, il 
s'apparente à grec séio, "secouer, attaquer", sanscrit tvis-, "briller, étinceler". 

Mais l'affaire de ce chien-canicule se complique dans ces Cyclades où l'été est parfois si lourd, car Sirius, 
en tant que chien-canicule, porte aussi le nom féminin de Maira, dérivé du verbe à redoublement intensif 
marmairo, qui a un bon équivalent en sanscrit (mariti, "rayon de lumière"); cf. aussi marmaros "l'étincelant, le 
marbre". 

Sur Maira (ce qui est aussi le nom de plusieurs héroïnes) la glose la plus intéressante est celle 
d'Hesychius : "chien, brûlure extrême, la lune", qui associe le chien avec la brûlure et avec la brillance de la 
lune (un astre, mais qui n'est plus ici Sirius). 

Cette Maira apparaît de manière assez troublante dans le mythe d'Erigoné, tel que le présente Hygin le 
fabuliste. Icare arrive en Attique avec sa fille Erigoné et sa chienne Maira. Il fait goûter aux bergers le vin dont 
Dionysos lui-même lui avait fait cadeau. "Comme les bergers buvaient par trop immodérément, enivrés, ils 
s'effondrèrent; pensant qu'Icare leur avait donné une mauvaise drogue, ils le tuèrent avec des bâtons. Icare tué, 
la chienne Maira, en hurlant, indiqua à Erigoné l'endroit où son père gisait sans sépulture; arrivée là, elle se tua 
en se pendant à un arbre au dessus du corps de son père. A cause de cet acte Liber Pater, irrité, frappa d'un 
châtiment semblable les filles des Athéniens. Ceux-ci demandèrent là-dessus un oracle à Apollon, et il leur fut 
répondu que c'était parce qu'ils ne s'étaient pas souciés de la mort d'Icare et d'Erigoné. Sur cette réponse, ils 
infligèrent un châtiment aux bergers, instituèrent, en l'honneur d'Erigoné, le jour de la fête de la.balançoire pour 
écarter le fléau et établirent que, durant les vendanges ils offriraient tout d'abord les prémices des fruits à Icare 
et Erigoné. Ceux-ci, par la volonté des dieux, ont été mis au nombre des astres, Erigoné c'est le signe de la 
Vierge, que nous appelons Justice; Icare est, parmi les étoiles, celle qu'on appelle Arcturus; quant à la chienne 
Maira, c'est la canicule" (Hygin, 130). 

La présence de Maira n'est peut-être pas ancienne dans ce récit de meurtre, de suicide, de catastérismes, 
où Yaiora introduit un fort caractère chthonien; elle ne le complète pas moins avec une certaine logique 
mythique. 

— Enfin, sur les monnaies de Kéos les plus récentes, celles du le s., apparaît Ktésylla (Ch. 
Papageorgiadou, op.cit., 121). C'est la dernière mutation, avant l'ultime monnaie de Kéos qui porte Auguste au 
droit et Apollon citharède au revers. 

- Retour sur Aristée 
Nous sommes, relativement à Aristée, dans une grande incertitude. Dans une scholie à Apollonios de 

Rhodes (2, 498) nous lisons les quatre généalogies d'Aristée selon Bacchylide (Frag, d'origine incertaine, 18, 45 
Irigoin): 

"Certaines indiquent la généalogie des quatre Aristée, comme Bacchylide qui fait l'un fils de Carystos, 
un autre de Chiron, un autre de la Terre et du Ciel, ajoutant le fils de Cyrène". 

On a nettement l'impression que ce personnage a quelque chose de rhapsodique: on a cousu ensemble 
des pièces mythiques passablement hétérogènes: qu'ont en fait de commun les quatre pères du héros ? 
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Impression renforcée par une notation de Pausanias (8, 2, 4). En ces temps-là "étaient changés en dieux 
ceux qui jusqu'à aujourd'hui ont des honneurs qui leur sont rendus: Aristée, Britomartis de Crète, Héraclès fils 
d'Alcmène, Amphiaraos, Pollux et Castor". Texte sans doute d'atmosphère évhémériste, où il me paraît 
impossible de découvrir le moindre lien entre ces héros/dieux et la "douce vierge" Cretoise. 

Aristée est un héros ancien dans la pensée mythique des Grecs. Il apparaît avec l'hiérogonie finale de la 
Théogonie (977 sq.): 

"A Cadmos, la fille d'Aphrodite d'or, Harmonie donna pour enfants Ino, Sémélé, Agave aux belles joues, 
Autonoé, épouse d'Aristée à l'épaisse crinière, Polydora enfin, dans Thèbes à la belle couronne". 

Texte difficile sur la famille de Cadmos, où voisinent d'abord des héroïnes qui jouent un grand rôle dans 
le mythe (seule la dernière, Polydora, est une figure très pâle et quasiment sans consistance). 

— Ino-Leucothée qui fait accueillir l'enfant Dionysos par Athamas, mais est persécutée par la jalousie 
d'Héra et finalement transformée en déesse marine; 

— Sémélé la foudroyée, mère de Dionysos; 
— Agave, cruellement punie pour avoir calomnié sa sœur Sémélé et mère de l'infortuné Penthée, 

déchiré par sa propre génitrice et ses compagnes les Bacchantes; 
— Autonoé, épouse d'Aristée et mère du malheureux Actéon dévoré par sa meute. 
Que de violences dans ces quelques personnages! Morts d'enfants-dieux, mort au chaudron, 

foudroiement, dépècement par des femmes ou par des chiens, terrible jalousie d'Ino pour les enfants du premier 
mariage d'Athamas, jalousie d'Héra pour un enfant illégitime de Zeus. Les dieux sont irrités, vengeurs, capables 
de tout pour faire expier aux mortels leurs "fautes", le plus souvent involontaires. Le tout dans une ambiance 
très souvent dionysiaque. 

Un seul personnage transcende ces fureurs, l'époux d'Aristonoé, Aristée à l'épaisse crinière, héros 
complexe, aux localisations multiples: Cyrène, Arcadie, Thessalie, Béotie, Inde conquise par Dionysos... La 
vulgate du mythe lui attribue essentiellement son éducation par Chiron, les Muses et les Nymphes, qu'il peut 
ensuite retransmettre aux hommes (particulièrement l'agriculture, la viticulture, l'élevage, l'apiculture): c'est 
donc un héros moniteur, en même temps qu'un héros culturel. Mais il commet une lourde faute en poursuivant 
Eurydice, la femme d'Orphée, qui tombe au milieu de sa course et meurt d'une piqûre de serpent. D'où la colère 
des dieux, à laquelle il ne peut échapper qu'en usant des conseils et services de sa mère et du vieux dieu marin 
Protée le sournois. 

On pense à un émiettement à propos de ce mythe où les épisodes s'enchaînent assez mal. Y a-t-il des 
souvenirs du divine child dans le trio Gaia (arrière grand-mère d'Aristée et qui l'élève), sa mère Cyrène et le 
héros ? Les traits les plus nets ne font-ils pas référence à l'éducation et aux difficultés d'un héros culturel? 

Quels sont les rapports entre ce héros et Orphée et quelle est, dans ce mythe, la prévalence des 
structures imaginaires du miel? Autant de questions qui dépassent très largement le cadre de cette étude1. 

2. HISTOIRES D'AMOUR KÉENNES 
La littérature mythographique offre parallèlement des récits qui présentent les touchantes aventures de 

jeunes gens kéens ravagés par l'amour. On peut en distinguer trois. 
1. Acontios et Kydippé 
Premier mythe, celui d'Acontios. Tout Yaition IV de Callimaque est consacré au mythe kéen d'Acontios 

et de Kydippé: la jeune fille a prononcé un serment qui l'engage à épouser Acontios, sans avoir aucune 
conscience de ce qu'elle faisait. L'intervention d'Artémis qui l'empêche de souscrire d'autres fiançailles, en la 
rendant chaque fois malade jusqu'aux portes de la mort, amène le Père inquiet à consulter à Delphes et les 
jeunes gens, alors, peuvent se marier. Artemis et Apollon sont au cœur du scénario et tout finit bien par des 
noces. 

1. Cf. l'article suggestif, aux conclusions vigoureuses, de M. Détienne, Le mythe. Orphée au miel, Faire de l'histoire, III, J. Le Goff 
- P. Nora (eds), Paris 1974,56 sqq. 
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Acontios de Kéos Kydippé d'Athènes 
Délos 

'serment 
ambigu 

à Kéos Le Père retourAretouràr— ^ «  ̂  - ^ M f t ^x: incaille triple vengeance 
autres d'Artémis 

on l'acusse 
d'être ensorcelée 

% % % \3 consulte à Delphe ί 
% 9$ * 1revient à Athènes 

et marie les jeunes 
gens 

Le parcours de l'espace mythique du jeune couple 
Le schéma normatif est clair et se retrouve au reste dans plusieurs mythes ou folklores. Ce qui est 

propre à la forme qui lui donne Callimaque, c'est la localisation assez claire à Kéos et à Athènes comme cités 
d'origine des jeunes gens, à Délos pour le serment en présence d'Artémis, à Delphes pour la consultation 
oraculaire du Père. 

Les héros sont aussi focalisés au sein de familles et de cultes aristocratiques. La fille est une Codride 
(dans la lignée donc du dernier roi d'Athènes). Acontios descend de Zeus Aristaios et de Zeus Iomios. Nous 
allons revenir sur Aristaios, mais signalons déjà que Iomios est une épiclèse évoquant la moisissure (qu'on a 
rapprochée pour le sens de Zeus Ombrios et de Zeus Hyétios). Elle appartiendrout à une racine indo
européenne (cf. éventuellement, d'après P. Chantraine, sanscrit sincati, "verser"; vha sihan "filtrer"; vsl sicati 
"uriner") et insisterait sur l'action fertilisante du dieu suprême, maître de l'élément liquide. 

Tentons un schéma actantiel pour mieux appréhender toutes ces gesticulations. 
Kydippé et son destin sont au centre d'un rapport de forces très mobile. Le destinateur est l'Amour, une 

force implacable qui domine l'univers, même si interviennent des dieux plus traditionnels, comme Apollon ou 
Artémis. 

Le destinataire, est Acontios, toujours animé de la même détermination, mais paradigme de l'action 
humaine qui perd peu à peu de sa productivité au fur et à mesure qu'elle se développe. 

Adjuvant, à des niveaux différents: le Père, qui prend les mesures indispensables pour savoir. C'est la 
révélation de ce savoir, réservé aux dieux, qui relance l'action jusqu'à sa conclusion. 

Opposante: Artémis, mais la déesse change d'attitude, quand l'oracle d'Apollon apporte ce savoir. 
La flèche du désir conduit à unir deux objets: la personne de Kydippé, jusqu'ici ballottée et qui trouve ici 

sa fixité; la révélation définitive de la force immarcescible du sacré, indispensable pour orienter dans un bon 
sens les rapports dieux/hommes. 

Deux remarques s'imposent ici : 
1. C'est à ces prêtres, et cette fois-ci à celui de Zeus Aristaios, que se raccroche la présence d'Aristaios, 

héros essentiel de la mythologie... et de la numismatique kéenne. 
2. Nous avons la chance rare de connaître, préciséments, le recueil où Callimaque a puisé ce mythe (54 

sq.): "Ton histoire d'amour, je l'ai apprise du vieux Xénomédès, qui dans son recueil de mythes μυθολόγω a 
rassemblé toute la tradition de l'île et raconté d'abord..." suivent des mythes kéens d'une remarquable obscurité 
et que je dois négliger ici. Retenons la date de ce recueil: 5e s. sans doute. 

Une documentation importante en nombre de vers, mais point en intérêt, est apportée par les Héroïdes 
d'Ovide (20 et 21), qui sont supposées être des lettres d'Acontios à Kydippé et de Kydippé à Acontios. Le héros 
se révèle un maladroit dépourvu de toute intelligence du cœur: pour séduire sa bien aimée, il fait du droit et 
évoque l'Amour jurisconsulte. Voici une de ses galanteries (20, 72): "Tu es libre, pourvu qu'irritée, je puisse 
librement jouir de toi". Elle répond avec la même lourde préciosité, avec la même gentillesse dignes du trobar 
cluj : par exemple (en 21, 41) "Je suis moi-même blessée par mes propres attraits". 
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2. Hermocharès et Ktésylla 
Un autre ensemble mythologique semble constituer une suite de celui d'Acontios, comme dans un 

feuilleton. Il met en scène également un personnage kéen en la personne de Ktésylla, fille d'Alcidamas. Il est dû 
à Antoninus Liberalis, auteur des Métamorphoses, un recueil de mythes puisés à des sources diverses et 
remontant sans doute au 2e s. de notre ère. Ce récit proviendrait de Nicandre, d'après sa "manchette" dans 
Antoninus Liberalis, mais on connaît les difficultés à dater ce mythographe... et ses "manchettes" (sans doute à 
la fin du 2e s. av. notre ère, sous Aitale III). 

La première partie est très voisine du mythe d'Acontios dans Callimaque, malgré le chiasme des 
provenances (Hermocharès est d'Athènes, Ktésylla de Kéos, 

Hermocharès d'Athènes et Ktésylla de Kéos 
Le serment ambigu 

Le Père promet 
(témoin Apollon et le 

lauriersacré), Ktésylla puis oublie - sacrifie à Artémis - fiançailles, donc - tombe amoureuse sacrilège. par la volonté d'Artémis. 
Ils s'enfuient à Athènes Elle attend un enfant 

et se marient. et meurt en couches 
en expiation du sacrilège. L'oracle prescrit un culte Son corps disparaît, à Aphrodite une colombe s'envole. 

ce qui lui donne le caractère d'héroïne locale. 
Le personnage est ici plus complexe. La jeune femme s'investit davantage dans son destin passionnel: 

elle s'enfuit à Athènes avec son amant. Et il y a une "suite": elle y devient mère, meurt en couches, comme 
punition du sacrilège commis par son Père à rencontre d'Apollon. Mais ce dénouement, qui met en cause les 
degrés de responsabilités dans ce serment ambigu, est aussitôt corrigé: le corps de la jeune femme, porté en 
terre, disparaît, tandis que son âme s'envole sous la forme d'une colombe (péleia). 

L'amour reste vainqueur. Et des créations religieuses sont prescrites par l'oracle: fondation à loulis d'un 
sanctuaire de Ktésylla, adorée désormais comme Aphrodite Ktésylla à loulis et, ailleurs dans l'île, comme 
Ktésylla Hékaergé II y a une nuance, difficile à analyser, entre ces deux dénominations. Aphrodite Ktésylla est 
l'arrimage classique d'une héroïne sur une déesse (déesse qui est ici Aphrodite, en tant que maîtresse de 
l'amour). Hékaergos est une épithète généralement réservée à Apollon et Artémis et signifiant peut-être 
"agissant librement, tout puissant" (P. Chantraine). 

Cette version, qui donne davantage d'importance à Kéos, est plus pathétique que la précédente, avec 
mariage secret, mort de l'héroïne, miracle et nouveaux cultes qui renforcent l'atmosphère religieuse du récit. 
Mais, plus complexe, plus longue, elle sera peut-être considérée comme plus récente. 

Le merveilleux introduit par l'âme-colombe qui échappe aux impuretés de l'existence terrestre est un 
thème fort répandu. Que l'on songe à la princesse slave Miarka, ou à tant de saintes chrétiennes: Eulalie, 
Scholastique, Justa... (Dictionnaire des symboles, s.v. Colombe). Pour notre mythe, nous n'oublions pas que la 
colombe est, depuis les temps protohistoriques, liée étroitement à Aphrodite, à la reproduction, à l'amour... 

3. Kvparissos de Kéos 
Je signale rapidement le mythe de Kyparissos de Kéos, fils de Téléphe, aimé d'Apollon pour sa beauté. 

Par une grande journée d'été le cerf familier du héros est par mégarde tué par lui, qui ne peut s'en remettre. Il 
demande aux dieux de faire sans fin couler sts larmes et il est transformé en cyprès, arbre du désespoir de la 
mort. (Cf. notamment, Virgile, Enéide, 4, 317 "les noirs cyprès ombragent les autels des dieux Mânes"; Ovide, 
Métamorphoses, 10, 106 sq.). 

Nous retrouvons ici des thèmes familiers à ce genre narratif: ce fils de Télèphe, donc petit-fils 
d'Héraclès, est un jeune adolescent passionné de la vie animale et il périt -comme un enfant divin, voué à un 
deuil éternel-, car il est assez vraisemblable que Kyparissos s'identifie avec le noble animal qu'il tue dans son 
inconscience (ou dans son inconscient ?). 

Une Chronologie de l'imaginaire? 
Peut-on penser à une chronologie relative des mythes numismatiques et littéraires? 
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Aristée est une figure ancienne du monde héroïque. A Kéos il est représenté largement, avec ses 
acolytes (chien, étoile, abeilles) dès le 4e s. et pendant toute l'époque hellénistique. 

C'est aussi au 4e qu'Héraclide du Pont mentionne l'intérêt des Kéens pour la canicule (sans nommer 
Aristée, il est vrai). Le thème ne se retrouvant pas ailleurs, on est tenté d'y voir un mythe ancien et essentiel, 
spécifiquement kéen, quels que soient les rapports entre l'Aristée de Kéos et les autres Aristée. 

Un enseignement de cette collation des textes est que les mythes erotiques sont plus anciens et plus 
ancrés dans l'imaginaire qu'on ne le croit, trop impressionnés que nous sommes par le caractère conventionnel et 
tardif dont il souffrent, ayant été souvent conservés et remaniés par des poètes trop hardis et des compilateurs. 

— Acontios est attesté dans Callimaque, qui renvoie au vieux Xénomédès, que l'on peut sans doute 
rapporter au 5e s. 

— Hermocharès est connu par le texte d'Antoninus Liberalis au +2e s., qui donne comme source 
Nicandre (sans doute au -2e s.). L'histoire étant plus complexe que celle d'Acontios, on a tendance à la croire plus 
récente. Mais on ne peut descendre trop bas, d'autant que l'héroïne Ktésylla figure sur des monnaies du les. 

Somme toute, ces deux mythes ont les meilleures chances de remonter, dans leurs attestions écrites, à la 
très haute période hellénistique. Ils ont dû avoir un essor d'autant plus large qu'ils répondent à des 
questionnements devenus importants (on le voit bien par la comédie nouvelle) sur le mariage, l'amour, les actes 
irresponsables qui engagent pourtant l'avenir... 

Une petite Cyclade comme Kéos se révèle ainsi doublement digne d'intérêt, par ses types monétaires où 
se conjoignent réalités des productions du sol ou de la mer et incitations mythiques d'une grande originalité, par 
ses contes d'un érotisme moralisant, assez anciens et qui ont dû beaucoup peser dans les origines du roman grec. 

Pierre LEVEQUE 
Besançon 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ" ΤΟΥ ΞΕΝΟΜΗΔΗ 

ABSTRACT: Huxleyrightly noted that Xenomedes' work was a Κτίσις (Conceptual Creation) or Αρχαιολογία (Archaeology) of 
Keos and not Όροι (Definitions). It thus appears that his contribution was an arranging in chronological order of the traditions 
preserved to his time. The first question is: how can the existence of these traditions be explained? Some no doubt were part of the 
genealogical tradition of different elements of the population of that time. For others there are various explanations. Specifically, the 
tradition about the Telchines is a recollection of the existence of a special professional group during the Dark Ages, whereas the one 
about the hero Keos is probably pseudo-etymological or para-etymological in essence. The second question is: what was 
Xenomedes' model for arranging these traditions in a chronological series? There is considerable evidence to show that he tried to 
arrange his various groups of traditions to correspond with the prototype that in his day had increasing historical authority, Hesiod's 
genealogical poems. A third question to be considered is whether these traditions were based on and made use of "archaeological" (in 
the contemporary sense) evidence, that is to say material remains with characteristics enabling them to be used as evidence that a 
given tradition was true. We can identify such evidence for a few, at least, of the traditions. Considered finally, is the extent to which 
these remains may actually correspond to the presence of population groups, distinctive either as a phyle or as a culture; and as far as 
this holds, the chronological arrangement of the agents of the corresponding traditions in accordance with our knowledge and 
chronological assumptions, and, further, the extent to which this chronological arrangement may differ from that of Xenomedes. 

Πάνε κάπου τριάντα χρόνια από τότε που ο G. Huxley δημοσίευσε το άρθρο του για τον Ξενομήδη που 
στόχευε όχι να υποθέσει τι άλλο θα μπορούσε να περιλαμβάνει η ιστορία των Κείων, αλλά να επανεξετάσει τα 
προβλήματα που θέτει η καλλιμάχεια περίληψη και να προτείνει λύσεις τους[. 

Επισήμανε ότι: 
Κατά τον Καλλίμαχο ο Ξενομήδης ασχολήθηκε με τη μυθολογία όλου του νησιού, άρα και με τις 

τέσσερεις πόλεις, όχι όμως αναγκαία και με όλη τη διαδρομή της ως τις μέρες του. Από τον τρόπο που 
εκφράζεται ο Καλλίμαχος προκύπτει ότι το έργο ήταν μάλλον Αρχαιολογία ή Κτίσις και όχι Όροι. Αρχιζε από 
το απώτατο παρελθόν και ανέφερε το μύθο των Κωρυκείων Νυμφών που κυνηγημένες από ένα λιοντάρι από 
τον Παρνασσό εγκαταστάθηκαν στο νησί και του έδωσαν το όνομα Υδρούσα. Κατόπιν αναφέρεται ότι κάποιος 
που το όνομα του είναι φθαρμένο στο κείμενο φκεεν εν Καρυαϊς. Μνημονεύονται μετά οι Κάρες που 
κατοικούσαν το νησί μαζί με τους Λέλεγες των οποίων Άλαλάξιος αεί Ζευς επί σαλπίγγων ίρά βοή δέχεται. 
Μετά αναφέρεται ο Κέως, παιδί Φοίβου και Μελίηςπον έδωσε νέο όνομα στο νησί και στη συνέχεια οι γόητες 
Τελχίνες που για την ϋβριν τους κεραυνώθηκαν. Σε συνάρτηση με αυτούς το κείμενο μιλάει για τον ουκ 
άλέγοντα θεών ήλεά Δημώνακτα και για τη Δεξιθέα και τη γριά μητέρα της Μακελώ των οποίων μόνο 
φείσθηκαν οι θεοί όταν κατέστρεψαν τους Τελχίνες, και τέλος για τους τέσσερεις ήρωες που τείχισαν τις πόλεις 
του νησιού, τον Μεγακλέα για την Καρθαία, τον γυιό της ημίθεας Χρυσούς για το εϋκρηνον πτολίεθρον της 
Ιουλίδας, τον Ακαίο για την Ποιήεσσα και τον Αφραστον για την Κορησία. Κάπου ο Ξενομήδης θα είχε 
αναφερθεί και στο γυιό του Μίνωος Ευξάντιο, αφού πιο πριν είχε δοθεί η πληροφορία ότι ο Ακόντιος ήταν 
απόγονος του. Η αφήγηση θα κατέβαινε σε εποχή μετά τον ιωνικό αποικισμό, αφού η Ναξία Κυδίππη που 
παντρεύτηκε ο Ακόντιος λεγόταν απόγονος του Κόδρου, ο οποίος κατά την παράδοση ήταν ο πατέρας των 
ηγετών του αποικισμού των Κυκλάδων και της Ιωνίας από την Αττική. Ακόμη ο Ξενομήδης κάπου θα ανέφερε 
τον Κάρα πεθερό του Βελλεροφόντη Αμισόδαρο, ίσως σε συσχετισμό με τους Κάρες της Κέας. 

Παρατήρησε ότι : 
Ο Παυσανίας επίσης μνημονεύει τον λέοντα του Παρνασσού, αλλά ο Ηρακλείδης Λέμβος λέει 

ακολουθώντας τον Αριστοτέλη: έκαλεΐτο μεν Ύδροϋσα ή νήσος. Λέγονται δέ οίκήσαι Νύμφαι πρότερον αυτήν. 
Φοβήσαντος δ' αύτάς λέοντος εις Κάρυστον διαβήναι. Διό και άκρωτήριον τής Κέω Λέων καλείται. Το 

1. G. Huxley, Xenomedes of Keos, GRBS 6, 1965,235-245. 
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ακρωτήριο θα μπορούσε να έχει πάρει το όνομα εξ αιτίας του σχήματος του. Δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει 
αντίφαση ανάμεσα στον Αριστοτέλη και τον Ξενομήδη το έργο του οποίου θα μπορούσε κάλιστα να είχε 
χρησιμοποιήσει ο πρώτος στην Κείων Πολιτεία (ο Jacoby όμως έχει αντίθετη γνώμη). Μπορεί ο τοπικός μύθος 
να έλεγε πως οι Νύμφες διώχτηκαν από το νησί από το ίδιο, ή καλλίτερα από ένα άλλο λιοντάρι στην 
Κάρυστο, αφού ο Ηρακλείδης υποδηλώνει ότι γύρισαν από εκεί λέγοντας Άρισταϊον δέ φασι μαθεΐν παρά μέν 
Νυμφών την προβάτων και βοών έπιστήμην, παρά δέ Βρισών τήν μελιττουργίαν. Φθοράς δέ οϋσης φυτών και 
ζώων δια το λείπειν ετησίας... και υπήρχε και θέση Μέλισσος στην Κέω. Ο Ξενομήδης θα ανέφερε τον Αρισταίο 
ή τουλάχιστον θα υπανισσόταν την παρουσία του, αφού στον Καλλίμαχο κηρύσσεται από τον Απόλλωνα ότι ο 
Ακόντιος ήταν ιερέας του Διός Αρισταίου Ικμίου και αρμοδιότητα αυτών των ιερέων ήταν να πραΰνουν την 
αγριότητα του Κυνός και να παρακαλούν τον Δία να στείλει τα μελτέμια. Θα πρέπει να μνημονευόταν στους 
φθαρμένους στίχους μετά τις Νύμφες. Παρά τις δυσκολίες η αποκατάσταση Κυρή[νης νί]ό[ς ταιριάζει 
καλλίτερα, αφού αυτός που ωκεεν εν Καρυαΐς μπορεί να είναι ο γυιός της νύμφης Κυρήνης Αρισταίος, και ο 
Καλλίμαχος να αναφερόταν στην επιστροφή του στην Αρκαδία. Αν και το τοπωνύμιο μπορεί να εμφανίζεται 
οπουδήποτε σε θέσεις με καρυδιές είναι περιττή η προσπάθεια του BUrchner να συμπεράνει την ύπαρξη μιας 
άλλως άγνωστης θέσης με αυτό το όνομα στην Κέα. Στην Αρκαδία εντοπίζονται δύο. Η πιο γνωστή είναι η 
Λακωνική που κατά τον Φώτιο ήταν αρκαδική και την απέσπασαν οι Λακεδαιμόνιοι κατά τη διάρκεια των 
αρκαδικών πολέμων. Η άλλη ήταν κοντά στη Στύμφαλο. Πιθανότερη για συσχετισμό με τον Αρισταίο φαίνεται 
η πρώτη αφού ήταν περίφημη για το μέλι της. Και πάντως ο Ζευς Αρισταίος λατρευόταν από τους Αρκάδες. Ο 
γνώστης των κείων πραγμάτων Πίνδαρος πίστευε ότι ο Αρισταίος πήγε από την Κέα στην Αρκαδία, αλλά κατά 
τον Απολλώνιο ξεκίνησε από την Φθία και ήρθε στην Κέα από την Αρκαδία φέρνοντας μαζί του Παρρασίους. 
(Καμμιά όμως από τις δύο πιο πάνω Καρυές δεν βρίσκεται στην Παρρασία). 

Ο Ξενομήδης θα θεωρούσε ότι οι Κάρες και οι Λέλεγες κατοικούσαν συγχρόνως στο νησί, αλλά δεν 
φαίνεται να πίστευε ότι ηγέτης τους ήταν ο Κέως. Κατά τον Ηρακλείδη (και μάλλον και τον Αριστοτέλη) ο 
Κέως ήρθε από τη Ναύπακτο της Λοκρίδας με την οποία συνδέονταν οι Λέλεγες ήδη από τον Ησίοδο. Ίσως 
λοιπόν ο Ξενομήδης έλεγε ότι οι Λέλεγες είχαν έρθει μαζί με τον Κέω από τη Λοκρίδα. Αυτόν μπορεί από τη 
θέση αυτή να τον μετακίνησε ο Αριστοτέλης ή ο Ηρακλείδης (ή και κάποιος αντιγραφέας) και τον τοποθέτησε 
πριν από τον Αρισταίο και μετά τη φυγή των Νυμφών στην Κάρυστο, τότε που το όνομα Υδρούσα δεν ήταν πια 
πρόσφορο, αφού τα κυνικά καύματα στέγνωναν το νησί. Ίσως λοιπόν και ο Ξενομήδης έλεγε ότι τότε άλλαξε το 
όνομα, αν και η Ιουλίς συνεχίζει να είναι περίφημη για τις κρήνες της και η δράση του Αρισταίου και τον 
διαδόχων του ως ιερέων τού Διός Ικμίου συνέβαλλε στη μείωση των δυσμενών επιδράσεων του Σειρίου. 

Η παρουσία Καρών θυμίζει την ύπαρξη ονομάτων με ανατολίτικο τύπο, όπως Σμίνθιος, Προβάλινθος 
και Κορησός και οι πολεμικές τελετές προς τιμήν του Διός Αλαλαξίου θυμίζουν τα όπλα που έπαλλαν στη 
λατρεία του Διός Στρατιού στην Καρία. Αφού λέγεται ότι ο Αρισταίος όρισε να επιτηρούν οι ιερείς του Ικμίου 
την επιτολή του Κυνός ένοπλοι και να θυσιάζουν σ' αυτόν, οι λατρείες του Ικμίου και του Αλαλαξίου πιθανώς 
θα συνεπλέκοντο. Από τον Διόδωρο μαθαίνουμε ότι πιστευόταν πως υπήρχαν απόγονοι του Αρισταίου στην 
Κέα που θα έμειναν επομένως εκεί όταν ο ίδιος μετακινήθηκε στην Αρκαδία. 

Τους Τελχίνες, ο Ευφορίων και ο Νόννος ονομάζουν Φλεγύες, αλλά αυτό φαίνεται υστερογενές. Ο 
Πίνδαρος μνημονεύει την κακία των μάγων αυτών και την τιμωρία τους, δεν ξέρουμε όμως αν τους 
αποκαλούσε Τελχίνες. Ο Βακχυλίδης γράφει για Τελχίνες και δίνει τα ονόματα τεσσάρων, αλλά δεν 
γνωρίζουμε αν τους θεωρούσε κατοίκους της Κέας. Ο Δημώναξ δεν δηλώνεται από τον Καλλίμαχο ως Τελχίν, 
άλλες όμως πηγές το υποστηρίζουν και μερικές τον θεωρούν πατέρα της Μακελούς. Ο Καλλίμαχος αναφέρει 
κεραύνωσή τους, ο Νόννος όμως μνημονεύει την τρίαινα και τον Ποσειδώνα και ο Ευφορίων συμφωνεί. Ίσως 
και ο Ξενομήδης μιλούσε για σεισμό. Αυτός έλεγε ότι μόνο η Δεξιθέα διέφυγε το θάνατο, αφού όμως 
πιστευόταν ότι υπήρχαν απόγονοι του Αρισταίου θα πρέπει σε άλλη παραλλαγή του μύθου να αναφερόταν ότι 
με κάποιο τρόπο περισώθηκαν, ίσως απουσιάζοντας τη στιγμή της καταστροφής. Από άλλες πηγές μαθαίνουμε 
πως ο λόγος της εύνοιας των θεών προς τη Δεξιθέα και τη Μακελώ ήταν ότι είχαν περιποιηθεί τον Δία και τον 
Απόλλωνα. Από τα αποσπάσματα του Βακχυλίδη συνάγεται ότι μάλλον προειδοποιήθηκαν για την επικείμενη 
καταστροφή με ενύπνιο, εγκατέλειψαν την παλιά πόλη και πήγαν στην παραθαλάσσια νέα. Αφού όμως η 
δράση του Ποσειδώνα θα προκάλεσε μεγάλη ταραχή στη θάλασσα, τα φθαρμένα αποσπάσματα που 
επεξεργάζεται ο Jebb πιθανώς θα έλεγαν ότι τους δόθηκε η συμβουλή να πάνε στην παλιά πόλη, την Ιουλίδα 
εγκαταλείποντας τα σπίτια τους κοντά στη θάλασσα. Και ο Πίνδαρος βάζει τον Ευξάντιο να λέει ότι η μητέρα 
του και το σπίτι τους σώθηκαν. 

Αφού ο Ξενομήδης μιλούσε για τους Ευξαντιάδες, θα ανέφερε και τον Ευξάντιο, σχετικά με τη γέννηση 
του οποίου ο Βακχυλίδης λέει ότι ο Μίνως ήρθε στο νησί, παντρεύτηκε τη Δεξιθέα, γύρισε στην Κρήτη, άφησε 
τους μισούς όμως άνδρες του πίσω. Η Δεξιθέα γέννησε τον Ευξάντιο που έγινε κύριος του νησιού. Σχόλιο στον 
Πίνδαρο συμπληρώνει ότι οι γυιοί του κατοίκησαν στην Κέα. Τους τέσσερεις τειχιστές τους θεωρούν γυιούς του 
Ευξάντιου ή Ίωνες αποικιστές. Το όνομα Μεγακλής ταιριάζει στη δεύτερη άποψη. Δεν πρόκειται για 
επώνυμους και επομένως ο Ξενομήδης θεωρούσε ότι οι πόλεις προϋπήρχαν. Ότι οχυρώσεις ήταν γνωστές πριν 
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από τον ιωνικό αποικισμό το δείχνουν τα ευρήματα της Αγίας Ειρήνης, αλλά αυτό δεν οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι οι τέσσερεις εθεωρούντο εγγονοί του Μίνωος. Από άλλες πηγές αναφέρεται ως Ίωνας οικιστής της Κέας ο 
Θερσιδάμας που έφερε αποίκους από την Αττική2. 

Πολλές από τις υποθέσεις του Huxley με βρίσκουν σύμφωνο, για άλλες όμως έχω σημαντικές 
επιφυλάξεις: 

Δεν φαίνεται πιθανό ο Ξενομήδης να δεχόταν υπαρκτό ή όχι μύθο που θα έλεγε πως οι Νύμφες αφού 
διώχτηκαν από τον Παρνασσό στη συνέχεια κυνηγήθηκαν από το ίδιο ή άλλο λιοντάρι και από την Κέα. Η 
επανάληψη θα φαινόταν κάπως αστεία. Ούτε η παραλλαγή που μαθαίνουμε από τον Ηρακλείδη φαίνεται 
πιθανό να περιλάμβανε και την προηγούμενη φυγή από τον Παρνασσό. Ο Ηρακλείδης ακολουθώντας την, 
τοποθετεί και την έλευση του επώνυμου Κέω μετά τη φυγή των Νυμφών, όταν το όνομα Υδρούσα δεν θα 
ταίριαζε πια στο νησί. Ο Ξενομήδης όμως βάζει τον Κέω σε άλλο σημείο. Το πιο πιθανό είναι ότι ο Ξενομήδης 
υποστήριζε ότι ο Αρισταίος έφτασε στο νησί όταν εκεί βρίσκονταν οι Μούσες και θέσπισε τη λατρεία του Ικμίου 
αποτρέποντας έτσι τους κινδύνους από τα κυνικά καύματα. Ως προς τον ίδιο τον Αρισταίο δεν φαίνεται να 
μιλούσε για επιστροφή ή μετάβαση του στην Αρκαδία. Ο σχετικός μύθος είναι μια παραλλαγή εκείνου που 
άλλη παραλλαγή του είναι εκείνος για την ίδρυση της λατρείας του καιρικού επίσης Ελλανίου Διός στην 
Αίγινα από τον Αιακό3. Ο Ξενομήδης το πολύ να ανέφερε την προέλευση του Αρισταίου από τη Φθία. Πάντως 
θεωρούσε ότι στο νησί υπήρχαν απόγονοι του. Οι Καρυές του κειμένου πρέπει να βρίσκονταν στην ίδια την 
Κέα. Για την εποχή του Ξενομήδη, το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ., αρκαδικές Καρυές ήταν μόνο εκείνες 
που βρίσκονταν κοντά στη Στύμφαλο. Οι άλλες ήταν λακωνικές. Επί πλέον δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο 
Ξενομήδης συσχέτιζε τον Αρισταίο με την Αρκαδία, τους Αρκάδες και κατά μείζονα λόγο με τους Παρρασίους 
ειδικά, οι οποίοι εξ άλλου δεν έχουν καμμιά σχέση ούτε με τις λακωνικές ούτε με τις αρκαδικές Καρυές. 
Μάλλον λοιπόν υπήρχαν Καρυές στην Κέα όπου το φυτό είναι σπάνιο, υπαρκτό όμως και αυτός είναι ένας επί 
πλέον λόγος που μπορεί να δώσει τοπωνύμιο, όπως συμβαίνει και με τη σημερινή Καρυά4, χωρίς βέβαια αυτό 
να σημαίνει ότι πρόκειται για επιβίωση. Εθεωρείτο ότι σε κάποια θέση που λεγόταν Καρυές είχε κατοικήσει ο 
Αρισταίος. θα έτεινα να την αναζητήσω κοντά στο σημείο που η παράδοση συνέδεε με εκείνον, το ιερό του Διός 
Ικμίου, όπου και να βρισκόταν αυτό. 

Τους Κάρες και τους Λέλεγες η καλλιμάχεια περίληψη τους τοποθετεί μετά τον Αρισταίο και πριν από 
τους Τελχίνες και ανάμεσα σ' αυτούς και τους προηγουμένους αναφέρει τον Κέω που έδωσε νέο όνομα στο 
νησί. Την ίδια σειρά θα πρέπει να ακολουθούσε και ο Ξενομήδης και δεν είναι σαφές αν συνέδεε τον Κέω με 
τους πρώτους, τους δεύτερους ή κανένα. Ο Κέως αυτός είναι διαφορετικός από τον Ναυπάκτιο. Είναι όπως 
και εκείνος, αλλά και πλήθος άλλων επωνύμων και μη, γεναρχών και μη ηρώων, γυιός του Απόλλωνος, αλλά 
ενώ εκείνος φαίνεται πως είχε μητέρα τη Ροδόεσσα5, αυτός είχε τη Μελία. Ο Ναυπάκτιος ίσως ήδη να υπήρχε 
στα χρόνια του Ξενομήδη, αλλά ο Κείος φαίνεται κατασκευασμένος ήρως επώνυμος για να δώσει μια ερμηνεία 
στο ακατανόητο ως μη ελληνικό όνομα του νησιού. Το φαινόμενο της επινόησης τέτοιων επωνύμων είναι πολύ 
διαδεδομένο. 

Δεν υπάρχει λόγος να πιέσουμε τα πράγματα για να επιτρέπουν στον Βακχυλίδη να έλεγε ότι η 
Μακελώ και η Δεξιθέα έφυγαν από την παραλία και πήγαν στην εσωτερική παλαιά πόλη, την Ιουλίδα. Κανένα 
στοιχείο δεν υπάρχει που να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Ιουλίς εθεωρείτο παλαιότερη πόλη. Και δεν 
αποτελεί βέβαια στοιχείο τέτοιο η πληροφορία ότι οι απόγονοι των Ευξαντιαδών Ακοντιάδαι κατοικούσαν εκεί. 
Θα μπορούσε κάλλιστα η παράδοση να μιλάει για δύο πόλεις, την παλαιά που καταστράφηκε και τη νέα που 
ουσιαστικά ιδρύθηκε με την εγκατάσταση της Μακελούς και της Δεξιθέας και να θεωρούσε και την παλιά, 
αλλά επίσης και τη νέα παράλιες. Και πάντως η συνάντηση με τον Μίνωα μάλλον παραθαλάσσια θέση 
φαίνεται να υπαινίσσεται ως σημείο της νέας εγκατάστασης της Δεξιθέας. 

Η άποψη ότι ο Ξενομήδης θα θεωρούσε Ίωνες τους τειχίσαντες τις τέσσερεις πόλεις ενισχύεται και από 
το γεγονός, ότι ενώ ο Καλλίμαχος δεν αναφέρει άλλους μετά από αυτούς, ο δέ Ξενομήδης ασφαλώς κατέβαινε 
χρονολογικά και ασχολείτο και με τον ιωνικό αποικισμό. Ίσως θεωρούσε μερικούς από τους τέσσερεις παιδιά 
του Θερσιδάμαντος, αλλά πιο πιθανό είναι ότι ο τελευταίος ανήκε στην αττική παράδοση που ήθελε τους Ίωνες 
των νησιών καταγόμενους από την Αττική, ενώ η ντόπια παράδοση των Ιώνων της Κέας θα ήταν ίσως 
διαφορετική. Σε αυτή και οι τέσσερεις και όχι μόνο ο Εύπυλος θα μπορούσε να είναι παιδιά ημιθέων. 

Αφού όλες οι πιο πάνω παραδόσεις έχουν περιεχόμενο μυθικό και διόλου δεν αμφισβητούν την ύπαρξη 
και την επέμβαση νυμφών, θεών, ηρώων, ημιθέων, το πρώτο ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί είναι σε τι 

2. Πηγές και βιβλιογραφία βλ. στο πιο πάνω άρθρο του Huxley. 
3. Παρουσίαση και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων βλ. στο Ν. Φαράκλας, Αρχαία Αίγινα. Η ανθρώπινη κατοίκηση,

Αθήνα 1980, 114 π.· J.P. Harland, Prehistoric Aigina, Paris 19662,59 κ. π. 
4. Η. Georgiou - Ν. Faraklas, Ancient habitation patterns of Keos. Locations and nature of sites on the northwest part of the island, 

Αριάδνη 3, 1985, 250. 
5. Ηρακλείδης Ποντικός, Πολιτεία Κείων, 1-2. Etymologicum Maximum λ. Κειοι. 
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συνίσταται η ιστορικότητα του Ξενομήδη, τι είναι εκείνο που τον κάνει ιστορικό. Θεωρώ ότι εκείνο που του 
προσδίδει αυτή την ιδιότητα είναι το γεγονός ότι επεδίωξε να βάλει στον σχετικά μεγάλον αυτόν αριθμό μύθων 
μία χρονολογική τάξη ή ακριβέστερα μια τάξη διαδοχής. Οι μύθοι πρέπει βέβαια να προϋπήρχαν, ο Ξενομήδης 
όμως με κάποια κριτήρια τους κατέταξε χρονικά, τους ενσωμάτωσε δηλαδή στην αντίληψη του ευθύγραμμου 
ιστορικού χρόνου. 

Το ερώτημα που τίθεται ακολούθως είναι, που βρήκε ο Ξενομήδης αυτούς τους μύθους, ο καθένας 
βέβαια από τους οποίους δεν είναι αναγκαίο να λάβαινε υπ'όψιν την παράλληλη ύπαρξη των άλλων και τις 
αντιφάσεις που προέκυπταν από το γεγονός αυτό. 

Ο μύθος για τις Νύμφες, καθώς είναι μια από τις πολύ διαδεδομένες όχι μόνο στα αρχαία αλλά και 
στα νεότερα χρόνια αφηγήσεις έκπτωσης της πραγματικότητας, του παρόντος, έναντι μιας αρχικής 
κατάστασης πολύ καλλίτερης, είναι πολύ πιθανό ότι λεγόταν στο νησί. Την παραδείσια κατάσταση είναι λογικό 
να τη συνδέει κανείς ακόμα και στην όχι τόσο ξερή όσο άλλα νησιά των Κυκλάδων Κέα με την ύπαρξη πολλών 
νερών, πηγών. Και οι πηγές είναι συνδεδεμένες με τις Νύμφες. Πιθανότατα η κυρίως τοπική παραλλαγή θα 
ήταν εκείνη που απηχείται στον Ηρακλείδη. Ότι οι Νύμφες έφυγαν κυνηγημένες από ένα λιοντάρι. Αντίστοιχος 
όμως μύθος υπήρχε στον Παρνασσό αναφερόμενος στις Κωρύκειες νύμφες, όπως μαθαίνουμε από τον 
Παυσανία. Μου φαίνεται πολύ πιθανό ότι ο ίδιος ο Ξενομήδης αντικατάστησε με τον φωκικό τον τοπικό μύθο 
επιδιώκοντας να συνδέσει την περίοδο των Νυμφών με εκείνη του Αρισταίου. 

Τον μύθο για την έλευση του Αρισταίου, που πιθανότατα εξυπονοούσε και τον λαό του, πρέπει να τον 
βρήκε ο Ξενομήδης να λέγεται στο νησί από ανθρώπους που τον θεωρούσαν γενάρχη τους. Η παρουσία τέτοιων 
οικογενειών επιβεβαιώνεται από τις πηγές6. Το ίδιο πρέπει να συνέβαινε και με τους περί Ευξαντίου και 
Κρητών μύθους. Η παρουσία των Ακοντιαδών βεβαιώνεται, καθώς και η πίστη τους ότι αυτοί ήταν 
Ευξαντιάδαι7. Κάτι παρόμοιο πρέπει να γινόταν και με τις παραδόσεις για τους Ίωνες. Ασφαλώς πολλές 
οικογένειες θεωρούσαν γενάρχες τους τους πρώτους Ίωνες αποίκους. 

Η παράδοση για τον Κέω πρέπει επίσης να ακουγόταν στο νησί για το λόγο που αναφέραμε. 
Εξοικονομούσε κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα που δημιουργούσε το ακατανόητο για τους Έλληνες όνομα 
του. Απόγονοι όμως του Κέω δεν συναντώνται, δηλαδή δεν φαίνεται να υπήρχαν οικογένειες που θεωρούσαν 
ότι κατάγονται από εκείνον. Ίσως ήδη στα χρόνια του Ξενομήδη να συνέδεαν τον Κέω αυτόν με τον Ναυπάκτιο 
που έτυχε να έχει το ίδιο όνομα. Ο Ξενομήδης όμως προτίμησε να τους αποσυνδέσει δίνοντας στον Κείο άλλη 
μητέρα (ή προκρίνοντας την παράδοση για άλλη μητέρα). 

Ενώ στοιχεία του πληθυσμού πίστευαν ότι κατάγονται από τον Αρισταίο και πιθανώς δι' αυτού από τη 
Φθία, άλλα από τον Ευξάντιο και δι' αυτού από την Κρήτη και άλλα από τους Ίωνες και ίσως δι' αυτών από 
την Αττική ή πάντως από άλλες κοιτίδες, φαίνεται λίγο πιθανό να υπήρχαν άνθρωποι που προέβαλλαν 
καταγωγή από βαρβάρους Κάρες και Λέλεγες. Η πίστη όμως ότι τέτοιοι κάτοικοι υπήρχαν στα νησιά, και στην 
Κέα, είναι ευρύτερα διαδεδομένη στα χρόνια του Ξενομήδη. Για Κάρες των νησιών που λέγονταν Λέλεγες 
μιλάει και ο γηραιότερος σύγχρονος του Ηρόδοτος8 και για Κάρες και Φοίνικες ο νεότερος σύγχρονος του 
Θουκυδίδης9. Η πιο πιθανή ερμηνεία του πράγματος είναι ότι τα μέλη των αριστοκρατικών οίκων θα 
θεωρούσαν τους φτωχούς αγρότες που δεν ανήκαν στις ιωνικές φυλές και ίσως τότε ακόμη ή πάντως μέχρι 
σχετικά πρόσφατη εποχή δεν θα είχαν πολιτικά δικαιώματα, απογόνους βαρβάρων. 

Ο περί Τελχίνων μύθος είναι επίσης ευρύτερα διαδεδομένος στις ελληνικές χώρες. Στην Κέα πρέπει να 
είχε από νωρίς συνδεθεί με τους Ευξαντιάδες που από μητέρα ήταν επίσης απόγονοι των Τελχίνων. Οι 
σχετικοί μύθοι φαίνεται να αντανακλούν αναμνήσεις των Σκοτεινών Χρόνων σε περιοχές όπου επιβίωναν 
επαγγελματικές-οικογενειακές ομάδες χαλκουργών οι οποίες όπως φαίνεται διατήρησαν τα μυστικά της τέχνης 
τους στην περίοδο που είχε διακοπεί η εισαγωγή χαλκού στην Ελλάδα. Η ύπαρξη τους διαφαίνεται από το 
γεγονός ότι τη στιγμή που αρχίζει και πάλι η παραγωγή χαλκουργημάτων αυτά έχουν ακριβώς τις ίδιες μορφές 
με τα αντίστοιχα τους των τελευταίων υστεροελλαδικών χρόνων. Η παράδοση αποδίδει στους Τελχίνες 
διογκωμένα τα χαρακτηριστικά που η λοιπή κοινωνία απέδιδε στην κλειστή επαγγελματική ομάδα των 
χαλκουργών. Χαρακτηριστικά που εκφράζουν τα αμφίθυμα συναισθήματα δέους, θαυμασμού και έχθρας 
απέναντι σ'αυτούς τους περίεργους ανθρώπους, τους μάγους που δουλεύουν τη φωτιά και πλάθουν το 
μέταλλο. Όπως συμβαίνει και με τους σύγχρονους γύφτους. Είναι υβριστές, βάσκανοι, μάγοι, συγχρόνως 
όμως δημιουργούν αξιοθαύμαστα πράγματα και με ακόμη πιο αξιοθαύμαστο τρόπο. Η παρουσία των σχετικών 

6. Διόδωρος 4. 82 (Τίμαιος). 
7. Σχολ. Πινδ. Παιαν 4. 60. 
8. 1. 171. 2. Για την ηλικία του Ξενομήδη βλ. Δίον. Αλικ., Π. Θουκ., 5. 
9. 1.4 και 1.8.1. 
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μύθων και στην Κέα δείχνει να δηλώνει ότι και στο νησί είχαν υπάρξει τέτοιες ομάδες και το επάγγελμα 
πιθανώς συνέχιζε να υπάρχει εδώ στα χρόνια του Ξενομήδη10. 

Το ερώτημα που προκύπτει μετά από αυτά είναι με βάση ποιο πρότυπο κατέταξε ο Ξενομήδης τους πιο 
πάνω μύθους σε περιόδους με σχέση χρονολογικής διαδοχής. Νομίζω ότι το πρότυπο αυτό στο οποίο συνειδητά 
επιδίωξε να προσαρμόσει το σύνολο των παραδόσεων που είχε, το σύνολο του υλικού του, είναι το αυξημένου 
κύρους στα χρόνια του ησιόδειο σχήμα των πέντε γενών. Πρώτα πέτυχε να περιορίσει τις επτά περιόδους που 
υποδείκνυε το υλικό του (Νύμφες, Αρισταίος, Κάρες και Αέλεγες, Κέως, Τελχίνες, Κρήτες, Ίωνες) σε πέντε. 
Συνέθεσε τις περιόδους των Νυμφών και του Αρισταίου σε μία, υιοθετώντας όπως είπαμε την φωκική εκδοχή 
του μύθου των Νυμφών. Στον Κέω έδωσε μητέρα την Μελία και έτσι μπόρεσε να τον συνδέσει με τους Τελχίνες. 
Μαζί αυτές οι περίοδοι συγκέντρωναν τα δύο συμβολικά γνωρίσματα του ησιόδειου χαλκού γένους. Τον χαλκό 
και τη μελιά11. Με αυτές τις δύο επεμβάσεις πέτυχε συγχρόνως την τοποθέτηση στην πρώτη θέση της περιόδου 
Νυμφών-Αρισταίου, πράγμα που ταίριαζε και στο γεγονός ότι το πρώτο της σκέλος αναφερόταν σε κατάσταση 
πριν από την ύπαρξη των ίδιων των ανθρώπων. Εξυπηρετούσε όμως και από άλλη άποψη η σύνδεση, αφού οι 
ησιόδειοι άνθρωποι του πρώτου, του Χρυσού γένους έγιναν στη συνέχεια επιχθόνιοι ήρωες12 και ο ευεργέτης 
των ανθρώπων και ιδρυτής λατρείας Αρισταίος μπορεί ασφαλώς να καταταγεί ως τέτοιος. 

Με τη σύνδεση Κέω και Τελχίνων προσέδωσε στην περίοδο τους τα συμβολικά γνωρίσματα του Χαλκού 
γένους, τον χαλκό και τη μελιά, πετυχαίνοντας συγχρόνως και επαρκή αντιστοίχηση της με το πρότυπο, αφού 
κύριο χαρακτηριστικό και των Τελχίνων και των ανθρώπων του Χαλκού γένους είναι η ακραία ύβρις13. 
Παράλληλα η παράδοση του επέβαλλε την τοποθέτηση της περιόδου των Κρητών μετά από εκείνη των 
Τελχίνων, αφού η μητέρα τού Ευξάντιου ήταν η τελευταία Τελχινίδα, δηλαδή την αντιστοίχηση της με το γένος 
των Ηρώων, πράγμα που ταίριαζε καλά με την αγαθή εικόνα που έχουν στον Ησίοδο οι άνθρωποι αυτού του 
γένους14. Ως τελευταία περίοδο, αντίστοιχη με εκείνη του Σιδηρού γένους, έπρεπε φυσικά να τοποθετήσει τη 
συνδεόμενη με εκείνους που ακόμα ζούσαν στο νησί,την περίοδο που ακόμα διαρκούσε, άρα εκείνη των Ιώνων. 
Έμενε έτσι κενή μόνο η θέση του Αργυρού γένους και κατ' ανάγκην έπρεπε να αντιστοιχήσει στην περίοδο των 
Καρών και Λελέγων. Το κύριο όμως χαρακτηριστικό των ανθρώπων αυτού του γένους είναι επίσης η 
περιφρόνηση για τη δίκη. Η ύβρις. Φαίνεται λοιπόν ότι πιθανώς γι αυτό έκανε ο Ξενομήδης μνεία του από 
αλλού γνωστού ως βασιλιά των Καρών Αμισόδαρου, επειδή με αυτόν συνδέεται η παραβίαση των αρχών της 
δίκης, των κανόνων που επιβάλλει η φιλοξενία15. 

Το επόμενο ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι αν οι αρχαίοι Κείοι υπομνημάτιζαν τις παραδόσεις 
τους και αρχαιολογικά, με τη σύγχρονη έννοια του όρου. Αν δηλαδή τις συνέδεαν με συγκεκριμένα υλικά 
κατάλοιπα και με ποια. Κάτι τέτοιο φαίνεται πολύ πιθανό. Με τους Τελχίνες και την πόλη τους που 
καταστράφηκε από τους θεούς πρέπει να συνέδεαν τα ορατά εν μέρει ερείπια της Αγίας Ειρήνης. Ίσως τότε να 
ήταν ακόμα πιο φανερά τα τεκμήρια ότι η πόλη δεν είχε καταστραφεί από εχθρούς αλλά από φυσικά, δηλαδή 
θεϊκά αίτια16 να ήταν ακόμα πιο φανερά. Επί πλέον τουλάχιστον μία φορά στα ιστορικά χρόνια γνωρίζουμε 
ότι βρέθηκε ανάμεσα τους το κεφάλι αρχαίου αγάλματος που θεωρήθηκε άγαλμα θεού17 και κατά την 
παράδοση οι Τελχίνες ήταν που πρώτοι έπλασαν αγάλματα των θεών18. Από τα αποσπάσματα του Βακχυλίδη 
φαίνεται να προκύπτει η παράδοση ότι η Δεξιθέα φεύγοντας από την πόλη εκείνη πριν από την καταστροφή 
πήγε σε νέα πόλη παράλια, χωρίς αυτό να αντιβαίνει στη δυνατότητα παράλια να ήταν και η παλαιά. Σε 
αυτήν, και όχι στο εσωτερικό, τη βρήκε καταπλέοντας και τη "δάμασε" ο Μίνως. Και η παράλια πόλη που 
βρίσκεται κοντά στην Αγία Ειρήνη είναι εκείνη που το όνομα της θύμιζε επίσης την Κρήτη. Η Κορησία. Η 
κρητική λατρεία της Κορησίας Αθηνάς, της Αθηνάς του Κορίου19 πρέπει να ήταν γνωστή στα χρόνια του 
Βακχυλίδη και του Ξενομήδη και είναι δυνατό με αυτή τη λατρεία να συνδεόταν ο αρχαϊκός ναός που έχει 

10. Για το περιεχόμενο, τη διάδοση και την ερμηνεία των περί Τελχίνων αφηγήσεων βλ. Ν. Φαράκλας, Η μεγάλη πλαστική 
των γεωμετρικών χρόνων, Ρέθυμνο 1987, 80 κ. π. 

11. "Εργα, 143 κ. π.: ...γένος μερόπων ανθρώπων/χάλκευν πυίησ', ουκ άργυρέω ουδέν όμοΐον / εκ μελιαν...: 150: των δ'ην 
χάλκεα μέν τενχεα, χάλκεοι δέ τε οίκοι, /χαλκφ δ' είργάζοντο... Βλ. και J.P. Vernant, Mythe et pensée chez les grecs, 1, Paris 
1971, 25 κ. π. 

12. "Εργα, 123. 
13. "Εργα, 145:... όεινόν τε και δβριμον, οϊσιν "Λρηος / εργ'εμελε στονόεντα καί ϋβριες. 
14. "Εργα, 158, 167. 
15. Σχολ. Τ. Ομηρ. Ίλ. 16. 328 (FGrHist 442 F 3). 
16. Για το χαρακτήρα της καταστροφής J.L. Caskey, Investigations in Keos 2, Hesperìa 40, 1971, 358-359· 41, 1972, 357-401. 
17. M. Caskey, Keos IL The tempel at Agia Irini. Part 1: the statues, Princeton 1986,39. 
18. Διοδ. 5. 55. 2.: αγάλματα τε των θεών πρώτοι κατασκευάσαι λέγονται. 
19. Στεφ. Βυζ. λ. Κόριον. Κορησία ονομάζει και τη σχετιζόμενη με τη λατρεία λίμνη. 
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ανασκαφεί στην Κορησία20. Είναι λοιπόν πιθανό ότι με αυτή την πόλη συνέδεαν τις αφηγήσεις για τον 
Ευξάντιο, μολονότι κάποιοι που τον θεωρούσαν γενάρχη τους, οι Ακοντιάδαι φαίνεται ότι κατοικούσαν στην 
Ιουλίδα (ή και εκεί). 

Με τους Ίωνες συνέδεαν βέβαια την πραγματικότητα των πόλεων που κατοικούσαν και ίσως 
ειδικότερα των δύο με κατανοητό ελληνικό όνομα, της Ποιήεσσας και της Ιουλίδας (ασχέτως αν πρόκειται ή 
όχι για παρετυμολογία). Με τους Κάρες και τους Λέλεγες πιθανότατα θα συνέδεαν ποικίλα κατάλοιπα και 
τυχαία ευρήματα σε διάφορες θέσεις τού νησιού, προϊστορικά, που κατά την κρίση τους δεν είχαν ελληνικό 
χαρακτήρα21. Επειδή αυτά κατά κύριο λόγο είναι ταφικά διευκολύνθηκε έτσι ο Ξενομήδης στην αντιστοίχηση 
Καρών και Λελέγων με το Αργυρούν γένος, αφού κατά το πρότυπο του, τον Ησίοδο, οι άνθρωποι αυτού του 
γένους είχαν γίνει μετά το θάνατο τους καταχθόνιοι ήρωες22. Με τον Αρισταίο όμως πρέπει να συνέδεαν τις 
Καρυές. Θεωρώ πολύ πιθανό ότι έτσι ονομαζόταν ο εγκαταλειμένος οχυρωμένος μικρός οικισμός που είναι 
ορατός και σήμερα στην ίδια τη δεύτερη σε ύψος κορυφή του νησιού, τον Αγιο Παντελεήμονα, σε μικρή 
απόσταση από την πρώτη, τον Προφήτη Ηλία, όπου υποθέτουμε ότι βρισκόταν το ιερό του Ικμίου, που κατά την 
παράδοση είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Αρισταίος. Ο οικισμός φαίνεται να χρονολογείται στην εποχή ανάμεσα στη 
διάλυση του μυκηναϊκού κόσμου και την ανάδυση της νέας τάξης, εκείνης που διαμορφώνεται μετά τους 
πρώτους Σκοτεινούς Χρόνους23. Ίσως και το ιερό του Ικμίου να βρισκόταν εδώ και όχι στον Προφήτη Ηλία24. 

Η υπόθεση μου στηρίζεται στην ανάλογη περίπτωση της Αίγινας, όπου στην κορυφή του Όρους, εκεί 
που κατόπιν βρίσκεται το ιερό του Ελλανίου Διός υπάρχει ένας επίσης μικρός οχυρωμένος, πυκνοχτισμένος 
οικισμός της ίδιας περιόδου. Και στις δύο περιπτώσεις η παρουσία της οχύρωσης δηλώνει ότι οι κάτοικοι δεν 
είχαν πολύ φιλικές σχέσεις με τους γύρω κατοίκους, αφού η μεγάλη απόσταση από τη θάλασσα αποκλείει την 
πιθανότητα να απέβλεπε σε εξασφάλιση από εκτός του νησιού εχθρούς. Δεν φαίνεται όμως καθόλου πιθανό ότι 
οι κάτοικοι θα μπορούσαν να διατρέφονται από την εκμετάλλευση της γύρω περιοχής. Η φύση του εδάφους το 
κάνει αυτό σαφές για την Κέα και ακόμα σαφέστερο για την Αίγινα. Φαίνεται λοιπόν πως ζούσαν καρπούμενοι 
το υπερπροϊόν της εργασίας των άλλων κατοίκων του νησιού. Ότι ήταν ληστές. Στην Αίγινα όμως με τη θέση 
σχετίζεται και η εκεί παραλλαγή του μύθου που ακριβές της αντίστοιχο είναι η αφήγηση για τον Αρισταίο και 
την ίδρυση της λατρείας του Ικμίου. Εκεί, στη θέση αυτή, ο Αιακός, που έρχεται επίσης από τη Φθία (ή πάντως 
από την ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του Σπερχειού, περιοχή εκτός του κύκλου του μυκηναϊκού πολιτισμού), 
ίδρυσε τη λατρεία του καιρικού Διός που έφερε, και φέρνει, τη βροχή και έσωσε το νησί από την ξηρασία. Και ο 
Δίας αυτός ήταν ο Δίας των Ελλάνων, ο Ελλάνιος. Οι Έλλανες όμως είναι εκείνοι που ήρθαν μαζί με τους 
Μυρμιδόνες και τον Αιακό και κατέκτησαν (ή κατοίκησαν) το νησί25. Όμοια στην Κέα ο ήρωας που έρχεται 
από την ίδια περιοχή ιδρύει στην κορυφή του βουνού το ιερό του καιρικού Διός που έσωσε, και σώζει, το νησί 
από την ξηρασία, από τα κυνικά καύματα, στέλνοντας τα μελτέμια. 

Έτσι στην Αίγινα τα στοιχεία επιτρέπουν την άκρως πιθανή υπόθεση, που διαφωτίζει και κάποια 
ιστορικά προβλήματα, ότι μετά την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος των μυκηναϊκών χρόνων και την 
επακόλουθη σοβαρή κάμψη των αμυντικών δυνατοτήτων της κοινωνίας, μικρές ομάδες αντίστοιχες με τις 
αρβανίτικες φάρες των νεότερων χρόνων, ληστρικές, προερχόμενες από περιοχές εκτός του κύκλου του 
μυκηναϊκού πολιτισμού, εισδύουν σε περιοχές όπως τα νησιά αυτά, καταλαμβάνουν και εγκαθίστανται σε 
στρατηγικές θέσεις στο εσωτερικό τους, τις οχυρώνουν και ζουν από τη ληστεία εις βάρος των γύρω 
παραγωγών. Με τον καιρό συνδέονται περισσότερο με την τοπική κοινωνία και από ληστρικές μετατρέπονται 
σε θεσμικά άρχουσες ομάδες στις οποίες ανάγουν την καταγωγή τους υστερότερα ισχυρές οικογένειες. Τέτοια 
ήταν η ομάδα Ελλάνων που εισέδυσε στην Αίγινα (καθώς και ομάδα Μυρμιδόνων που πιθανώς είχε 
εγκατασταθεί στην άλλη σημαντική κορυφή της Αίγινας). Αυτοί θα αναδομήσουν την κοινωνία και θα θέσουν 
τις βάσεις της νέου τύπου κρατικής υπόστασης, της τυπικά ελληνικής. Όταν γίνονται θεσμικά άρχουσα ομάδα 
εγκαταλείπουν βέβαια την δυσπρόσιτη θέση της αρχικής τους εγκατάστασης. Μένει όμως εκεί η λατρεία του 
δικού τους θεού, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Διός των Ελλάνων, του Ελλανίου. Η αντιστοιχία των 
δεδομένων δείχνει ότι πιθανότατα η αντίστοιχη ιστορία εξελίχθηκε και στην Κέα. Μια ομάδα προερχόμενη από 
την Φθία διεισδύει και εγκαθίσταται στον Άγιο Παντελεήμονα, τον οχυρώνει και ζει ληστεύοντας τους 

20. Ο G. Welter, Keos 1, A A 1954, 69, θεώρησε ότι ο ανεοκαμμένος ναός ανήκει σε γυναικεία θεότητα. Η Λ. Μενδώνη, 
Μενόώνη - Μάνθος, 138, σημ. 336, παρατηρεί ότι όεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για κάτι τέτοιο ούτε και για 
οποιαδήποτε απόδοση. 

21. Κάτι τέτοιο πιστεύτηκε στην ίδια εποχή και για τα ευρήματα του καθαρμού της Δήλου, όπως λέει ο Θουκυδίδης, 1. 8. 
1.: Δήλυυ γάρ καθαιρομένης υπό ^Αθηναίων εν τώδε τω πολέμω καί των θηκών άναιρεβειοών οσαι ήσαν των τεβνεώτων 
έν τη νήσω, υπέρ ήμισυ Κάρες έφάνησαν γνωσθέντες τη τε σκευή των οπλών ξυντεβαμμένη καί τω τρόπω ω νϋν ετι 
θάπτυυσιν. 

22. Έρ/α, 141. 
23. Η. Georgiou - Ν. Faraklas, Ancient habitation patterns of Keos (supra σημ. 4), 256. 
24. Βλ. Μενδώνη - Μάνθος, 121 π., σημ. 229. Για άλλη τοποθέτηση του ιερού του Διός, Επιγραφές Κέας, 767 η.ν. 
25. Ν. Φαράκλας, Αρχαία Αίγινα (supra σημ. 3). 
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περιοίκους. Εγκαθιστά εκεί ή σε πολύ κοντινό σημείο την λατρεία του ίδιου καιρικού Διός που ήδη ή στη 
συνέχεια ονομάζεται Ίκμιος και την εγκατάσταση αυτή την αποδίδει στο γενάρχη της Αρισταίο. Όταν ο 
οικισμός στη συνέχεια εγκαταλείπεται, διατηρείται η μνήμη ότι εκεί ήταν ο τόπος κατοικίας του Αρισταίου, 
δηλαδή των ανθρώπων που ήρθαν από τη Φθία. Αν η πιο πάνω ερμηνευτική πρόταση είναι ορθή, τότε 
συνάγουμε ότι Καρυές, στις οποίες κατοίκησε ο Αρισταίος, ονομαζόταν η θέση με τα ερείπια του οικισμού στον 
Αγιο Παντελεήμονα. 

Όταν οι Κείοι συνέδεαν τη μια ή την άλλη παράδοση με κάποια υλικά τεκμήρια δεν τους απασχολούσε 
φυσικά η χρονολογική κατάταξη τους ή η τάξη διαδοχής τους. Όταν όμως τις παραδόσεις ο Ξενομήδης τις 
ενέταξε σε σύστημα αλληλοδιάδοχων περιόδων οι υλικές μαρτυρίες τους απέκτησαν και αυτές μια τάξη 
διαδοχής. Πρώτες μπήκαν οι Καρυές, ο Αγιος Παντελεήμων, συνδεόμενες με τον Αρισταίο. Ακολουθούσαν τα 
διάφορα μη ελληνικά κατάλοιπα, κυκλαδικά ασφαλώς κατά κύριο λόγο, σχετιζόμενα με τους βαρβάρους 
Κάρες και Λέλεγες. Η πόλη της Αγίας Ειρήνης συνδεόμενη με τους Τελχίνες έμπαινε μετά. Ακολουθούσε η 
Κορησία και ίσως ακόμα ειδικότερα ο αρχαϊκός της ναός που θα συσχετίζονταν με τους Κρήτες. Το ίδιο 
μπορεί να συνέβαινε και με άλλες πόλεις. Τελευταίες κατατάσσονταν οι οχυρώσεις των πόλεων που 
αποδίδονταν στους Ίωνες. Προφανώς όχι οι οχυρώσεις των κλασικών χρόνων, αλλά κάποιες άλλες, 
πραγματικές ή εικαζόμενες, που θα προηγήθηκαν. Περιττεύει να τονίσουμε πόσο η χρονολογική αυτή κατάταξη 
των υλικών καταλοίπων διαφέρει από την κατάταξη τους που κάνουμε εμείς, την ορθή, τη στηριζόμενη σε 
επιστημονικά δεδομένα. Παραμένει όμως το γεγονός ότι ο κυριότερος λόγος εν τέλει που κάνει τη δική μας 
κατάταξη ορθή είναι πως ακριβώς πρόκειται για τη δική μας. 

Νικόλας ΦΑΡΑΚΛΑΣ 
Κρήτη 





PRODICOS ET XENOPHON, OU LE CHOIX D'HERACLES 
ENTRE LA TYRANNIE ET LA LOYAUTE 

A la mémoire de mon père: 
Κωνσταντίνο) NixoXaïôri-KvQiaviôfi 

(f23 Μαρτίου 1994) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η παρουσίαση της εκλογής του Ηρακλή ανάμεσα στην Αρετή και την Κακία, στην γνωστή αλληγορία του 
Προδίκου, όπως μας την μεταφέρει ο Ξενοφών, μας οδηγεί στην βεβαιότητα ότι πρόκειται περί επιλογής της καλλίτερης 
δυνατής, δηλαδή της ευδαιμονέστερης μορφής ζωής. Η πολιτική διάσταση της αλληγορίας είναι εμφανής, στο μέτρο που 
δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την αδιάρρηκτη σχέση, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική σκέψη, μεταξύ πολιτευμάτων και 
των μορφών ζωής που τους αντιστοιχούν. Έτσι, μέσα από την προσεκτική ανάγνωση του κειμένου και σε στενή συνάρτηση 
προς τα λοιπά κείμενα του Ξενοφώντα, αναδύεται το συμπέρασμα ότι ενώ η Κακία περιγράφει το ψυχολογικό πορτραίτο 
του τυράννου, η Αρετή αντίστροφα δεν μας σκιαγραφεί παρά το σωκρατικό μοντέλο του νομίμου άρχοντος κατ' εξοχήν. Η 
διαπίστωση αυτή μας θέτει όμως αναγκαστικά το εξής ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν ο σοφιστής Πρόδικος να εμφανίζεται 
από τον Ξενοφώντα ως ένας παιδαγωγός - δάσκαλος της πολιτικής αρετής ισάξιος του Σωκράτη; Για να απαντήσουμε, 
ανατρέξαμε τόσο στις γενικότερες απόψεις του Προδίκου, όσο και στην αντίληψη της σωκρατικής σκέψης όπως την 
κατανοεί ο Ξενοφών, και τούτο σε αντιδιαστολή προς την γενικότερη ιδέα του τελευταίου για τους σοφιστές. Το 
συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι στην πραγματικότητα η Αρετή δεν εκφράζεται δια στόματος Προδίκου, αλλά 
αναγνωρίζεται μόνο στο πρόσωπο του Σωκράτη. Δεδομένου ότι τόσο ο Αριστοφάνης και ο Πλάτων, όσο και ο ίδιος ο 
Ξενοφών, μας πληροφορούν για την πατρότητα της αλληγορίας, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η τελευταία πράγματι 
ανήκει στον Πρόδικο. Από την άλλη όμως πλευρά, βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων, καθίσταται εξ ίσου σαφές ότι το 
ουσιαστικό περιεχόμενο του προδίκειου λόγου παραμένει σε εμάς απρόσιτο. Συνεπώς η μόνη βεβαιότητα που μπορούμε να 
έχουμε σχετικά με το δίλημμα του Ηρακλή μπροστά στο δίστρατο, είναι για το πώς ο Σωκράτης, ως πρωταγωνιστής των 
Απομνημονευμάτων, άκουσε και μετέφερε τη ρητορική επίδειξη του διάσημου σοφιστή, με τη βοήθεια της γραφίδας του 
θαυμαστή του Ξενοφώντα. 

Une première approche du célèbre Apologue d'Héraclès, dit de Prodicos, tel qu'il est transmis dans les 
Mémorables de Xénophon1, suffit pour nous rappeler que le dilemme d'Héraclès ne saurait être traduit 
autrement que par cette question typiquement et à la fois fondamentalement grecque: 

Abréviations courantes: 
Diels / Kranz = H. Diels - W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Zürich 19526. 
Dumont, Les sophistes = J.-P. Dumont, Les sophistes. Fragments et témoignages, Paris 1969. 
Foucault = M. Foucault, Histoire de la sexualité, 2. L'usage des plaisirs, Paris 1984. 
Gurthrie, Les sophistes = W.K.C. Gurthrie, Les sophistes, trad. fr. par J.-P. Cottereau, Paris 1976. 
McGlew = J.F. McGlew, Tyranny and political culture in ancient Greece, Ithaca-London 1993. 
North = H. North, Sophrosyne. Self-knowledge and self-restrain in Greek literature, Ithaka-New York 1966. 
Strauss, De la tyrannie = L. Strauss, De la tyrannie, précédé de Hiéron de Xénophon et suivi de Tyrannie et Sagesse par A. 
Kojève, trad. fr. H. Kern, Paris 1954. 
Strauss, Xénophon = L. Strauss, Le discours socratique de Xénophon suivi de Le Socrate de Xénophon, trad. fr. Ο. Sedeyn, Paris 
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-Quel genre de vie puisse-t-il satisfaire au désir 
primordial et impérieux2 de se rendre ευδαίμων ? 

Or, ce dilemme d'Héraclès: «comment dois-je vivre?», qui relève du domaine de l'éthique3, ne soulève-t-il en 
réalité des questions d'ordre politique? En d'autres termes, choisir le meilleur mode de vie ne signifie pas dans 
la pensée grecque «opter pour la meilleure façon de πολιτεύεσθαι»? Par ailleurs, comment peut-on ne pas se 
poser la question: «dans quel sens, ou plutôt dans le sens de qui faut-il entendre la notion de politique, à savoir 
l'évaluation des constitutions»? Est-ce de Xénophon, de Socrate ou de Prodicos? Le premier nous transmet 
Γ Apologue du troisième qu'il fait raconter par Socrate, dans un écrit qui concerne directement ce dernier. Le 
problème devient encore plus embarrassant que ne le présente cette mise en abîme, si l'on tient compte du fait 
que, même si Xénophon figure parmi les élèves du sophiste4, il semble pourtant indubitablement reconnaître la 
différence de valeur qui sépare Prodicos, accusé de son amour du profit5, et cet «άριστος άνήρ» qu'est Socrate6: 
Attitude qui en effet ne s'éloigne pas de l'esprit de Platon non plus. De surcroît, les choses se compliquent 
davantage: D'une part, par le manque d'indices précis sur les orientations politiques de Prodicos7, bien que, 
d'après ce que nous renseigne Platon8, il participât aux affaires publiques. Et d'autre part, par le fait que cette 
version de Γ Apologue d'Héraclès a joué un rôle significatif dans l'histoire du monarchisme9. 

Mais pour aboutir à une réponse examinons les deux propositions faites à Héraclès. 

1. COMMENT ΚΑΚΙΑ TRACE LE PORTRAIT DU TYRAN 
D'abord celle de la première femme: Kakia. Son nom est traduisible comme le Vice ou la Molesse10, 

mais en réalité il implique les deux à la fois, tout comme le Deshonneur, l'Infamie11 sans oublier la Lâcheté12; 
le terme est aussi joint au sens du défaut de virilité13. Le fait que la «dispute»14 entre les deux femmes 
commence par Kakia est expliqué par la constatation de J.-P. Dumont, selon qui parmi les termes opposés 
Prodicos préfère commencer par la notion péjorative afin de «redresser l'opinion partagée par certains hommes 
de son temps»15. La distinction entre «être» et «devenir» selon Prodicos, jointe à la considération des notions: 
«apprendre» et «comprendre»16 de la part du sophiste, nous permet de supposer que Prodicos tout en adoptant 

1. Mérn., 2.1.21-34. D'où dans Diels / Kranz, II, 84 B2, ainsi que dans Untersteiner, Sofisti, 180-188. Voir aussi la traduction 
française de J.-L. Poirier, dans Les Présocratiques, Paris 1988, Bibliothèque de la Pléiade, 1062-1065, et celle de Dumont, Les 
sophistes, 122-126. Les écrits de Xénophon seront indiqués dorénavant sans nom d'auteur. 

2. Inspiré de Platon, Le Banquet, 205a2_3. 
3. Cf. Untersteiner, Les sophistes, 23-27. Aussi, N. Loraux, Les expériences de Tirésias. Le féminin et l'homme grec, Paris 1989, 

selon qui Prodicos fait du héros «le paradigme de la libre décision» (ibidem, 148, voir aussi 70). Ce même constat se retrouve 
dans son rapport subversif avec la morale traditionnelle épique chez S.L. Biesecker, Prodicus' the choice of Heracles, 
Argumentation. An International Journal on Reasoning5, 1991, 159-169. Lire toutefois, M. Kuntz, The Prodikean 'choise of 
Herakles'. A reshaping of myth, C/89, 1994, 163-181. 

4. Philostrate, Vies des sophistes, 1.12. 
5. Banquet, 4.62. Voir aussi Cynégétique, 13.8-9. 
6. Mém., 4.8.11. Egalement Mém., 1.2.5-8. 
7. J. de Romilly, Les grands sophistes dans 1 Athènes de Périclès, Paris 1988,249. 
8. Hippias Majeur, 282c2.4. 
9. Comme le remarque avec raison Th.A. Sinclair, Protagoras and others. Socrates and his opponents, Sophistik, C.J. Classen (éd.), 

Wege der Forschung 187, Darmstadt 1976, 66-94, en part. 87. N'oublions pas que la version du mythe transmise par Dion 
Chrysostome veut qu'Héraclès choisisse entre la royauté et la tyrannie: Oratio Ι (Περί βασιλείας), 66-84. Notons bien que 
Dion se caractérise par son effort de concilier les conceptions platoniciennes et aristotéliciennes du roi idéal avec les théories 
stoïciennes de la cité cosmique: M. Schofield, The Stoic idea of the city, Cambridge 1991, 84-88. 

10. Notion que l'on est certes tenté de rapprocher avec Miacux, le nom de la figure féminine étrusque que l'on trouve à côté 
d'Héraclès (Herclé ) sur le miroir Hamilton (British Museum), comme le fait Ch. Picard, Nouvelles remarques sur l'apologue dit de 
Prodicos: Héraclès entre le Vice et la Vertu, RA Al, 1953, 10-41, en part. 13-14: Picard s'interroge sur le rapport possible de 
Miacux avec le grec malakia = la molesse. 

11. Thucydide, 3.58. Notons ici que Prodicos serait l'un des maîtres de Thucydide: cf. Markellinos, Vie de Thucydide 36, H.S. Jones 
(éd.), Thucydidis Historiae, I, Oxford 1942, xi-xx. Voir aussi Guthrie, Les sophistes, 231. 

12. Thucydide, 2.87. 
13. «Ανανδρία»: Platon, Criton 46a. Quant à Dumont, Les sophistes, 124, ainsi que Poirier, loc. cit., traduisent Kakia par 

«Dépravation»; évidemment, le mot «Vice» n'est pas de genre féminin comme le grec «Κακία ». 
14. Pour la différence selon Prodicos entre «discuter» («άμφισβητεΐν ») et «disputer» («ερίζειν ») voir Protagoras 37a7-b3
15. J.-P. Dumont, Prodicos: méthode et système, Positions de la sophistique, B. Cassin (éd.), Paris 1986,221 -232, surtout 227. 
16. Cf. Protagoras, 340b5-d5; 337q.2. Euthydème 277e4-278a5. 
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l'attitude de l'éducateur17 ne s'éloigne pas de Protagoras, dont fut l'élève selon la doxographie18, sur la 
nécessité des maîtres de la vertu19. D'ailleurs, c'est l'existence même de Y Apologue, lequel a tellement 
impressionné le bien pensant Xénophon20, qui consolide cette hypothèse. 

Revenons au dilemme d'Héraclès. 
Quant à Xénophon lui-même, l'on ne saurait ignorer la similitude entre les expressions qui se rapportent à la 
coquetterie de Kakia et celles qu'il utilise dans l'Economique, pour se référer au maquillage de la femme 
d'Ischomachos21. Cette dernière, tout comme Kakia, fit l'usage de fards dans le but de paraître («δοκοίη») plus 
belle qu'elle ne l'était par nature («έπεφύκει»)22. Il s'agit d'une attitude que Xénophon qualifie, par la bouche 
d'Ischomachos, comme l'équivalent de vantardise, de falsification, de ruse et de tromperie23. Au lieu de rendre 
son corps sain et vigoureux par l'exercise - conseil qui figure aussi dans le discours d'Arétè qui dénonce 
l'attitude de Kakia comme trompeuse - elle se met à créer, à l'aide des moyens artificiels, des faux-semblants. 
Les cosmétiques ne sont utiles qu'à celui qui, niant l'effort d'améliorer sa nature en la transformant, cherche à 
la cacher pour tromper les spectateurs. De là deux distinctions se déduisent: Le vrai et le faux, distinction qui 
revêt déjà l'acception morale: «par nature» et «contre nature». D'autre part, l'effort-peine et ses contraires: 
ραθυμία, αργία, τρυφή, μαλακία. Ces notions parcourent le discours de Kakia, exprimées à la fois par son 
aspect extérieur et par sa tenue: «τεθραμμένην μεν εις πολυσαρκίαν τε και άπαλότητα»24. A partir de la 
critique d'Ischomachos, il devient explicite que la ruse de son épouse résulte de son intention de plaire sans le 
mériter et sans aucun souci de la réalité et du bien lequel par là implique une prétention à l'objectivité. Ce 
souci de séduire par manœuvre de fascination, au lieu de créer des convictions bien fondées, ne veut-il dire en 
effet désirer être agréable au lieu de vouloir être utile, en faisant en l'occurence de soi un exemple instructif de 
santé et de vigueur du corps? Tenter à faire naître chez les autres des «σφαλεραί δόξαι»25, à l'aide des 
illusions, ne signifie-t-il que l'amour du soi substitue le souci du bien? Evidemment, l'intention de tromper et de 
manipuler l'autrui ne s'explique que par des intérêts égoïstes. 

De même on ne saurait s'empêcher de rapprocher le discours de Xénophon avec le passage du 
Gorgias26 de Platon, où aux quatre arts véritables s'opposent les quatre arts mensongers, sans pourtant perdre 
de vue l'ontologie et la théorie de connaissance proprement platoniciennes qui fondent ces distinctions. Or, selon 
Gorgias la toilette usurpe le rôle de la gymnastique, tout comme par rapport à l'âme la rhétorique 
gorgiassienne joue le rôle de la justice. L'analogie ici entre la rhétorique et la toilette, toutes les deux parties 
de la flatterie, se trouve dans leur attachement à la «production du plaisir et de l'agrément»27, sans aucun souci 
de vérité et du bien des sujets dont elles essayent de satisfaire les désirs irrationnels. Ce constat implique à son 
tour que l'efficacité de ces «empirismes» ne dépend que du commerce avec des ignorants28. De même l'épouse 
d'Ischomachos ne peut prendre au piège que les étrangers, ceux qui ne savent pas29, avis qui fait aussi résonner 
le mépris du cercle socratique à l'égard de la foule. 

Ce rapprochement de Γ Economique et du Gorgias nous aide à mettre en relief les connotations de 
l'aspect de Kakia. Celle-là se présente - d'après ce que l'on vient de dire - comme une «maîtresse des 
illusions», laquelle joue sur les apparences et dissimule une réalité bien existente. Or, de par son apparition il 
devient visible que son efficacité peruasive, bien comparable à la technique du «charmeur des serpents»30, ne 

17. J.-P. Dumont, Prodicos: méthode et système (supra n. 15), 231. 
18. Souda, s.v. Πρόδικυς. 
19. Protagoras, 320d-328d. D'ailleurs, on ne saurait ne pas se référer au témoignage du dialogue pseudo-platonicien Eryxias, 

(398c4.5): «Πότερον δε σοι [seil. Προδίκφ], εφη δοκεΐ είναι διδακτόν ή αρετή ή εμφυτον; Λιδακτόν, εφη, εμοιγε». 
20. Philostrate, Vies des sophistes, 1.12. 
21. Economique, 10. Cf. Strauss, 50. 
22. Comparer Economique, 10.2: «εντετρίμμένην πολλφ μεν ψιμυθίω, όπως λευκότερα έτι δυκοίη είναι ή ην, πολλή 

δ'έγχούση, όπως ερυθρότερα φαίνυιτο της αληθείας, υποδήματα δ'έχουσαν ύ\ΐ>ηλά, όπως μείζων δοκοίη είναι ή 
έπεφύκει» et Mém., 2.1.22: «κεκαλλωπισμένην δέ το μεν χρώμα ώστε λευκοτέραν τε και έρυθρυτέραν τοϋ οντυς δοκεΐν 
φαίνεσθαι, το δε σχήμα ώστε δοκεΐν όρθοτέραν της φύσεως είναι». 

23. Economique, 10.3-6. 
24. «Corpulante à cause des excès de nourriture et habituée dans la molesse»: Mém., 2.1.22 (passage traduit par moi-même). 
25. Gorgias, Eloge d'Hélène 11. 
26. Gorgias, 464b2-465d7. 
27. Ibidem, 462c3_7. Voir aussi 518c2_7· 
28. Ibidem, 459a-b. Cf. 502d10-503a,. 
29. Economique, 10.8. Rapprochons ici le texte platonicien concernant celui qui est capable de juger la vraie nature du tyran: «μή 

καθάπερ παις έξωθεν ορών εκπλήττεται υπό τής τών τυραννικών προστάσεως ην προς τους έξω σχηματίζονται (...) 
ξυνωκηκότος δέ έν τω αύτω και παραγεγονότος εν τε ταΐς κατ' υίκίαν πράξεσιν, ως προς εκάστους τους οικείους έχει, 
έν οις μάλιστα γυμνός αν όφθείη τής τραγικής σκευής»: République IX, 577a3-bj. 

30. Cf. Éuthydème, 289er290a5. 
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fait pas appel à la rationalité de son spectateur - auditeur, mais seulement à ses passions, en visant à lui 
extorquer 1'«εύνοια» injustifiée. 

Or, à part le fait que Prodicos, qui s'est bien occupé des dispositions de l'âme31, essaie ici de soustraire 
à la parole de Kakia le moyen d'inspirer confiance en discréditant son ethos32, il y a une autre question qu'il 
faut se poser: Est-ce que, faisant Kakia adopter le discours qui «πολύν δχλον έτερψε και έπεισε τέχνη γραφείς, 
ουκ αλήθεια λεχθείς»371, Prodicos condamne, même par la façon dont il présente la tenue de celle-là, 
l'amoralisme, dissimulé derrière une technique brillante, du démagogue de type callicléen34? En d'autres 
termes, si l'on ne se demande pas trop sur l'importance de l'influence socratique concernant cette version de 
ΓApologue, ne peut-on supposer que Prodicos lui-même nie l'«irresponsabilité morale» de Gorgias à l'égard de 
ses élèves35 et considère que l'enseignement de l'éloquence ne devrait pas être disssocié de son contenu en 
matière de morale et de politique? 

Selon les propos de Kakia, la meilleure façon de vivre consiste dans la plus grande satisfaction des 
passions, dispensée de toute sorte de peine: «την ηοίστην τε και ράστην όδον αξω σε, και τών μεν τερπνών 
ούδενος αγενστος εση, τών δέ χαλεπών άπειρος διαβίωση »36. 

Or, par la suite du discours il s'avère que le genre de vie proposé consiste dans le renoncement à tout 
souci qui concerne la guerre ou les affaires et les tâches publiques («Πρώτον μέν γάρ ου πολέμων ουδέ 
πραγμάτων φροντιεΐς»31), et que le seul objet de sollicitude sera la recherche des sensations voluptueuses. 
Avant de nous arrêter à la conception que Kakia se fait du plaisir, on doit insister sur la remarque suivante. Les 
premières phrases de celle-là font penser au calembour de Crésus vaincu concernant les mesures prises par 
Cyrus à son égard38. Après sa défaite, le premier considère que l'interdiction des battailles et des guerres, avec 
cette implicite suggestion de continuer sa vie de luxe sans se soucier des opérations dites viriles, lui rend sa 
façon de vivre comparable à celle de sa femme. Et il précise que c'est une «vie que tout le monde estimait 
regorger de bonheur»39 avis que lui-même partageait bien volontiers, confirmation qu'ajoute Xénophon sans 
doute pour justifier cette soumission. Or, dès ses premiers mots Kakia déclare que la vie heureuse se définit 
par ce caractère passif propre aux êtres efféminés40. D'ailleurs, n'est-il pas Prodicos lui-même qui a soutenu 
que la volupté («ήδεσθαι») demeure rattachée à la passivité corporelle («πάσχοντα αύτώ τω σώματι»)41! En 
d'autres termes, suivre les conseils de Kakia signifie renoncer à ces activités qui construisent la notion socio
politilique du mâle: c'est l'agora qui rend un homme remarquable42. Ainsi, tandis que les dieux et la coutume 
prescrivent, selon Ischomachos, que la femme doit de par sa nature rester à la maison, il est honteux pour 
l'homme (anèr) de ne pas s'occuper des affaires extérieures43. Mentalité bien conforme à celle de Périclès qui 
déclare que «nous considérons l'homme qui n'y prend aucune part comme citoyen non pas tranquille mais 
inutile»44, surtout si l'on tient compte du fait que pour le Socrate de Xénophon l'administration du patrimoine 
domestique ne suppose pas des qualités différentes de celles requises pour l'administration des affaires de la 
cité45. 

Or, quelle est la constitution politique qui serait favorisée par cette option pour Γ inaction, cet «άπόνως 
βιοτεύειν» qui d'après Xénophon détermine l'idée que les lâches se font du bonheur46? Cette question nous 
embarrasse davantage par la similitude des conceptions de Γ Apologue avec celles du Hiéron ou traité sur la 
tyrannie de Xénophon, à la quelle fait référence E. Dupréel47. 

31. Quintilien, Institution oratoire, 3.1.12. 
32. Aristote, Rhétorique, 1356a. Voir aussi Chr. Carey, Rhetorical means of persuasion, Persuasion. Greek rhetoric in action, I. 

Worthington (éd.), London-New York 1994,26-45, et en part. 34. 
33. «Il a charmé et convaincu la foule, puisqu'il a été écrit avec habilité, mais sans dire la vérité»: Gorgias, Eloge d'Hélène, 14 

(traduit par moi-même). 
34. De cette opinion semble être J.-P. Dumont, Prodicos: Méthode et système (supra n. 15), 227 suiv. 
35. Gorgias, 448d-461b. 
36. «Je te conduirai par le chemin le plus facile et le plus agréable, tu ne manqueras d'aucun plaisir, alors que tu vivras sans aucune 

expérience des choses désagréables»: Mém., 2.1.23 (trad, par moi-même). 
37. Mé/77.,2.1.24. 
38. Cyropédie, 7. 2. 26-28. 
39. Ibidem, 27; trad. E. Delebecque (C.U.F.). 
40. Voir Economique, 4.2-3; cf. ibidem 6.6-8. 
41. Platon, Protagoras, 337c3.4. 
42. Platon, Gorgias, 485d5_6.~ 
43. Economique, 7.30. 
44. Thycydide, 2.40.2, trad. J. de Romilly (C. U. F.). 
45. Mém., 3.6.14; 4.2.11; Economique, 1.3. Cf. Platon, Politique, 259cM. Aristote, La politique, 1.3.4 [1253b]. 
46. Cyropédie, 7.5.74. 
47. E. Dupréel, Les sophistes. Protagoras, Gorgias, Prodicus, Hippias, Paris 1948=1980, 178-179. 
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Les seuls plaisirs que Kakia mentionne sont classés en ceux qui se qualifient suivant l'organe corporel 
auquel ils sont liés: la bouche, les yeux, les oreilles, le nez, le toucher, les organes sexuels. Et en ceux du corps 
entier: le sommeil et le fait d'être exempt de tout effort. Cette description, en effet, fidèle à la projection du 
discours de Kakia, répète presque mot à mot la description structurale par Leo Strauss de la première partie de 
l'éloge que dans V Hiéron Simonide de Kéos fait de la tyrannie48. 

Or, suivant l'idée que Kakia se fait du meilleur mode de vie, Γeudaimonia réside dans la satisfaction 
continue des désirs qui émanent du corps. Pour la vie apolaustique, le seul qui compte c'est le plaisir dont on 
fait l'expérience ici et maintenant: «το αντίκα ηδύ»49. De là, le bien, identifié avec l'objet d'une préférence 
factuelle, il se définit par l'agréable. Donc, plus de plaisir, alors plus de bonheur. On reconnaît ici aisément 
l'idée que Calliclès, dans le Gorgias de Platon, se fait du βίος ευδαίμων: «pour bien vivre, il faut entretenir en 
soi-même les plus fortes passions au lieu de les réprimer et qu'à ces passions, quelque fortes qu'elles soient, il 
faut se mettre en état de donner satisfaction»50. Il s'agit de la vie du pluvier51 selon Socrate, laquelle 
correspond, dans la République de Platon, avec la partie de l'âme qui «aime, a faim et soif et devient la proie 
de toutes les passions»52. Rappelons ici que la domination de cette partie irrationnelle («άλόγιστον») ou cupide 
(«επιθυμητικόν») sur la totalité de l'âme humaine, explique, selon Platon, la genèse du régime de la tyrannie53. 
Pour sa part Xénophon rattache cette attitude à la partie méchante de l'âme («ψυχή πονηρά») qui, quand elle 
l'emporte sur la partie bonne («ψυχή αγαθή»), elle «entreprend les choses honteuses»54. En effet, selon 
Xénophon Y «ακρασία»55 à l'égard des plaisirs constitue une défaite dans le combat contre sa partie bestiale qui 
conduit au pire des esclavages56. Ainsi, le refus de maîtriser ses désirs irrationnels se traduit par le manque de 
courage qui convient aux êtres virils: «Δουλοπρεπές αρ' ή κακία»51. En d'autres termes, vivre selon le principe 
de la vie apolaustique signifie renoncer au droit mâle de participer a la vie publique: L'incapable de maîtriser 
soi-même est l'incapable de gouverner les autres58. 

Mais voyons les choses de plus près: 
I. Le genre de vie que Kakia suggère demeure fondé sur la satisfaction des besoins naturels, que l'on 

peut réduire aux plaisirs «de la table, du vin et de l'amour»59. Ceux-ci dépendent d'une vacuité, d'un manque 
senti du corps qui exige sa repletion. De là, la passion se trouve rattachée au double sens de «πάσχε ιν»: subir et 
souffrir60. Cela s'explique mieux par l'argument d'Arétè contre le bonheur que promettent les plaisirs 
corporels61. C'est une argumentation dont les conséquences logiques s'eclaircissent par la conception 
platonicienne sur les plaisirs purs et impurs62. Les seconds, alors corporels, du fait qu'ils dépendent du besoin, 
toujours pénible, du corps, se situent dans un état intermédiaire: peine et plaisir en même temps. Ceci entend 
que le principe de la vie apolaustique: «plus de plaisir vaut plus de bonheur» suppose le constat déconcertant: 
«Plus de peine, alors plus de plaisir», conception qui fait la marque de la morale d'aristocrate qu'est 
Xénophon63. 

Par là il devient explicite que l'idéal du genre de vie loué par Kakia: «pas de peine vaut plus de 
plaisir», ne se réalise qu'à partir de la conception socratique des tonneaux remplis du Gorgias M. Il s'agit du 
«plaisir pur» qu'éprouve l'être détaché le plus possible des besoins du corps, lequel demeure la source des 

48. Cf. Mém., 2.1. 24; Hiéron, 1. 4-38. Voir Strauss, De la tyrannie, 190, également, 93-97. 
49. Cyropédie, 7.5.76. 
50. Gorgias, 49le8-492a,; cf. aussi 492c4.6. 
51. Ibidem, 494b6. 
52. Platon, République IV, 439d6.7, trad. E. Chambry (C.U.F). 
53. Ibidem, IX, 57la-579c. 
54. «Τά αισχρά επιχειρείται »: Cyropédie, 6.1.41. Cf. Platon, République IV, 436b8-C!. 
55. Sur l'usage du terme «ακρασία» par Xénophon comme équivalent de Vakolasia aristotélicienne, voir W. Charlton, Xénophon's 

Socrates as a philosopher, The philosophy of Socrates, K.J. Boudouris (éd.), Athens 1991, 86-90 et en part. 89; cf. Gr. Vlastos, 
Socrates. Ironist and moral philosopher, Cambridge 1991, 101 et n. 80. 

56. Mém., 4.5. Economique, 1.22-23. 
57. Platon, Alcibiade I, 135c4. 
58. Mém., 2. 1. 2-7; cf. Cyropédie, 4.2.45; 8.1.43. Platon, Gorgias, 491 d7-e,. Voir aussi Foucault, 91-107. 
59. Mém., 1.3.14-15. A ce sujet voir Foucault, 57-62. 
60. Voir V. Jankélévitch, Le sérieux de l'intention, Paris 1983,64. 
61. Mé/77.,2.1.30et33. 
62. Voir E. Nicolaïdou-Kyrianidou, Les fondements métaphysiques de la politique de Platon, Athènes 1992, 84-93. 
63. Voir entre autres Mém., 3. 9.13-15; 4. 5. 9; Hiéron, 1.17-19; 1.23-25; 1.30; Cyropédie, 1.2.11; 7.5.80; Agésilas, 9.3-6. 
64. Gorgias, 4 94a6-b1. 
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privations. Ainsi, la façon de vivre la plus agréable se montre celle qui se définit par la capacité d'être suffisant 
à soi-même: Vautarkeia ou la manière de vivre du sage, que Xénophon attribue uniquement à Socrate65. 

II. La seule justification d'une vie vouée à la recherche des plaisirs corporels ne repose que sur la 
réalité des besoins organiques. Or, la satisfaction des désirs joints à la liste limitée des vacuités biologiques ne 
se réalise que par la répétition continue des événements affectifs dont le répertoire finit par s'épuiser au même 
degré que le stock des besoins physiques66. Ainsi la vie des passionnés aboutit à cet affaiblissement du plaisir 
qui s'évaporise par la routine de la satiété. La seule façon d'atteindre le but de la vie apolaustique consiste donc 
dans le dépassement des appétits naturels et - par conséquent - dans le recours soit à l'excès soit à l'artifice. 
Ainsi la morale naturaliste, à la quelle implicitement s'attache Kakia, se tourne vers un immoralisme sans 
biologie: L'homme soumis à son âme cupide n'est pas irrationel, mais déraisonable67; il se détache du royaume 
animal aussi bien que le sujet agissant capable de valoriser les objets de ses désirs. De là, le rapport 
inextricable entre la vie apolaustique et la démesure se met en relief. Hybris en tant que terme opposé à 
sôphrosynè 68 se détermine par les deux éléments constitutifs de l'intempérance: celle de «pléthore» et celle 
d'«artifice»69; crever d'indigestion ou de débauche, d'après l'expression de Jankélévitch70, multiplier les désirs 
en transgressant l'ordre que prescrit la nature selon l'idée que la cité s'en fait, voilà les suggestions de Kakia à 
Héraclès. 

Ainsi, puisque l'assouvissement des convoitises multipliées à l'infini devient la seule fin qui aurait une 
valeur en soi, il s'ensuit que la vie heureuse reste dépendante de la possibilité de donner libre cours à ses 
passions; de se dégager, autrement dit, des entraves sociales qui restreignent cet appétit vide qui domine le 
corps. La réalisation du genre de vie que Kakia prône, suppose, en effet, l'acquisition d'une liberté sans 
réserves. Or, conformément à ce modèle de vie, qui peut-il être plus heureux que le détenteur d'un pouvoir 
illimité? N'est-il pas le tyran seulement celui-ci dont le mépris impuni envers tout principe de justice71 lui 
permet, suivant Platon, de réaliser ses rêves les plus interdits72? D'ailleurs, les amis dont parle Kakia - qui lui 
donnent ajuste titre le nom d'Eudaimonia73 - ne sont que les πολλοί qui, envieux du «tout-est-permis» du tyran, 
expriment leur admiration pour lui par la bouche aussi bien de Simonide dans VHiéron, que de Polos et de 
Calliclès dans le Gorgias et de Thrasymaque dans la République de Platon74. En sorte que personne ne saurait 
contredire Simonide encore disant: «Eh bien! voici en quoi consiste la différence entre le tyran et le simple 
particulier: le tyran goûte des plaisirs bien plus grands par chacun de ses sens, tandis qu'il a des peines bien 
plus faibles»75. «Le but du tyran», proclame Aristote en plein accord avec Platon et Xénophon, «c'est le 
plaisir»76. C'est la raison pour laquelle le tyran «ambitionne la richesse»77, moyen nécessaire pour ses 
satisfactions. Joint au renoncement à tout effort, son amour du gain définit Γ«αισχροκέρδεια»18, c'est-à-dire la 
prétention d'acquérir plus que l'on ne doit par des façons honteuses79. Liée à la démesure, cette attitude suppose 
déjà la prédominance déréglée de l'un des éléments constitutifs de la cité au détriment des autres, en mettant en 
relief le rapport inextricable entre les dépenses insensés et la liberté sans réserves de la vie et du pouvoir 
tyrannique80. D'ailleurs, chez Xénophon, le propre de la tyrannie «est de croire qu'elle doit posséder plus que 
tout le monde»81. C'est le comportement du tyran cupide et injuste envers autrui que dépeignent les promesses 

65. Voir Mém., 1.6.10. Egalement North, 125. 
66. Voir V. Jankélévitch, Le sérieux (supra n. 60), 66-77. 
67. Mém., 3.9.6: «Μανίαν γε μην εφη εναντίον είναι σοφία». 
68. Cyropédie, 8.4.14. 
69. Foucault, 67. 
70. V. Jankélévitch, Le sérieux (supra n. 60), 76. 
71. Hérodote, 3.80.3: «εξεστι άνενθύνω ποιέειν τα βούλεται»; cf. Platon, République II, 360b6-c3. Aristote, La politique, 4.3 

[1295a]: «ήτις άνυπεύθυνος άρχει των ομοίων και βελτιόνων πάντων ». 
72. Platon, République IX, 571c3-d3; 574d5-575a1; 576b4.5. 
73. Traduit par Dumont, Les sophistes, et par Poirier, loc. cit. [supra n. 1] comme «Félicité». 
74. Hiéron, 1.9. Gorgias 468e6-474b5; 492brc8; République I, 343e7-344c8; cf. Aristote, La politique, 5.23 [1314b]. Voir aussi 

McGlew, 31-35. 
75. Hiéron, 1.7, selon la trad, donnée dans Strauss, De la tyrannie. 
76. Aristote, La politique, 5.9 [ 1311 a]. 
77. Ibidem, 5.10. [1311a], trad. J. Aubonnet (CU.F.); cf. ibidem, 5.8 [1313b]: «Και το πένητας ποιεΐν τυύς αρχόμενους 

τυραννικόν». Platon, République IX, 580dn-581a7; Hiéron, 4.6-11. Voir aussi Strauss, De la tyrannie, 101, n. 2; Banquet, 
4.36-37. 

78. Sophocle, Antigone, 1056: «Tò δ'εκ τυράννων αίσχροκερδείαν φιλεΐ». Cf. Economique, 14.10; 20.15. Cyropédie, 8.8.15
18. 

79. Cf. Banquet, 4. 42-43. 
80. A ce sujet J. F. McGlew, 26 et n. 22. 
81. Cyropédie, 1.4.18, trad. M. Bizos (C.U.F.). 
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de Kakia: «Si tu as peur que vienne à manquer l'argent qui pourvoit à ces plaisirs, ne crains rien, je ne te 
contraindrai jamais à travailler et à exposer ton corps et ton âme aux fatigues; ce sont les autres qui 
travailleront pour toi, tu cueilleras les fruits de leurs labeurs et tu n'auras rien à te refuser des profits qui seront 
à ta portée: je donne permission à mes fidèles de jouir de tous les avantages, d'où qu'ils viennent»82. 
Evidemment, ses propos mettent déjà en relief le trait fondamental du pouvoir tyrannique. On se réfère à la 
conception généralement admise que le le tyran «n'a jamais en vue le bien commun, si ce n'est pour son profit 
personnel»83. Pour revenir à Xénophon, le critère du tyran dans l'exercice du pouvoir n'est pas la loyauté 
envers l'ordre civique, mais ce que lui impose son caprice84. N'est-ce pas dans ce sens que l'on doit comprendre 
l'éloge d'Hiéron non à l'honneur, mais à l'amour85? Du fait que ses passions irrationnelles ne se soumettent en 
tant que telles à aucun ordre, l'homme tyrannique demeure esclave de lui même, sujet à une «βασιλεία 
αόριστος»86: La forme de gouvernement qu'il essaie d'imposer aux autres après la prise du pouvoir. Le Socrate 
de Xénophon soutenait que le régime de la tyrannie se détermine par l'exercice du pouvoir sans aucun égard 
aux lois de la cité et sur des sujets non consentants87, à savoir sur des gens rendus des esclaves88. La tyrannie 
donc se définit par l'usage de la violence non légitime afin qu'une inégalité, reposant sur le droit pré-politique 
du plus fort, soit établie dans la polis 89. Le prix pour ce dérèglement consiste dans le fait que le tyran, à cause 
de la haine qui l'entoure, vit dans la peur, gardé par des étrangers90, et obligé de fuir l'espace publique en 
demeurant enfermé dans sa maison à la manière des femmes91. C'est dans ce sens que l'on doit comprendre ce 
que dit Arétè, à l'opposé de Kakia: «Je suis la gardienne protectrice des chefs de famille», ce qui implique déjà 
le fait qu'elle soit «αρίστη δέ φιλίας κοινωνός»92. De même, cette hostilité qui caractérise le rapport de 
l'homme tyrannique à la cité93 et laquelle se laisse entendre par le fait que le tyran, à rencontre du fondateur 
de la cité, se situe extra fines94, est aussi sous-entendue dans la parole d'Arétè contre Kakia: «εκ Θεών μεν 
άπέρριψαι, υπό δέ ανθρώπων αγαθών άτιμάζη»95. Cette conception équivaut aux plaintes d'Hiéron concernant 
la considération, de la part de la cité, de ses assassins éventuels comme des héros96, tout en signalant le fait que 
le tyran demeure par nécessité attaché aux gens de nature servile: «πονηρόφιλον ή τνραννίς»91. 

Cette démolition des institutions qui structurent l'univers de la communauté civique, conçue comme 
l'œuvre propre de l'homme tyrannique, se dépeint encore dans notre texte et par la phrase d'Arétè reprochant à 
Kakia: «και γυναιξί τοις άνδράσι χρωμένη»98. Cette intempérence «d'artifice», dont on a déjà parlé, résonne 
aussi les connotations implicites de l'insulte que le tyran d'Ambracie Périandre a fait à son favori en lui 
demandant s'il attendait déjà un enfant de lui99. Dans le Banquet, le Socrate de Xénophon soutenait que: «Ουδέ 
γαρ ό παις τω άνδρί ώσπερ γυνή κοινωνεί τών εν τοις άφροδισίοις ευφρόσυνων, αλλά νήφων μεθύοντα υπό 
της άφροδίτης θεαται»100. Réduire un homme à l'objet passif de son propre plaisir ne signifie pas seulement ce 
mépris tyrannique à l'égard des valeurs civiques101 au profit du moi pré-social, mais souligne aussi, par là, le 

82 . Mém., 2.1.25; j'emprunte ici la traduction de Dumont, Les sophistes, loc. cit. 
83. Aristote, La politique, 5.9.9 [131 la]. Cf. ibidem, 3.7.5. [1279b]; 4.10.4. [1295a]. 
84. Cyropédie, 1.4.18. 
85. Voir Strauss, De la tyrannie, 173-178. Cf. Platon, République IX, 575a1_2: «τυραννικώς εν αύτφ ô Έρως εν πάση αναρχία 

και ανομία ζών, ατε αυτός ών μόναρχος». 
86. Aristote, Rhétorique, 1366a. 
87. Mém., 4.6.12; cf. Platon, Politique, 276eM3; également Aristote, La politique, 4.4 [1295a]. 
88. Cyropédie, 8.1.4.: «οί μεν δούλοι άκοντες τοις δεσπόταις ύπηρετοϋσιν». Cf. Hiéron, 6.3. Platon, République IX, 578d3 5. 
89. Mém., 1.2.44-45. 
90. Hiéron, 5.3; 6.4-6; 8.10. Aristote, La politique, 5 A4 [1314a]; Rhétorique, 1.8 [1366a]: «τέλος (...) τυραννίδοςδέ φυλακή». 
91. Platon, République IX, 579b6-8: «μόνψ τών èv τη πόλει υϋτε άπυδημήσαί εξεστιν ούδαμόσε, οϋτε θεωρησαι όσων δη και 

οί άλλοι ελεύθεροι επιθυμητοί είσιν, καταδεδυκώς δέ έν τη οικία τά πολλά ως γυνή ζη». Voir aussi Hiéron 1 11-13· 
7.10. 

92. Mém., 2.1.32; cf. Hiéron, 11.9-10. 
93. Hiéron, 6.14. 
94. McGIew, 14-24. 
95. «Tu es rejettée par les dieux et fort méprisée par les hommes justes»: Mém., 2.1.31 (trad, par moi-même). 
96. Hiéron, 4.5. Voir aussi MacGlew, 185-190. 
97. Aristote, La politique, 5. 11-13 [1313b-1314a]. Voir également Hiéron, 5.1-2; Platon, République IX, 575e2-576a1; 579d9

e,. 
98. «En se servant des hommes comme s'ils étaient des femmes»: Mém., 2.1.30 (trad, par moi-même). 
99. Aristote, La politique, 5.16 [131 lb]. 
100. «Car, le garçon ne participe pas au plaisir sexuel comme la femme, mais il reste sobre et regarde son amant s'enivrer de 

jouissance»: Banquet, 8.21-22 (trad, par moi-même). 
101. Platon, LoisW, 731e3-732a,. 
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fait déshonorant102 pour ses concitoyens de leur refuser le caractère masculin-actif, constitutif de leur propre 
capacité de citoyenneté103. 

L'égotisme du tyran se fonde sur le cercle vicieux des besoins du corps qui désire, consomme et exige 
de nouveau, selon le rythme biologique. Ainsi, du fait qu'il s'agit d'une vie qui, enfermée dans les bruits du 
corps, demeure incapable d'écouter le logos, elle ignore l'autrui. Ceci désigne son manque d'humanité dans son 
sens primordialement grec: le tyran n'a jamais d'amis104. En d'autres termes, il est purement et simplement a
politique. Aristippe, l'amant du plaisir, ne soutient-il dans la discussion avec Socrate, juste devant notre 
Apologue, qu'il préfère la vie d'un étranger à la participation à la vie publique105? 

Dans le discours de Kakia il est question seulement du corps et des objets naturels de ses désirs, les 
mots «dieux», «amis», «cité» n'y figurent pas. L'intempérence de l'homme tyrannique, définie par Vhybris, se 
manifeste dans l'attitude irrespectueuse de celui-ci à l'égard des normes qui soutiennent la fondation de la cité 
sur son passé divin. L'homme tyrannique se caractérise finalement par l'absence des vertus civiques106, 
exprimée déjà dans l'antinomie conceptuelle entre le «Vice» et la «Vertu». 

En vérité Kakia ne décrit que le portrait psychologique du tyran, de l'homme tyrannique, comme il se 
trouve esquissé dans la pensée politique grecque du IVe siècle. On sait que dans cette période le «tyran va 
devenir le négatif du portrait du roi idéal»107. Ce sera de la même façon que, dans notre passage, Kakia se 
présente αντίστροφος à Arétè déjà au niveau des apparences extérieures: «ευπρεπή τε ίδεΐν και ελευθέρων 
φύσει, κεκοσμημένην το μεν σώμα καβαρότητι, τα δε όμματα αίδοϊ, το δέ σχήμα σωφροσύνη»108. 

2. LE DISCOURS D'ARETE POUR LA LOYAUTE 
Il est remarquable que la façon dont Arétè s'adresse à Héraclès ne fait que répéter les raisons qui 

justifient la prédétermination, pourrait-on dire, de Cyrus - l'exemple du roi idéal chez Xénophon - à exceller 
dans l'art de gouverner. Dans les deux cas il est question de lignage, de caractère et d'éducation109. Ainsi, il 
convient de soutenir dès le début que ce qu'Arétè représente n'est pas aussi imprécis qu'il paraît110: il s'agit de 
la capacité, acquise par la formation appropriée - sinon le débat entre les deux dames ne devrait pas avoir lieu 
de commander: Arétè se détermine par toutes les qualités qui forment les éléments constitutifs de la vertu 
politique. Mais, à part ce constat dont on s'occupera ci-après, ce qui nous frappe c'est que la capacité en question 
semble concerner seule une élite sociale. C'est-à-dire, le genre de vie qu'Arétè propose paraît convenir aux 
rejetons des familles bien distinctes aussi bien de la populace que des nouveaux-riches. Or, comment cette 
sélection, tout à fait compréhensible aussi bien pour la théorie que pour l'attitude politique de Xénophon111, 
pourrait-elle être insinuée dans un discours de sophiste, auquel, comme à tous ses collègues, ce sont les 
parvenus surtout qui ont confié leur chance de montée vers les rangs sociaux dirigeants? N'est-il pas vrai qu'un 
des reproches principaux contre les sophistes, surtout dans les textes de Xénophon, insiste sur leur cupidité qui 

102. «Τον δέ εκ τον σώματος κρεμάμενον δια τί άντιφιλίσειεν αν ό παις; Πότερον οτι έαντώ μεν νέμει ών επιθυμεί, τω δέ 
παιδί τα έπονειδιστότατα; »: Banquet, 8.19. 

103. Cf. Aristote, Eth. Nicom., VII.5.6. [1148b]. A ce sujet voir Foucault, 237-248. 
104. Cf. «Ελευθερίας δέ και φιλίας άληθοϋς τυραννική φύσις αεί αγενστος»: Platon, République IX, 576a5_6- Voir également 

Aristote, La politique, 5.10 [1313b] et Hiéron, 3.3-9. De même Mém., 2.6.9-10: «"Ακοντα γαρ φίλον έλεΐν εργώδες 
χαλεπόν δέ και δήσαντα κατέχειν ώσπερ δούλον εχθροί γαρ μάλλον ή φίλοι γίγνονται οί ταϋτα πάσχοντες ». 

105. Mém., 2.1.13-14. 
106. Cf. «Φθονερώ, άπίστω, άδίκω, άφίλω, άνοσίφ και πάσης κακίας πανδοκεί τε και τροφεϊ»: Platon, République IX, 

580a3_5· 
107. C. Mosse, La tyrannie dans la Grèce antique, Paris 19892, 138. 
108. Mém., 2.1.2; cf. Economique, 10.12-13. En plus, Banquet, 1.8-9: «φύσει βασιλικόν τι κάλλος είναι, άλλως τε και ην μετ' 

αίδυϋς και σωφροσύνης». Egalement, Cyropédie, 8.1.31: «Διήρει δέ αιδώ και σωφροσύνην τήδε, ώς τους μέν 
αίδουμένους Ισως τα εν τφ φανερώ αισχρά φεύγοντας, τους δέ σώφρονος και τα εν τω άφανεΐ». Sur la distinction 
probablement prodicienne entre aidôset sôphrosynè, voir North, 91-92. 

109. Mém., 2.1.27: «Και εγώ ήκω προς σε, ω Ήράκλεις, είδυΐα τους γεννήσαντάς σε και την φύσιν την σήν εν τη παιδεία 
καταμαθοϋσα». Egalement, Cyropédie, 1.1.6: «Ημείς μέν δη ώς άξιον δντα θαυμάζεσθαι τούτον τόν άνδρα έσκεψάμεθα 
τίς ποτ'ών γένναν και πυίαν τινά φύσιν έχων και ποία τινί παιδευθείς παιδεία τοσούτον διήνεγκεν εις το αρχειν 
ανθρώπων». Cf. aussi ibidem, 7.2.24. On pourrait aussi se référer à Agésilas (1-6) où l'origine qui remonte jusqu'à Héraclès 
associée à l'excellence personnelle ont justifié de la part de la cité l'octroi du titre du roi. 

110. C'est l'avis que paraît soutenir J. de Romilly, Les grands sophistes (supra n. 7), 238-245. 
111. A ce sujet voir S. Johnstone, Virtuous toil, vicious work: Xénophon on aristocratic style, CPh 89, 1994,219-240. 
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efface de chez eux toute trace de goût aristocratique, de sorte qu'ils sont accusés d'une attitude aussi méprisable 
que la prostitution112? 

A l'opposé des promesses de Kakia, Arétè proclame: «àAÂ' ηπερ οι θεοί διέθεσαν τα οντά διηγήσομαι 
μετ'αληθείας. Τών γάρ όντων αγαθών και καλών ουδέν άνευ πόνου και επιμελείας οι θεοί διδόασιν 
άνθρώποις»112. Il en devient explicite que: 

I. Le bonheur que promet Arétè conserve l'acception primordiale de Veudaimonia: avoir le daimon 
auprès de soi. Une faveur qui de l'autre côté implique le fait de vivre avec du respect pour la loi divine114 ou de 
ne pas transgresser les limites instituées par la dikè. Ainsi, il en devient de prime abord explicite que le fait 
d'être «καλός κάγαθός», qualité qui dérive de la phraséologie de la citation ci-dessus et qui s'attache au couple: 
aidôs (extériorité) et sôphrosynè (intériorité), repose principalement sur la piété («ευσέβεια»). 

Il est bien connu que Prodicos figure parmi les athées de l'antiquité, bien que l'on ne doive pas oublier 
que cette information émane des sources bien postérieures à l'époque du sophiste115. En général, ce qu'elles 
nous indiquent c'est que selon le sophiste les gens ont divinisé, par reconnaissance, toutes les choses qui, par 
leur utilité, ont rendu de grands services116 au genre humain. Il devient clair que Prodicos n'a cherché qu'une 
explication anthropologique de la naissance de le religion. Ainsi, il est bien probable que son athéisme ne soit 
défini que par un agnosticisme visant à ébranler les fondements des croyances religieuses du Ve siècle, en 
mettant en relief leur irrationalité117. Pourtant, cet antitraditionalisme, propre à l'attitude sophistique, ne 
dissone pas avec les convictions bien conformistes à l'égard des dieux que soutient Arétè118. En effet, cette 
interprétation sociologique de la religion dont la naissance s'explique par la prise de conscience, chez les êtres 
humains, du bien être et du progrès social, relie celle-ci au développement culturel119. Aussi, le discours 
antinaturaliste d'Arétè, en fonction de son contraste avec Kakia, devrait-il faire de la pieté l'un des éléments 
constitutifs du développement et de la persistance du sens civique. Même s'il était attesté, l'athéisme de 
Prodicos ne saurait empêcher le sophiste de soutenir l'importance du respect à l'égard les dieux de la cité, 
conçus comme le fil invisible de l'unité civique institutionalisée. D'ailleurs, l'importance qu'il attribuait à 
l'étude du langage permet d'inférer que, toujours selon lui, l'individualité des êtres humains, comme produit des 
institutions, demeure exclusivement sociale. On pourrait, en d'autres termes, penser que Prodicos croyait à 
l'existence des dieux en tant qu'établie. 

Cette interprétation de l'attitude du sophiste à l'égard des valeurs de surface suggère déjà la différence 
qui, selon Xénophon, sépare ipso facto Socrate et Prodicos. Autrement dit, aussi bien le Socrate de Xénophon 
que Prodicos sont convaincus que les êtres pieux sont aimés de la cité bien ordonnée, car ils lui sont utiles: 
conception qui d'ailleurs paraît être le prolongement des théories de la religion du sophiste. La différence par 
rapport à Socrate se pose sur cette mise à l'écart du surnaturel, que Prodicos semble de toute façon adopter, 
attitude que Xénophon n'attribuerait ni à son Socrate120ni, en plus, à ses parfaits gentilshommes, les exemples 
de l'homme royal121. Pour Xénophon, la pieté, définie par la conformité à l'usage et la loi civique122, est une 
présupposition primordiale de Veudaimonia des sujets agissants, et par conséquent de la cité tout entière, car les 
dieux existent et ils sont présents par leur providence, sans que le groupe humain soit la justification ultime de 
cette existence. 

112. Mém., 1.6.13. Voir aussi A. Capizzi, La confluence des sophistes à Athènes après la mort de Périclès et ses connexions avec les 
transformations de la société attique, Positions de la sophistique, B. Cassin (éd.), op. cit., 167-177. De même G.B. Kerferd, The 
sophistic movement, Cambridge 1981,25-245. 

113. Mém, 2.1.27-28: «je te dirai les choses telles qu'elles sont en vérité, établies par les dieux. Rien de ce qui est véritablement beau 
et bon les dieux ne l'accordent aux hommes sans effort penible et sans soin appliqué». 

114. Voir la suite directe du texte cité qui se trouve à la tête des propositions d'Arétè: «άλλ'εϊτε τυύς ϊλεως είναι συι βυύλει, 
θεραπευτέον τυύς θεούς». 

115. Philodème, De pietate, c. 9,7, 75-76 (Gomperz éd.); ibidem, e. 6, 71; Minucius Felix, Octavius, 21, 2; Cicéron, De natura 
deorum I, 37, 118 et 15, 38; Sextus, Adversus mathematicos, 9.18; et 9.39; Epiphane, Contre les Hérésies, 3.21; Thémistius, 
Discours XXX, 349b Schenkl (= 422, Dindorf). Ces extraits, réunis, sont facilement accessibles chez Untersteiner, Sofisti, 190
196 (sous numéro 5). 

116. Au sujet de la divinisation aussi des «découvreurs» des choses utiles pour l'humanité, voir Untersteiner, Les sophistes, 15-18 et en 
part. 17 et n. 27. Voir également l'argumentation bien convaincante et critique à l'égard des thèses du premier de Guthrie, 245 
sqq. 

117. Voir J. Barnes, The Presocratic Philosophers, London-New York 1979,458. 
118. Chose qui selon J. de Romilly, Les grands sophistes (supra n. 7), 243, prouverait l'inexistence «d'athéisime systématique et 

provocant». 
119. Voir Guthrie, 249. 
120. «Ευσεβής μεν όντως ώστε μηδέν άνευ της τών θεών γνώμης ποιεΐν»: Mém., 4.8.11 ; ibidem, 1.1.19; 1.3.2; 1.6.3-18; 4.4.20. 
121. Cyropédie, 1.6.5; 1.6.46; 8.1.23 et passim. Egalement, Agésilas, 3.2; Economique, 11.8-9. 
122. Mém., 4.3.16; cf. Apologie, 11. 
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II. La fondation du bonheur sur la réalité divine indique que le meilleur genre de vie peut être évalué 
et défini à l'aide des critères objectifs. D'ailleurs, dans les propos d'Arétè ci-dessus, le participe «όντων»123 

suggère que le bien, comme objet de choix, se détache de la disposition subjective, et se relie à la question de 
l'être et de la vérité. Cela devient explicite aussi par l'argument d'Arétè au sujet du caractère trompeur des 
plaisirs corporels124. 

Mais voyons les choses de plus près: 
Le rapport nécessaire qu'établit Arétè, entre l'effort pénible et la réalisation des fins à poursuivre dans 

la vie qui se veut heureuse, repose sur la morale de l'excellence issue de l'esprit homérique de compétition ou 
l'idéal du vainceur125: Le mérite et la valeur du sujet résident dans son aptitude acquise à exceller dans une 
tâche requise. «Ponos», selon N. Loraux, «va de pair avec le logos de la gloire»126. Cela se rend aussi explicite 
par l'exhortation d'Arétè qu'Héraklès devienne «l'auteur [«εργάτης»] excellent des œuvres belles et nobles»127. 
C'est une formulation qui révèle déjà l'usage du terme «έργον» («œuvre») dans le sens d'«exploit»128. Donc, le 
but d'un exploit consiste dans l'appel à l'admiration méritée. Cela veut dire que le résultat de l'activité en 
question ne se définit que par la production d'une image de soi conforme à l'exemple institué de l'être humain 
parfait («καλοκαγαθία»). En d'autres termes la fin «ergon» en question s'épuise avec son accomplissement, par 
opposition à la fabrication d'un objet extérieur à son auteur. Ici, l'on rejoint le rapport intrinsèque, significatif 
de Γ ergon avec la vertu dont la définition principale consiste dans la capacité d'un étant de réussir dans 
l'accomplissement de son œuvre appropriée; c'est-à-dire être à même de se réaliser conformément aux 
exigences de sa propre nature129. Ainsi, la nature d'un étant, conçue comme la «manière d'être» de cet étant, ne 
repose, par son acception normative, que sur Vordre des valeurs publiques. 

Or, le vocabulaire d'Arétè connote les distinctions sémantiques prodicéennes entre «action» («πραξις») 
et «fabrication» («ποίησις»)17,0, lesquelles justifient à leur tour les hiérarchisations sociales d'après les 
valorisations discriminantes des activités appropriées. Par conséquent, la douleur volontaire jointe à askèsis, 
bien distincte du labeur servil131, devient la présupposition fondamentale de la réussite dans l'œuvre assignée à 
l'être libre en tant que tel. Dans ce cas, l'estime des sophistes, maîtres de la vertu politique, pour la morale 
traditionnelle de ponos ne présente aucun inconvenient132: Héraclès, comme le remarque J.-P. Vernant, «n'est 
pas un travailleur»133. Cyrus, Agésilas, Ischomachos, exemples de «φιλοπονία»1 3 4 par excellence chez 
Xénophon, ne le sont non plus. A ce sujet on doit noter les observations suivantes: 

Etre à même d'endurer ce qu'il ne faut pas fuir en vue de l'excellence, implique l'aptitude pour résister 
à son vouloir irréfléchi. Ce renoncement volontaire au hic et nunc de la volupté, en vue de la perfection à venir 
dans le futur, suppose de la part d'Arétè l'établissement d'une hiérarchisation des biens. D'abord les agatha que 
l'on désire pour eux mêmes. Ensuite ceux que nous ne désirons qu'à cause des autres avantages qui viennent à 
leur suite: l'entraînement assidu et l'effot pénible135. Tout en reposant sur la définition du bien par l'utile136, 
qui par conséquent se distingue de l'agréable, cette classification implique que Yeudaimonia consiste dans la 
capacité d'agir conformément à une règle d'évaluation objective. Donc, toute activité se valorise à partir de la 
connaissance de l'avantageux par rapport à l'être agissant137: ευ πράττων est celui qui se rend utile à lui-même, 

123. «Των γαρ όντων αγαθών », cf. supra ma η. 113. 
124. Cf. Mém., 2.1.31 et Economique, 1.20. 
125. A ce sujet A. Maclntyre, Quelle justice? Quelle rationalité?, trad, franc. M. Vignaux d'Hollande, Paris 1993, 30-32. 
126. N. Loraux, Les expériences de Tirésias (supra n. 3), 55. 
127. Mém., 2.1.27. 
128. «Φήμιε, πολλά γαρ άλλα βροτών θελκτήρια οιδας, εργ' ανδρών τε θεών τε, τά τε κλείουσιν αοιδοί»: Odyssée, 1.337

338. 
129. «Ου γάρ πω τοϋτο ερωτώ, αλλ' ει τη οικεία μέν αρετή τό αυτών έργον ευ εργάσεται τα εργαζόμενα, κακία δε κακώς»: 

Platon, République, I, 353c5-7. 
130. Platon, Charmide, 163b3-d4. 
131. Mém., 2.1.17-18. Voir Johnstone, Virtuous toil, vicious work (supra n. 111), 235-239. 
132. J. de Romilly, Les grands sophistes (supra n. 7), 237-238. Concernant Prodicos voir aussi Protagoras, 340dM. 
133. J.-P. Vernant, Travail et nature dans la Grèce ancienne, Mythe et pensée chez les grecs, Paris 1965, 198. Egalement N. 

Loraux, Les expériences de Tirésias (supra n. 3), 71. 
134. Cyropédie, 1.5.12: «Τους δέ του επαίνου έραστάς ανάγκη επί τοϋτο πάντα μεν πόνον, πάντα δε κίνδυνον ήδέως 

ύποδύεσθαι». Voir aussi Agésilas, 5.4 et Economique, 14.10. Egalement Mém., 2.1.19 et 2.1.3.: «Τί δέ; τό μη φεύγειν τους 
πόνους, αλλ ' έθελοντήν ύπομένειν ποτέρω άν προσθείημεν; τω άρχειν παιδευομένω». 

135. «Ών γάρ οί πόνοι τά μεν αισχρά και υβριστικά εκ της ψυχής και τυϋ σώματος αφαιρούνται, έπιθυμίαν δ'άρετής 
ένηύξησαν, ούτοι άριστοι »: Cynégétique, 12.9. Cf. Cyropédie, 1.6.8. 

136. «"Αλλο δ' άν τι φαίης αγαθόν είναι ή τό ώφέλιμον;»: Mém., 4.6.8. 
137. Sur la relativité du bien chez Socrate de Xénophon, Mém., 3.8.3: «El y' ερωτάς με, ει τι αγαθόν οιδα δ μηδενός αγαθόν 

εστίν, οϋτ' οιδα, εφη, ούτε δέομαι». Egalement, ibidem, 5-7; 4.8.9; Banquet, 5.2-8; 
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en vue de ce que l'être humain doit être. Ainsi, l'excellence consiste dans la connaissance des choses qui sont 
bonnes en référence à la nature humaine: L'amour du soi se définit par la conformité à la règle. Arétè insiste: 
«τα δέοντα πράττειν»138. De là, Veupraxia, qui devient le terme définissant Veudaimonia,l?,() se rattache à la 
connaissance de soi140, dans le sens normatif du terme. Cette soumission volontaire à la loyauté constitue chez 
Xénophon le trait primordial de l'homme royal141. 

Ainsi, la distinction du bien et du plaisir suppose-t-elle, au niveau du comportement, la capacité d'être 
maître de soi-même, dont on a déjà parlé à propos de l'homme tyrannique. Cette maîtrise de soi, conçue 
comme la force de contrôler ses passions, constitue, chez la plupart des sophistes, la détermination principale de 
la «σωφροσύνη», définie comme la victoire menée dans un combat contre les désirs immodérés142. Cette 
domination du soi sur soi que prône Arétè, vue dans le contexte de l'œuvre de Xénophon143, s'est démontrée 
reliée à la connaissance de ce qui demeure infailliblement avantageux pour l'être agissant. On rejoint ici la 
nature double de la sôphrosynè d'après Xénophon: Du côté moral est εγκράτεια. Du côté intellectuel est 
connaissance de soi ou du bien144, l'autre nom de la sagesse ou de la vertu totale suivant Socrate145. Par 
conséquent, la sôphrosynè, produit de Vaskésis en vue de la continence146 - et ainsi inextricablement liée, par 
son caractère viril, avec le courage: une vertu que Simonide évite de mentionner devant Hiéron147 - elle se 
rattache au concept du roi idéal, d'après Xénophon: Elle est la vertu politique par excellence148. 

L'homme σώφρων est en même temps le «gouvernant et gouverné» qui, agissant en tant que maître 
dans son propre intérêt, agit pour le bien du maîtrisé ausssi149. L'exercice du pouvoir exige l'aptitude à rendre 
les gouvernés eudaimones, à savoir excellents (agathoi) en tant que citoyens. Bien agir signifie être à même de 
prendre soin de soi, et par là, de tout être qui réclame son επιμέλεια150. Qu'il s'agisse des dieux, de son corps, 
de sa maison, de ses amis, de sa cité: «εΰ πράττειν» équivaut à «ευ ποιειν», ce que le discours d'Arétè ne cesse 
de répéter151. De là, il devient explicite que l'identification entre le «bien agir» et le «bien faire» justifiant la 
soumission volontaire au roi152, lequel revêt la figure autoritaire du père ou du pasteur153, explique le recours 
de la tyrannie à la force et à la violence par ce manque d'amour et de confiance que seule la sagesse154 peut 
inspirer aux gouvernés. La bienfaisance, en tant qu'expression de piété et de justice, constitue le signe de 
marque du roi idéal, et la différence de valeur entre le maître de la vertu politique qu'est Socrate et les 

138. Mém., 2.1.33; cf. ibidem, 2.1.2-4. 
139. Mém., 3.9.14. 
140. Mém., 3.7.9; 4.2.26-29. 
141. Agésilas, 7.2; 1.16: «έλόμενος αντί τοϋ μέγιστος είναι εν τη "Ασία οϊκοι τα νόμιμα μέν άρχειν, τα νόμιμα δε άρχεσθαι». 

De même Cyropédie, 8.1.22: «Τον δέ αγαθόν άρχοντα βλέποντα νόμον άνθρώποις ένόμισεν». Egalement Mém., 4.4.2; 
4.4.15; 4.6.12. 

142. North, 86 sqq. 
143. Comme le remarque Strauss, 142: «Sôphrosynè a un large éventail de significations, depuis la modération élevée et profonde 

d'un Socrate au simple contrôle de soi concernant les plaisirs du corps». 
144. Mém., 4.8.11.: «εγκρατής δέ ώστε μηδέποτε προαιρεΐσθαι τό ήδιον αντί τοϋ βελτίονος». Comparer: ibidem, 1.5.5; 

Cyropédie, 5.1.14; Agésilas, 5.1-7. Voir aussi North, 124 sqq. 
145. Mém., 3.9.4.: «Σοφίαν δέ και σωφροσύνην ου διώριζεν, αλλά τω τα μέν καλά κάγαθά γιγνώσκοντα χρήσθαι αύτυΐς και 

τω αισχρά είδότα εύλαβεΐσθαι σοφόν και σώφρονα έκρινε». Egalement, ibidem, 3.9.5: «δικαιοσύνην και τήν αλλην 
πάσαν άρετήν σοφίαν είναι». 

146. Mém., 1.2.23; cf. Cyropédie, 7.5.75. 
147. Strauss, De la tyrannie, 127-129. 
148. Mém., 1.2.64; 4.2.11. 
149. Cyropédie, 2.1.11: « "Αρχοντος γάρ έστιν ονχ εαυτόν μόνον αγαθόν παρέχειν, άλλα και των αρχομένων έπιμελείσθαι 

όπως ώς βέλτιστοι έσονται». Cf. ibidem, 8.8.1. Agésilas, 7.1; 10.2; Mém., 2.1.9; 3.2.2-4. Egalement Platon, République I, 
374d5.6. Aristote, La politique, 5.9 [1311a]. 

150. Le rapport inextricable entre la capacité de «prendre soin de quelqu'un ou quelque chose» et Γ «art de commander» se met en 
relief par Xénophon, lors de la définition de Vepimeleia dans son écrit intitulé Commandement de cavalerie (Hipparchikos), 9.2: 
«Πάντων δέ τών υπομνημάτων εμυιγε δοκεΐ κράτιστον είναι τό όσα άν γνω αγαθά είναι έπιμελείσθαι ώς αν πραχθή. 
Όρθώς δέ γιγνωσκόμενα ου φέρει καρπόν οϋτ' εν γεωργία οϋτ' έν ναυκληρία οϋτ' εν αρχή, ην μη τις έπιμέληται ώς άν 
ταϋτα συν τοις θεοΐς έκπαιρένηται». 

151. Mém., 2.1.28; cf. ibidem, 2.6.25 et 2.6.35; 3.6.2; 3.11.11; Cyropédie, 1.6.24; 5.2.28; 8.7.13; Agésilas, 7.1; 4.6; Banquet, 8. 38
39; Hieron, 7.9; 11.13-15. Enfin, Economique, 11.10. 

152. Economique, 4.19: «Έγώ δέ και τοϋτο ήγοϋμαι μέγα τεκμήριον άρχοντος αρετής είναι, ω άν έκόντες πείθωνται και έν 
τοις δεινοϊς παραμένειν έθέλωσιν». Cf. Cyropédie, 5.1.24; 8.8.1. Egalement, Economique, 21.5-12. 

153. Cyropédie, 8.1.1; 8.8.1; 8.2.14; Mém., 1.2.32; 3.2.1; Agésilas, 1.1.38. 
154. Cyropédie, 1.6.21: « Ό  ν γάρ άν ήγήσωνται περί τοϋ συμφέροντος έαυτοϊς φρονιμώτερον εαυτών είναι, τούτω οί 

άνθρωποι ύπερηδέως πείθονται ». Cf. Mém., 1.2.10-11; 3.3.9; 4.2.28. 
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sophistes. Par son enseignement gratuit, le premier agissait, tout comme le souverain véritable, dans le propre 
intérêt de ses élèves, se montrant indifférent à toute sorte de profit matériel155. 

Eudaimôn est le καλός καγαθος dans l'acception anti-callicléenne du terme156: Bien agir signifie agir 
conformément aux règles de l'excellence qui se traduisent en pieté, justice, courage et tempérance157. De là, le 
meilleur genre de vie - qui se détermine par l'acquisition des choses véritablement bonnes - s'avère tout à fait 
compatible avec l'œuvre appropriée d'agathos politès, justifiée par la «vertu royale» qu'est la connaissance de 
ce qu'est le bien pour l'être humain. 

Il n'est pas nécessaire, croyons-nous, d'insister davantage sur ce portrait socratique du politique par 
excellence, d'après lequel le roi légitime ne l'est pas de officio, mais de jure15*. 

3. CONCLUSIONS: XENOPHON, PRODICOS ET SOCRATE 
Cette lecture de ΓApologue, laquelle essaie de tenir compte de l'ensemble des écrits de Xénophon 

dont le récit du choix d'Héraclès constitue une partie fonctionnelle et non un ex-cursus - soulève un problème 
trivial: 

Comment se fait-il que Prodicos paraisse un maître de la vertu politique tout à fait égal à Socrate? 
Répondre que ce dernier fut un élève du sophiste159 ne serait que la conséquense d'une lecture naïve de ces 
dialogues platoniciens qui font de Prodicos l'objet d'un sarcasme infernal160. D'ailleurs, comme G. Calogero 
suggère: même si l'information sur l'instruction que Socrate a reçue de Prodicos n'est pas une plaisanterie, on 
doit discerner entre le fait de suivre les cours de quelqu'un et le fait de devenir son disciple161. Notons en plus, 
que Platon, tout en niant la participation du sophiste à des issues éthiques, limite sa contribution, dans les 
dialogues, aux distinctions des significations, tournant souvent en dérisoire son souci du parler correct. De 
même, n'oublions que Prodicos chez Xénophon ne se présente pas épargné du mépris de ce dernier à l'égard 
des sophistes. 

Les réponses à notre question peuvent probablement émaner de l'attestation de Socrate qui - en dépit de 
ce que, bien plus tard, a cru Philostrate162 - n'a pas réussi à reproduire le discours de Prodicos à la lettre163. 
Aussi, cette clôture de ΓApologue insinue-t-elle un manque de fidélité à l'original164 probablement beaucoup 
plus significatif qu'il ne paraît. 

Voyons les choses de plus près. 
Du fait que la connaissance bien fondée de ce qu'est le bien pour le sujet agissant, s'avère la condition 

nécessaire et suffisante de Veudaimonia, il s'ensuit que la vie philosophe constitue le genre de vie qui l'emporte 
en valeur sur toutes les autres façons de vivre, tout en demeurant, en vérité, le mode de vie le plus agréable165. 
Autrement dit, la vérité comme but à atteindre se montre l'objet par excellence du désir et la «vertu totale» se 
considère comme la fin ultime en soi. En dépit de tout ça, le genre de vie qu'Arétè propose finalement à 
Héraclès est celui qui convient au citoyen «φιλόπολις» ou «εραστής επαίνων». Ainsi, la vertu ne se présente 
que comme un moyen pour atteindre la fin ultime qu'est l'honneur. L'œuvre propre de l'«homme véritable» en 
tant que tel consiste primordialement dans la quête immortalisante de l'excellence dans la cité. Par conséquent, 
le bios eudaimôn se détermine par la vie du «φιλότιμος άνήρ» pleine de louanges et d'admiration sincère de la 

155. Apologie, 26: «Οΐδ' οτι και εμοί μαρτυρήσεται υπό τε τυϋ επιόντος και νπό τον παρεληλυθότοςχρόνου οτι ήδίκησα 
μεν υύδένα πώπυτε υύδέ πυνηρότερυν έπυίησα, ευεργετούν δε τυύς εμυί διαλεγομένους πρυϊκα διδάσκων υ,τι 
εδυνάμην αγαθόν». 

156. Agésilas, 11.6: «Τη δέ βασιλεία πρυσήκειν ένόμιζεν υύ ραδιυυργίαν άλλα καλυκάγαθίαν». 
157. Mém., 2.1.33: «Δι' έμέ φίλυι μέν θευϊς δντες, αγαπητοί δέ φίλυις, τίμιοι δέ πατρίσιν». 
158. Mém., 3.9.10: «Βασιλείς και άρχοντας ού τυύς τά σκήπτρα εχυντας εφη είναι, υύδέ τυύς κλήρφ λαχόντας υύδέ τυύς 

βιασαμένυυς υύδέ τυύς έξαπατήσαντας, άλλα τυύς έπισταμένυυς αρχειν». Cf. ibidem, 3.I.4. Aussi Platon, Politique,
259a,-b5. 

159. Platon, Ménon, 96d5.7. La lecture erronnée du dialogue de la part de Dupréel, Les sophistes, op. cit., 122-123, qui, dans son 
effort de présenter Prodicos comme le moraliste par excellence de son temps (p. 118; les lettres italiques sont de lui), ne saisit 
point l'ironie subversive de l'attitude socratique, mais cela dépasse le cadre de cette étude. A la place d'une critique détaillée ad 
hoc, voir E. Nicolaïdou-Kyrianidou, Les fondements métaphysiques de la politique de Platon (supra n. 62), 76-120. 

160. Platon, Protagoras, 315d4-316a2; Hippias Majeur, 282b4-d4; Théétète, 15 lb2.6; Apologie, 19d8-20a2; Cratyle 384a8-c2. 
161. Voir G. Calogero, Gorgias and the socratic principle Nemo sua sponte peccat, Sophistik, C.J. Classen (éd.), Wege der Forschung 

187, Darmstadt 1976, 408, n. 1. 
162. Philostrate, Vies des sophistes, 1.12. 
163. Mém., 2.1.34. 
164. North, 92; de même Strauss, De la tyrannie, 204; voir aussi Guthrie, 284, n. 1. 
165. Mém., 4.8.6: «"Αριστα μέν οΐμαι ζην τυύς μάλιστα έπιμελυμένυυς τυϋ ώςβελτίστυυς γίγνεσθαι, ήδιστα δέ τυύς μάλιστα 

αίσθανυμένυυς οτι βελτίυυς γίγνυνται». Cf. Apologie, 5. 
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part des autres166. L'enseignement d'Arétè vise à inculquer à Héraclès «le souci de sa gloire personnelle et le 
sens civique»167. En d'autres termes, ce qu'elle recommande au futur héros c'est l'excellence dans la loyauté, à 
une époque où il est possible d'être victorieux tout en étant kakos. Ainsi, Héraclès apprend à vivre dans la 
poursuite - en même temps, et sans aucune incompatibilité d'après le jugement d'Arétè - autant de la vertu pour 
elle-même que des recompenses extérieures de celle-là. 

N'est-ce pas dans ce sens que l'on doit comprendre la référence d'Arétè à l'agriculture168? L'art le plus 
admiré par le roi Cyrus169, et qui, d'après le Socrate de Xénophon, se définit comme «la mère de tous les arts 
et la nourice»170? Quoi que l'on puisse dire sur la prédilection de Prodicos pour le rôle civilisateur de 
l'agriculture, étroitement attachée à la religion171, on ne saurait ignorer: D'une part que celle-là se présente, 
chez Xénophon, comme l'art le plus dispensé d'un savoir techique requis des maîtres appropriés172. Et d'autre 
part elle constitue dans l'esprit de l'aristocrate Athénien la préoccupation qui convient le plus au parfait 
gentilhome173: Elle rend, par l'entraînement auquel elle habitue, les corps beaux, dans le sens de la virilité: à 
savoir vigoureux et aptes à la guerre. Elle enseigne l'habileté pratique qu'exige l'administration de sa maison 
et la participation réussie aux affaires publiques, en apprenant l'importance d'«èjti^ÉXeia», de «δέον» et de 
«καιρός»174. Elle fait accroître ses richesses et elle contribue à sa bonne renommée, en enseignant le bon usage 
de ses biens, par le fait qu'elle rend s&s serviteurs pieux et justes175. En d'autres termes, l'agriculture est l'art 
le plus approprié aux êtres mâles176: Ceux qui dans la vie aspirent à acquérir, par les voies de l'excellence, 
tous les biens de la recompense177. 11 s'agit de ces agatha lesquels, quoique contestables selon Socrate, pourtant 
se considèrent en général comme les composantes indispensables du bonheur178. 

Donc, la référence à l'agriculture dans Γ Apologue met surtout en valeur l'acception d'Arétè en tant que 
sagesse pratique179. Celle-là est la politikè aretè, telle qu'elle fut l'objet de l'enseignement de Protagoras, qui 
la définit comme Γ«εύβουλία περί των οικείων»180: La prudence, acquise par mathèsis et ep/'me/e/'a181, sur 
laquelle repose la réussite dans l'administration de sa maison et l'excellence dans la participation, par agir et 
par parler182, aux affaires publiques. Cette dernière, fondée sur un système axiologique qui demeure «hors 

166. Mém., 2.1.31: «Τον δέ πάντων ήδίστου ακροάματος, επαίνου οεαυτής, άνήκοος ει». Egalement ibidem, 2.1.33: «'Όταν 
δ'ελθη το πεπρωμένον τέλος, ου μετά λήθης άτιμοι κείνται, άλλα μετά μνήμης τόν αεί χρόνον νμνούμενοι θάλλυυσι. 
Τοιαντά σοι, ω παι τυκέων αγαθών Ήράκλεις, εξεστι διαπονησαμένφ την μακαριστοτάτην ενδαιμυνίαν κεκτήσθαι». 
Cf. Agésilas, 10.3-4; 11.14-16; Cyropédie, 8.7.7-8, et surtout ibidem, 3.3.53: «τους μεν αγαθούς και εύκλεεϊς 
εύδαιμονεστάτυυς τω δντι νομίζειν». Enfin, Hiéron, 1.14. 

167. On emprunte cette expression à J.-P. Vernant, Entre la honte et la gloire: L'identité du jeune Spartiate, L'individu, la mort, 
l'amour. Soi-même et l'autre en Grèce ancienne, Paris 1989, 173-209, en part. 175. 

168. Mém., 2.1.28. Notons que tant l'art qui concerne le soin du troupeau que l'art de la guerre, auxquels Arétè se réfère aussi, se 
présentent dans Γ Economique comme intrinsèquement liés à l'agriculture: 5.2; 4.4; 4.12; 6.5-7. 

169. Economique, 4.4-25 
170. Economique, 5.17. Au sujet des louanges que Socrate de Xénophon fait à la nature laquelle, à l'aide de l'agriculture, s'y montre 

capable d'éduquer les êtres humains au sujet de kalokagathia, Guthrie [Socrates (infra η. 200), 16; cf. W. Jaeger, Paideia. Die 
Formung des griechischen Menschen, Berlin 19593, 244-245] met à jour la surprise du lecteur familiarisé avec le Socrate 
platonicien qui insiste que les arbres, par opposition aux hommes de la ville, ne lui apprennent rien (Phèdre, 230d3.5). Aussi, 
étonant demeure le fait que, tout comme le Socrate de Platon, le Socrate des Mémorables en plus (1.2.37; cf. Platon, Gorgias, 
491aj.3), ne cesse de faire des activités des artisans - hommes de la ville, accusés d'effeminité dans Economique (4.2-3) - son 
point de référence favori dans ses recherches et discussions au sujet de la morale et de la politique. Tout au moins, on devrait 
noter que malgré l'éloge de l'agriculture, le Socrate pauvre de l'Economique, bien prompt à s'instruire auprès d'Ischomachos sur 
ses activités nobles de celui-ci, n'y témoigne en vérité le moindre intérêt pour s'occuper lui-même de l'agriculturre. Selon, 
Strauss, Xénophon, 86: «Dans l'Economique, l'homme sage instruit le fils d'un gentilhome fermier tant en ce qui fait le parfait 
gentilhomme qu' en agriculture après qu'un gentilhomme fermier l'a instruit dans ces deux domaines». 

171. Thémistius, Discours, 30, 349b. Aussi Guthrie, Les sophistes, 284-286. Voir aussi le point de vue assez exagéré de Untersteiner, 
Les sophistes, n. 20 adpag. 16. 

172. Economique, 15.10-11. Voir J.-P. Vernant, Entre la honte et la gloire (supra n. 167), 203, n. 27. 
173. Economique, 5.1; 6. 8-10; 11. 19. 
174. Economique, 5.4. 11.12. 
175. Economique, 5. 12; 5.19. J.-P. Vernant, Entre la honte et la gloire (supra n. 167), 204-209. 
176. Economique, 11.10; cf. Platon, Ménon, 71e!.4. 
177. Cyropédie, 8.2.22-23. 
178. Mém., 4.2.34; Economique, 11.8; cf. Platon, Ménon, 78c4-d!; République VI, 491cM; Lois II, 661a4.7. 
179. Economique, 6.4. 
180. Platon, Protagoras, 318e5-319a2. 
181. Protagoras, 324a2.3. 
182. A part les qualités morales que procure le soin de la terre, conçu comme ponos joint à epimeleia - tout comme ceci se 

rencontre dans le dicours d'Arétè: d'ailleurs n'oublions que Ischomachos n'est pas un laboureur, mais un fermier - Socrate pose à 
ce parfait gentilhomme la question de savoir s'il prend aussi soin à être habile dans les débats. Voir l'Economique, 11.22. Et sur la 
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question», c'est-à-dire sans évaluation rationelle, prend sens à partir des «κοινή δόξαντα». Ainsi, la vertu 
d'Héraclès, bien distincte de la vertu véritable du Socrate platonicien au moins, consiste dans son habilité à 
réaliser, le mieux possible, les fins préétablies par la cité. Son excellence équivaut à son efficacité par rapport à 
l'image que la cité se fait d'elle-même. Voici donc l'acception péricléenne de la sôphrosynè: bien raisonner 
avant de se lancer à l'action et afin d'obtenir en toutes circonstances ce qu'est le meilleur pour la cité183. 
Choisir le genre de vie proposé par Arétè signifie qu'Héraclès va se soumettre aux règles évaluatives civiques. 
De là, le mérite dépend de l'arbitrage de la cité qui ainsi juge et répond du meilleur mode de vie. 

Or, Prodicos se présente toujours comme le maître de «όρβοέπεια» et «όρθορρημοσννη». Son insistance 
sur la justesse des noms184, rattachée à un examen méticuleux des synonymes, se détermine par le principe que 
chaque mot signifie une réalité distincte185. D'après ce que nous renseignent les dialogues platoniciens, il 
procédait par poser des questions du type: «En quel sens X est différent de Y?»186. Il est bien probable aussi 
que Prodicos, en tant que maître de la vertu politique, tâcha, par ses distinctions sémantiques entre les termes 
éthiques, d'établir les règles qui —durant l'époque désacralisée de l'amoralisme callicléen—sauraient protéger 
la cité contre cet usage inaccoutumé187 des mots, très dangereux pour le débat public188. Pensons par exemple 
au sens que donne Calliclès, dans les passages déjà cités du Gorgias, aux termes «aretè» et «eudaimonia». 
Contre la falsification du sens des termes axiologiques, c'est l'établissement des critères objectifs qui souligne 
«cette excellence dans la loyauté» qu'Arétè recommande à Héraclès, tout en mettant en relief le rapport 
intrinsèque entre la science du bon usage, l'art de persuader et la morale civique. 

Cet examen des valeurs à partir des distinctions sémantiques nous permet, de l'autre côté, de concevoir 
que les normes demeurent définies par la «doxa commune», immanente à l'expérience culturelle de la polis189. 
A l'opposé de Socrate190, Prodicos essaie «d'apprendre les étants par les noms». A la question de Prodicos: 
«Qu'est que X signifie?», Socrate rétorque par la question: «Mais, qu'est-ce que le X?». Suivant lui, le critère 
sûr, à l'aide duquel l'être agissant pourrait justifier et défendre ses convictions, ne se trouve pas dans la langue, 
mais dans la connaissance des êtres que les noms signifient: La science du sophiste demeure une science des 
faits. D'ailleurs même si son traité intitulé, suivant Galien, «sur la nature de l'homme»191 ne consistait pas dans 
une étude du physique, mais à une étude des termes langagiers encore, celle-ci assignée à l'ordre de 
l'expérience demeure bien distincte du domaine des valeurs, liées à la rechereche purement socratique, en tant 
qu'objet propre du «όρίζεσθαι καθόλου»192. La science des valeurs reste transcendante aux faits qu'elle évalue. 
Autrement dit, la connaissance de soi socratique suppose une autre recherche que celle qui conditionne la 
science du bon usage de Prodicos193. A rencontre de la méthode socratique, le sophiste demeure le maître d'un 
savoir technique. 

différence essentielle à ce sujet entre les deux genres d'hommes, voir Strauss, Xénophon, 58. Aussi dans les Mémorables, Socrate 
qui insiste que l'on est utile à la cité «λόγω» et «έργω», il s'attache à rendre ses compagnons, plus habiles à pratiquer la 
dialectique (4.6.1 et 4.3.1). Notons en plus que, par opposition à l'art très facile à apprendre l'agriculture, la capacité de 
maîtriser les autres, à part la bonne nature, nécessite une éducation et une culture adéquate (Economique, 21.11). 

183. Voir A. Maclntyre, Quelle justice? (supra n. 125), 52 sqq. 
184. Platon, Cratyle, 384b2_6- Markellinos, Vie de Thucydide, 36 [supra, ma n. 11]. Hermias, scholie sur le Phèdre, 267b (texte 

accessible dans Untersteiner, Sofisti, 172-174 = Diels / Kranz, II, 312). 
185. Alexandre d'Aphrodisias, Scholie ad Aristot. Top. Β 6, 181,2 (Untersteiner, Sofisti, 172 = Diels / Kranz, II, 312). Voir G.B. 

Kerferd, The sophistic movement (supra n. 112), 70 sqq, et idem, The «Relativism» of Prodicus, Bulletin of the John Rylands 
Library Manchester 37, 1954-55, 249-256, en part. 253-254, n. 1. Aussi, L. Dumont, op. cit., 224-232. Ce dernier en 
distinguant chez Prodicos entre méthode et système considère que l'étude du langage ne constitue pas l'objet des recherches du 
sophiste, mais son instrument méthodologique afin de «cerner avec la plus grande exactitude possible la réalité qu'il considère». 

186. C.J. Classen, The study of language amongst Socrates' contemporaries, Sophistic, idem (éd.), (supra n. 9), 215-247, en part. 232 
etn. 61. 

187. Evidemment les exemples donnés dans le Protagoras ne mettent pas moins en relief un usage inaccoutumé des mots, propre à 
l'excentricité sophistique. Seulement, si Prodicos soutenait que chaque mot se réfère à une réalité distincte, son opposition à 
l'emploi des termes à la façon de Calliclès repose sur la nuance morale de l'arbitraire, distinct par là du conventionel, conçu dans 
le sens d'un démocrate modéré disciple et défenseur du progrès. 

188. C.J. Classen, The study of language (supra η. 186), 237-239. Egalement, Untersteiner, Les sophistes, 21. Aussi, Dumont, 229
232. 

189. Voir M. Dixsaut, La rationalité projetée à l'origine: ou, de l'étymologie, La naissance de la raison en Grèce, J.-F. Mattéi (éd.), 
Paris 1990, 59-75, en part. 62, n. 10. 

190. Voir Protagoras, 358a5-b!. G. Calogero, Gorgias (supra n. 161), 409. 
191. Περί φύσεως άνθρωπου. 
192. Aristote, Métaphysique, M. 4, 1078b. 
193. Eryxias, 397c sqq. sur la science du bon usage chez Prodicos en tant que science des faits voir l'argumentation de G.B. Kerferd, 

The «Relativism» of Prodicus (supra n. 185). 
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Cette attitude nous fait penser à la critique de Socrate contre Prodicos, dans VEuthydème de Platon. 
Précisément, Socrate dira de celui-ci qu'il a défini les sophistes comme les êtres qui «forment la limite entre le 
philosophe et l'homme d'Etat». Pour continuer: «Ils sont donc en fait, puisqu'ils tiennent de l'une et de l'autre 
inférieurs à l'une et à l'autre pour chacune des fins où la politique et la philosophie montrent leur valeur»1"". 

La différence générique entre la vie philosophe et la vie active réside tout d'abord dans le fait que seule 
la seconde dépend de la vie publique. Cette différence s'explique à partir du fait que le bios exetastikos, de par 
sa nature, consiste dans la mise en question incessable des «ένδοξα». Il s'agit de l'effort de transcender l'espace 
public afin de rendre raison des opinions conventionnelles qui le construisent. A l'opposé du politique de fait, le 
politique de droit qu'est Socrate cherche la justification rationelle même de ces prémisses communes qui 
structurent le discours de la polis. La définition que donne Platon à la science politique comme un art auto
prescriptif195 s'entend en effet comme l'étape qui suit l'ignorance socratique. 

Or, à partir de ce constat on pourrait conclure que finalement Arétè ne se reconnaît pas à la personne 
de Socrate, mais elle s'identifie avec Prodicos lui-même. Mais en est-il ainsi en vérité? 

La question que l'on doit se poser est de savoir si Xénophon est conscient, comme l'est Platon, de cette 
sorte des différences entre la philosophie socratique et la théorie du sophiste. Contre une réponse affirmative 
pourrait-on plaidoyer en s'appuyant sur les remarques suivantes: 

Bien qu'il distingue les deux sortes d'amour: celui-ci du corps («Πάνδημος Αφροδίτη») et celui-là de 
l'âme («Ουρανία Αφροδίτη»), le Socrate de Xénophon se différencie dans le Banquet196 du Socrate platonicien 
autant du Phédon, que du Banquet et du Phèdre - en définissant l'amour divin non par le désir de la vérité 
immuable, mais par l'aspiration à la gloire méritée de l'homme accompli. 

De même, dans VHiéron, Simonide déclare: «Il me semble que ce qui fait la différence de l'homme et 
des autres animaux, c'est le désir de l'honneur. Car, en vérité, pour ce qui est de la nouriture, de la boisson, du 
sommeil et de l'amour, tous les animaux également semblent y trouver du plaisir; mais la nature n'a mis 
d'ambition ni chez les bêtes brutes, ni chez les hommes sans exception. Ceux chez qui existe naturellement 
l'amour de l'honneur et de la louange, ceux là sont, dès lors, ceux qui diffèrent le plus des bêtes; on les regarde 
comme des êtres virils et non plus comme de simples créatures humaines»197. 

Ainsi, contrairement à ce que l'on attendait d'un disciple de Socrate, la distinction entre «les hommes 
ordinaires» et les «hommes véritables» chez Xénophon ne se fait pas entre celui qui aime le corps 
(«φιλοσώματος») et l'amoureux de la sagesse («φιλόσοφος»), mais à Γ opposé de Platon198 entre celui qui aime 
le corps et celui qui aime les honneurs («φιλότιμος»). 

Sous cette perspective prend sens la thèse bien conformiste de Xénophon suivant laquelle la justice et la 
pieté se définissent par la connaissance («είδότες») de ce que les lois de la cité prescrivent concernant les dieux 
et les rapports des gens entre eux199. Cette adoption de la morale conventionnelle va dans le même sens avec 
l'avis presque prédominant que Xénophon - qui présente Socrate donnant des conseils pratiques et soutenant des 
opinions conventionnelles, voire banales - faillit reconnaître cette excentricité du maître200, lequel fait de la 
philosophie non le préambule de la vie active mais la manière de vivre propre aux «hommes véritables»201. En 
plus, elle ne s'oppose pas en effet aux conceptions de Prodicos, maître de la vertu politique, sur le meilleur 
genre de vie: Le bios qui reconnaît le caractère pragmatique de la vertu, laquelle s'avère indispensable 
uniquement en vue d'obtenir l'autorité d'un chef et acquérir l'admiration que procure l'excellence dans la vie 
active. Evidemment, Héraclès n'est pas un travailleur, mais il n'est pas un philosophe non plus. 

A partir de là on peut conclure que ce manque de fidélité, dont on a fait allusion au sujet de Γ Apologue,
ne touche pas en effet - et à l'insu de Xénophon! - Prodicos lui-même, mais Socrate. Pourtant, avant de clore à 
ce sujet, réexaminons cette prise de conscience de la part de Xénophon lui-même concernant la différence de 
valeur entre les deux maîtres que les écrits de l'aristocrate Athénien nous ont permis de détecter. 

Dans ce sens notons les observations suivantes. 

194. Euthydème, 305c6 et 306cM, trad. L. Mendier (C.U.F) 
195. Platon, Politique, 260e6. 
196. Banquet, 8.9-43. 
197. Hiéron, 7.3. 
198. Platon, Phédon, 68b8-c3. Voir aussi N. Loraux, Les expériences de Tirésias (supra n. 3), 177 sqq. 
199. Mém., 4.6.2-6. 
200. Voir W.K.C. Guthrie, Socrates, Cambridge 1971,27 et 28, n. 1. 
201. On pourrait supposer que Xénophon, qui met effectivement la philosophie au service des fins politiques (S. Johnstone, op. cit., 

221-2), ne s'éloigne pas trop à ce sujet de Calliclès soutenant que: «Αλλ' οΐμαι το ορθότατόν έστι ν αμφοτέρων μετασχείν. 
Φιλοσοφίας μεν όσον παιδείας χάριν καλόν μετέχειν, και ουκ αίσχρόν μειρακίω οντι φιλοσοφείν επειδάν δέ ήδη 
πρεσβύτερος ών άνθρωπος έτι φιλυσυφη, καταγέλαστυν ώ Σώκρατες, τό χρήμα γίγνεται, και εγωγε όμοιότατυν πάσχω 
προς τους φιλοσυφοϋντας ώσπερ προς τους ψελλιζομένυυς και παίζοντας (...) υπάρχει τούτω τω άνθρώπω, καν πάνυ 
ευφυής ή, άνάνδρω γενέσθαι» (Gorgias, 485a3-d4). 
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I. Tout comme chez Platon, il est vrai que le Socrate de Xénophon se présente tout à fait indifférent aux 
louanges et à l'admiration des autres aussi bien qu'à la vie voluptueuse et au gain, pour l'amour duquel 
Prodicos est accusé. N'est-ce dans ce sens que l'on doit comprendre la différence soulignée entre Ischomachos 
réputé et riche et Socrate «bavard», «oisif» et «pauvre» qui tout en aimant se renseigner sur Veupraxia du 
premier ne témoigne, en vérité, aucun intérêt pour l'imiter202? 

Il en devient donc clair que Xénophon reconnaît dans la personne de Socrate un troisième genre de vie 
non moins héroïque que le premier, comme cela se montre par l'attitude socratique devant la mort203 et par son 
renoncement à faire plaisir à la foule ou se conformer à tout pouvoir illégitime204 au lieu d'être utile à la 
cité205. En effet, une lecture attentive des textes montre que la distinction entre Socrate et les rois surmâles de 
Xénophon ne consiste ni dans son manque d'intérêt pour la vie publique206 ni dans son défaut de virilité207, 
mais aux différents objets du désir. Socrate qui dans le Banquet se détache du monde de la doxa dans son double 
sens, en définissant la beauté par le bien distinct de l'agréable208, rend explicite à Callias que ce qu'il aime le 
plus n'est point l'honneur, mais l'âme amoureuse de celui-ci209: une nature «αγαθή»210, <^ριλόκαλος» et 
<^ριλότιμος», incarnée dans la personne de Cyrus211. De là, on peut soutenir que par cet abandon de la part de 
Socrate des récompenses extérieures de la vertu au bénéfice de la vertu elle-même, on pourrait comprendre que 
Xénophon tout en saisissant l'incompatibilité innée entre la vie vouée à la théorie et la vie active, se dirige vers 
cette évidence. Bien qu'il ne soit pas possible au philosophe de vouloir exercer le pouvoir, toutefois l'art de 
gouverner ne saurait être enseigné que par lui. Sous cette perspective Arétè ne devrait se reconnaître que dans 
la personne de Socrate. 

II. On a déjà vu que cet esprit de compétition qui sert de base au raisonnement d'Arétè suppose le 
processus éducatif ou l'exercice requis afin que le participant au combat le plus sublime, qu'est rendre soi-même 
et la cité heureuse, soit capable de réussir la meilleure performance. Ainsi, la lecture de Γ Apologue nous a 
permis de conclure que, dans ce sens, la vertu est une science. Ceci implique qu'elle constitue l'objet d'un 
enseignement approprié, dispensé par des maîtres compétents. C'est un constat tout à fait conforme à l'esprit 
socratique212, en concert aussi avec les conceptions de Prodicos, tout en justifiant d'ailleurs sa profession. 

Avant de procéder à cette analyse, retenons les points suivants. 
1. Bien que Xénophon identifie, d'une façon crédule dirait-on, l'excellence morale et la connaissance du 

droit de la polis, pourtant il semble bien reconnaître l'existence d'une justice divine qui semble transcender les 
limites de la cité213. Ceci implique la tentative, à l'aide du critère d'œcuménicité, de faire reposer la légalité 
sur l'objectivité extra-civique des valeurs214. 

202. Economique, 11.3; à ce sujet, Strauss, Xénophon, 53 sqq. 
203. Mém., 4.8.1 : «Της ψυχής την ρώμην έπιδειξάμενυς ευκλειαν προσεκτήσατο, την τε δίκην πάντων ανθρώπων αληθέστατα 

και έλευθεριώτατα και δικαιότατα ειπών και την κατάγνωσιν του θανάτου πραότατα και άνδρωδέστατα ένεγκών». Cf. 
aussi ibidem, 4.4.4; Apologie, 27-28. 

204. Mém., 1.1.18: «"Αλλά περί πλείονος έπυιήσατυ εύορκείν η χαρίσασθαι τω δήμω παρά το δίκαιον και φυλάξασθαι τους 
άπειλοϋντας». Cf. ibidem, 4. 1-3; Apologie, 9. De même, Platon, Gorgias, 521d8-e4. 

205. «"Ωφελιμώτατον προς αρετής επιμέλειαν »: Mém., 4.8.11 
206. Mém., 1.3.15: «Και πάλιν ποτέ τυϋ Αντιφώντος έρομένου αυτόν, πώς άλλους μεν ήγοίτο πολιτικούς πυιεΐν, αυτός δ Όύ 

πράττοι τά πολιτικά, εϊπερ έπίσταιτο· ποτέρως δ'άν, εφη, ω Αντιφών, μάλλον τά πολιτικά πράττοιμι, ει μόνος αυτά 
πράττυιμι ή ει έπιμελοίμην τυϋ ως πλείστους ικανούς είναι πράττειν αυτά;». 

207. Strauss, De la tyrannie, 127, n. 5, remarque que la virilité ou le courage ne figurent pas parmi les qualités de Socrate de 
Xénophon. Mais qu'en est-il de sa maîtrise de soi par excellence et de sa belle mort héroïque? Voir Mém., 4.6.11: «Οι μέν άρα 
επισταμένοι τοις δεινυΐς τε και έπικινδύνυις καλώς χρήσθαι άνδρεΐυί είσιν, οί δέ διαμαρτάνοντες τούτου δειλοί». 

208. Banquet, 5.5-8. " 
209. Banquet, 8.41 : «"Αγαθών γαρ φύσει και τής αρετής φιλοτίμως έφιεμένων αεί ποτέ τή πόλει συνεραστής ών διατελώ». 
210. Mém., 4.1.2: «Έτεκμαίρετυ δέ τάς άγαθάς φύσεις έκ τυϋ ταχύ τε μανθάνειν υΐς πρυσέχοιεν και μνημονεύειν α μάθοιεν 

και έπιθυμεΐν τών μαθημάτων πάντων δι 'ών εστίν υίκίαν τε καλώς υίκεΐν και πόλιν και το όλον άνθρώπυις τε και τυΐς 
άνθρωπίνυις πράγμασιν ευ χρήσθαι». Il est intéressant de confronter avec les qualités de la nature philosophe selon le Socrate 
de Platon, afin de constater les similitudes et en même temps les différences essentielles à notre propos: République VI, 485b10
487a5. 

211. Cyropédie, 1.3.3. 
212. Mém., 4.2.2: «Εύηθες εφη είναι τό υϊεσθαι τάς μέν ολίγου αξίας τέχνας μη γίγνεσθαι σπουδαίυυς άνευ διδασκάλων 

ικανών, τό δέ πρυεστάναι πόλεως, πάντων έργων μέγιστυν ον, άπυ ταύτυμάτυυ παραγίγνεσθαι τυΐς άνθρώπυις». Cf. 
ibidem, 2.6.39. 

213. Mém., 4.4.19-24; cf. ibidem, 3.9.12-13. 
214. Il est intéressant de voir cette conformité aux lois de la cité sous la lumière de ce que Xénophon dit par rapport à la pieté, Mém., 

1.3.1 : « Ή τε γαρ Πυθία νόμω πόλεως αναιρεί ποιοϋντας εύσεβώς άν πυιεΐν ». 
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2. Le quatrième livre des Mémorables 215 indique que lorsque Socrate ne s'adressait pas à des 
contradicteurs, mais il traitait d'un sujet avec diligence dans son enseignement, il partait, à l'exemple de la 
rhétorique sûre d'Ulysse, par des opinions communément acceptées216. Ce constat nous permet de proposer que 
Xénophon met la banalité socratique non pas au service de son propre conformisme, mais aux buts 
pédagogiques de son maître. 

3. Dans le Cynégétique 217, Xénophon reproche aux sophistes leur incapacité d'enseigner la vertu, en 
soutenant que ce ne sont pas les noms qui puissent nous éduquer sur ce sujet, mais la faculté de juger droitement 
de ce qu'est le bien. Ainsi, les oppose-t-il aux vrais philosophes qui ne cessent jamais d'examiner «ce qu'est 
chacun des êtres»218. Cette remarque permet déjà d'entrevoir - autant à l'aide des analyses concernant la 
méthode de Prodicos qu'à la lumière de l'intérêt exclusif de Socrate pour les choses humaines 219 - que 
Xénophon doit avoir la sensibilité de percevoir que la vertu en tant que savoir n'appartient pas à l'ordre de 
l'expérience, et que par conséquent elle ne saurait pas constituer l'objet d'un savoir technique. 

En effet, Xénophon paraît avoir bien conscience de la distinction entre les questions de fait, où les 
désaccords des gens entre eux cessent par l'application des méthodes communément établies (comme par 
exemple c'est le cas à propos des quantités) et les questions d'ordre moral et de valeur où les gens paraissent 
incapables de donner fin à leurs conflits220. Or, cette différence entre les deux domaines se laisse aussi voir par 
ce que Xénophon comprend et dit au sujet de la préscience divine. Là-dessus, l'on se rend compte du fait que la 
sagesse des dieux consiste principalement dans leur pouvoir de porter conseil non sur le «comment faire quelque 
chose»: un savoir technique, mais sur le «devoir (dans le sens de l'avantageux) faire quelque chose»: 
connaissance du bien221. Sous cette perspective, l'on voit bien pourquoi Xénophon n'attribue qu'au daimôn cette 
capacité de Socrate de discerner ce qu'il faut faire ou ne pas faire 222 - tout en étant, ce dernier, conscient de la 
différence entre les savoirs qui servent à des fins préétablies et les questions qui portent sur les fins elles
mêmes. La distinction proprement platonicienne, conséquente de la recherche socratique, entre le domaines des 
êtres-valeurs et le domaine de l'expérience, se trouve chez Xénophon - qui n'est pas un philosophe - dans la 
différence entre la science des dieux et le savoir humain. Ainsi, tout en saisissant la nécessité d'une éducation 
appropriée à l'homme royal223, Xénophon n'arrive pourtant pas effectivement à concevoir la façon adéquate à 
sa transmission. Quelquefois il nous laisse croire qu'il finit par admettre que cet autre savoir, à part l'art du 
questionnement socratique, se transmet primordialement par la mimèsis, soit l'imitation de ces êtres excellents, 
dont il n'a rencontré que Socrate. Ce dernier, de par sa façon de parler et d'agir, a servi à ses amis d'exemple 
instructif, en les éduquant par sa «manière d'être». L'enseignement de Socrate consiste dans l'observation de 
Socrate lui-même224: il est en effet tentant de supposer que l'on se trouve devant la façon dont un général, 
Xénophon, avec des aptitudes bien pratiques, arrive à saisir aussi bien l'ignorance socratique que l'art 
maïeutique. 

En fin de compte, il aperçoit qu'il s'agit d'une connaissance laquelle d'une part demeure distincte de 
l'ensemble des règles et des préceptes transmis par des leçons, dans le sens ordinaire du terme, des sophistes. 
Et d'autre part, elle a le pouvoir de trasformer le sujet éduqué: C'est cette periagôgè de l'âme, à la manière de 
Xénophon, que, dans le Banquet il serait permis d'entrevoir à l'aide de la distinction: être («τω οντι») excellent 
et le paraître sans l'être («τω δοκεΐν»). Cette distinction à son tour met en relief la différence entre 
l'enseignement socratique et celui-là des sophistes qui, tout comme des «αγαθοί μαστρωποί», ne visent qu'à 
rendre leurs élèves aussi agréables que possible à la cité225. 

Résumons-nous: Arétè ne se reconnaît pas dans la personne du sophiste de Kéos. 

215. Mém., 4.6.15. 
216. Sur la dialectique double du Socrate de Xénophon, Strauss, Xénophon, 172-173. 
217. Cynégétique, 13.1-7. 
218. Mém., 4.6.1. 
219. Mém., 1.1.16; 4.8.4; cf. ibidem, 1.11-13 et 4.7.2-8. Voir aussi Platon, Timée, 59c5-d2. 
220. Mém., 4.4.7-8. Cf. Platon, Euthyphron, 76d5; Phèdre, 263a2-b!. 
221. Mém., 1.1.2-9; ibidem, 1. 3.1-2; Cyropédie, 1.6.46. 
222. Mém., 4.8.1 et 1.1.4; Apologie, 12. 
223. Mém., 4.1.3-4. 
224. Mém., 1.2.3: «Αρετής ποιήσας επιθυμεΐν και ελπίδας παράσχων, αν εαυτών έπιμελώνται, καλούς κάγαθυύς εσεσθαι

καίτοι γε υύδεπώπυτε νπέσχετο διδάσκαλος είναι τούτου, αλλά τω φανερός είναι τοιούτος ών ελπίζειν εποίει τους 
συνδιατρίβοντας έαυτω μιμούμενους εκείνον τοιούτους γενήσεσθαι». Cf. aussi Apologie 3: «Ου γαρ δοκώ σοι 
άπολογεΐσθαι μελετών διαβεβιωκέναι;». Enfin, Cyropédie, 8.1.39. 

225. Banquet, 4.57-62 et 8.41-43; Mém., 1.7.4-5. 
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Par ailleurs, la célèbre scholie aux Nuées d'Aristophane226, grâce à laquelle on apprend que finalement 
Héraclès choisit la gloire à la débauche, et la mention dans le Banquet de Platon227 ne nous permettent pas 
d'attribuer Y Apologue à Xénophon. En plus, avant de commencer à parler, Socrate atteste qu'il s'agit d'un 
discours que Prodicos a prononcé plusieurs fois devant le public228. Toutefois, son contenu nous échappe à 
jamais. La seule chose que l'on peut affirmer est la façon dont le Socrate de Xénophon a reçu et transmis par 
l'écriture de son admirateur Yepideixis rhétorique du sophiste riche et réputé. 

Vana NICOLAÏDOU-KYRIANIDOU 
Corfou 

226. Scholie aux Nuées d'Aristophane 361, accessible dans Diels / Kranz, II, 312 =Untersteiner, Solisti, 176-178. 
227. Platon, Banquet, 177b2.4. Sur le choix final d'Héraclès lire aussi M. Détienne, Héraclès, héros pythagoricien, Revue de l'histoire 

des religions 79, 1960, 19-53. 
228. Mém., 2.1.21. 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΟΤΙΒΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ 
ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟ 

Στη Βάνα και το Σταύρο Περεντίδη 
άνευ φιλίας ουδείς αν ελοιτο ζην έχων τα λοιπά αγαθά 

[Θεμίστιος, 22. 265a] 

ZUSAMMENFASSUNG: Diese Allegorie, die Xenophon in seinen Memorabilien (2.1.21-34) wiedergegeben hat und von der sich 
vorher keine Spuren finden, hat offenbar Prodikos erfunden. D.h., wie W. Nestle zutreffend bemerkte, daß die Leistung des Prodikos 
sich auf die Erfindung des "Herakles am Scheideweg" beschränkte; ihm lieferte Hesiod die zwei Wege (figa 287-292), Simonides die 
Personifikation der 'Αρετή (37 D.=74 P.) und Sophokles (Κρίσις, frg. 361 Radt) das Gegenbild in der 'Αφροδίτη, an deren Stelle er 
dann die Κακία setzte. Das prodikeische Bild des Herakles am Scheideweg hat vor allem bei Rhetoren der ersten nachchristlichen Zeit 
weitergelebt. Auch sonst finden sich mancherlei Varianten der Geschichte. Seit dem 1. Jh. n. Chr. erscheint die Vorstellung von dem 
Scheideweg als ein abstraktes Schema, d.h. als der Buchstabe Y (littera Pythagorae). Aus dieser Zeit besitzen wir auch ein bildliches 
Zeugnis aus Philadelphia in Westphrygien für die geheimnisvolle Bedeutung des Y. Schließlich ist es bemerkenswert, daß das Bild des 
Weges in Beziehung auch zu poetologischen Themen stehen kann. Das Symbol des Weges in der Apologetik des Dichtens war schon 
vor Kallimachos (Telchinenprolog, Aetia frg. 1.25-28., Ep. 28 Pf.) bekannt (Pindar, Paean 7b 11) und es ist nach ihm von 
lateinischen Dichtern (s. Properz, 3.1.14, 3.1.18, 3.2.26) verwendet worden. 

Ι. Από τη συγγραφική δραστηριότητα του Προδίκου του Κείου μαρτυρούνται, ως γνωστόν, μόνο τρεις 
τίτλοι: Περί φύσεως, Περί φύσεως ανθρώπου, και ΤΩραι, για το περιεχόμενο των οποίων δεν γνωρίζουμε πολλά 
πράγματα. Η αλληγορία του Προδίκου για τον Ηρακλή είναι ενταγμένη σταΆπομνημονεύματα του 
Ξενοφώντα1 σε μια συζήτηση του Σωκράτη με τον Αρίστιππο από την Κυρήνη. Ήδη από την αρχή του πρώτου 
κεφαλαίου του 2ου Βιβλίου των Απομνημονευμάτων 2, αντικρούοντας ο Σωκράτης τον άκρατο ηδονισμό του 
Κυρηναίου φιλοσόφου τονίζει ότι η αρετή επιτυγχάνεται μέσω της εγκράτειας. Προς επίρρωση αυτής της 
αντίληψης αναφέρεται στους γνωστούς στίχους του Ησιόδου3, σε ένα απόσπασμα του Επιχάρμου (frg. 287 
Kaibel) και τέλος στην αλληγορία του Προδίκου4. 

Συντομογραφίες : 
Galinsky = G.K. Galinsky, The Heracles theme. The adaptation of the hero in literature from Homer to the twentieth century,
Oxford 1972. 
Panofsky = E. Panofsky, Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst, Leipzig-Berlin 1930. 
Snell = B. Snell, Το σύμβολο του δρόμου, στο έργο του: Η ανακάλυψη του πνεύματος, μτφρ. Δ. Ιακώβ, Αθήνα 1981. 

1. Ξενοφών, Απομνημονεύματα 2.1.21-34, απ' όπου και στους Η. Diels - T.W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, II, 
Berlin 19526, 84, B2. Επίσης και Μ. Untersteiner, I sophisti. Testimonianze e frammenti, II, Firenze 19612, 176-188. Τέλος 
και N.M. Σκουτερόπουλος, Η αρχαία σοφιστική. Τα σωζόμενα αποσπάσματα, Αθήνα 1991, 310-320. 

2. 2.1.1-20. 
3. νΕργα και Ήμέραι, 287-292. 
4. Ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο του Β' Βιβλίου των Απομνημονευμάτων τον Ξενοφώντα ανήκει, όπως έχει δείξει ο Η. 

Erbse, Die Architektonik im Aufbau von Xenophons Memorabilien, Hermes 89, 1961,257-287, εδώ 273-274, στη θεματική 
του 1.4.1., στο πώς δηλαδή αντιλαμβανόταν ο Σωκράτης βελτίους ποιεϊν τους συνόντας. Πρβλ. σχετικά W. Nestle, 
Xenophon und die Sophistik, Philologus 94, 1941, 31-50 και Ο. Gigon, Kommentar zum zweiten Buch von Xenophons 
Memorabilien, Basel 1956 (= Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, Heft 7), 58-84. 
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Ήδη από τους αρχαίους σχολιαστές μας παραδίδεται ότι η αλληγορία5 αυτή για τον Ηρακλή ανήκει 
στο ενδιαφέρον σύγγραμμα του Προδίκου Ώραί. Πρόκειται για το μοναδικό βιβλίο του Κείου σοφιστή για την 
ύπαρξη του οποίου έχουμε ασφαλείς ειδήσεις από την αρχαιότητα. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τί σήμαινε ο 
τίτλος του, ενώ για το περιεχόμενο του μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε6. Τα ζητήματα αυτά έχει 
πραγματευθεί συστηματικά ο W. Nestle σε ένα θεμελιώδες για την έρευνα του Προδίκου άρθρο του το 19367. 
Ως προς τον τίτλο, πρώτα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του J. Alpers8, την οποία ασπάσθηκε και ο Nestle, 
ότι οι Ώραι βρίσκονται σε στενή σχέση με μια τοπική λατρεία της Κέας, δηλαδή με τη λατρεία του Αρισταίου, ο 
οποίος λατρευόταν στην Κέα μαζί με τις Ώρες που τον ανέθρεψαν9. Τις θεές λοιπόν αυτές της ευφορίας, που 
σχετίζονταν με το νησί του την Κέα, είχε κατά νου ο Πρόδικος, όταν επέλεγε τον τίτλο για το σύγγραμμα του 
και κυρίως, επειδή η γεωργία, ως θεμέλιο του ανθρώπινου πολιτισμού, έπαιζε σημαντικό ρόλο μέσα στο έργο 
του10. 

Ας έλθουμε τώρα στο θέμα του περιεχομένου των Ωρών και ειδικότερα στο ερώτημα της ένταξης της 
αλληγορίας του Ηρακλή στο κείμενο. Ο Nestle, στηριζόμενος σε διάφορες μαρτυρίες11, προσπαθεί να 
ανασυνθέσει τα τρία-όπως υποθέτει- μέρη του βιβλίου που είναι τα ακόλουθα: α) εγκώμιο της γεωργίας, β) η 
στενά συνδεδεμένη με αυτό θεωρία του σοφιστή για την αρχή της θρησκείας, και γ) ο μύθος του Ηρακλή. 

Το πρόβλημα, βέβαια, που ανακύπτει είναι το πώς ο Πρόδικος συνέδεσε την αλληγορία του Ηρακλή με 
τον έπαινο της γεωργίας. Αξίζει να δούμε από κοντά την απάντηση που δίνει στο ερώτημα ο ίδιος ο Nestle12. 
Ο τελευταίος επισημαίνει ότι το πέρασμα από το εγκώμιο της γεωργίας στον Ηρακλή, ο Πρόδικος το στήριξε 
μάλλον στους πόνους που απαιτούνται για την καλλιέργεια της γης13. Ο Ξενοφών που μας παραδίδει την 
αλληγορία, παραθέτει αμέσως πριν από το μύθο εκτός από ένα απόσπασμα του Επιχάρμου (frg. 287 Kaibel) 
τους γνωστούς στίχους του Ησιόδου για τους δρόμους που οδηγούν στην αρετή και την κακία (Έργα και 
Ήμέραι 287 κ.ε.) και κυρίως το στ. 289: της δ" αρετής ιδρώτα θεοί προπάροιθεν εθηκαν. Σύμφωνα και με τον 
Πλάτωνα14, πρέπει να υποθέσουμε ότι τους στίχους του Ησιόδου είτε τους παρέθετε και ο Πρόδικος, είτε 
τουλάχιστον τους είχε παραφράσει15. 

Ας θυμηθούμε εν συντομία την αφήγηση. Ο Ηρακλής, όταν γίνεται έφηβος16, έρχεται να αντιμετωπίσει 
το δίλημμα: όποτέραν των οδών τράπηταί, το δρόμο της αρετής ή εκείνον της κακίας. Τότε εμφανίζονται δύο 

5. Για τη χρήση γενικά της αλληγορίας στην αρχαία και μεσαιωνική γραμματεία βλ. J. Whitman, Allegory: The dynamics of an 
ancient and medieval technique, Cambridge, MA 1987· ανάλυση της προδίκειας αλληγορίας στις σσ. 22-25. 

6. Σε ένα αρχαίο σχόλιο στο στ. 361 των Νεφελών του Αριστοφάνη διαβάζουμε: φέρεται δέ και Προδίκου βιβλίον 
έπιγραφόμενον Ώραι, εν ω πεποίηκε τον Ήρακλέα τη Αρετή και τη Κακία σνντυγχάνοντα και καλούσης έκατέρας έπί 
τά ήθη τά αυτής. Η αναφορά αυτή στις "Ωρες του Προδίκου ανασκευάζει την ακραία άποψη που υποστηρίχθηκε 
παλαιότερα ότι η αλληγορία του Ηρακλή δεν ανήκε στο έργο αυτό του Κείου σοφιστή (πρβλ. σχετικά Κ. Joël, Der echte 
und der xenoph ontische Sokrates II. 1, Berlin 1901, 125-560). Το πόσο πιστά ακολούθησε ο Ξενοφών το πρωτότυπο έχει 
απασχολήσει παλαιότερα την έρευνα. Αλλοι θεωρούν την επίδειξη αυθεντική, οι περισσότεροι όμως υποστηρίζουν πως 
το ύφος είναι ξενοφώντειο (βλ. και Απυμνημον. 2.1.34). Για το ενδιαφέρον ζήτημα αυτό βλ. τη θέση του L. Spengel, στο 
βιβλίο του Η. Gomperz, Sophistik und Rhetorik, Leipzig-Berlin 1912 = Darmstadt 1965, 101, σημ. 225α καθώς και τα 
σχετικά σχόλια του Μ. Untersteiner, Sofisti (supra σημ. 1), 175, σημ. 1. 

7. W. Nestle, Die Hören des Prodikos, τελευταία έκδοση στο Sophistik, C.J. Classen (ed.), Darmstadt 1976, 425-451 (πρώτη 
δημοσίευση HermeslX, 1936, 151-170). 

8. J. Alpers, Hercules in bivio, Göttingen 1912, 13 κ. ε. 
9. Πρβλ. σχετικά και το αντίστοιχο για τον Αρισταίο λ. στο Ρ. Grimal, Λεξικό της ελληνικής και ρωμαϊκής μυθολογίας, 

επιμέλεια ελλην. έκδοσης Β. Ατσαλος, Θεσσαλονίκη 1991, 107-108. 
10. Σύμφωνα με τους W. Schmidt - Ο. Stählin, Geschichte der griechischen Literaturl, 3, München 1940, 44, το Έγκώμιον 

'Ηρακλέους (βλ. Πλάτων, Συμπόσιον 177b) θα ταίριαζε στο έργο του Πρόδικου με τίτλο ΤΩραι, εφόσον μ'αυτόν θα 
εννοούνταν οι τρεις ησιόδειες Ώρες (Θεογονία 901-902), δηλαδή η Ευνομία, η Δίκη και η Ειρήνη και θα 
περιλαμβάνονταν πραγματείες για την αρετή των ανθρώπων που σχετίζονται μ'αυτές. 

11. W. Nestle, Die Hören (supra σημ. 7), 427-428. 
12. Ibidem, 443. 
13. Βλ. και J.-P. Vernant, Εργασία και φύση, Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα, Μέρος Β', μτφρ. Στ. Γεωργούδη, Αθήνα 

19892, 25-51. 
14. Πλάτων, Πρωταγόρας 340 d: Και ίσως αν φαίη Πρόδικος όδε και άλλοι πολλοί, καθ" Ήσίοδον, γενέσθαι μεν αγαθόν 

χαλεπόν είναι- της γαρ αρετής τους θεούς ίδρωτα θεΐναι- όταν δέ τις αυτής εις άκρον ϊκηται, ρηϊδίην δήπειτα πέλειν, 
χαλεπήν περ έοϋσαν, έκτήσθαι. 

15. Βλ. Ξενοφών, Απομνημονεύματα2Λ.28: έθιστέον τό σώμα και γυμναστέον πόνοις και ίδρώτι. Αν λάβουμε υπόψη μας 
και το προαναφερθέν σχόλιο στο στ. 361 των Νεφελών (supra σημ. 6), σύμφωνα με το οποίο ο Ηρακλής στον Πρόδικο 
προσκλΐναι τη Αρετή τον Ήρακλέα και τους εκείνης ίδρωτας προκρΐναι των πρόσκαιρων τής κακίας ηδονών, τότε το 
χωρίο στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα αποτελεί ένα ακόμη τεκμήριο για την ορθή απόδοση της ξενοφώντειας επίδειξης 
στις Ώρες του Πρόδικου. 

16. Για το θέμα του εφήβου Ηρακλή στο κατώφλι της ελεύθερης απόφασης βλ. Ν. Loreaux, Les expériences de Tirésias. Le 
féminin et l'homme grec, Paris 1989, 148 και 170. 
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γυναίκες και κατευθύνονται προς αυτόν: την μεν Αρετή περιγράφει ο Πρόδικος ώς ευπρεπή τε ίδεΐν και 
ελευθέρων φύσει, κεκοσμημένην το μεν χρώμα καθαρειότητι, τα δέ όμματα αίδοΐ, το δέ σχήμα σωφροσύνη, 
έσθήτι δέ λευκή. Την άλλη, απεναντίας, που οι φίλοι της την αποκαλούν Ευδαιμονία και οι εχθροί της Κακία, 
ως τεβραμμένην μέν εις πολυσαρκίαν τε και άπαλότητα, κεκαλλωπισμένην δέ το μέν χρώμα ώστε λευκοτέραν 
τε και έρυθροτέραν τοϋ όντος δοκείν φαίνεσθαι, το δέ σχήμα ώστε δοκεΐν όρθοτέραν της φύσεως είναι, τά δέ 
όμματα εχειν άναπεπταμένα11. Και οι δύο τους προσπαθούν να πείσουν τον Ηρακλή πως οι μορφές ζωής που 
η καθεμιά υποστηρίζει ορίζουν το περιεχόμενο του ευδαίμονος βίου. 

Στον προτρεπτικό της λόγο η Κακία υπόσχεται στον Ηρακλή ότι η ήδίστη και ρψστη οδός (2.1.23) θα 
τον οδηγήσει στην εύδαιμονίαν(2Λ. 29), σύμφωνα και με το αξίωμα του Αρίστιππου18. Η Αρετή κατηγορεί την 
Κακία για απάτη και ισχυρίζεται ότι μόνο η ίδια μπορεί να οδηγήσει στην πραγματική ευδαιμονία και 
υπόσχεται: τά όντα διηγήσομαι μετ' αληθείας (2.1. 27). Τα πραγματικά αγαθά είναι εκείνα που επιλέγει ο 
καλός κάγαθόςκαι δεν μπορούν να επιτευχθούν παρά συν πόνοις και ίδρώτι (2.1. 28). Μετά την σκωπτική 
αντίρρηση της Κακίας (2.1. 29), η Αρετή απευθύνεται ευθέως προς αυτήν και παρουσιάζει τις ηδονές του 
φιλοσώματου τρυφηλού βίου ως απατηλές, επιχειρηματολογώντας υπέρ της εγκράτειας. Η αλληγορία κλείνει 
με μια επιμελημένη σύγκριση των δύο τρόπων ζωής (2.1. 31-33)19. 

Π. Βάσεις της αφήγησης αυτής του Προδίκου αποτελούν παλαιότερες γνωστές και ενίοτε διακεκριμένες 
μεταξύ τους αντιλήψεις. Τρία είναι, μάλιστα, τα κυρίαρχα μοτίβα αυτής της αλληγορίας, όπως διαπιστώνει 
και ο E. Panofsky20, σε μια μονογραφία του για το σύμβολο του δίστρατου στην κλασική λογοτεχνία και τέχνη. 

Το πρώτο είναι το γενικώς ανεγνωρισμένο ηθικό αξίωμα, ότι η Αρετή απαιτεί κόπο και στερήσεις21, 
ενώ ο δρόμος προς την Κακία είναι εύκολος και ηδύς. Το δεύτερο μοτίβο είναι το ευρύτατα διαδεδομένο θέμα 
της σύγκρισης-συσχέτισης του ανθρώπινου βίου με δύο δρόμους, θέμα που συναντάμε σε πολλές λογοτεχνίες, 
αλλά ακόμη και στα παραμύθια. Ο ένας, δηλαδή, δρόμος οδηγεί στο καλό, ο άλλος στο κακό, όπως γίνεται 
φανερό και από γνωστά θρησκευτικά αξιώματα για το δρόμο του φωτός και το δρόμο του σκότους, το δρόμο 
του ουρανού και εκείνον της κολάσεως, το στενό δρόμο της ζωής και τον ευρύχωρο της απώλειας22. Στο μοτίβο 
αυτό ανήκει, βέβαια, και η μυστικιστική ερμηνεία του αλφαβήτου από τους ψευδο-Πυθαγορείους φιλοσόφους, 
κυρίως με τη χρήση του γράμματος Υ. Αναφερόμαστε εδώ στη littera Pythagorae, ή γράμμα φιλόσοφον, θέμα 
που θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια23. 

Το τρίτο μοτίβο, πάντοτε κατά τον Panofsky, είναι εκείνη η γνήσια ελληνική έντεχνη μορφή λόγου που 
θα ονομάζαμε σύγκριση: Πρόκειται για τον παραδειγματικό αγώνα λόγων μεταξύ δύο αντιπάλων, όπως 
συμβαίνει, π.χ., στους Βατράχους του Αριστοφάνη μεταξύ Αισχύλου και Ευριπίδη ή στις Νεφέλες μεταξύ 
Δικαίου και Αδίκου Αόγου24. Σε αυτό το είδος των προσωποποιημένων ομιλητών ανήκουν και οι δύο 
γυναικείες μορφές της ξενοφώντειας-προδίκειας αλληγορίας. Η Αρετή και η Κακία απευθύνονται στο νεαρό 
Ηρακλή, η κάθε μία ξεχωριστά, με αυτοτελείς λόγους. Ένα άμεσα παράλληλο μοτίβο βρίσκουμε και στην επί 
σκηνής φιλονικεία μεταξύ της ηδυπαθούς και καλλωπισμένης Αφροδίτης και της ευπρεπούς και ενάρετης 
Αθηνάς στο σατυρικό δράμα του Σοφοκλή Κρίσις (frg. 361 Radt), όπως μας πληροφορεί ο Αθηναίος25. Η 

17. Ξενοφών, Απομνημονεύματα 2.1.23. 
18. Ξενοφών, Απομνημονεύματα 2.1.9: εμαυτόν γε μέντοι τάττω εις τουςβουλομένους η ράστά τε και ήοιστα βιυτεύειν. 
19. Πρβλ. Η. Breitenbach, Xenophon von Athen, Stuttgart 1966, 1795-1797, (ανάτυπο από την RE IX Α2, 1567-2052), με 

εκτενή βιβλιογραφία, καθώς και τη σχετική διό. διατριβή της S. Woodford, Exemplum Virtutis: A study of Herakies in 
Athens in the secondhalt of the fifth century B.C., Columbia 1966, 116-130. 

20. Panofsky, 43-45. 
21. Την έννοια της προσπάθειας και της φιλοπονίας βρίσκουμε σε περίοπτη θέση, όπως παρατηρεί και η J. de Romilly, όχι 

μόνο στον Πρόδικο αλλά και στο σοφιστικό κείμενο που αναφέρεται ως Ανώνυμος του Ιαμβλίχου (βλ. Ιάμβλιχος, 
Προτρεπτικός, 20). Επίσης και στον Αντιφώντα διαβάζουμε ότι τα βραβεία και οι τιμές υποχρεώνουν σε μεγάλους 
κόπους και ιδρώτες (DK 87 Β49). Εύστοχα σημειώνει επίσης η Romilly: ... δε γίνεται να ξεχάσουμε ότι δύο συγγραφείς 
που μαθήτεψαν στους σοφιστές, ο Θουκυδίδης και ο Ευριπίδης, παρουσίασαν και οι δύο την επιτυχία της Αθήνας (ή 
την επιτυχία γενικά) ως αποτέλεσμα δοκιμασιών και προσπάθειας. Βλ. J. de Romilly, Οι μεγάλοι σοφιστές στην Αθήνα 
του Περικλή, μτφρ. Φ.Ι. Κακριδής, Αθήνα 1994, 294-95. 

22. Πρβλ. Ματθ. 7.13-14 και Αουκ. 13.24. 
23. Πρβλ. J. Alpers, Hercules (supra σημ. 8), 60 κε.· Α. Brinkmann, Ein Denkmal des Neupythagoreismus, RhM61, 1911, 616-625, 

όπως και F. Dornseiff, Das Aiphabet in Mystik und Magie, Leipzig 19252. Στην ερμηνεία του αλφαβήτου από τους 
Πυθαγορείους αναφέρεται και ο Αριστοτέλης, Μετ. Ν 6.1092b 26 (= DK 58 Β 27). Πρβλ. τέλος και Isidorus, Etymologiae
I. 3.7 (Lindsay), όπου παραθέτει τους συναφείς στίχους από τον Persius, Sat. 3. 56-57: Et tibi quae Samios diduxit littera 
ramos, / surgentem dextro monstravit limite callem. 

24. Πρβλ. σχετικά και H.D. Rankin, Sophists, Socratics and cynics, London-Canbera 1983,49, ο οποίος εύστοχα παρατηρεί εδώ 
ότι the antithetical convention between Arete and Kakia contains commonplaces of rhetoric and dialectic, developments of the 
kind of opposed statements on one point that we see briefly set forth in the fifth-century-BC treatise Dissoi Los,oi. 

25. Αθηναίος, 15. 687. 
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ιδιαίτερη προσφορά του Προδίκου έγκειται στο γεγονός ότι στην αλληγορία του Ηρακλή συνενώνει τα τρία αυτά 
μοτίβα26. 

Η πραγματοποίηση αυτής της φιλονικείας, βέβαια, ήταν δυνατή στο μύθο του Προδίκου, υπό την 
προϋπόθεση μόνο ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν κοντά στον Ηρακλή, μια και του προτείνουν να ακολουθήσει 
το δικό τους δρόμο, στον οποίο οι ίδιες θα τον οδηγήσουν. Όταν όμως η Αρετή απευθυνόμενη στον Ηρακλή 
λέγει: ει την προς εμε όδον τράποιο2Ί, υποδηλώνεται πως δεν είναι πια η οδηγός, αλλά πως η ίδια αποτελεί 
και το τέλος του δρόμου, επομένως βρίσκεται στο τέρμα του μονοπατιού. Αυτή η αντίφαση, όπως ορθώς 
διαπιστώνει και ο Panofsky28, εξηγείται αν ανακαλέσουμε στο νου μας τους περίφημους στίχους του 
Ησιόδου, Έργα και Ήμέραι 287 κ.ε. Ενώ ο Πρόδικος παρουσιάζει την Αρετή και την Κακία να βρίσκονται μαζί 
ταυτόχρονα σε ένα βήμα, όπου θα εκφωνήσουν τους μακρείς αντιθετικούς λόγους τους, στον Ησίοδο δεν 
τοποθετούνται σε ένα τρίτο, κοινό τόπο, αλλά η κάθε μια βρίσκεται στην περιοχή της και αναγνωρίζουμε την 
ύπαρξη τους από τη φύση της κατοικίας τους, η οποία κάνει στους ανθρώπους την πρόσβαση προς τα εκεί 
αντιστοίχως δύσκολη ή εύκολη. 

τήν μέν τοι κακότητα και ίλαδον εστίν έλέσθαι 
ρηιδίως· λείη μέν οδός, μάλα ο1 εγγύθι ναίεν 
της δ' αρετής ίδρωτα θεοί προπάροιθεν εθηκαν 
αθάνατοι- μακρός δέ και όρθιος οϊμος ες αυτήν 
και τρηχνς το πρώτον επήν ό' εις άκρον ΐκηται, 
ρηιδίη δή έπειτα πέλει, χαλεπή περ εονσα . 

(Ησίοδος, "Εργα και Ήμέραι, 287-292) 

Φαίνεται, λοιπόν, πως ο Ξενοφών δεν μπόρεσε να μείνει μακριά από μια ασυνείδητη σύνθεση των δύο 
αυτών μοτίβων. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να σκεφθούμε και τα εξής: Εφόσον ο βίος είναι το σύνολο 
των πράξεων οι οποίες τον νοηματοδοτούν προκειμένου να μπορεί αυτός να αξιολογηθεί, είναι λογικό ότι το 
ζην κατ' άρετήνηαι το ζην καθ' ήδονήναεν μπορεί να εξεικονισθεί παρά μέσα από αυτήν την ασάφεια: η 
παρουσία της Αρετής και της Κακίας τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του δρόμου. Μερικοί πάλι 
μεταγενέστεροι συγγραφείς φαντάζονται τις δύο αυτές γυναικείες μορφές να κατεβαίνουν από τους τόπους 
κατοικίας τους για να συναντηθούν με τον Ηρακλή στο σταυροδρόμι29. Αντιθέτως, οι ρήτορες της Δεύτερης 
Σοφιστικής που χρησιμοποιούν αυτήν την αλληγορία, τοποθετούν τις μεν γυναικείες μορφές στους τόπους 
κατοικίας τους, τον δε Ηρακλή σε ένα τέτοιο σημείο, από όπου θα μπορεί να έχει εποπτεία όλου του χώρου με 
τους δύο λόφους, στην κορυφή των οποίων βρίσκονται η Αρετή και η Κακία30. 

III. Η βασική ιδέα της αλληγορίας του Προδίκου, δηλαδή η εκλογή ανάμεσα στους δύο δρόμους του καλού 
και του κακού, απαντά στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία-όπως προαναφέραμε-σε συγγραφείς προγενέστερους 
του Κείου σοφιστή31. Όμως, η παραλλαγή που μας σώζεται υπό το όνομα του Προδίκου, και που θέτει ειδικά 
τον Ηρακλή μπροστά στο δίλημμα, φαίνεται να είναι η αρχαιότερη γνωστή στην ελληνική τέχνη και λογοτεχνία, 
ακόμη και αν μαρτυρούνται προγενέστερα έργα τέχνης στους Ετρούσκους32. Υπό την εκδοχή αυτή, μάλιστα, θα 
εμφανισθεί ο εν λόγω μύθος για τον ήρωα και στην κυνική και τη στωική γραμματεία, με αποτέλεσμα οι 

26. Βλ. Panofsky, 45. Για τη χρήση από τον Πρόδικο παραδοσιακών μοτίβων άλλων γνωστών μύθων βλ. και το πρόσφατο, 
ενδιαφέρον άρθρο της Μ. Kuntz, The Prodikean "choise of Herakles". A reshaping of myth, C/89.2, 1994, 163-181, όπου 
προσπαθεί να αποδείξει πως ο σοφιστής είχε στη διάθεση του έναν αριθμό μοντέλων από τη μυθολογία και τη 
λογοτεχνική παράδοση, τα οποία χρησιμοποίησε ως βάση για τη σύνθεση αυτής της αλληγορίας. Η παραδειγματική 
αυτή χρήση του μύθου ήταν ασφαλώς, όπως υποστηρίζει, αρκετά οικεία στο κοινό του ήδη από την ποίηση του Ομήρου 
(Οδυσσέας), αλλά και από τη σύγχρονη του ποίηση, π.χ. την τραγωδία. 

27. "Απομνημονεύματα 2.1.27. Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει, κατά τη γνώμη μου, και μια παρόμοια ηροδότεια έκφραση 
από τη γνωστή νουβέλα του Γύγη (Ηρόδοτος 1.11): νϋν τοι δνών οδών παρεουσέων, Γύγη, δίδωμι αίρεαιν, όκοτέρην 
βούλεαι τραπέσθαι. 

28. Panofsky, 45-47. 
29. Πρβλ. Μάξιμος Τύριος, Διαλέξεις, 14.1 (Hobein). Επίσης, Ιουστίνος Μάρτυς, "Απολογία 2. 11 
30. Πρβλ. εδώ το κείμενο ενός ανώνυμου ρήτορα που εκδίδει ο Η. Rabe, Aus Rhetoren-Hss, RhM 64, 1909,539-590, εδώ 581, 

καθώς επίσης και τους λόγους του Δίωνος Χρυσοστόμου, Αόγος 1.66-84 (Περί βασιλείας) και του Θεμίστιου, Λόγος 
22.280a (339 Dind.) (Περί φιλίας). Στους δύο τελευταίους η αλληγορική περιγραφή του τοπίου εισέρχεται σε 
λεπτομέρειες και οι μορφές της Αρετής και της Κακίας ή Ηδονής αντικαθίστανται από άλλες προσωποποιήσεις. 

31. Για το μοτίβο του δρόμου γενικά βλ. Ο. Becker, Das Bild des Weges und verwandte Vorstellungen im frühgriechischen Denken 
Berlin 1937. 

32. Βλ. σχετ. Ch. Picard, Nouvelles remarques sur Γ Apologue dit de Prodicos: Héraclès entre le Vice et la Vertu, RA 42, 1953, 10-41. 
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ισχυρισμοί πως το σύγγραμμα 7Ωραι προετοίμασε τις πραγματείες του Αντισθένη για τον Ηρακλή, να 
φαίνονται όλοι βάσιμοι33. 

Ο Bruno Snell σ'ένα βασικό για το θέμα μας άρθρο του34, εξετάζει την ιστορία της χρησιμοποίησης του 
συμβόλου του δρόμου, ξεκινώντας ήδη από τον Όμηρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει π.χ. η χρήση του μονοπατιού 
του ποιητή στην 'Οδύσσεια, με το οποίο εννοείται η ίδια η ποίηση, ο δρόμος του ποιητή ή και εκείνος του 
τραγουδιού35. Σύμφωνα με τον Snell36, εκείνος που προσδίδει στην εικόνα του δρόμου φήμη και δραστική 
αποτελεσματικότητα είναι ο Ησίοδος37, ο οποίος διαχωρίζει δύο δρόμους: η λείη οδός είναι προσπελάσιμη και 
οδηγεί στην κακία, ενώ ο οΐμος που οδηγεί στην αρετή είναι μακρός, όρθιος και τρηχύς38. Το σύμβολο του 
δρόμου δανείζεται από τον Ησίοδο ο Τυρταίος και τονίζει την προσπάθεια του πολεμιστή για να φτάσει στην 
κορυφή της αρετής39. 

Ο πρώτος που προσωποποιεί την Αρετή είναι ο Σιμωνίδης ο Κείος, διατυπώνοντας και αυτός την 
άποψη ότι η πρόσβαση σε αυτήν δεν είναι εύκολη, αλλά απαιτεί πολύ μόχθο40. 

"Εστί τις λόγος 
τάν "Αρετάν ναίειν δυσαμβάτοισ'' επί πέτραις 
|νί>ν δέ μιν θοαν | χώρον άγνόν αμφέπειν 
ουδέ πάντων βλεφάροισι θνατών 
εσοπτος, ώι μη δακέθνμος Ίδρώς 
ενδοθεν μόληι 
ΐκηι τ" ες άκρον ανδρείας. 

Αργότερα συναντάμε την εικόνα του δρόμου και στον Παρμενίδη, ο οποίος αναφέρει για πρώτη φορά 
τους «δρόμους της έρευνας», εννοώντας βέβαια μια πνευματική δραστηριότητα αϊπερ οδοί μοϋναι διζήσιός είσι 
νοησαι41. 

Η κρίση του Πάρη-όπως παρουσιάζεται στο σχετικό σατυρικό δράμα Κρίσιςτον Σοφοκλή (361 Radt)
και η εκλογή του Ηρακλή στο δίστρατο θεωρήθηκαν παλαιότερα ως παραλλαγές ενός και του αυτού θέματος. 
Πρόκειται για το θέμα που, στην περίπτωση του Ηρακλή, αξιοποίησε προφανώς ο Πρόδικος, σύμφωνα και με 
τη μαρτυρία του Αθηναίου42. Ο Wilamowitz, μάλιστα, στη σχολιασμένη έκδοση του για τον Ηρακλή του 
Ευριπίδη υποστήριξε αυτή τη θεωρία εξάρτησης του ενός μοτίβου από το άλλο43. Όπως διηγείται ο 
Αθηναίος44, ο Σοφοκλής παρουσιάζει την Αφροδίτη ως ηδονική θεά μύρφ τε αλειφομένην και κατοπτρίζομένην 
(Ηδονή). Την Αθηνά, αντίθετα, εμφάνιζε ελαίω χριομένην και γνμναζομένην, ως προσωποποίηση δηλαδή της 
Φρονήσεως45. Αν, λοιπόν, μόνο οι δύο θεές προσπαθούσαν να πείσουν το νεαρό Τρωαδίτη, προκύπτει 

33. Βλ. N.M. Σκουτερόπουλος, Ή αρχαία σοφιστική (supra σημ. 1), 319. Πρβλ. και R. Höistad, Cynic hero and cynic king, 
Uppsala 1948, 22-50. Περισσότερα βλ. στην ειδική μελέτη για τον Ηρακλή: Galinsky, 101-125. 

34. Snell, 315-332. 
35. Βλ. λ.χ. θ 47, θ 480, χ 347. 
36. Snell, 316. 
37. Έργα και Ήμέραι, 287-292. 
38. Παράλληλα μοτίβα του ησιόδειου χωρίου παραθέτει ο West, βλ. M.L. West, Hesiod. Works and days, Oxford 1978, 229. 

Αναφέρεται εδώ σε παράλληλα χωρία που έχουν να κάνουν με το θέμα του πόνου ως προϋπόθεσης για την αρετή, όπως 
π.χ.: Θέογνις 1027-1028, Πιττακός (στον Σιμωνίδη 4 D. = 37 P.), Δημόκριτος, Gnom. 182, Ευριπίδης, Έρεχθεύς Frg. 54 
Austin (=364 Ν2), αλλά και σε χωρία για το μοτίβο του δρόμου, όπως π.χ.: Θέογνις 910-914, Πλάτων, Πολιτεία 328e 
Περισσότερα παράλληλα χωρία κυρίως από τη γραμματεία της ύστερης αρχαιότητας για το θέμα του πόνου ή για εκείνο 
των δύο δρόμων βρίσκουμε και στην ενδιαφέρουσα μελέτη του Α. Brikmann, Ein Denkmal (supra σημ. 23), 616-625. 

39. Τυρταίος, 12.43-44 West: ταύτης νϋν τις άνήρ αρετής εις άκρον ίκέσθαι /πειράσθω θυμώι μη μεθιείς πολέμου. Βλ. Snell, 
317. 

40. 37 D. = 74 Ρ. Βλ. σχετικά Α. Σκιάδας, Αρχαϊκός λυρισμός, 2, Αθήνα 1981, 405-408 και L. Woodbury, Simonides on 
Aretè, TAPhA 84, 1953, 135-163. 

41. DK 28 Β 2.2. Βλ. Snell, 318-323. Πρβλ. P.D. Mourelatos, The route ofParmenides, Yale 1970. 
42. Αθηναίος 510 c: εγώ δέ φημι και την τοϋ Πάριδος κρίσιν υπό των παλαιοτέρων πεποιήσθαι ηδονής προς άρετήν ούσαν 

σύγκρισιν προκριθείσης γοϋν της Αφροδίτης, αύτη <5' εστίν ή ηδονή, πάντα συνεταράχθη. καί μοι δοκεΐ και ό καλός 
ημών Ξενοφών τον περί τον Ήρακλέα καί την Αρετήν μϋθον εντεύθεν πεπλακέναι. 

43. U. von Wilamowitz-Moellendorff, Euripides. Herakles, 2, Berlin 1895 = Darmstadt 1959, 101-102. 
44. Αθηναίος, 15. 687c. Ο Σαλούστιος, επίσης, στο έργο του Περί θεών καί κόσμου 4.5, επισημαίνει για την αλληγορική 

αυτή ερμηνεία στον Αθηναίο ότι το μήλο στο μύθο της κρίσης του Πάρι αντιστοιχεί στο σύμπαν και ο ίδιος ο Πάρις 
στην κατ' αίσθησιν ζώσαν ψυχήν η οποία, τυφλή για τις υπόλοιπες δυνάμεις του κόσμου, βλέπει μόνο την Αφροδίτη, 
δηλ. μόνον τό κάλλος, βλ. και Panofsky, 60. Γενικότερα πρβλ. τη μελέτη του Κ. Reinhardt, Das Paris Uteil, Tradition und 
Geist, C. Becker (ed.), Göttingen 1960, 16-36, και του T.C.W. Stinton, Euripides and the judgement ofParis, London 1965,8. 

45. Πρβλ. εδώ και τον 5ο ύμνο του Καλλίμαχου, Εις Αουτρά της Παλλάδος, στ. 18-28. Στους στίχους αυτούς ο ποιητής 
περιγράφει τη συμπεριφορά της Αθηνάς σε σχέση με εκείνη της φιλάρεσκης Αφροδίτης στη διάρκεια της κρίσης του 
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—σύμφωνα με τον Snell— αυτόματα η ηθική διάζευξη: η εκλογή του καλού ή του κακού. Εδώ βέβαια ο Πάρις 
διαλέγει την ηδονή και όχι την αρετή, το σατυρικό, δηλαδή, δράμα προφανώς ειρωνεύεται την παραδοσιακή 
ηθική46. 

IV. Ο Πρόδικος, όμως, επιστρέφοντας στον Ησίοδο και δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στην αρετή, δεν 
είναι μόνο ο πρώτος που επινόησε αυτήν την αλληγορία, αλλά, σύμφωνα με τον Galinsky, είναι και ο 
συγγραφέας που καθιέρωσε αποφασιστικά τον Ηρακλή ως ένα intellectual ήρωα47. Ας σημειωθεί βέβαια ότι ως 
ηθικό ιδεώδες ο Ηρακλής παρουσιάζεται ήδη στον Πίνδαρο48. Εδώ βέβαια οι άθλοι και τα κατορθώματα του 
θεωρούνται από τον ποιητή ως εκπλήρωση του θείον νόμου και όχι ως αποτέλεσμα ηθικής απόφασης. Μια 
τέτοια αντίληψη δεν μπορούσε φυσικά να γίνει δεκτή από τους σοφιστές που έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στο 
ζήτημα της ελεύθερης επιλογής του ανθρώπου49, μειώνοντας το ρόλο της ανάγκης. 

Η επιρροή της αλληγορίας του Προδίκου γίνεται φανερή και στον 4ο αι. κυρίως στη Ρητορική. Ο 
Ισοκράτης, γνωστός και ως μαθητής του Προδίκου50, αντλεί αμέσως από την προδίκεια επίδειξη και 
αντιπαραθέτει την αρετών του Ηρακλή προς την κακία ν του Ταντάλου51. Στον 5ο μάλιστα λόγο του52 ο 
ρήτορας αναγνωρίζει πλήρως τον Ηρακλή ως υπόδειγμα καλοκαγαθίας- ο ήρωας δεν επαινείται πια για τη 
σωματική του δύναμη (ανδρεία) αλλά για το φρόνημα του (ψυχή)53. Την ίδια εποχή και ο ίδιος ο Αριστοτέλης, 
σε ένα διθύραμβο που συνέθεσε για το θάνατο του φίλου του Ερμία, εξύμνησε την Αρετή ως παρθένον, για το 
γένος των ανθρώπων πολύμοχθον, χάριν της οποίας και πόνους τλήναι μαλερούς άκάμαντας54. 

Η επιβίωση της προδίκειας αλληγορίας του Ηρακλή μαρτυρείται, όμως, και στους μεταγενέστερους 
συγγραφείς, με διάφορες παραλλαγές και συχνά για διαφορετικούς λόγους. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης π.χ. 
πρότεινε σαφώς στη θέση του Ηρακλή να εννοήσουμε το όνομα ενός Περσέα ή ενός Θησέα, αντικαθιστώντας 
την προδίκεια σκηνοποιΐα με μια άλλη παρόμοια θεατρική απόδοση55. Δεν είναι, βέβαια, μόνο η μορφή του 
Ηρακλή που εναλλάσσεται με άλλα μυθολογικά πρόσωπα· ενίοτε παρατηρούμε στις παραλλαγές της 
αλληγορίας ότι αντικαθίστανται και οι δύο γυναικείες μορφές από άλλες συναφείς πρόσωποιημένες έννοιες. 
Οι προδίκειες μορφές της Αρετής56 και της Κακίας-Ευδαιμονίας57, παίρνουν αργότερα τα ονόματα είτε της 
^Αρετής και της 'Ηδονής58 στον Μάξιμο Τύριο59, στον Ιουστίνο τον Μάρτυρα60, στον Διογένη Ααέρτιο61 και 

Πάρι. Σύμφωνα με τον Wilamowitz και ο Κυρηναίος ποιητής χρησιμοποίησε ως πηγή του εδώ το προαναφερθέν 
σατυρικό δράμα του Σοφοκλή Κρίσις. Βλ. U. von Wilamowitz-Moellendorff, Hellenistische Dichtung, 2, Berlin 1924, 16-17. 
Πρβλ. και τα αντίστοιχα σχόλια στην ερμηνευτική έκδοση του A.W. Bulloch, Callimachus. The fifth hymn, Cambridge 1985, 
κυρίως 131-132, που παρατηρεί, σε αντίθεση με προηγούμενους μελετητές, ότι ο Καλλίμαχος δεν επιχειρεί εδώ να 
παρουσιάσει την Αθηνά ως πολεμική, αρρενωπή θεά σε αντιδιαστολή με την κατεξοχήν ηδονική, θηλυκή Αφροδίτη, 
αλλά παραπέμποντας στο 18ο Ειδύλλιο του Θεόκριτου, ο ποιητής ταυτίζει έντεχνα την Αθηνά με την υπέροχη ομορφιά 
της Ελένης. 

46. Snell, 324-325. Στον Ιππόλυτο τον Ευριπίδη επίσης βρίσκονται συμβολικά δύο θεότητες αντιμέτωπες, η Αφροδίτη (το 
ερωτικό πάθος) και η Αρτεμις (σύμβολο αγνής ζωής), πρβλ. Snell, 326. 

47. Galinsky, 101. 
48. Ολυμπιόνικος, 9.30-39. Βλ. και το σχετικό κεφάλαιο στον Galinsky, 23-39. 
49. Βλ. Galinsky, 101-102, και τις ενδιαφέρουσες σχετικές παρατηρήσεις του Μ. Untersteiner, The sophists, Oxford 1954, 217, 

όπως και idem, I sofisti, 2, Milano 1967,23-29. 
50. DK 84 A 7. 
51. Ισοκράτης, Προς Δημόνικυν 50: Ζευς γαρ Ήρακλέα και Τάνταλυν γεννήσας, ώς οί μϋθοι λέγουοι και πάντες πιστεύυυσι, 

τον μεν δια την άρετήν άθάνατυν έπυίησε, τον δέ δια την κακίαν ταΐς μεγίσταις τιμωρίαις εκόλασεν. Βλ. και πάλι 
Galinsky, 103. 

52. Φίλιππος, 109. 
53. Πρβλ. επίσης Αριστοφάνης, Νεφέλαι 889-1104, κυρίως 1048-1052 καθώς και Ξενοφών, Συμπόσιον 8.29. Βλ. Galinsky, 

122, σημ. 5. 
54. Βλ. f'rg. 675 Rose3(= 625 R2). Ο ύμνος αυτός παραδίδεται από τον Διογένη Λαέρτιο, 5.1.7 και τον Αθηναίο, 15.696. Βλ. 

ειδικότερα U. von Wilamowitz-Moellenforff, Aristoteles und Athen, 2, Berlin 1893,405 κ. ε., και D.L. Page, Poetae melici 
Graeci, Oxford 1962, 444-445. 

55. Ιουλιανός, 7. 217a (Προς Ήράκλειον κυνικόν). Η εναλλαγή αυτή του Ηρακλή με άλλες μορφές φαίνεται ότι ήταν 
σπάνια στην αρχαιότητα. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί ο Silius Italicus (Punica 15. 18-128) που προσαρμόζει το μύθο 
στον πρωταγωνιστή του Σκιπίωνα, οποίος πρέπει να αποφασίσει μεταξύ της Virtus και της Voluptas. 

56. Προσωποποιήσεις της Αρετής συναντάμε τυχαία και σε επιγραμματοποιούς, όπως π.χ. στον Ασκληπιάδη, Π. Α. 7.145, ή 
τον Αγαθία, Π. Α. 9.653. Για περισσότερα βλ. το σχετικό λήμμα για την Αρετή στην RE II 1, 678 και στο LIMCII. 1,581. 

57. Πουθενά αλλού η Ευδαιμονία δεν έχει αυτήν τη μειωτική συνδήλωση· πρβλ., π.χ., τον Πίνακα του Κέβητος 17.3, 21.1, 
22.1, όπου η Ευδαιμονία συγκαταλέγεται μεταξύ των Αρετών. 

58. Πρβλ. και το αντίστοιχο λήμμα στο LIMCIV. 1,468 επόμ.. 
59. Μάξιμος Τύριος, 14.1. 
60. Ιουστίνος Μάρτυς, Απολογία 2.2. 
61. Διογένης Λαέρτιος, 2. 65. 
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στον Αθηναίο62, είτε της Βασιλείας -um της Τυραννίδος στον Δίωνα Χρυσόστομο63, είτε της Φιλίας και της 
Ύποκρίσεως στον Θεμίστιο64, είτε ακόμη της αληθινής Παιδείας και της Ψευδοπαιδείας στον γνωστό Πίνακα 
του Κέβητος του Θηβαίου65. Το βασικό περιεχόμενο των ονομάτων αυτών αντλείται άμεσα, καθώς είναι 
εμφανές, από τις έννοιες του ίδιου του σοφιστή. Σε αυτήν την ομάδα μπορούμε επίσης να εντάξουμε και τον 
Φιλόστρατο66, ο οποίος, μάλιστα, μας διέσωσε και την αρχαιότερη μαρτυρία αρχαίας εικαστικής παράστασης 
της αλληγορίας του Προδίκου67. 

Τέλος σχετικά με τη χρήση του χαρακτήρα της Κακίας ή Κακότητος κατά την ύστερη αρχαιότητα δεν 
θα έπρεπε να παραλείψουμε και τους χριστιανούς συγγραφείς. Αναφέρομαι π.χ. στον Ιουστίνο68, τον 
Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα69 και τον Μέγα Βασίλειο70. 

V. Το σύμβολο του δρόμου της προδίκειας αλληγορίας επιβίωσε, ωστόσο, και σε ένα απλό σχήμα που 
ήταν κοινότοπο. Από τον Ιο αιώνα μ.Χ., αναφέρει ο Snell, έβλεπαν στο γράμμα Υ την εικόνα τον δίστρατον 
και απέδωσαν στον αρχαίο φιλόσοφο Πυθαγόρα την εισαγωγή τον Υ ως σνμβόλον της εκλογής ανάμεσα στην 
Αρετή και την Κακία71. Από αυτήν την περίοδο, μάλιστα, διαθέτουμε και ένα εικαστικό τεκμήριο από την 
Φιλαδέλφεια της Δ. Φρυγίας σχετικά με τη μυστηριώδη ερμηνεία της littera Pythagorae72. Στο περίφημο αυτό 
ανάγλυφο, μεταξύ άλλων, παρατηρούμε στο κάτω μέρος την παράσταση δύο γυναικών, αριστερά της Ασωτίας 
και δεξιά της Αρετής, μπροστά από τις οποίες βρίσκεται ένα νεαρό αγόρι. Οι εικόνες αυτές έχουν, κατά τη 
γνώμη μου, προφανώς επηρεαστεί από την ξενοφώντεια αφήγηση της αλληγορίας του Προδίκου για τον 
Ηρακλή στο δίστρατο, χωρίς να αποκλείουμε και κάποια άλλη αρχαιότερη απεικόνιση της αλληγορίας που δεν 
μας έχει διασωθεί. Πράγματι ο μύθος αναφέρεται στην αρχαιότητα τόσο πολύ συχνά, πολλές φορές μάλιστα 
υπαινικτικά, ώστε εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι τελικά απετέλεσε ένα ουσιαστικά σταθερό στοιχείο της ηθικής 
παιδαγωγικής. 

Αυτό το σύμβολο (littera pythagorica vel philosophica) διασώθηκε μέχρι και το Μεσαίωνα, όπως 
αποδεικνύεται και από τον κώδικα ασμάτων του Cambridge73. Σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του για την παρουσία 
του Πυθαγόρα στα προαναφερθέντα Carmina Cantabrigiensia, ο W. Kranz σημειώνει πως και στα ποιήματα 
αυτά ευρετής του συμβόλου θεωρείται ο Σάμιος φιλόσοφος74. Μάλιστα, σύμφωνα και με τον W. Schultz75, η 
ιστορία της littera pythagorica μας παρέχει τη δυνατότητα να ρίξουμε φως σε ένα τμήμα της όλης πυθαγόρειας 
παράδοσης που παρέμενε σκοτεινό, δηλ. στην τυρρηνική επίδραση76. Η συνήθης σύνδεση μεταξύ του δρόμου 
και του δένδρου της ζωής που σχετίζεται κυρίως με το γράμμα Υ αλλά, κατά κάποιο τρόπο, και με την 
προδίκεια αλληγορία για τον Ηρακλή αποτελεί-πάντοτε σύμφωνα με τον Schultz-ένα νέο κρίκο που συνδέει 
τους Ετρούσκους της Ιταλίας με τους Λυδούς της Μ. Ασίας77. 

Σε αρχαιότερους χρόνους η εν λόγω εικόνα χρησιμοποιείται προκειμένου να συμβολίσει και τους δύο 
δρόμους του κάτω κόσμου. Ο δεξιός εξ αυτών θεωρείται η κατοικία των μακάρων, ενώ ο αριστερός οδηγούσε 
στον τόπο της κολάσεως, όπως διαβάζουμε στον πλατωνικό Γοργία78, και κυρίως στην Πολιτεία79, ή στις 

62. Αθηναίος, 12.510 c. 
63. Δίων Χρυσόστομος, Λόγος 1 (Περί Βασιλείας Α) 66-84 και ειδικότερα 73 και 78. 
64. Θεμίστιος, Λόγος 22 (Περί Φιλίας) 280 a (339 Dind.). 
65. C. Praechter, Κέβητος Πΐναξ, Leipzig 1893. Πρόκειται για ένα διάλογο που αποδίδεται στον Κέβητα, το μαθητή του 

Σωκράτη, αλλά που στην πραγματικότητα έχει συντεθεί πολύ αργότερα κάτω από την επίδραση της κυνικής και 
στωικής φιλοσοφίας. Βλ. κυρίως R. Joly, Le tableau de Cébès et la philosophie religieuse, Berchem-Bruxelles 1963. 

66. Φιλόστρατος, Τά ες τον Τνανέα Απολλώνιυν, 6.10· CL. Kayser, Flavii Philostrati Opera, I, Leipzig 1870. 
67. Πρβλ. Panofsky, 51 και 109. 
68. Ιουστίνος Μάρτυς, Απολογία 2.11. 
69. Κλήμης Αλεξανδρεύς, Παιδαγ. 2. 10.110 (Stählin, Ι, 223). 
70. Μέγας Βασίλειος, Προς τους νεοι^5. 55-75: F. Boulanger, S. Basile, Aux jeunes gens surla manière de tirer profit des lettres 

helléniques, Paris 1952. 
71. Βλ. Snell, 330. 
72. Βλ. A. Brinkmann, Ein Denkmal (supra σημ. 23), 616-625. 
73. Κ. Strecker, Die Cambridger Lieder, Berlin 1926 (=1955). 
74. W. Kranz, Pythagoras in den Carmina Cantabrigiensia, RhM 102, 1959,292-302. 
75. W. Schultz, Herakles am Scheidewege, Philologus 68, 1909,488-499. 
76. Πρβλ. Πορφύριος, Πυθαγόρου Βίος 10. 
77. W. Schultz, Heracles {supra σημ. 75), 497. 
78. 524 a.: ούτοι οϋν επειδάν τελευτήσωσι, δικάσουσιν εν τω λειμώνι, εν τη τριόδω εξ ης φέρετον τώ όδώ, ή μέν εις μακάρων 

νήσους, ή δ' εις Τάρταρον. 
79. 10.614c: δικαστάς δέ μεταξύ τούτων καθήσθαι, οϋς, επειδή διαδικάσειαν, τους μεν δικαίους κελεύειν πορεύεσθαι την εις 

δεξιάν τε και άνω δια του υύρανυϋ (... ) τους δέ άδικους την εις άριστεράν τε και κάτω. Εδώ, οι σχολιαστές παρατηρούν 
μια σαφή επίδραση ορφικών και πυθαγορείων αξιωμάτων, όπως φαίνεται και από τον Αριστοτέλη, frg. 200 Rose3 (= 195 
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χρυσές πινακίδες του 4ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκαν σε τάφους της Κ. Ιταλίας και της Κρήτης80. Και οι δύο 
όμως μαρτυρίες, δηλαδή οι εσχατολογικοί μύθοι του Πλάτωνα και οι στίχοι στις προαναφερθείσες πινακίδες 
εξαρτώνται, κατά πάσα πιθανότητα, από αρχαιότερα ορφικά ή πυθαγόρεια ποιήματα για τη ζωή μετά το 
θάνατο. Έτσι δεν θα ξεφεύγαμε από την αλήθεια, αν, επιστρέφοντας στην προδίκεια εικόνα της εκλογής στο 
δίστρατο, αποδίδαμε και σε αυτήν πυθαγόρεια καταγωγή. Ας λάβουμε υπόψη βέβαια ότι οι τελευταίοι 
εξίσωναν κάθε τι δεξιό με το καλό και αντιθέτως το αριστερό με το κακό81. Να σημειώσουμε ακόμη εδώ ότι και 
στη χρισταινική ηθική διδασκαλία82 το σύμβολο του δίστρατου παραμένει για να δηλώσει τώρα πλέον τη στενή 
οδό της σωτηρίας και την ευρύχωρο της απώλειας83. 

VI. Το μοτίβο του δρόμου δεν συνδέεται όμως μόνο με προβληματικές ηθικού και κοινωνικού χαρακτήρα. 
Σχετίζεται, κατά κάποιο τρόπο, και με ποιητολογικά θέματα. Ενδεικτικά αναφέρομαι στον Πίνδαρο, όπου η 
εικόνα του δρόμου χρησιμοποιείται για να δηλώσει και τις μορφές σχέσης του ποιητή με την τέχνη του84. Εδώ 
βέβαια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την παρόμοια χρήση αυτού του συμβόλου και στο ποιητικό πρόγραμμα 
του αρχηγέτη της ελληνιστικής ποίησης, του Καλλίμαχου. 

Στον περίφημο Πρόλογο των Αιτίων85 ο ποιητής τονίζει πως, όταν άρχισε να συνθέτει τα ποιήματα 
του, ο Απόλλων τον προειδοποίησε να ακολουθήσει το δικό του στενό μονοπάτι, αποφεύγοντας τις πλατειές και 
χιλιοπατημένες λεωφόρους86. Αλλά και στο γνωστό 'Επίγραμμα 28 ο Καλλίμαχος δηλώνει πως δεν χαίρεται 
να ακολουθεί την κέλενθο87 που οδηγεί τους πολλούς εδώ και εκεί88. 

Στη λατινική ποίηση η εικόνα του δρόμου χρησιμοποιείται από τον Προπέρτιο89 προκειμένου να 
συμβολίσει την πρωτοπορία και την πρωτοτυπία90. Στον Καλλίμαχο ο στενός, απάτητος δρόμος δεν οδηγεί σε 
κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Τα πάντα αναφέρονται εδώ εντελώς αφηρημένα και οδηγούν στη σφαίρα της 
προσωπικής και ιδιαίτερης ποιητικής δημιουργίας. Ο Καλλίμαχος ενδιαφέρεται μόνο για την πορεία την ίδια. 
Ο στενός και απάτητος δρόμος δεν σημασιοδοτείται παρά από την αναζήτηση θεωρούμενη ως αυτοσκοπός. Ο 
Προπέρτιος, όπως παρατηρεί εύστοχα ο Αθ. Καμπύλης, μετασχηματίζει το σύμβολο του δρόμου συσχετίζοντας 
το με τις Μούσες (3. 1.14) ή με το όρος των Μουσών (3. 1.18), ή με ένα συγκεκριμένο σημείο σ' αυτό το όρος (3. 

R2): το υϋν δεξιόν και άνω και έμπροσθεν αγαθόν έκάλονν, το δέ άριστερόν και κάτω και όπισθεν κακόν ελεγον, ώς 
αυτός "Αριστοτέλης ίστόρησεν εν τη των Πυθαγορείοις άρεσκόντων συναγωγή. 

80. Α. Brinkmann, Ein Denkmal (supra σημ. 23), 619. Πρβλ. και Ε. Rhode, Psyche, 2, Tübingen 19IO6,220,4. Σχετικές αρχαίες 
ορφικές μαρτυρίες στους DK IB 17. 17a. 20. Πρβλ. επίσης Βιργίλιος, Αινείας 6. 540-543. 

81. DK 58 Β5 (=Αριστοτ., Μετ. Α 5, 986a 15), DK 58 Β31 (=Αριστ., Περί ούρανοϋΒ 2. 285a 10), Ιάμβλιχος, Περί τοϋ 
Πυθαγορείου Βίου 28, 156. 

82. Ματθ. 7.13-14. Είσέλθατε δια τής στενής πύλης- ότι πλατεία ή πύλη και ευρύχωρος ή οδός ή άπάγουσα εις την 
άπώλειαν, και πολλοί είσιν οί εισερχόμενοι δι' αυτής- τι στενή ή πύλη και τεθλιμμένη ή οδός ή άπάγουσα εις την ζωήν 
και ολίγοι είσίν οί εύρίσκοντες αυτήν. 

83. Πρβλ. και Αουκιανός 13.24. Για τις ενδιαφέρουσες παραλληλίες στο βίο του Ιησού και του Ηρακλή βλ. το άρθρο του F. 
Pfister, Herakles und Christus, Archiv tur Religionswissenschaft 34, 1937,42-60, καθώς και την κριτική σε αυτό από τον H.J. 
Rose, Heracles and the gospels, Harvard Theological Review 31, 1938, 113-142. 

84. naiavlb 11. Ο Πίνδαρος προειδοποιεί εδώ τους ποιητές να μην ακολουθούν το χιλιοπατημένο δρόμο του Ομήρου· βλ. 
και Β. Snell, Τέχνη και παιχνίδι στον Καλλίμαχο, Η ανακάλυψη του πνεύματος, μτφρ. Δ. Ιακώβ, Αθήνα 1981, 353-371, 
εδώ κυρίως 357-358. Για το μοτίβο του δρόμου πρβλ. και Πίνδαρος, Ίσθμιόνικος 3/4. 19, Βακχυλίδης 19. 1-4. 

85. Καλλίμαχος, Αίτια, frg. 1,25-28 Pfeiffer (infra σημ. 88): πρόςδέσεκαί τόδ" άνωγα, τά μή πατέουσι ν άμαξαι / τά στείβειν, 
ετέρων ΐχνια μή καθ" όμά /δίφρον έλαν μηδ" οϊμον ανά πλατύν, άλλα κελεύθους / άτριπτους, ει και στεινοτέρην ελάσεις. 

86. Η σχετική βιβλιογραφία για τους προγραμματικούς αυτούς στίχους της καλλιμάχειας ποίησης είναι πολύ μεγάλη. Βλ. 
μεταξύ άλλων κυρίως, E.R. Schwinge, Künstlichkeit von Kunst. Zur Geschichte der alexandrinischen Poesie, München 1986,5
23. Επίσης G.O. Hutchinson, Hellenistic poetry, Oxford 1988, 67-68, 78-84 και θ. Παπαγγελής, Η ποιητική των Ρωμαίων 
«νεωτέρων», Αθήνα 1994, 10-12, 27-42. 

87. Βλ. Επίγραμμα 28, Pfeiffer (=Π. Α. 12.43): Έχθαίρω τό ποίημα τό κυκλικόν, ουδέ κελεύθω /χαίρω, τις πολλούς ώδε και 
ώδε φέρει... Ο Καλλίμαχος δεν επιθυμεί να βαδίσει την εύκολη, πεπατημένη οδό. Βλ. Schwinge, 5-9 με εκτενή 
βιβλιογραφία. Cf. και το "Επίγραμμα 7, 1-2 Pfeiffer: ΤΗλθε Θεαίτητος καθαρήν όδόν. ει δ" επί κισσόν/τόν τεόν ούχ αύτη, 
Βάκχε, κέλευθος άγει. 

88. Ως προς την προαναφερθείσα πυθαγόρεια καταγωγή του μοτίβου του δρόμου ενδιαφέρον αποκτά εδώ κυρίως η 
παράθεση από τον Pfeiffer, στην περίφημη έκδοση των αποσπασμάτων του Καλλίμαχου (Αίτια, frg. 1, 25-28), 
παράλληλων χωρίων από τα αρχαία σχόλια του Ολυμπιόδωρου στον Φαίδωνα 65d του Πλάτωνα: Πυθαγόρειον ην 
παράγγελμα φεύγειν τάς λεωφόρους αλλά και από το υπόμνημα του Ευστάθιου στην Ιλιάδα του Ομήρου (^585, σελ. 
1317,12): Π υθαγορικόν ρητόν εκείνο τό λεωφόρους οδούς μή στεϊχε. Βλ. R. Pfeiffer, Callimachus, l, Oxford 1949,5. 

89. 3.3.25-26: dixerat et plectro sedem mihi monstrat eburno, / quo nova muscoso semita facta solo est. Βλ. και τα σχόλια στην 
έκδοση του W.A. Camps, Propertius. Elegies, Book HI, Cambridrge 1966,66. 

90. Βλ. A. Kambylis, Die Dichterweihe und ihre Symbolik. Untersuchungen zu Hesiodos, Kallimachos, Properz und Ennius, 
Heidelberg 1965, 81, 155-162 και W. Wimmel, Kallimachos in Rom. Die Nachfolge seines apologetischen Dichtens in der 
Augusteerzeit, Wiesbaden 1960, 103-111. 
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3.26). Επομένως στον Προπέρτιο ο δρόμος δεν ορίζεται, όπως συμβαίνει με τον Καλλίμαχο, μόνο από το 
ατέρμονο δίαννειν: το καθ' όόόνπου δεν σημαίνει παρά την μέβοδον. Ο δρόμος εδώ ορίζεται και από το ίδιο 
του το τέρμα, δηλαδή το αποτέλεσμα της ποιητικής έμπνευσης. Στον Προπέρτιο ο απάτητος δρόμος οδηγεί σ' 
ένα νέο ποιητικό είδος, στον Καλλίμαχο σε ένα νέο ύφος, στην ανανέωση της ποίησης91. 

VII. Το να αναλύσουμε λεπτομερώς όλα όσα συνδυάζονται με το σύμβολο του δρόμου στην αρχαία ελληνική 
λογοτεχνία και στην ευρωπαϊκή σκέψη γενικότερα92 θα μας οδηγούσε πολύ μακριά. Το βέβαιο είναι πως η 
επίδραση της αλληγορίας αυτής του Κείου σοφιστή υπήρξε εντυπωσιακά μεγάλη. Ο μυθικός ήρωας του 
δωδεκάθλου και των πολλών κατορθωμάτων και περιπετειών93, που έγινε δεκτός στον Όλυμπο για τις 
λαμπρές του επιτυχίες και τους νικηφόρους αγώνες του (καλλίνικος), αλλά και για τις μεγάλες του υπηρεσίες 
στο ανθρώπινο γένος (άλεξίκακος, σωτήρ) και που διακωμωδήθηκε αργότερα από το σατυρικό δράμα ως 
βουλιμικός λαίμαργος και άγριος πότης, παίρνει με τη χαρακτηριστική αλληγορία του Προδίκου για πρώτη 
φορά διαστάσεις ηθικές, εφόσον οι δύο πλευρές του ήρωα εξωτερικεύονται εδώ και γίνονται δύο αντίθετοι 
μεταξύ τους τρόποι ζωής. Με άλλα λόγια, ο προδίκειος μύθος μέσα από τη γλαφυρότητα της συνάντησης του 
Ηρακλή με τις δύο μορφές - οδούς έρχεται να εξεικονίσει αυτή τη διπλή φύση του ήρωα, αντανακλώντας τις 
αντινομικές πληροφορίες σχετικά με το ήθος του. Έκτοτε η συμβολική αυτή απόδοση του γνωστού ηθικού 
διλήμματος τροποποιήθηκε τόσο, όσο διαφορετικοί ήσαν και οι αναγνώστες του μύθου που θέλησαν κατά 
διάφορες και διαφορετικές μεταξύ τους εποχές να χρησιμοποιήσουν τον προδίκειο συμβολισμό 
προσαρμόζοντας τον όμως στις δικές τους προοπτικές και προβληματικές94. 

Γεώργιος Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ 
Αθήνα - Κρήτη 

91. Βλ. Α. Kambylis, Die Dichterweihe (supra σημ. 90), 157-158. 
92. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της επιβίωσης της αλληγορίας του Πρόδικου στη λατινική και γερμανική γραμματεία 

έχει η μελέτη του F. Riedl, Der Sophist Prodikos und die Wanderung seines «Herakles am Scheideweg» durch die römische und 
deutsche Literatur, Programm Laibach 1908, η οποία μου ήταν απρόσιτη κατά τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος. 

93. Για τους άθλους του Ηρακλή και την απεικόνιση τους στην τέχνη βλ. το δίτομο έργο του F. Brommer, Herakles: Die Zwölf 
Taten des Helden in antiker Kunst und Literatur, Darmstadt 1974, και Herakles II: Die unkanonischen Taten des Helden, 
Darmstadt 1984. 

94. Ο E. Panofsky, στην προαναφερθείσα μελέτη του για την επιβίωση της προδίκειας εκλογής του Ηρακλή στο δίστρατο, 
έδειξε ότι η αλληγορία αυτή αποκτά και πάλι κατά την πρώιμη Αναγέννηση την παλιά σημασία που είχε στον Πρόδικο. 
Από τον 14ο αιώνα εμφανίζεται ξανά στη λογοτεχνία και από τα μέσα του 15ου αι. ως τον 18ο επιβιώνει στις εικαστικές 
τέχνες με πλήθος παραλλαγές. Cf. Snell, 331. 
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Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ZUSAMMENFASSUNG: Die Siedlungsbefestigung ist ein Phänomenon, dessen Erscheinung zweiffellos eine große Neugkeit im 
Rahmen der Siedlungsorganisation darstellt und die kommenden Änderungen in kritischen Sektoren der menschlichen Tätigkeiten 
wiederspiegelt, wie ζ. Β. der Wirtschaft oder der gesellschaftlichen Struktur. Die Befestigungen bestehen aus Gräben, Palissaden oder 
Steinmauern, deren Machart bekannt schon seit dem Beginn des Neolithikums war. Das neue Element, das diesen Konstruktionen 
effektiv gemacht hat, ist ihr Lage in Form von "doppelten Ringen", ein einfaches aber intelligendes System, das wegen seiner 
Effektivität für Jahrtausende in Gebrauch geblieben ist. In dieser Arbeit werden die frühesten Spuren solcher Konstruktionen 
untersucht. Ihre Erscheinungszeit sowie der sozioökonomische Rahmen werden ebenfalls diskutiert. Die ersten Indizien solcher 
Konstruktionen lassen sich auf der Insel Saliagos in Antiparos feststellen und datieren sich in der vordiminizeitlichen Phase des 
Neolithikums. In den folgenden spätneolithischen und chalkolithischen Phasen sind nur wenige Spuen bekannt. In der Frühbronzezeit 
dagegen erscheinen sie als mächtige und eindrucksvolle Steinkonstruktionen mit vor- und Hauptmauer, Türme und Toren, die die 
Siedlungen auf den Inseln schützen. 

Η οχύρωση των οικισμών στους προϊστορικούς χρόνους είναι ένα φαινόμενο, η παρουσία του οποίου 
αποτελεί αναμφισβήτητα μια μεγάλη καινοτομία στο ευρύτερο πλαίσιο της οργάνωσης του χώρου και 
αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις σημειούμενες στην περίοδο εμφάνισης τους διαφοροποιήσεις σε καίριους 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως της οικονομίας και της κοινωνικής οργάνωσης. Ανατρέχοντας 
στη σχετική βιβλιογραφία διαπιστώνει κανείς, ότι τα πρωιμότερα ίχνη οχυρώσεων στο χώρο από την Εγγύς 
Ανατολή μέχρι τη Βαλκανική εντοπίσθηκαν σε οικισμούς που ανήκουν ήδη στην Αρχαιότερη Νεολιθική1. 
Ακριβώς αυτή η πρώιμη εμφάνιση τους καθιστά αναγκαία την αποσαφήνιση του όρου "οχύρωση" που κατά 
κόρον θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. 

Ως οχύρωση θεωρείται η παρουσία γύρω από τον οικισμό διπλών εμποδίων. Αυτά μπορεί να είναι: (α) 
δύο λιθοπερίβολοι, (β) δύο πασσαλότοιχοι, (γ) περίβολος και τάφρος, (δ) περίβολος και απόκρημνη πλαγιά. 
Πρόκειται δηλ. όχι για μεμονωμένα εμπόδια, αλλά για ένα σύστημα οχύρωσης, "των ζευγαρωτών εμποδίων", 
απλό στην κατασκευή και ευφυές στη σύλληψη. Απλό γιατί γινόταν με τεχνικές ήδη γνωστές, ευφυές γιατί η 
πρόταξη του εξωτερικού εμποδίου είχε ως στόχο την απορρόφηση της ορμής των επιτιθεμένων και στην 
περίπτωση που ορισμένοι το ξεπερνούσαν, την απομόνωση τους από τους συντρόφους τους στο μεταξύ των δύο 
εμποδίων χώρο. Αόγω της αποτελεσματικότητας του, προσαρμοζόμενο συνεχώς στα νέα τεχνικά δεδομένα, το 
σύστημα αυτό παρέμεινε σε χρήση για χιλιετίες και εγκαταλείφθηκε, όταν άλλαξε πλέον η τακτική υπεράσπισης 
των πόλεων. Όταν λοιπόν γίνεται αναφορά σε πρώιμες οχυρώσεις, εννοείται η πρώιμη παρουσία αυτού του 
συστήματος προστασίας των οικισμών, δηλαδή των ζευγαρωτών και όχι των μεμονωμένων εμποδίων 
(περιβόλων ή τάφρων). Αυτό το σύστημα οχύρωσης φαίνεται να πρωτοεντοπίζεται στη Μ. Ασία στο τέλος της 
6ης χιλιετίας, ενώ στη ΝΑ Ευρώπη λίγο αργότερα, στο πρώτο μισό της 5ης χιλιετίας. 

Στη Μ. Ασία ο πρωιμότερος οχυρωμένος οικισμός που βρίσκεται πλησιέστερα στον αιγαιακό χώρο 
είναι του Hacilar (φάσεις ΙΙ-Ι)2. Περιβάλλεται από ψηλό τείχος πάχους 1,3-3μ., το οποίο πιθανώς σε μερικά 
σημεία ενισχύεται με πύργους. Η πρώτη οχύρωση του χρονολογείται στη μέση της 6ης π.Χ. χιλιετίας, στην 
Πρώιμη Χαλκολιθική Περίοδο της Μ. Ασίας που αντιστοιχεί περίπου στη Μέση Νεολιθική του ελληνικού 
χώρου. Ο οικισμός συνέχισε να είναι οχυρωμένος μέχρι το 4900 π.Χ. περίπου (φάση Ι), οπότε συρρικνώθηκε 
χάνοντας μεγάλο αριθμό κατοίκων. Μέχρι την οχύρωση της Τροίας, στην ΠΕΧ, δεν αναφέρεται άλλο 
παράδειγμα οχύρωσης μολονότι στην περιοχή έχουν εντοπισθεί και άλλοι οικισμοί, όπως το Kum Tepe, το 

Συντομογραφίες: 
ΠΕΧ = Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. 

1. Ο. Höckmann, Wehranlagenderjüngeren Steinzeit, Ausgrabungen in Deutschland, Monographien der RGZM, 1975, Teil III, 2 
Mainz 1976. 

2. J. Meilart, Excavations at Hacilar, British Institute of Archaeology Ankara, Edinburgh 1970,25 κ.ε. 
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Curucay (4-6), η Αφροδίσιας, το Beycesultan, οι οποίοι όμως δεν παρέχουν στοιχεία για την οχύρωση τους3. Το 
επόμενο χρονικά παράδειγμα είναι το Demircihüyük που όμως ανήκει, όπως και η Τροία, στην ΠΕΧ4. Θα 
πρέπει όμως να επισημανθεί, ότι από την οχύρωση των οικισμών της Μ. Ασίας απουσιάζει το δεύτερο 
εξωτερικό εμπόδιο (τείχος ή τάφρος), ίσως γιατί το τεχνολογικό επίπεδο επέτρεπε την κατασκευή υψηλών 
τειχών, όπως π.χ. του Hacilar. 

Στη Βαλκανική οι οχυρώσεις οικισμών εμφανίζονται περίπου μια χιλιετία αργότερα. Παραδείγματα 
οχυρωμένων οικισμών υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της Βαλκανικής. Ως παραδείγματα αναφέρονται από τη 
Βουλγαρία οι οικισμοί Poljanitsa και Goljamo Delcevo5, από την κεντρική Γιουγκοσλαβία ο οικισμός Gradac6 

και από τη Ρουμανία ο οικισμός Sucevenj7. Φαίνεται μάλιστα ότι η οχύρωση ως μέσον προστασίας οικισμών 
εχρησιμοποιείτο μέχρι τον ποταμό Koros στη δυτική Ρουμανία8, καθώς βορειότερα δεν περιέκλειε οικισμούς, 
αλλά άδειους χώρους. 

Στο διάστημα που στη Βαλκανική εμφανίζονται οι πρώτες συστηματικές οχυρώσεις, στην ηπειρωτική 
Ελλάδα ανθεί ο γνωστός πολιτισμός του Διμηνίου με τις φάσεις Οτζάκι και κλασικό Διμήνι. Εντασσόμενοι στο 
πλαίσιο αυτό βρίσκουν μια αξιόπιστη ερμηνεία ως οχυρωματικοί οι τάφροι και τα ίχνη τειχών στην Οτζάκι 
Μαγούλα και στην Άργισα Μαγούλα, αλλά και οι λιθόκτιστοι περίβολοι του Διμηνίου και του Σέσκλου. 

Στην Οτζάκι Μαγούλα ο ανασκαφέας κατά τη διάρκεια των ανασκαφών εντόπισε συνολικά 5 τάφρους 
και ίχνη από 2 χωμάτινους περιβόλους. Όμως το σημαντικότερο είναι, ότι ο εξαίρετος αυτός ανασκαφέας 
κατόρθωσε να προσδιορίσει τη στρωματογραφική διαδοχή τους: Η τάφρος 1 και το αμέσως δίπλα ευρισκόμενο 
χωμάτινο τείχος διαπίστωσε ότι ανήκαν στην πρωιμότερη φάση (φάση Οτζάκι Α)9. Σε μια δεύτερη φάση (φάση 
Οτζάκι Β), όταν η τάφρος 1 άρχισε να ρηχαίνει, ανοίχθηκε η τάφρος 2 και δίπλα της χτίστηκε τείχος από 
πλίνθους. Στην επόμενη φάση Οτζάκι C ή κλασικό Διμήνι, η τάφρος 2 παρέμεινε σε χρήση, αλλά σε απόσταση 
4μ. από την εσωτερική της πλευρά χτίστηκε τείχος ύψους 4μ. περίπου με πασσάλους και χώμα. Στην επόμενη 
φάση (Ραχμάνι) ο οικισμός συρρικνώθηκε και προστατευόταν πλέον από τη νέα τάφρο 3 και ίσως από τείχος, 
ενώ άλλη μικρότερη τάφρος, η 4, χώριζε τον οικισμό σε δύο τμήματα10. Ίχνη τάφρων που ανήκουν στη φάση 
Διμήνι αλλά και στην ΠΕΧ, εντοπίσθηκαν και στην Αργισα Μαγούλα11. 

Από το παράδειγμα της Οτζάκι Μαγούλας γίνεται φανερό, ότι η οχύρωση των οικισμών ανανεωνόταν, 
όχι μόνο γιατί αποτελείτο από φθαρτά υλικά, αλλά και ανάλογα με την αύξηση ή μείωση της έκτασης του 
οικισμού. Ανάλογες περιπτώσεις επέκτασης οικισμών εντοπίσθηκαν και εκτός Ελλάδος. Εδώ αναφέρονται το 
Goljamo Del-cevo της Βουλγαρίας και το Sucevenj της Ρουμανίας, όπου ο διαχωρισμός των δύο 
οχυρωματικών φάσεων με τα ζευγαρωτά εμπόδια έγινε δυνατός, γιατί αυτά αποτελούνταν από τάφρους ή 
πασσαλότοιχους12. 

Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα ερμηνεύθηκε και η λειτουργία των λίθινων περιβόλων του 
Διμηνίου13: οι συνολικά 6 ομόκεντροι περίβολοι κατανέμονται σε 3 οχυρωματικές φάσεις. Στην πρώτη ανήκουν 
οι δύο εσωτερικοί περίβολοι. Δεν υπήρχε το μέγαρο και ο χώρος καλυπτόταν από κτίσματα, ίχνη των οποίων 
αναφέρει ο Τσούντας. Στη δεύτερη φάση κατασκευάσθηκαν οι περίβολοι 3 και 4. Οι εσωτερικοί επειδή δεν ήταν 
δυνατό, λόγω του υλικού, να ισοπεδωθούν, χρησιμοποιήθηκαν ως τοίχοι σπιτιών, ή διατηρήθηκαν σε πολύ 
μικρό ύψος. Οι εξωτερικοί περίβολοι 5 και 6 δεν θα πρέπει να περιέτρεχαν τον οικισμό, αλλά να ήσαν 
προτειχίσματα που σκοπό είχαν να εμποδίσουν την άμεση πρόσβαση των επιτιθεμένων στις εισόδους, οι οποίες 
αποτελούσαν πάντοτε τα ευπαθέστερα σημεία μιας οχύρωσης. Σε μια τρίτη φάση ο οικισμός συρρικνώθηκε, 
φαινόμενο που παρατηρήθηκε και στην Οτζάκι Μαγούλα αλλά και σε άλλες θέσεις. Στη φάση αυτή 
κατασκευάσθηκε το μέγαρο, ανοίχθηκε η αυλή, επισκευάσθηκε ο εσωτερικός περίβολος και ταυτόχρονα 
ανοίχθηκε τάφρος εμπρός από το τείχος στην πλέον ευπρόσβλητη βόρεια πλευρά. Ο οικισμός έλαβε πλέον τη 
μορφή ακρόπολης. Η φάση αυτή τοποθετείται χρονικά στην ΠΕΧ. Δεν αποκλείεται όμως η μεταβολή αυτή να 

3. Η. Parzinger, Studien zur Chronologie und Kulturgeshichte der Jungstein-, Kupfer- und Frühbronzezeit zwischen Karpaten und 
mittlerem Taurus, Mainz 1993, 195 κ.ε. 

4. M. Korfmann, DemircihüjUk I, Architektur, Stratigraphie und Befunde, Mainz 1983, 189 κ.ε., εικ. 343, 345. 
5. Η. Todorova, Kamenno-mednata Epoxa ν Boulgarija, Sofia 1986, 167 κ.ε., εικ. 26-29, αχ. 83· Η. Todorova -1. Vasjov, Nai

rannite ykripitelni sistemi ν Bulgarija, Boeno istoritseski sbomik 3, Mai - Juni 1986, 72-86. 
6. Β. Stalio, Gradac, Nar. Musej Beograd 1972, 9-14. 
7. I.T. Dragomir, Eneolithicul din Sud-EstuI Romaniei, Bucuresti 1983. 
8. P. Ratzky, Late Neolithic settlement patterns in the Tisza region of Hungery, Πρακτικά Συνεδρίου Βερόνας (υπό έκδοση). 
9. V. Milojcic, Otzaki Magoula III. Das späte Neolothikum und das Chalkolithikum, Stratigraphie und Baubefunde, Bonn 
10. Ididem, 28 ff. 
ILE. Hanschmann - VI. Milojcic, Die frühe und beginnende Mittlere Bronzezeit, Teil 1, Die deutsche Ausgrabungen auf der 

Magulain Thessalien 3, Bonn 1976, 12 κ.ε. 
12. Η. Todorova - I. Vasjov, Nai-rannite (supra σημ. 5), 73 κ.ε.· I.T. Dragomir, Eneolithicul (supra σημ. 7), 28 κ.ε.. 
13.1. Ασλάνης, Οι οχυρώσεις στους οικισμούς του βορειοελλαδικού χώρου κατά τη χαλκολιθική περίοδο και η περίπτωση 

του Διμηνίου, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 10, Αθήνα 1990, 19-64. 
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έγινε στο τέλος της φάσης Διμήνι14. Στην ίδια φάση θα πρέπει τότε να ανήκει και η διμηνιακή ακρόπολη στο 
Σέσκλο15. 

Από την επόμενη περίοδο Ραχμάνι και μέχρι την ΠΕΧ οι πληροφορίες μας για οχυρώσεις των 
οικισμών είναι ελάχιστες τόσο από τη Θεσσαλία όσο και από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Οι ανασκαφείς 
συναντούν μερικές φορές ίχνη τέτοιων κατασκευών που δείχνουν ότι παρέμενε η ανάγκη προστασίας των 
οικισμών. Κατά προτίμηση όμως οι οικισμοί ιδρύονται σε φύσει οχυρές θέσεις πιθανότατα λόγω αδυναμίας 
των κατοίκων να κατασκευάσουν τόσο μεγάλα έργα, όπως είναι τα οχυρωματικά. 

Με μια τέτοια εικόνα από τη Μικρά Ασία, τη Βαλκανική και την ηπειρωτική Ελλάδα θα περίμενε 
κανείς ανάλογα παραδείγματα από τον αιγαιακό χώρο που περιβάλλεται από αυτές τις περιοχές. Δυστυχώς οι 
πληροφορίες για κατάλοιπα οχυρώσεων στους προϊστορικούς οικισμούς του Αιγαίου είναι πολύ περιορισμένες. 
Οι παλαιότερες προέρχονται πιθανώς από το Εμπόριο στη Χίο που ανήκουν στη Νεώτερη Νεολιθική. Σύμφωνα 
με τον ανασκαφέα στην περιοχή Α εντοπίσθηκαν λιθόκτιστα ισχυρά τείχη, τα οποία ανήκουν σε διάφορες 
περιόδους16. Τα πρωιμότερα από αυτά ανήκουν στις φάσεις Χ και IX, οι οποίες είναι σύγχρονες με τις 
αντίστοιχες προδιμηνιακές φάσεις της Θεσσαλίας17. Ενώ στη φάση Χ αναφέρονται ίχνη μόνο από κάποιους 
περιβόλους, στη φάση IX η εικόνα γίνεται κάπως σαφέστερη18: δύο λιθόκτιστοι ζευγαρωτοί περίβολοι με 
πλάτος περίπου 1 και 2μ. ο καθένας περικλείουν μια πηγή νερού (εικ. 1). Αν και ο Hood απορρίπτει ως κύρια 
λειτουργία τους την οχυρωματική και τα θεωρεί ως αναλημματικά τειχίσματα που σκοπό είχαν να περιορίσουν 
την επέκταση των αποθέσεων του οικισμού19, θα μπορούσαν εξίσου πειστικά να αποτελούν προέκταση της 
οχύρωσης του οικισμού με σκοπό να προστατεύσει και να εξασφαλίσει στους κατοίκους το πολύτιμο για την 
επιβίωση τους νερό. Ενδιαφέρον στο σημείο αυτό παρουσιάζει η παράλληλη σε απόσταση 2μ. περίπου διάταξη 
τους. Το πάχος των περιβόλων δεν αφήνει αμφιβολία, ότι πρόκειται για τείχη και όχι τοίχους, ενώ η ζευγαρωτή 
διάταξη θα μπορούσε να δηλώνει την παρουσία του συστήματος οχύρωσης που αναφέρθηκε πιο πάνω. 
Δυστυχώς τα τείχη χάνονται στις παρειές της ανασκαμμένης περιοχής και δεν έχουμε πλήρη εικόνα της 
πορείας τους και κυρίως δεν γνωρίζουμε, αν περιτρέχουν και τον οικισμό. 

Η δεύτερη θέση με πρώιμη κατοίκηση στην περιοχή είναι ο Σάλιαγγος, ο οποίος ανήκει επίσης στις 
προδιμηνιακές φάσεις της Νεώτερης Νεολιθικής. Ο μικρός σε έκταση οικισμός ήταν κτισμένος σε φύσει 
προστατευμένη θέση και στη νεώτερη φάση του περιβαλόταν από λιθόκτιστο τείχος, το οποίο ίσως ενισχυόταν 
και με πύργους20 (εικ. 2). Δεν υπάρχουν στοιχεία για δεύτερη παράλληλη κατασκευή προστατευτικού 
χαρακτήρα, την οποία υποκαθιστούσε ίσως η φύσει οχυρή θέση στην οποία ήταν κτισμένος. Ένας τρίτος 
νεολιθικός οικισμός, το Κάστρο Τιγάνι της Σάμου, έχει ανασκαφεί σε περιορισμένη έκταση και πάντως όχι 
στην περιφέρεια του, απ ' όπου θα μπορούσαμε ίσως να αντλήσουμε πληροφορίες για πιθανή οχύρωση21. 

Για το διάστημα μέχρι την αρχή της ΠΕΧ οι πληροφορίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες όχι μόνο για την 
οχύρωση αλλά και για άλλες πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι λίγες υπάρχουσες προέρχονται 
πάντοτε από το Εμπόριο. Στη φάση VIII, που ανήκει στη Νεώτερη Νεολιθική και ειδικότερα σε φάσεις 
αντίστοιχες με τις διμηνιακές, η πηγή που έχει πλέον μεταβληθεί σε πηγάδι, εξακολουθεί να περιβάλλεται από 
ένα ισχυρό λιθόκτιστο τείχος πάχους 2μ. περίπου, αλλά δεν είναι γνωστό, αν περιβάλλεται και από δεύτερο 
εξωτερικά, όπου ο Hood έχει εντοπίσει κτίσματα22. Μήπως κι εδώ με την επέκταση του οικισμού ο περίβολος 
χάνει την αρχική του χρήση και μεταβάλλεται σε κρηπίδα γύρω από την πηγή, όπως αναφέρει ο Hood; Στη 
φάση VII που αντιστοιχεί χρονικά στη φάση Ραχμάνι της ηπειρωτικής Ελλάδας, το πηγάδι περιβάλλει πλέον 
τείχος πάχους μόνον 1μ. περίπου, το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 70-80 εκ.23. 

Βελτιωμένη παρουσιάζεται κάπως η εικόνα των οχυρώσεων για την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Στην 
ΠΕ Ι η Πολιόχνη στη Λήμνο στη δεύτερη (ή κυανή) περίοδο κατοίκησης της προστατεύεται από ισχυρό 
λιθόκτιστο τείχος ενισχυμένο με πύργους24, ενώ στον προϊστορικό οικισμό στο Ηραίο (Heraion 2) της Σάμου 

14. Η. Parzinger, Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte (supra σημ. 3), 299. 
15. Χρ. Τσούντας, AL προϊστορικοί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου, Αθήνα 1908, 69 κ.ε. 
16. S. Hood, Prehistoric Emporio and Hagio Gala, BSA Suppl. 15, London 1981, 93 κ.ε. 
17. Ibidem, 93. 
18. Ibidem, 93, εικ. 51-52. 
19. Ibidem, 93. 
20. J.D. Evans - C. Renfrew, Excavations at Saliagos near Antiparos, BSA Suppl. 5, London 1968, 23· W. Ekschmitt, Kunst und 

Kultur der Kykladen. Teil 1. Neolithikum und Bronzezeit, Mainz 1986, 14. 
21. R.C.S. Felsch, Das Kastro Tigani. Die spätneolithische und die chalkolithische Siedlung, Samosl, Bonn 1988, ΙΟκ.ε. 
22. S. Hood, Prehistoric Emporio (supra σημ. 16), 93. 
23. Ibidem, 94, 105. 
24. L. Bernabo-Brea, Poliochnil, 1, Roma 1964, 117 κ.ε., εικ. 62. 
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εντοπίσθηκε η οχύρωση25. Στην ΠΕ II η Πολιόχνη συνεχίζει να είναι οχυρωμένη26, όπως το καλύτερο 
παράδειγμα προέρχεται από τη Σύρο και ανήκει στο τέλος της Π Ε Π. Στο Καστρί στη Σύρο ισχυρό λιθόκτιστο 
τείχος προστατεύει τον οικισμό πιθανότατα από όλες τις πλευρές του27. Κατά διαστήματα είναι ενισχυμένο με 
πύργους για αποτελεσματικότερη προστασία. Η είσοδος στο εσωτερικό γίνεται από στενές πύλες πλάτους 
περίπου 1μ. που προστατεύονται από πύργους. Σε απόσταση 5-10μ. από το κύριο τείχος αναπτύσσεται ακόμη 
ένα μικρότερο προτείχισμα28. Στην ίδια περίοδο ανήκει και μια μικρή οχυρωμένη ακρόπολη στο Κορφάρι των 
Αμυγδαλιών, στη νότια πλευρά της Νάξου, η οποία βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου και προστατεύεται από 
μονό ισχυρό λιθόκτιστο τείχος29. 

Στο τέλος της ΠΕ II, ίσως μάλιστα και στην αρχή της ΠΕ III, ανήκει και ένας ακόμη οχυρωμένος 
οικισμός στο βουνό Κύνθος της Δήλου30. Ανάλογη εικόνα με το Καστρί παρουσιάζει η οχύρωση του VI 
προϊστορικού οικισμού στην Αίγινα με τείχος, πύργους, στενές πύλες και προτείχισμα31, ενώ στα νησιά του 
βορείου Αιγαίου οχύρωση έχει η Θέρμη της Λέσβου32. Γενικά στην Π Ε III πολλοί οικισμοί των νησιών του 
Αιγαίου και της ηπειρωτικής Ελλάδας εμφανίζονται να προστατεύονται από ισχυρές οχυρώσεις, ένδειξη της 
αβεβαιότητας των καιρών33. 

Από όσα αναφέρθηκαν, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, αν και με αρκετή επιφύλαξη λόγω των 
ελάχιστων δεδομένων, ότι στον αιγαιακό χώρο το σύστημα οχύρωσης με ζευγαρωτά εμπόδια εντοπίζεται στο 
Εμπόριο της Χίου με τη μορφή διπλών λιθόκτιστων περιβόλων και στο Σάλιαγγο με τη μορφή λιθόκτιστου 
τείχους και απόκρυμνου εδάφους. Η πιθανή εμφάνιση του σε προδιμηνιακές φάσεις, αρχή της 5ης χιλιετίας, 
έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς συναντώνται λίγο πρωιμότερα απ ' ό,τι στη Θεσσαλία και στη Βαλκανική 
(δεύτερο τέταρτο της ίδιας χιλιετίας), αλλά λίγο αργότερα απ ' ό,τι στη Μ. Ασία (δεύτερο μισό της 6ης 
χιλιετίας). Η διαπίστωση αυτή, με όση επιφύλαξη και αν γίνεται, συμπίπτει με το γενικότερο συμπέρασμα 
πρόσφατης μελέτης, ότι υπάρχει διαρκής ροή ιδεών και νεωτερισμών από τη Μικρά Ασία προς τη Βαλκανική 
μέσω του αιγαιακού χώρου34. Το ίδιο σύστημα προστασίας των οικισμών φαίνεται να συνεχίζεται και στην 
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, μολονότι τα παραδείγματα από την ενδιάμεση Χαλκολιθική Περίοδο είναι από 
λίγα έως ανύπαρκτα. 

Η τόσο πρώιμη εμφάνιση συστηματικά οχυρωμένων οικισμών θέτει βέβαια ένα βασικό ερώτημα: 
Υπήρχε στη Νεώτερη Νεολιθική ανάγκη να προστατευθούν οι οικισμοί με οχυρώσεις; Ο Renfrew αναφερόμενος 
στις οχυρώεις της ΠΕΧ σημειώνει: "The defencive works in the Aegean during the third millennium testify to 
the rise of militarism in the area."35. Αφού λοιπόν έχουμε την παρουσία του ίδιου συστήματος οχύρωσης των 
οικισμών ήδη από τη Νεώτερη Νεολιθική μήπως θα πρέπει να δεχθούμε και εχθροπραξίες σε τόσο πρώιμη 
περίοδο, και πού θα μπορούσαν να οφείλονται; Ο Χουρμουζιάδης στο έργο του "Το νεολιθικό Διμήνι" όμως 
απορρίπτει την ύπαρξη εχθροπραξιών στη φάση Διμήνι36, καθώς για την προσβολή ενός οικισμού δεν 
συνέτρεχαν δύο βασικοί λόγοι: η συγκέντρωση πλούτου σ'αυτόν και η ύπαρξη "άκληρων, άρρωστων και 
πεινασμένων εισβολέων."37. Είναι αλήθεια, ότι τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία από την Ελλάδα είναι 
εξαιρετικά περιορισμένα. Αδυνατούν να συνθέσουν από μόνα τους μια σαφή εικόνα και χρειάζεται απαραίτητα 
η ένταξη τους στον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Ευρώπης και της Μ. Ασίας για να αξιολογηθούν ανάλογα. Μήπως 
όμως εκτός από την έλλειψη ευρημάτων που θα μας οδηγούσαν σε τέτοια συμπεράσματα, απουσιάζει και ο 
ανάλογος προβληματισμός κατά τη διάρκεια των ανασκαφών; Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις 
ανασκαφές του Milojcic στη Θεσσαλία, ο οποίος εντοπίζει τις τάφρους και τα τείχη, αλλά δεν τα εντάσσει σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο οχυρωμένων οικισμών. Αλλά και ο Χουρμουζιάδης εντάσσοντας a priori έναν υπό 
ανασκαφή οικισμό (Διμήνι) σε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο της Νεολιθικής Εποχής απορρίπτει την 

25. Η. Parzinger, Studien zur Chronologie und Kulturgeshichte (supra σημ. 3), 215· VI. Milojcic, Samos 1. Die prähistorische Siedlung 
unter dem Heraion, Grabung 1953 u. 1955, Bonn 1961,24 κ.ε., πίν. Ι. 

26. L. Bernabo-Brea, Poliochni (supra σημ. 24), 271 κ.ε., εικ. 146. 
27. Ε.-Μ Bossen, Kastri auf Syros, ΑΔ22, 1967, Μελέται, 57. 
28. Ibidem, 57. 
29. Χρ. Ντούμας, Νάξος, ΑΔ 19, 1964,411 -12· W. Ekschmitt, Kunst und Kultur der Kykladen (supra σημ. 20), 45 κ.ε., εικ. 17. 
30. W. Ekschmitt, Kunst und Kultur der Kykladen (supra σημ. 20), 45, εικ. 16b· J. A. MacGillivray, Mount Kynthos in Delos. The 

Early Cycladic settlement, BCH 104, 1980, 7. 
31. H. Walter - M. Feiten, Alt-Ägina III, 1, Mainz 1981, εικ. 34-35. 
32. W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge 1936, 12, 15,209, πίν. 2, 6-7. 
33. Χρ. Ντούμας, Όπλα και οχυρωματικές κατασκευές, Κυκλαδικός πολιτισμός. Η Νάξος στην 3η π.Χ. χιλιετία., Λ. 

Μαραγκού (εκδ.), Αθήνα 1990, 90-92. 
34. Η. Parzinger, Studien zur Chronologie und Kulturgeshichte (supra σημ. 3), 353 κ.ε. 
35. C. Renfrew, The emergence of civilisation: the Cyclades and the Aegean in the third millenium B.C., London 1972, 394. 
36. Γ. Χουρμουζιάδης, To νεολιθικό ̂ ιμΐ?νι, Βόλος 1979, 66. 
37. Ibidem, 70. 
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οχυρωματική λειτουργία των περιβόλων του. Και πόσοι από τους ανασκαφείς ανασκάπτοντας έναν οικισμό 
της Νεώτερης Νεολιθικής αναζητούν οχύρωση στην άκρη του οικισμού ως βασικό στοιχείο της οργάνωσης του; 

Αντίθετα, στη Βαλκανική και ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα της, όπου η έρευνα προσανατολιζόμενη 
στα δρώμενα της Μ.Ασίας έθεσε ανάλογο προβληματισμό, τα αποτελέσματα ήσαν εντυπωσιακά: Όλα εκείνα τα 
γνωρίσματα στην οικονομική, την τεχνολογική και την κοινωνική οργάνωση που χαρακτηρίζουν μια πιό 
προχωρημένη εποχή από τη Νεολιθική, αναγνωρίσθηκαν στην περιοχή ήδη σε οικισμούς της 5ης χιλιετίας και 
μάλιστα από το δεύτερο τέταρτο της, όταν δηλαδή πρωτοσυναντώνται και οι οχυρώσεις στους οικισμούς. Την 
εποχή αυτή ονόμασαν Ενεολιθική ή Χαλκολιθική και η αρχή της αντιστοιχεί σε κάποιο στάδιο της Ύστερης 
Χαλκολιθικής της Μ. Ασίας38. 

Μεταφέροντας αυτές τις διαπιστώσεις από τη Μ. Ασία και τη Βαλκανική στην Ελλάδα, θα είχε 
ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς ποια από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο στη Βαλκανική, 
συναντώνται, έστω και αποσπασματικά, στον ελλαδικό χώρο. Σε πρόσφατη έρευνα στο βορειοελλαδικό και στο 
θεσσαλικό χώρο39 διαπιστώθηκε, ότι τέτοια στοιχεία, όπως η γνώση της μεταλλοτεχνίας, η βελτίωση της 
καλλιέργειας40 ή οι οχυρώσεις είναι γνωστά, αλλά απλώς αναφέρονται ή περιγράφονται. Αν σ ' αυτά προστεθεί 
κσι η παρατήρηση ότι τα πρώτα μεγάλα μετάλλινα εργαλεία (πελέκεις) που χαρακτηρίζουν κατά τους ειδικούς 
την πλήρη γνώση της μεταλλοτεχνίας, συναντώνται πρώτα στην Ελλάδα (Σέσκλο)41 και λίγο αργότερα στη 
Βαλκανική42 ή ακόμη τη διαπίστωση του ίδιου, ότι υπάρχει μια διαρκής εισροή γνώσεων και εμπειριών σε 
όλους τους τομείς από τη Μ. Ασία προς τη Βαλκανική μέσω του αιγαιακού χώρου43, εύλογα μπορεί να 
αναρωτηθεί κανείς, μήπως όλοι εκείνοι οι τεχνολογικοί και οικονομικοί νεωτερισμοί που στη Βαλκανική 
χαρακτηρίζουν μια νέα περίοδο εξέλιξης του προϊστορικού ανθρώπου, τη Χαλκολιθική, προϋπήρξαν στον 
αιγαιακό χώρο αρχικά και λίγο αργότερα και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τα ίχνη οχύρωσης στον αιγαιακό χώρο 
(Εμπόριο και ίσως Σάλιαγγος) σε τόσο πρώιμη φάση (προδιμηνιακή) ενισχύουν αυτή την πιθανότητα που έχει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον να ερευνηθεί εκτενέστερα. Η παρούσα ανακοίνωση φιλοδοξεί να συμβάλλει στον 
προσανατολισμό της έρευνας σ' αυτή την κατεύθυνση. 

Ιωάννης ΑΣΛΑΝΗΣ 
Αθήνα 

38. Η. Todorova, Nai-rannite (supra σημ. 5). 
39. Ι. Ασλάνης, Η χαλκολιθική περίοδος στο βορειοελλαδικό χώρο. Προβλήματα αναγνώρισης και διάρκειας, 5ο Διεθνές 

Συμπόσιο για την Αρχαία Μακεδονία, Τόμος 1, Θεσσαλονίκη 1990, 133-145. 
40. Br. Blouet, Development of the settlement pattern. Excavations at Sitagroi, Monumenta Archaeologica 13:1, 1986, 133-143. 
41. H. Parzinger, Studien zur Chronologie und Kulturgeshichte (supra σημ. 3), 344. 
42. Ibidem, 351. 
43. Ibidem, 353 κ.ε. 
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TOWN PLANNING AT AYIA IRINI, ΚΕΑ* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός οικισμού με πολεοδομικό σχεδιασμό στην Κρήτη και τις 
Κυκλάδες είναι τα πολύπλοκα αποχετευτικά δίκτυα, αν και συνήθως δεν δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση 
νερού για τις οικογενειακές ανάγκες. Η Αγ. Ειρήνη, αν και μικρή σε έκταση, προσφέρεται ικανοποιητικά για σύγκριση με 
άλλους οικισμούς. Η συστηματική διαμόρφωση του ΝΑ τομέα, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος πρόσβασης, 
χρονολογείται στην Ύστερη Κυκλαδική I-Η περίοδο. Στον προσεκτικό σχεδιασμό του Δυτικού τομέα έλαβαν υπόψη τη 
θέση της κύριας πηγής νερού. Ήδη από την Πρώιμη Κυκλαδική II περίοδο υπήρχε ένα εξελιγμένο δίκτυο αποχέτευσης, 
καθώς και ένας κύριος δρόμος που οδηγούσε από τα σπίτια στην πηγή. Κατά την Ύστερη Κυκλαδική Ι περίοδο, μία σειρά 
από άνδηρα και αυλές επέτρεπαν την πρόσβαση στο νερό που κατέληγε εκεί από την κρήνη. Μέχρι την Ύστερη Κυκλαδική 
II περίοδο η εσωτερική ανάπτυξη του οικισμού, φαινόμενο που παρατηρείται και σε άλλες πόλεις, είχε ως αποτέλεσμα την 
οικοδόμηση μεγάλου τμήματος του υπαίθριου αυτού χώρου. 

What is a town? To this apparently simple question there is no answer, or else a plethora of answers, for 
the word means different things to different people. Geographers, anthropologists, sociologists, planners, and 
urban historians all have their own definitions, which vary according to the weight given to various geographic, 
demographic, economic, social and cultural criteria1. An absolute definition, universally applicable, and 
acceptable to all, is almost certainly unattainable. Perhaps the most we can hope for is a series of definitions 
with specific geographic and chronological applications2. We may properly ask the question: what constitutes a 
town in the Bronze Age Aegean?3 

Most people would draw a distinction between a town as a small urban community (begging the question 
of what 'urban' means) and a village as a rural settlement, a centre for a predominantly agricultural economy. 
The criteria on which the distinction is based involve differences in social, political, economic and technological 
complexity. Size is a factor, but there are no hard and fast rules. A large village may be bigger than some small 
towns. Overlaps of this sort compound the difficulties of definition. There is not necessarily a clear line of 
division between urban and non-urban, still less between pre-urban and urban. 

The old claim that Minoan towns probably all grew up from villages, and that not one was planned as a 
town, fits neatly enough into the now common view of development as a continuum4. Normal growth results in an 
irregular town plan, as opposed to the regular plan involving a grid of streets, which may be imposed on the 

The present study arises from researches carried out during the 1980's at Ayia Irini for the University of Cincinnati, supported by 
the National Endowment for the Humanities. The author extends warm thanks to Evi Touloupa and her staff at the Ephorate of 
Antiquities of the Acropolis for their years of friendly assistance, and to Lina Mendoni and her fellow-organisers for the invitation 
to address the Symposium. She also gratefully acknowledges the contributions of her colleagues cited herein, particularly W.W. 
Cummer and J.L. Davis. 
Abbreviations: 
L'habitat égéen = L'habitat égéen préhistorique, P. Darcque - R. Treuil (eds), BCHSuppl. 19, Paris 1990. 
Man, settlement = Man, settlement and urbanism, P.J. Ucko - R. Tringham - G.W. Dimbleby (eds), London 1972. 

1. Problems of definition are expounded in Man, settlement, especially in papers by R. Tringham, D. Grove, M.G. Smith and B. 
Trigger. The following paragraph draws heavily on these. 

2. H. Schiedermann, The idea of the town: typology, definitions and approaches to the study of the medieval town in northern 
Europe, World Archaeology 2, 1970-71, 124. 

3. The question has been addressed surprisingly rarely (in contrast to the more fashionable problem of defining the polis). Nor does 
this paper aim to answer it, but rather to contribute to the task of definition. 

4. R.W. Hutchinson, Prehistoric town planning in Crete, Town Planning Review 21, 1950,203. 
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terrain when a new town is founded by colonists. The latter, exemplified by towns such as Olynthos and Miletos, 
is a late phenomenon. Bronze Age towns all have a plan of irregular pattern5. 

Some are certainly less irregular than others. Palaikastro has been regarded by its excavators as a 
model of town planning in the Neopalatial period, with its paved streets, layout in fairly regular blocks, and 
extensive drainage systems6. The fact that it is one of the few Minoan towns to have been built for the most part 
on level ground was no doubt an important factor. If Palaikastro started as a village and grew into a town 
covering more than thirty hectares, that growth was not haphazard. 

To what extent were towns planned in the Bronze Age? Only a small number of scholars have 
investigated the question. They agree that in Crete the Neopalatial settlements were heavily influenced by their 
predecessors, in that their arrangements were predetermined by the already existing roads. The road patterns 
themselves, and the resulting blocks of buildings so characteristic of Minoan towns, are simply responses to the 
problems posed by the topography: the natural solution to building on hill slopes. Though there is little doubt that 
certain guiding principles underlay the development of each of these towns, it is doubtful whether some (such as 
Zakros and Pseira) can properly be called planned7. 

In recent years, new contributions to the study of Minoan and Cycladic town planning have emphasised 
that in any dense settlement certain problems have to be solved8. These include access and circulation, 
ventilation and light, and drainage. The Minoan solution was to create blocks, with interconnecting systems of 
streets. A similar solution was evidently adopted at Phylakopi on Melos. But Akrotiri on Thera is different. It is 
a mixture of blocks and detached houses, sometimes set askew, and most of the streets are crooked. It seems 
unsystematic. But Palyvou points to a continuous mutual feed-back between buildings and streets. The winding 
streets are deliberate: they afford protection (and they are, of course, a notable feature of many modern Cycladic 
towns). Some of the apparent irregularities probably resulted from infill development. Infill also helps to account 
for the lack of open space in Minoan towns. 

Minoan and Cycladic towns have complex drainage systems, associated with the paving of streets. At 
Palaikastro and Gournia, open terracotta gutters ran beside the streets. At Phylakopi and Akrotiri, and in the 
newly excavated sector at Palaikastro, stone built drains run under the streets. Towns with such systems may be 
deemed planned towns in at least one sense, for well organised urban drainage presuppose a plan and communal 
effort9. 

While much effort was expended on getting unwanted water out of towns, surprisingly little attention was 
paid to getting fresh water into them. That most basic of amenities, a public well, is rarely found. 

Two are known at Palaikastro, one at Phylakopi, none at Gournia10. A certain amount of rainwater was 
probably collected and stored, but most of the water must have been carried in. At Gournia, with a population of 
perhaps 700 on the hill, a minimum of 14,000 litres per day would have been needed, and carrying it up those 
steep, narrow, cobbled streets would have been a difficult task, even if the source was nearby11. 

Providing the domestic water on a daily basis is likely to have been a female responsibility, kept within 
the family. Designing and constructing urban drainage systems is a masculine and communal concern. This may 

5. A. Kriesis, Ancient Greek town building, Acta Congressus Madvigiani4, 1954,28-46. 
6. J.A. MacGillivray - J.M. Driessen, Minoan settlement at Palaikastro, L'habitat égéen, 403-404. 
7. Κ. Branigan, Minoan settlements in east Crete, Man, settlement, 751-759; J.C. McEnroe, Minoan house and town arrangement,

University of Toronto diss. 1979, 316-347. 
8. L. Platon, L'urbanisme minoen. Espace intérieure et espace extérieure dans la ville minoenne, L'habitat égéen, 381-393; C. 

Palyvou, Notes on the town plan of Late Cycladic Akrotiri, Thera, BSA 81, 1986, 179-194. On the 'whimsical' plan of Akrotiri, 
see also J.W. Shaw, Consideration of the site of Akrotiri as a Minoan settlement, TA W 1,429,432f. 

9. L. Platon, L'urbanisme minoen (supran. 8), 387; cf. O.P. Crouch, Water management in ancient Greek cities, Oxford 1993,22; 
R.W. Hutchinson, Prehistoric town planning (supra n. 4), 210, cites the paved streets with drains alongside as a sign of civic 
planning at Mallia; K. Branigan, Minoan settlements (supra n. 7), 754-755, even suggests that such public works as streets and 
drainage systems probably imply a central authority; C.F. MacDonald - J.M. Driessen, The storm drains of the east wing at 
Knossos, L'habitat égéen, 141, make a similar claim for urban drainage; J.A. MacGillivray - J.M. Driessen, Minoan settlement at 
Palaikastro (supra n. 6), 403, argue that such features at Palaikastro suggest either a central authority or communal agreement. 

10. Palaikastro: R.C. Bosanquet, Excavations at Palaikastro, I, BSA 8, 1901-02, 311; J.A. MacGillivray et al, Excavations at 
Palaikastro, 1990, BSA 86, 1991, 126. Phylakopi: T.D. Atkinson et al., Excavations at Phylakopi in Melos, London 1904,58. 
At Gournia, L.V. Watrous, Gournia again focus of exploration, ASCSA Newsletter 32, 1993, 3, reports the discovery of one or 
two dams across the river next to the site, 'which would have provided a reservoir for the town'. A similar discovery at Pseira is 
interpreted as a temporary reservoir for agricultural purposes (P. Betancourt, personal communication). 

11. The population estimate, admitted to be not much more than a guess, is that of K. Branigan, Minoan settlements (supra n. 7), 
755; L.V. Watrous, Gournia (supra n. 10), now reports that the town was much bigger, extending all the way to the seashore. But 
the 'guesstimate' may still be applied to the hill sector. The estimate of water needs is based on the World Health Organisation's 
recommended minimum of 20 litres per person per day. 
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well explain why, though drainage plays a large part in Bronze Age town planning, public water supplies hardly 
figure at all. 

Was Ayia Irini on Kea a planned town? Indeed, was it a town at all? Not everybody thinks so. H. van 
Effenterre has recently claimed that there are only two criteria for defining a town. One is size; the other is 
what he rather quaintly calls 'squaring the gaps'. By this, he means that the open spaces acquire a geometric 
form (predominantly squares, rectangles, or triangles), and the streets intersect at right angles. As villages grow 
into towns, this régularisation starts from what already exists. By these criteria, Palaikastro and Gournia are 
towns, and Phylakopi and Akrotiri are also acceptable. Ayia Irini, however, must be termed pre-urban, because 
of its small size and disorderly arrangement12. 

At about one hectare, Ayia Irini is about half the size of Phylakopi or the excavated area of Gournia, 
and the population is likely never to have been more than 500 at most13. Even by the standards of the Bronze 
Age, when many towns had far fewer than the 5000 - 10,000 inhabitants which most people accept as the 
minimum figure needed to define a town today, Ayia Irini is very small indeed. Granted that there are no hard 
and fast rules, a town is perhaps commonly understood to have had a population of at least 1000 in the Bronze 
Age. 

But Ayia Irini was no village. It was by far the largest settlement in northern Kea (and probably in the 
entire island), and was from Early Cycladic times on a primate centre, of exceptional functional diversity, 
involved in regional exchange networks, 'the paramount focus of economic, social, and political life on the 
island'14. If towns can be distinguished from villages on the basis of (among other things) economic and 
technological complexity, and diversity of specialised (non-agricultural) functions, by all these criteria Ayia Irini 
must be reckoned a town15. 

The accusation that Ayia Irini has too disorderly an arrangement to qualify as a town can readily be 
countered. In Late Cycladic I-II, the whole southeastern sector was certainly carefully planned16. Starting from 
the main gate, a broad avenue leads to a small plateia. To its east is the Temple, with Temple Road and Temple 
Lane intersecting the avenue at right angles. Fronting onto the Plateia is the main entrance of House A, the 
largest and richest building, and probably the administrative centre of the town. All around it are paved streets 
and alleys, with covered built stone drains beneath. Stone built channels lead into the street drains from some of 
the rooms in House A which served as bathrooms and light-wells. These street drains led the storm waters and 
domestic effluent either toward the sea, or below the paved Plateia and out of the town beside the main gate. 

The Western Sector, on the other hand, does appear on the published plans to lack order. These plans 
are, however, an amalgamation of walls of various periods, and the reality was something very different in all 
periods17. 

There are two good reasons to focus attention on the Western Sector. One is that it is the only sector 
where excavation was carried down to bedrock over a large area, uncovering a stratified sequence from EC II to 
LC IIIA (though with some interruptions), and considerable remains of buildings of most phases. The other 
reason is that the only known source of fresh water on the peninsula is located here, and the presence (or 
sometimes absence) of the spring has greatly affected the plan of this part of the town. 

There is good reason to believe that the spring started to be used in EC II, when bedrock was cut out to 
create a deep basin for the water. A great cobbled roadway was constructed, leading from the terrace on which 
some of the houses stood, down the slope of the hill, and heading straight towards the spring. This feature, plus 
the series of drainage channels in this area (and indeed elsewhere on the site) suggests that the Western Sector 
was quite carefully planned almost, if not quite, from the start. Some of the drains are simple channels cut in the 
bedrock, others are built. The houses themselves contain large, spacious rooms, and the walls are exceptionally 
well constructed (better than in most later periods). Everything about this EBA settlement suggests sophisticated 

12. H. van Effenterre, La notion de 'ville', L'habitat égéen, 488-490. 
13. Pace J.L. Davis, whose population estimate of 780-1250, cited in Landscape archaeology, 229-230, seems too high. 
14. Landscape archaeology, 219,226, 228. For a detailed presentation of the EC evidence, see M. Eliot - D.E. Wilson, Keos IX. 

Ayia Irini periods I - /// (forthcoming). 
15. For discussions of specialised industries, see H.S. Georgiou, Keos VI. Ayia Irini: specialised domestic and industrial pottery, Mainz 

1986, and E. Schofield, Evidence for household industries on Thera and Kea, TAW III, 1,201-211. 
16. W.W. Cummer - E. Schofield, Keos III. Ayia Irini: House A, Mainz 1984, pi. 5, for a plan of the southeastern sector. General site 

plans are published in most of the volumes in the Keos series. 
17. J.L. Davis, Keos V. Ayia Irini: Period V, Mainz 1986, pi. 4, illustrates the Western Sector. Like the general site plans, it includes 

walls of several periods, though most are of Periods VI and VII. J.C. Overbeck, Keos VII. Ayia Irini: Period IV. Part 1, Mainz 
1989, pi. 4, sorts out those walls dating to the earlier MBA and graphically illustrates the complexity of the sector. Revised plans 
of the LC I-Η walls will appear in the forthcoming publication of the Western Sector. 
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communal planning. Furthermore, it seems to have extended over almost as wide an area as the LBA 
settlement18. 

Putting together all the evidence, one may reasonably claim that almost from the time of its foundation 
in EC II Ayia Irini was a proto-urban centre. It fulfils most of the criteria adduced to identify such centres on the 
mainland in EH II: size, planning suggestive of some form of political organisation, interregional trade, craft 
specialisation, metallurgy. And if the EH II proto-urban centres can properly be called towns, so too can EC II 
Ayia Irini19. 

In the earlier part of the Middle Bronze Age, Ayia Irini Period IV, the settlement was refounded after a 
period of abandonment. Only very partial remains of buildings survive. The chief monument is the first 
fortification wall, with a gateway protected by a horseshoe-shaped tower. This gate was sited to provide 
convenient access to the spring. The main gate may have lain on the east side, as did that through the later 
fortification wall. Inside the town, the gate was approached by a stepped street leading down the slope20. Once 
again, access to the water supply was carefully planned. 

At the end of Phase IVa, however, the gateway was entirely blocked, and there is no trace of any other 
passage through the wall in this area. By the end of Phase IVb the entire fortification system was destroyed, and 
a cemetery occupied the area just outside the blocked gate. By Phase IVc the settlement had expanded northward 
beyond the old fortification and above the cemetery. 

The town remained unfortified until the building of the Great Fortifications in the later MBA, Period V. 
Other architectural remains of this period are very scanty, since most buildings were demolished when houses 
with deep cellars were dug down in Late Cycladic times21. The new fortification wall, a much more massive 
affair than the old one, added considerably to the area of the town. It approaches much closer to the spring than 
did the earlier wall, but the builders did not swing it out to enclose the spring (which must have been possible); 
nor did they include any sort of access through the wall and down to the water. It was not until the beginning of 
LC II that steps were built from the face of the wall down into the spring chamber that had by then been built. 

The only reasonable explanation for all this is that for much of Period IV, all Period V, and most or all 
of Period VI, perhaps two hundred years in all, the spring was not in use. It must have dried up or become 
severely contaminated, perhaps by overdrawing of the water. Probably the cleft in the rock then filled with 
debris. It is likely that the builders of the Great Fortifications did not know of the spring's existence. It was 
rediscovered in LC I, when the exterior face of the wall was refaced after a destruction. Perhaps the ground 
above the spring had settled and become boggy. Certainly the spring had rejuvenated itself, for it was at the very 
beginning of LC II that the stairway was built22. A flight of stone steps leads from the north face of the 
fortification wall down to an underground chamber built of big stones. At the bottom are natural fissures in the 
rock. It is now more than three metres below sea level. 

Inside the fortification wall, a series of open courts and terraces led straight to the inner face of the wall, 
and this is what provided access from within the town. There must have been a passage through the fortification 
wall, which unfortunately is not preserved high enough to show how it worked. 

In LC I-II, a major building program transformed the town. Most of the surviving fine houses with deep 
cellars were built now. House A, three storeys high in places, was started in LC I and completed in LC II23. In 
the Western Sector, House C, with exceptionally solid and well built walls, dates late in LC I, as does House 
F24 . Like House A, both suffered partial destruction, and not all rooms were occupied in LC II. 

The Western Sector in LC I, far from being the dense block of small rooms suggested by the published 
plans, was in fact occupied by a few free-standing buildings and a good deal of empty space. Rectangular houses 

18. This very simplified description of construction work that took place in more than one building phase in Ayia Irini Period II is 
based on the detailed presentation which will appear in the definitive report on Periods I-III by M. Eliot - D.E. Wilson, Keos IX 
(supra n. 14). They may not necessarily agree with the personal interpretation of urbanism at Ayia Irini presented in this paper. 

19. Early Hdladic architecture and urbanisation, R. Hägg - D. Konsola (eds), SIMA 76, 1986, 9-15, 98-99. Town' is there loosely 
defined as a settlement possessing a number of urban features, so that it is no longer a village, but is not yet a city. 

20. For full information on the wall and the gate, see J.C. Overbeck, Keos VII (supra n. 17), especially 119-121, pis. 5-8. 
21. All the surviving evidence has been published by J.L. Davis, Keos V(supra n. 17). 
22. J.L. Caskey, Investigations in Keos. Part 1: excavations and explorations, 1966-1970, Hesperia 40, 1971, 365-367, describes 

and illustrates the spring chamber and stairway. J.L. Davis, Keos V(supra n. 17), 9-10, describes the refacing of the fortification 
wall, amends Caskey's late dating of the spring chamber, but accepts his theory of an earlier (Period V) stairway (for which there is 
no solid evidence at all). The new interpretation of the history of the spring chamber presented in this paper, reconstruction of the 
terrace system which gave access to it from within the town, and analysis of all LC I-II remains in the Western Sector are a joint 
endeavour by W.W. Cummer, J.L.Davis and E. Schofield, and will be published in full in a forthcoming volume in the Keos series. 

23. W.W. Cummer - E. Schofield, Keos III (supra n. 16). 
24. For preliminary descriptions and plans, see J.L. Caskey, Excavations in Keos, 1960-1961, Hesperia 31, 1962, 274-276; and 

idem, Investigations in Keos. Part 1 (supra n. 22), 386-387. 
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and large open courtyards seem to be the norm. By LC II much of the previously open space had been built over, 
in the sort of infill development described at Akrotiri, and which seems also to have occurred in Minoan towns at 
about the same time25. 

Though the Western Sector became more congested, it was certainly not unplanned. Central to its 
development was the terrace system leading to the steps down into the spring chamber. Such attention paid to 
providing access to a public water supply is very rare in Bronze Age towns, and provides additional confirmation 
that through much of its history Ayia Irini was exceptionally well planned. 

E. SCHOFIELD 
Cincinnati 

25. C. Palyvou, Notes on the town plan (supra n. 8), 189; J.C. McEnroe, Minoan house (supra n. 7), 331, 336; L. Platon, 
L'urbanisme minoen (supra η. 8), 392. 
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M. Caskey: What is the evidence for the terracing? Is it 
simply that the lay of the land goes down to form natural 
terraces toward the fortification wall, or have you concrete 
evidence for terracing? 

E. Schofield: Yes, there is evidence. We are confident of 
paved ground levels going from near House A down to just 
inside the fortification. We are confident that we know what 
the level was in each of those areas which is paved, and it is 
going down all the way. When one gets just inside the face of 
the fortification wall, the walls there were described as very 
wide, very shallow, and very loosely built. The preserved tops 
of those walls were really exactly at the same level as paved 
floor level, and we are quite confident that those walls did not 
ever go higher. 

M. Caskey: So what you have is terrace walls in other 
words. 

E. Schofield: Terrace walls and paved terrace and paving 
on it. These walls are supporting paving and it is going down 
all the way. 

M. Caskey: I am wondering about the back sides of these 
walls. Terrace walls go into the earth. They are not finished on 
both faces. Can you describe the construction of these walls? 

E. Schofield: In places this is up against House F, and it is 
very clear in parts that the exterior wall of House F is very 

well finished and meant to be seen and in parts is very roughly 
finished and was not to be seen. We have put together a lot of 
different evidence to come up with this, but we do believe it 
now. 

A.L. Schallin: I was wondering about how you define 
urban centers, except for the planning of these sites? Do you 
have other criteria? 

E. Schofield: That it was very carefully planned, 
communally planned from the start - that I think one can 
prove from the archeological evidence on the site itself. As to 
its being a center, in fact I was really quoting from the Cherry-
Davis- Mantzourani survey, which after very careful reading, I 
think is presenting an accurate picture, that there is no other 
major site in the area. As to whether it was urban it comes 
down to how you define a town. I simply do not believe in 
Van Effenterre's definition of a town, but I think it is a fact 
that it was so clearly communally planned. The Early Cycladic 
buildings are very big, very well built, very impressively made. 
There is the massive roadway going down to the area of the 
spring, there is built drainage all over the place, and everyone 
who studies town planning seems to agree that where you have 
a complex drainage system, that signifies planned communal 
effort and I accept that, and therefore for me it's urban. I 
know there are people who argue against this but for me it's 
urban, or at the very least proto-urban. 



AYIA IRINI: TEMPLE STUDIES 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To ιερό της Αγίας Ειρήνης αδιαμφισβήτητα συμπληρώνει τις γνώσεις μας και συμβάλλει στην κατανόηση της 
θρησκείας του κόσμου του προϊστορικού Αιγαίου. Συγχρόνως όμως θέτει και ουσιαστικό προβληματισμό ως προς την 
ιστορία του κτηρίου και την τελούμενη σ' αυτό λατρεία. Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζονται με τρόπο περιληπτικό τα 
ουσιαστικότερα σημεία της ιστορίας του ιερού. Στην πρώτη φάση του, την ΜΚ, το κτήριο απετελείτο από δύο μόνο 
δωμάτια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η αρχιτεκτονική του ιερού μεταβλήθηκε σε γενικές γραμμές και το κτήριο πήρε τη 
μορφή που διατήρησε μέχρι το τέλος της περιόδου VII. Μετά την "μεγάλη καταστροφή", το ιερό εξακολούθησε να 
χρησιμοποιείται (ΥΕ ΙΙΙΑ και Β), με ορισμένες αλλαγές και πιθανώς χωρίς δεύτερο όροφο. Τα αγγεία των φάσεων ΥΕ ΙΠΑ 
και Β δεν μπορούν να ξεχωρίσουν στρωματογραφικά. Στην ΥΕ ΙΙΙΓ φάση υπάρχουν σαφείς αλλαγές στην διαρρύθμιση του 
χώρου. Με το τέλος της Εποχής του Χαλκού, το ιερό εξακολουθεί να υφίσταται, αν και το μεγάλο κτήριο έχει πλέον 
καταστραφεί. Από την πρωτογεωμετρική εποχή ένας μικρός ναός φωλιάζει μέσα στα παλιά ερείπια. Ότι στο ναό αυτόν 
λατρεύτηκε ο Διόνυσος, αυτό αποδεικνύεται από graffiti σε αγγεία. Το ερώτημα είναι αν λατρεύτηκαν εδώ και άλλες 
θεότητες στο διάστημα αυτό και μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια και την εποχή του Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου (νόμισμα). Το 
πρόβλημα της συνέχειας τίθεται σε διάφορα σημεία της ιστορίας του ιερού. Τα αρχαιολογικά δεδομένα σε πολλές 
περιπτώσεις είναι ελλιπή και δεν δίνουν πλήρη την εικόνα της μετάβασης από την μία περίοδο στην άλλη, για παράδειγμα 
στο τέλος της περιόδου IV. Με βάση τα αρχαιολογικά στοιχεία δεν είναι πάντοτε δυνατόν να διακρίνουμε εαν συνέχισε μία 
συγκεκριμένη λατρεία ή αν υπήρξε κάποια αλλαγή. Με την ίδρυση του μικρού ναού στην βόρεια γωνία του δωματίου 6 του 
παλαιού ιερού, είναι σαφές ότι μπαίνουμε σε μία άλλη εποχή. Η συνάφεια, εάν υπήρχε, με τα προηγούμενα δεν είναι άμεσα 
φανερή. Όπως και αν έχει, η συνέχεια της ιερότητας του χώρου αυτού, υποδηλώνει την ανθρώπινη μνήμη, η οποία πάνω 
από τα αρχαιολογικά κενά, συνεχίζει να λατρεύει στον ίδιο πάντα γνωστό και καθιερωμένο χώρο το θεό. Ίσως να έχει 
περισσότερο ενδιαφέρον, πέρα από την ταυτότητα της θεότητας, στην οποία ήταν αφιερωμένο το ιερό της Αγίας Ειρήνης, η 
σημασία που είχε ο συγκεκριμένος χώρος για τους λατρευτές. 

The Temple at Ayia Irini (fig. I)1 is well known to the scholarly world through Caskey's full preliminary 
reports. Most of what I have to say is not new in the sense of new archaeological information, particularly to my 
colleagues of the Ayia Irini excavations, but it remains to be presented in Part 2 of the Temple volume, and there 
will be details with which not everyone is familiar. I have tried here, in the limited time available, to pull together 
some of the evidence over the long span covered by religious activity in this place. My debt to Caskey is, I hope, 
apparent in all my Ayia Irini studies, but particularly with the temple, a study which he began but did not live to 
complete. 

Although it accords well enough with local building practice, the form of the building as a temple or 
sanctuary, some thirty years after the spade revealed the topmost stones continues to be unique (fig. 2). Likewise 
nothing has yet turned up elsewhere to match the terracotta statues. Both building and contents have expanded our 
knowledge of Bronze Age religion in the Cyclades. They have also tantalised us with aspects of religious practice, 
concrete enough as finds, yet provoking questions of interpretation as to the uses of the various rooms, and about 
cult practice and religious belief, the latter always elusive in purely archaeological terms. The statues have also 

1. The definitive study of the temple is nearing completion and will be presented for publication as Keos II, Part 2. Parts of the 
present report were included in an unpublished paper given at a conference held on 25 November 1991 at the Goulandris 
Museum in memory of John L. Caskey. Plans, sections and elevations are based on the work of Lloyd Cotsen, for many 
years the architect of the Ayia Irini excavations. The general plan of the site was drawn by the architect Roger Holzen, after 
plans of Lloyd Cotsen. For the Periods at Ayia Irini defined by J.L.Caskey, see Ayia Irini: the succesive periods of 
occupation, AJA 83, 1979, 412; J.L. Caskey, Notes on Keos and Tzia, Hesperia 50, 1981, 320-326. For simplification I am 
here retaining Caskey's definition of Period VII as ending with the "great destruction". Whatever period-division is preferred 
this catastrophe is the end of an era at Ayia Irini. 
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fuelled discussion of what is Minoan and what may rightly be termed Cycladic. Moreover, the difficult question of 
continuity has to be faced at several crucial points in the building's history. 

I have not changed my hypothesis as expressed in Keos II, Part 1. While we shall never know the details, the 
presence in the Bronze Age temple of a cult that served some of the same needs as the Iron Age cult of Dionysos is 
a possible explanation for what was found in the earthquake destruction, and it seems to account best for the 
presence there of Dionysos in later times. This is not to say that over so long a period there will not have been 
adjustments, developments and accomodations in the expression of the cult, or indeed in the cult itself2. It is 
obvious, but perhaps worth restating, that continuity itself implies movement and gradual change rather than 
solidification of a status quo3. The term "continuity" may apply in very different sets of circumstances. Breaks in 
the archaeological record, moreover, while often puzzling to the archaeologist, need not imply a gap in the 
continuum of human activity or kind of activity in a given place. Even if a chronological gap can be demonstrated 
in terms of some single body of evidence, such as an imported pottery sequence, it may still be that the "gap" is 
bridged in some way by the human mind. Thus each set of circumstances provides its own clues which must be 
approached without preconceived notions of what continuity demands. I am in this sense assuming a sort of 
continuity that has been challenged by some and which requires constant definition according to circumstance 
through time. 

With breaks or without, the very fact that the temple site was recognised as sacred over so long a span of 
time represents an overall continuity that at times may well be based on memory or tradition. From a strictly 
archaeological view, there are three stratigraphical points in particular at which continuity, in terms of a continuous 
sequence with no break at all in the function of the building, might be challenged. 

The first comes near or at the end of Ayia Irini Period IV (MM II and early MM III pottery phases) with a 
major collapse of the building. 

The second is of a more general nature in that it coincides with a clear architectural destruction, observable 
over most of the site at the end of Period VII, in LM IB/ LH II times . 

The final, and most dramatic change of all in architectural terms, is observable in the little shrine built into 
the north corner of Room 6. 

So much for general remarks. Now to the building itself. 
Here I shall pick out the main architectural phases of the building. These are, to be sure, arbitrary in the sense 

that they are only those we could easily observe. Frequent clearing within the building has carried off much 
evidence. There are sub-phases to be presented in the definitive publication that I shall not consider here. Some 
phases, moreover, can only be surmised; others we may never grasp. 

Phase 1: the Early Temple. The basic ground plan of the temple as we found it was conceived in its entirety 
during Period IV (fig. 3). The Northwestern Unit, however, shows a number of peculiarities that separate it from the 
rest of the building and indicate that the initial Period IV shrine comprised only Rooms 1 and 2. The alignment of 
the northwestern unit differs notably from that of the temple as a whole: the plan of the later building shows a 
change in orientation that had at the same time to incorporate an important earlier unit. The NW wall (AF) makes 
an acute angle with the long NE wall (G) and an obtuse angle with that on the SW (A). The dividing wall between 
Rooms 1 and 2 (AI) runs at about 90° to the NW wall (AF), but as a result Rooms 1 and 2 of the later building are 
irregular in shape. Walls found beneath the NW wall (G, early G) and the dividing wall (AI, wall AK) show the 
orientation of the early unit. We may note further that the doorway in the facade (Wall L) is placed almost exactly 
at the center of the unit rather than at the center of Room 1. The doorway into Room 2 appears to have been 
roughly in the center of the dividing wall, somewhat further northwest than the doorway of Period VII visible today. 

Thus, this first Middle Bronze Age shrine had two rooms, and was roughly square. A slab threshold and a 
finely saw-cut marble step (fig. 4) may belong to this phase. As later the approach was from the SE. 

The lay-out of Room 1 has been described in the preliminary reports4.1 illustrate it here as a reminder. From 
the marble step (surface at -0,40) and threshold (at -0,20) one entered a paved area (at 0 to +0,05) to a series of built 
platforms (fig. 5). These appear not to have been laid down in the initial years of the early temple, but they were in 
place soon after that, and some at least continued in use after the Period IV extension of the building. Nothing was 
found in connection with the platforms to suggest their possible use. In fact, there are no finds to clarify the activity 
associated with the Early Temple. Its identification as such rests partly on the strange platforms, largely on its 
careful incorporation into the later building. 

2. I have been accused by some friends and colleagues of dragging Dionysos, kicking and screaming, from archaic to prehistoric 
times. I thought I had avoided such a crude over-simplification. Perhaps more important than an actual identification of a 
divinity by name is a realisation of the purpose of the cult. 

3. Oxford English Dictionary s.v. continuity. 
4. J.L. Caskey, Excavations in Keos, 1964-1965, Hesperia 35, 1966, 363-376, see 368-369, fig. 2. 
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Phase 2: Still in Period IV, the plan of the building was enlarged (see plan, fig. 3). It was quadrupled in length 
toward the shore, the main axis was shifted some 8° to the south, and it took the general form that was to persist to 
the end of the Bronze Age. 

In terms of continuity, the most important point is that the designers of the new building clearly were obliged 
to preserve and include the older unit. It is not by chance that Room 1, where most of the terracotta statues 
ultimately lay, continued to be special on into Late Bronze Age times. 

In addition to Rooms 1 and 2, the new building comprised Rooms 3 and 6, and a 7 m. long narrow room 
beside Room 35. A new element, and the beginning of a long tradition, is provided by stone benches. Room 3 (fig. 6) 
had at least two at different times, both along the wall separating it from the long narrow room. In room 6 there 
was a stepped bench against the NE wall (fig. 7). The benches were all narrow, more convenient for placing votives 
than for sitting. It has been suggested that the platforms may have had a similar function. They could also have 
marked off specific spaces for certain rites. 

Our excavations in the south part of Room 3 showed that the doorway between Rooms 3 and 6 of this second 
phase of the temple was centered further to the east than the later, LH III doorway visible today (fig. 8). It is 
noteworthy that this Phase 2 doorway is on the same axis as the original doorway to the early NW unit of Phase 1, 
and that this line was retained unaltered until Mycenaean times. A substantial column base and foundation at the SE 
end of Room 6 is likewise aligned with the doorways between Rooms 3 and 1 and between Rooms 3 and 6. Its 
presence at what appears to be the end of the room6 may indicate that Room 6 was roofed but open-ended at this 
time. 

In Room 6, there was a large area of burning in the place occupied by an altar/hearth in LH IIIC times, and 
extending somewhat to the southeast. Here burnt bones were found as deep as -0,80 to -0,90m. in successive layers 
of burning. 

Not many small objects were recovered. The amount, however, of grey Minyan pottery, particularly in 
Room 3, was striking. Some of this may well have been left as votive offerings, while other vessels may have served 
in temple ritual. No pottery forms of this period appear to be unique to the temple. All have been found elsewhere 
on the site. A miniature crucible (fig. 9) and a small grey Minyan kantharos may be considered votives. Duck vases 
(fig. 10)7, represented by fragments only, may likewise have had some ritual or religious significance. 

The Phase 2 temple was felled probably by earthquake sometime near the end of Period IV. Stones fell out 
from the NE wall (G) over the stepped bench in Room 6, and the same phenomenon was observed in Room 3. The 
pile-up of stones in both cases was considerable, and the clearing out which followed in the next and later phases 
does not appear to have penetrated this mass very deeply. Some evidence belonging to the very end of Period IV 
may have been cleared out. Whether or not there were a few years of disuse at the end of Period IV, there appears 
to be no break in the tradition of the temple architecture. Moreover, pottery styles continue in an unbroken 
sequence. By J. Overbeck's classification, while most of the pottery belongs to the IV b phase, both the early and 
late phases of Period IV are represented in the temple8. 

This brings us to Phase 3 (fig. 11). Here I include together Periods V (LM IIB - MM III) and VI (LM IA / LH 
I), while Period VII should probably be considered here as well. No real evidence was found for the architectural 
history of the temple of Period V. Some changes within the building, moreover, could have been made in either 
Period V or VI. The walls of Period IV, to the extent that they were standing, were undoubtedly rebuilt in Period V. 
Elsewhere on the site, following the damaging earthquake (?) of Period IV, Period V was a time of active enterprise 
with the construction of a considerably larger fortification system. It would be difficult to imagine that the deus loci 
was left for long to dwell in a heap of rubble. 

Parts of the long side walls, the partition between Rooms 1 and 2, and other internal walls, all resting above 
constructions of Period IV, may be assigned to this phase. Probably an open alleyway ran along the SW side. 

In the northwest end of Corridor 5 were the remains of a stone stairway that had collapsed. A heavy cross-
wall (AJ) carried its weight, thus creating a small room (Room 4) at the NW end of the long Middle Bronze Age 
room. The stairway, fallen as we found it, may be assigned to Period VI. We cannot, however, rule out altogether 

5. The wall separating room 3 from the long narrow room 5 clearly belongs initially to Period IV. A trench along this wall (U) 
was excavated to a floor at - 1,03m. associated with a bench against the wall. 

6. Walls aligned roughly with the long NE and SW temple walls have been observed off the end of the temple in the bay. These 
and other walls now beneath the sea are being investigated. It is too soon to pronounce on whether they are connected in 
any way with the temple. 

7. These come from lot nos. 258 in Room 2, and 305, 306 and 319 in Rooms 1 and 3. Fragments of these vessels have been 
found elsewhere on the site as well. J. Overbeck dates them to his phase IV b, noting that in Kea they appear to be a MBA 
middle phase phenomenon despite their occurrence at Phylakopi in EBA context. In the temple we note the scattering of 
duck vase fragments and the fact that there are joins between rooms 1 and 3. 

8. I thank J. Overbeck who in 1982 went over some of the Middle Bronze Age pottery with me, sharing his knowledge of the 
material. 
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the possibility that the long room beside Room 3 (which architecturally has to be explained), if not simply an 
attempt to reduce the span across Room 3, served as a stairwell in the ultimate Middle Bronze Age enlargement, 
which would, then, have had some part of its establishment on a floor above. 

A heavy cube of stone (35 χ 40 cm) embedded near the NW end of Room 3, no doubt held a wooden column. 
It was found by us in situ. It may have been placed when the upper floor was built. Pottery from the surrounding 
deposits was of Periods VI and VII. To this same phase, probably to Period VI, may also be assigned the two 
crossbeams in Corridor 5 whose purpose is unknown. To Phase 3 is certainly attributable the new line of Wall B. 

Period VI was the beginning of a prosperous time at Ayia Irini that culminated in Period VII. Commercial 
relations with Minoan Crete, in evidence much earlier, were steadily on the rise. This is reflected in the temple. Yet 
deposits of Period V and VI pottery are thin and generally mixed with what is left of Period VII. 

It is unlikely that there were any major changes in the building itself during Period VII, the floruit of the 
town. The basic plan of the building was unchanged and the lower courses of its walls survived. The building reflects 
the continuity shown in the pottery generally. The most striking single feature of this age, to our eyes at least, is the 
array of large terracotta statues, standing or in a posture of dance. For the most part they were found in Room 1. 
They have been described and discussed in Keos II, Part 1. 

The destruction at the end of Period VII, followed by LH IIIA clearing and repairing, has left little of Period 
VII interior furnishings. Even the statues were scattered in fragments throughout the later building. There is no 
evidence at all as to where or whether they were displayed. That most were standing in Room 1 when the 
superstructure of the building fell, however, serves to emphasise the importance of that room. It is significant that it 
is in the far recess of the building. Perhaps its use as a storage room does not really contradict its interpretation as 
an adyton9. With so many statues in that limited space, it would have been difficult enough to enter. Its sacred and 
special character was in any case inherited from a far-off time. 

The pottery and other finds reflect the so-called Minoan connection, and bespeak a wealth of donors. I show 
here a few of the more significant finds (figs 12, 13, 14, 15). 

Phase 4: Despite the almost total destruction of the building at the end of Period VII and a change in the 
trade pattern with a weakening of Minoan connections and a greater reliance on the mainland for imported pottery 
beginning with LH IIIA 1, the only lapse in the use of the building appears to have been the time necessary for 
repairs. LH IIIA pottery accompanied the diggers and builders into the ruins. 

The major task confronting the people of LH IIIA 1 and 2 times was most certainly the clearing out of 
débris, the rebuilding of walls and rearrangement of the interior. There is no evidence for an upper floor after 
Period VII, and probably there was none. 

Some new interior arrangement of the building is evident. Rooms 1, 2, 3, 5, and 6 were all in use. The most 
interesting evidence comes from Corridor 5 and Room 6. In Room 6, in LH ΠΙΑ 1, a heavy plaster pavement was 
laid on an equally heavy layer of red clay (0,05 m. thick) at -0,55/ -0,60 m., directly over the fallen blocks of the 
final Middle Bronze Age collapse. All the remains of the intervening periods were cleared out, leaving only a patch 
of wall plaster (blue-black with white splash) against Wall G near the Ν corner. The threshold into Room 3 was very 
finely plastered. Soon after, two strange Π-shaped structures (fig. 16, and see fig. 21) were built in the Ν and W 
corners of the room. The western one was divided by a trench (fig. 17), perhaps a favissa of sorts or receptacle for 
sacred things. What the initial contents might have been, we do not know. It had been robbed, probably in LH IIIC 
times: the earth above and around it had been pitched in haste and was still loose when we dug into it. In the trench 
were broken objects, clearly once sacred, including part of an arm from one of the terracotta statues and a 
fragmentary ring kothon. 

Corridor 5 may have succeeded Room 1 in some measure as a focus of the building. This would attach a 
special significance to the statue which stood there on a floor at +0,50 m. in LH IIIA 2 times (fig. 18). The 
excavator's interpretation of Corridor 5 as a storage room for temple equipment10 was followed by me in the 
publication of the statues. Indeed for so large a standing statue the space available is cramped. Yet here too, the 
coincidence of adyton and storeroom (αποθέτης) for the accomodation of the most sacred temple things deserves 
serious consideration. 

If there were innovations, there was also persistance of tradition. The LH ΠΙΑ 2 statue11, while differing in 
technique from the earlier figures, continues a tradition at least in form. Against the SW wall (A) in Room 6 there 
was a bench (fig. 19) associated with a floor at -0,30 and LH HIB pottery. 

No doubt many of the missing heads saw the light of day again when the building was cleared out and probed 
after its destruction. Head No. 2-1 (K1.458)12 was found in Room 6 beside the doorway between rooms 3 and 6 in a 

9. M. Caskey, Keos II. The temple at Ayia Irini. Part 1: the statues, Princeton 1986, 1,4, and 36. 
10. A. Bikaki. See also M. Caskey, Keos II (supra n. 9), 99. 
11. Ibidem, 97, pis. 59- 64. 
12. Ibidem, 54. 
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Late Helladic UIC (at +0,67 m.) context (fig. 20). Other fragments of the head were recovered from LH ΠΙΑ and Β 
contexts in the same room, while the tress was in a thick UIC accumulation in Room 2. There is no clear evidence 
that the head had been placed in this spot in UIC Room 6 as had the head of statue No. 1 (K3.611) in the Geometric 
shrine that later nestled in old Room 1. It appears at some time after the tress broke off to have fallen into some hot 
coals. Yet it is very likely that it too was recovered in the initial phase of renovation in LH ΠΙΑ 1 times, and 
handed down. The existence of the large statue suggests that its original meaning may not yet have been forgotten. 

Phase 5: The LH UIC phase that followed has been discussed at the London symposium in 198313. The 
benches of this time, along the NE and SW walls of Room 6 (fig. 21) are somewhat wider than the earlier ones and 
could indeed have provided adequate seating if they were not used for votives. The presence of the large built altar / 
hearth14 introduces a new element, and suggests that the benches may have served as seats. Burning and bones fill in 
the picture, and it is likely that the basic sacrificial element, first observed in Middle Bronze Age context in this 
same place, persisted. 

The accumulation associated with UIC pottery was very deep, reaching a meter in places. Late in the period, 
the importance of Corridor 5 is again apparent with a large deposit of pottery on a floor at +1,00 m.15, and the wall 
separating Room 3 and Corridor 5 is pierced by a window (fig. 22). 

The final years of the Bronze Age saw the ultimate destruction of this extraordinary building. Never again 
was the building used as a whole. Yet the site, as we know, retained its sacred character, and smaller shrines of 
successive periods nestled in the older rooms as if insisting on a family tie. 

Later phases: In Protogeometric times, there was an interest, and indeed recognisable floor levels were found 
in Rooms 1 (floor at around +1,25), 2 (slab floor at +1,35 m.), and 3 (floor at +1,20 m. with bench). 

Shrine BB (fig. 23, and see fig. 11)16. The most important new architectural development is in Room 6. This 
is a small separate shrine with a floor at ca. +0,90 m. in its initial phase, with benches at the long walls, and an 
entrance from the SE. It is built into the Ν corner of the room and it uses the old UIC NE and NW walls. It housed a 
mixture of finds from earlier times. Associated with the floor at ca. +0,90 m. were part of a stone blossom bowl (the 
lower half was found built into the LH UIC bench at the SW wall), and two late LH UIC kylixes with straight stems 
(K.1801, K.1856, Kea Museum 1126, 1124). Outside the building, but at a corresponding level (+0,95) was a 
fragmentary bronze knife (K 1.619). PG and Geometric pottery lay above the floor. While the contents of the little 
building are of no great help chronologically for the building itself, it looks as though some Bronze Age objects 
were being treated with reverence. Outside the building, in Room 6, PG sherds have been found over LH IIIC 
accumulation below the level of the floor of the little shrine, either as a result of probing or from actual use of the 
space. Since the doorway into Room 3 was by this time blocked, there was no direct access from Room 6 to the rest 
of the temple; BB is an isolated unit. 

The temple continued to provide space for a sequence of small shrines17, some, if not all, surely sacred to 
Dionysos. I list them briefly here. 

The Geometric (and later) shrine in Room 1 is known to most as the shrine in which the head of statue 1 - 1 
was found in situ in a ring stand (floor level +l,70m.). It continued in use to at least 500 B.C., with an interruption 
involving the collapse of long roof slabs that somehow spared the head, but necessitated confining the shrine, later 
on, to the SE half of the room. Here Anthippos of Ioulis, around 500 B.C. left a cup for Dionysos (K.2068, fig. 24). 
It is on display in the museum. 

Lest Athens be thought to have a monopoly on imported pottery, illustrated here is a Naxian pot of the 
second half of the 8th century B.C. (K.4432, Kea Museum 1060, fig. 25). 

Miniature skyphos deposit: Above shrine BB was a deposit of miniature Corinthian skyphoi (fig. 26) (at 
+1,60). Here too was found a gilded TC button with a head of the Parthenos (K1.80), and a miniature clay female 
head, gilded. This area of the temple too continues to be important. 

Over the NW half of Room 3, built into the W corner, there was a shrine (Shrine AA floor at ca. +1,80 m.) 
with benches, perhaps an open enclosure, of the 4th century (BG Skyphos K.2483). 

Finally, over the SE part of Room 1, a shrine of Hellenistic times (Room X, floor at +2,60/ 2,40 m.) brings us 
close to the end of this long history. A coin of Ptolemy I Soter was recovered from the stone filling over the floor. 
A coin probably of Ptolemy Philadelpheus (Cremonidean War, 268/7 B.C.) brings us down later still. 

13. The prehistoric Cyclades, J.A. MacGillivray - R.L.N. Barber (eds), Edinburgh 1984,24 If. 
14. I tend increasingly to view this construction as an altar of sorts rather than as a hearth, especially in view of the long 
sequence of burning and ash that lay beneath. 
15. J.L.Caskey, Investigation in Keos. Part II, Hesperia 40, 1971,400, with earlier references. 
16. Supra n. 13, 241-254. That Shrine BB in Room 6 was an Iron Age phenomenon rather than belonging to the end of the 
Bronze Age was suggested by the finding of Protogeometric pottery in Room 6 at levels deeper than the floor of BB. This was 
reported in a poster shown several years ago at the Swedish Institute. 
17. Cf. J.L. Caskey, Excavations in Keos 1960-1961, Hesperiall, 1962,281-282. 
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Despite an architectural break with the Bronze Age past, best illustrated by the little shrine BB in Room 6, 
threads of continuity are evident in the very use of some part of the temple, or area over the temple, and the 
persistence in all these later shrines of benches and the old orientation with an approach from the SE. 

There may be continuity in other aspects as well. I have suggested in a talk given a few years ago at the 
University of Athens that some features of the early archaic heads may derive from cult figures of the Bronze Age. 
Certainly some of the heads of the Ayia Irini statues (figs 27, 28), with their chiselled looking cheeks, archaic smiles 
and high volute ears, were known in the new world of this time. Sculptors and makers of terracotta figures will have 
recognised such work as part of their own inheritance and used whatever appealed to them. 

The temple was a bold enterprise, relatively grand in scale. It would be dangerous to insist that this building 
housed throughout its Bronze Age history, the same cult continuously. Yet the persistence of architectural form, the 
respect shown to what was already there or had been there, in every repair or addition, argues for just this sort of 
continuity. This is strengthened by the unbroken pottery sequence seen over the site as a whole. Even the 
catastrophe that brought an end to the Period VII floruit is bridged in the temple not only by its immediate reuse, 
but by a continuation of the tradition of large statues in Late Mycenaean times. 

The real break, as we know, comes with the passing of the Mycenaean world. It is here that continuity, if 
there is any, must be most carefully defined. The new element at Ayia Irini of course is the introduction of 
Dionysos, probably well before the last stages of the Protogeometric style to judge by some of the pottery (figs 29, 
30). Whatever time elapsed (and it may not have been so very long), whatever were the upheavals following the 
demise of the LH UIC sanctuary, the attachment of the Keians to a spot remembered as being sacred appears not to 
have been affected. I am accepting this persistent memory as a kind of continuity18. Although the Olympian 
divinities have introduced much and swept much aside, some few divinities mentioned on the Linear Β tablets 
survived, Dionysos among them. The emergence of Dionysos at Ayia Irini, with his shrine in the ruins of the 
temple, I have suggested, may not be entirely fortuitous. 

We must ask whether we really have a sequence of Iron Age shrines devoted all to this same divinity or 
whether we are dealing, at any time, with two or more shrines sacred to quite different divinities located within a 
sacred area. On the face of it, it seems unlikely that the sanctuary of Dionysos would have been moved around to 
different buildings within so small an area over this period of time. It is hoped that further study of the 
Protogeometric and later pottery may clarify this. 

Returning to the Bronze Age, how must we view this continuous worship over so many centuries in a single 
building in the framework of an Aegean world that was at least by the Late Bronze Age strongly influenced, perhaps 
controlled in various ways by Minoan Crete and then by Mycenae? 

Gerald Cadogan, in a generous review of three of our Ayia Irini books (JHS 110, 1990, 260-261) questions 
whether the Keians could have adopted Minoan ideas (religious or practical) without the Realpolitik of external 
pressure, authority or demand from Crete or, even, from Cretans at Ayia Irini. There is no doubt whatever that Kea 
was tied into a commercial scheme embracing much of the Aegean during the LBA that made use of a single 
weighing system19. This is demonstrated by the lead weights found in Crete and at least some of the islands (Kea, 
Thera, Melos). 

Whatever the political implications, clearly this will have been advantageous to all. Whether this implies 
Cretan authority to the extent of Cretan control is a matter of identification and interpretation of what is solely 
Cretan in terms of ideas (elusive) and of paraphernalia. It looks as if everybody has his home-base. Yet the question 
as to whether or not there were Cretans in Kea is really immaterial to the question of the cult in the temple. I see 
the size, uniqueness and obvious importance of the temple over such a time, and the size and uniqueness of the 
statues themselves as Cycladic expressions. No one will deny the obvious Minoan appearance of the figures, 
specifically their dress. Yet is it chance alone that large statues of this sort have still not been found in all of Crete? 
How do we explain the differences observable from island to island in terms of a Minoan stranglehold on religious 
expression and other aspects of life in the Cyclades? The very continuity of form of the temple, architecturally quite 
unlike Minoan buildings, suggests that something the Keians had or did there was important enough to continue 
doing. If a cult were introduced in any way other than by war and capture of the island, for which we see no 
archaeological evidence, would it supplant an already well established cult or, rather, would a separate shrine or 
room be made to accomodate it? On a far larger scale, to be sure, we may note that foreign divinities in Classical 
Athens, introduced quite peacefully, were not housed in the Parthenon. 

Miriam CASKEY 
Athens 

18. See also W. Burkert, Greek religion, Oxford 1985,47-53. 
19. CM. Petruso, Keos VIII. Ayia Irini: the balance weihgts, Mainz 1992. 
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Γ. Μουζάκης: Ένα ερώτημα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
εδώ του νησιού το βάζει κάθε φορά και σε κάθε ευκαιρία: 
το ερώτημα είναι πότε επιτέλους θα εκτεθούν αυτά τα 
αξιόλογα αγάλματα, οι κούκλες, όπως τις ονομάζουμε οι 
ντόπιοι. Επίσημα από την πολιτεία δεν έχουμε ποτέ μια 
απάντηση. 

Ε. Τουλούπα: Η κ. Caskey δεν νομίζω ότι μπορεί να 
απαντήσει σε αυτό. Εγώ είμαι πλέον συνταξιούχος αλλά 
κάποια ευθύνη έχω. Υπήρχε βέβαια μια ατυχία στο θέμα 
της εκθέσεως. Συγκεντρώθηκαν κάποια χρήματα, ήταν 
κυρίως προσφορά από τον κ. Φασιανό. Έγινε η βιτρίνα, 
αλλά καταστράφηκε λόγω κακής κατασκευής, και στη 
συνέχεια βέβαια δεν υπήρχαν άλλα χρήματα. Ο κ. 
Καλλιγάς θα είναι σε θέση να σας απαντήσει. Γνωρίζω 
ότι φροντίζει να βγει μια μεγάλη πίστωση για όλο το 
κτήριο του Μουσείου, που έχει ανάγκη από συντήρηση 

και ασφαλώς θα είναι δυνατό να διατεθεί ένα ποσό για 
τις προθήκες. 

Οι προθήκες δεν είναι οι οποιεσδήποτε που 
μπορεί να αγοράσει κανείς στο εμπόριο. Τα αγάλματα 
είναι πάρα πολύ εύθραυστα και δεν πρέπει με το άνοιγμα 
των προθηκών να τραντάζονται. Είχε γίνει ειδική μελέτη 
από έναν από τους καλύτερους τεχνικούς που έχουμε 
στην Ελλάδα, που έκανε και για την Ακρόπολη την 
μεγάλη προθήκη για τις Καρυάτιδες. Δυστυχώς αυτός ο 
άνθρωπος εδώ απέτυχε. Έχετε πράγματι δίκιο, είναι 
μοναδικά ευρήματα, και η πολιτεία έχει ευθύνη. 

Μ. Caskey: To όλο θέμα πράγματι είναι επείγον. Δεν 
κάνει καθόλου καλό στα αγάλματα να μένουν τόσα 
χρόνια μέσα στα κιβώτια. 
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Fig. 1. Ayia Irini, plan of site. 
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Fig. 2. View of the temple at Ayia Irini from the northwest. 

A Y I A I R I N I 

T H E MIDDLE B R O N Z E AGE T E M P L E 

Fig. 3. Period IV Temple, Phases 1 and 2. 
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Fig. 6. Room 3, Period IV stone bench. Fig. 7. Room 6, Period IV stepped bench. 
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ROOM 3  , LOOKJNÇ 5£ TO DOORWAY 

TO ROOM ί ^ - > _ ^ 
SECTION D-D * ELEVATION of WALL Β £^: \ 

Fig. 8. Doorways in wall between 
Rooms 3 and 6, looking south-west. 
Elevation. 

Fig. 9. Period IV miniature crucible (K.2356). 

Fig. 10. Period IV fragmentary duck vase. 
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T H E T E M P L E 
A Y I A I R I N ! 

Fig. 11. 
Temple, plan. 

Fig. 13. Bronze boat model. 

Fig. 12. 
Conch shell. 

Fig. 14. Small bronze lion. Fig. 15. Bronze figurine. 
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Fig. 16. Room 6, Π-shaped structures. 

Fig. 17. Room 6, west corner, trench in Π-shaped structure. 

Fig. 19. Room 6, LH HIB bench against southwest wall. 

Fig. 18. Corridor 5, northwest end with statue 15. 



Fig. 20. Room 6, head 2-1 as found. 
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Fig. 21. Room 6, plan showing LH III additions. 



137 Ayia Irini: Temple studies 
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Fig. 22. Window in wall between Room 3 and Corridor 5. 
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Fig. 23. Room 6, shrine BB. 



138 M.CASKEY 

EV 

, N Ç ) l U f l O 4 
Z'1 

! A Ν & (? KL· H Ν 

Fig. 27. Terracotta head 3-5. Fig. 28. Terracotta head 
3/4-1. 

Fig. 24. Anthippos' dedication to Dionysos. 

Fig. 29. Protogeometric bases. 

Fig. 25. Naxian 
oinochoe, late 8th 
century B.C. 

Fig. 26. Miniature skyphoi. Fig. 30. Protogeometric jug. 



THE GRIFFIN JAR FROM AYIA IRINI, KEOS, AND ITS RELATIONSHIP TO THE POTTERY AND 
FRESCOES FROM THERA* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αγγεία που προέρχονται από την Αγία Ειρήνη είναι ο πιθαμφορέας αρ. 592 του 
Μουσείου της Κέας. Ο πιθαμφορέας διακοσμείται με τρεις γρύπες που αποδίδονται με συνδυασμό μελανού και ερυθρού 
χρώματος και βρέθηκε σε ΥΚ Ι δάπεδο της Οικίας Α. Η Schofield θεωρεί κυκλαδικό το αγγείο (Keos III, 45, 111-2). Ο 
ανοικτόχρωμος ημι-χονδροειδής πηλός του δεν αφήνει αμφιβολία για την καταγωγή του από την Μήλο ή τη Θήρα, τα δύο 
ηφαιστειογενή κυκλαδικά νησιά που διαθέτουν αυτό το είδος του πηλού. Επιπλέον στα δύο αυτά νησιά βρίσκεται σε 
ανάπτυξη κατά το τέλος της ΜΚ και κατά την ΥΚ Ι περίοδο εικονιστική αγγειογραφία στην οποία χρησιμοποιείται και η 
δίχρωμη (μελανό και ερυθρό χρώμα) τεχνική διακόσμησης. Η διάκριση μηλιακού και θηραϊκού πηλού είναι δύσκολη και 
συχνά αδύνατη όχι μόνο με γυμνό οφθαλμό αλλά και με εργαστηριακές αναλύσεις. Επομένως, στην περαιτέρω διευκρίνιση 
του τόπου καταγωγής του πιθαμφορεα οδηγεί κυρίως η εξέταση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του. Οι ιδιαίτεροι 
δεσμοί που παρουσιάζει το αγγείο της Κέας με θηραϊκά αγγεία ως προς το σχήμα και τη διακόσμηση και με θηραϊκές 
τοιχογραφίες ως προς τη διακόσμηση υποδεικνύουν ότι το καλλιτεχνικό περιβάλλον του Ακρωτηρίου ήταν οικείο στους 
δημιουργούς του - κεραμέα και αγγειογράφο - και συνηγορούν ισχυρά για την κατασκευή του σε θηραϊκό κεραμεικό 
εργαστήριο. Την άποψη αυτή ενισχύει η πρόσφατη εύρεση (μετά το Συνέδριο της Κέας-Κύθνου) μεγάλου τμήματος αγγείου 
στο Ακρωτήρι της Θήρας (σε πρώιμο ΥΚ Ι στρώμα), το οποίο παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα ως προς το σχήμα, το μέγεθος 
και κυρίως τη διακόσμηση με τον πιθαμφορεα της Κέας. Εικονίζει γρύπες παρόμοιους σχεδιαστικά και χρωματικά με 
εκείνους του κείου αγγείου. Οι σχέσεις Θήρας και Κέας κατά την ΥΚ Ι περίοδο έχουν και παλαιότερα σχολιαστεί, κυρίως 
μέσα στα πλαίσια του δικτύου επικοινωνίας που συνδέει την Κρήτη, τις δυτικές Κυκλάδες και την Ηπειρωτική Ελλάδα, 
γνωστού ως "Western String". Η καταγωγή του Πιθαμφορεα των Γρυπο')ν από τη Θήρα ενισχύει τις απόψεις για τις σχέσεις 
ανάμεσα στα δύο νησιά. Η διαπίστωση μάλιστα εισαγωγής εγχώριας θηραϊκής κεραμεικής στην Κέα μπορεί να αποτελέσει 
το έναυσμα για τη λεπτομερέστερη εξέταση και βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων αυτών. 

INTRODUCTION 
One of the most impressive vessels which has come to light during excavations at Ayia Irini, from the point 

of view of decoration, is the three-handled griffin jar (Κ. Μ. no. 592, fig. 1-6). The jar1 is decorated (fig. 7) with 

* I am grateful to the Director of the Ayia Irini Excavations on Keos, Dr. E. Schofield, for her positive response to my request 
to compare the Keian jar with material from Thera and for her valuable help. I am also grateful to Professor J. Davis and Dr. 
E.T. Blackburn who helped me to obtain photographs of the Keian jar. I should like to thank the Ephor of the Akropolis, P. 
Kalligas and Dr. I. Triantis for their assistance in facilitating my work, and L. Lepouras, the antiquities guard, for his help in 
the Keos Museum. I should also like to thank P. Zerner and Dr. G. Zerner for their assistance in translating the text into 
English. 
Abbreviations: 
Aegean painting = S.A. Immerwahr, Aegean painting in the Bronze Age, Pennsylvania 1990. 
Κ. Μ. = Keos Museum 
Keos 111= W.W. Cummer - E. Schofield, Keos III: Ayia Irini, House A, Mainz on Rhine 1984. 
Κεραμεική Θήρας = Μ. Marthari, Ακρωτήρι Θήρας: η κεραμεική τον στρώματος της ηφαιστειακής καταστροφής, 
Dissertation, Athens University 1993. 
Miniature wall paintings = L. Morgan, The minature wall paintings of Thera: a study in Aegean culture and iconography
Cambridge 1988. 
Phylakopi = T.D. Atkinson et al., Excavations at Phylakopi in Melos, BSA Suppl. 4, London 1904. 
PM I-IV= A. Evans, The Palace of Minos at Knossos I-IV, London 1921-1936. 
Thera I-VII= S. Marinatos, Excavations at Thera I-VII, Athens 1968-76. 
T. N. M. = Thera New Museum. 
Theran wall-paintings = C. Doumas, The wall-paintings of Thera, Athens 1992. 

1. Keos III, 111-112, no. 1318, pi. 79; see also, Miniature wall paintings, 51, fig. 40. 
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three griffins (two of which are better preserved) moving from left to right. Their beaks are hooked, their crests 
formed of spiral curls and their throats and chests decorated with spirals. Their wings are separated into lower flight-
feathers and upper protective feathers, the latter decorated with a series of dots. Their raised tails have curved tips 
and are decorated with curved lines and dots. The details of the lower portions of their legs and their toes and claws 
are rendered schematically. Rosettes are used as filling ornaments between the griffins. Both the griffins and rosettes 
are rendered by a combination of red filled areas and black outlines and details. The scene is bordered above (figs 3, 
4, 7) and below (fig. 6) by wide wavy bands in red which are delineated by double black lines with tongue-like pat
terns along their edge. 

The griffin jar was found in room 26 of House A, in the earliest of three floor levels of Period VI2. Period 
VI at Ayia Irini corresponds chronologically to LC I/LM la3. 

The jar was published by E. Schofield who, with good reason, does not consider it to be Keian since it is 
not manufactured from the characteristic dark-coloured local clay. However, she considers it to be Cycladic4. The 
semi-coarse, light-coloured fabric leaves no doubt that the clay came from either Thera or Melos, the two volcanic 
Cycladic islands which furnish this type of clay. However, scientific analyses used to distinguish between Melian and 
Theran clays have not yet advanced far enough to be able to determine the exact provenience of this jar. It is to be 
hoped that a definitive analysis will be possible when scientific techniques have been further refined5. For the pre
sent, we will attempt to trace the origin of the jar based upon a comparative study of its form and decoration. 

THE FORM OF THE JAR 
The jar is a vessel of Minoan origin, the earliest examples of which are found in LM lb levels on Crete. 

Nevertheless, the type must have been known there at least as early as LM la, since imported Minoan jars have 
been found in the LC I/LM la Volcanic Destruction Level at Akrotiri, Thera (fig. 8)6. The type was also imitated on 
the Greek Mainland7 and in the Cyclades8. 

At Akrotiri, a large number of locally produced jars were uncovered in the same level as the Minoan im
ports (figs 9-11). The whole or restored examples of the Theran jars alone total 35 but many sherds of these local 
jars were also found. The Theran jars are not mere slavish imitations of their Minoan prototypes. Particularly those 
which are decorated with pictorial motifs differ substantially from the Minoan vessels. Their motifs are for the most 
part of Theran inspiration and are portrayed in a central decorative zone which occupies the greater part of the 
surface of the vessel. This is in sharp contrast to the numerous narrow decorative zones which usually characterize 
Minoan jars (fig. 8)9. It is precisely such Theran jars which the griffin jar from Keos closely resembles. 

2. Keos III, 11-12 (no. 1318), pis. 4b, 9,21a. 
3. J. Caskey, Ayia Irini, Keos: the successive periods of occupation, AJA 83, 1979,412; Keos HI, 2. 
4. Keos III, 111. 
5. The determination of the chemical composition of the Theran and Melian clays has not proved possible by means of optical 

emission spectroscopy, R.E. Jones, Composition and provenance studies of Cycladic pottery with particular reference to 
Thera, TAW II, 476-478. Better results have been obtained by neutron activation. However, in terms of LC I pottery the 
results from this method are not always in agreement with the archaeological data presently in our possession. Specifically, 
three nippled ewers, for which the analyses suggest a Melian provenance, do not differ at all typologically from the twenty 
two nippled ewers from Akrotiri which have been tested, and furthermore no example of this particular variant of nippled 
ewer has been found on Melos, V. Kylikoglou, Μελέτη προέλευσης αρχαίων κεραμεικών με νετρονική ενεργοποίηση, 
στατιστική ανάλυση, Dissertation, Yiannina University 1988, 137-164; V. Kylikoglou et al, A study of Middle and Late 
Cycladic pottery from Akrotiri, TAW III, 1, 443-444. The distinction between the petrological and mineralogical 
composition of Theran and Melian clays has been to some degree possible in the studies of Williams and Pittinger, but the 
results of their investigations have not been published, R.E. Jones, Greek and Cypriot pottery: a review of scientific studies, 
London 1986, 275, 280. Newer studies are anticipated from S. Vaughn of the Wiener Laboratory of the American School to 
whom the writer has submitted samples of LC I Theran ceramics. 

6. On this subject, see W.D. Niemeier, Die Katastrophe von Thera und die spätminoische Chronologie, Jdl 95, 1980, 57, notes 
239, 240; Κεραμεική Θήρας, 45, pis. 57b-58, 163-164. For certain Minoan jars which were found in LM lb levels, but 
probably were survivals from LM la, see P.P. Betancourt, The history of Minoan pottery, Princeton 1985, 139. For specific 
examples of the Cretan type, see P.P. Betancourt, Objects excavated from Vasilike, Pseira, Sphoungaras, Priniatikos Pyrgos
and other sites. The Cretan collection in the University ofPennsylvania, 1, Philadelphia 1983,29, no. 53. 

7. The pithoid jar was adopted on the Greek Mainland during LH I as a pottery type of LH I style, P.A. Mountjoy, Mycenaean
decorated pottery: a guide to identification, SIMA 73, Göteborg 1986, 11, fig. 2 (FS 14). 

8. Apart from Thera and Melos, which will be discussed in detail, this type of pithoid was also adopted on other Cycladic 
islands. Locally made pithoid jars have been found in LC II/LM lb layers at Ayia Irini, Keos, and Grotta, Naxos, where they 
have been incorporated into the decorative traditions of each island; for this, see Keos III, nos. 1100, 1101, 1103, pi. 70 
(large jars), no. 980, pi. 66, no. 1219, pi. 77 (small); and O. Hadjianastassiou, Some hints of Naxian external connections in 
the earlier Late Bronze Age, BSA 84, 1989, no. 3, fig. 2a. 

9. Κεραμεική Θήρας, 162-164, type 42, cat. nos. 156-157, pis. 331-340. 
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From Phylakopi only one example of such a jar is known. As it seems from the article by Dawkins and 
Droop, it was found in a LC II/LM lb context10. It has an entirely different decorative scheme from the Keian 
griffin jar, being decorated with consecutive narrow zones of spirals, net and other schematic motifs and not, as in 
the Keian example, with pictorial motifs. 

THE DECORATION OF THE JAR 
Regarding the decoration of the Keian jar, the scene and some of the details have obvious connections with 

Theran and Melian iconography (pottery and frescoes). 
The connections with Theran pottery are quite plentiful. Iconographically, the jar is very like a number of 

Theran vessels which are decorated with the same bichrome (red and black) technique, i.e. the themes depicted are 
filled in red with black outlines and details11. Particularly striking is its similarity to a vase, of which two fragments 
are preserved, which in all probability is also decorated with griffins. The first fragment (T. N. M. no. 7232a, fig. 12 
above) preserves part of a wing, part of a tail curved at the tip, and part of one hind leg stretched out behind. The 
tail and the leg are filled in red and outlined in black. On the wing the flight-feathers are red and separated from the 
rest of the black wing by a thin reserved band. The second fragment (T. N. M. no. 7232b, fig. 12 below) preserves a 
portion of a red band which is outlined by a black line and hook-like decorative elements. This decoration probably 
bordered, either above or below, the winged creatures which were depicted. 

The heads of the griffins on the Keian jar are strongly reminiscent of the head of a bird or griffin repre
sented on a sherd of another red and black vase (T. N. M. no. 7231, fig. 13). Common elements are the hooked 
beaks and circular eyes. The eyes are red and outlined in black in both examples and the eyeballs are black. 

The rosettes used as ornamental fill on the Keian jar are like the corresponding rosettes on a Theran red 
and black cylindrical pithos (T. N. M. no. 6738, fig. 14), the main motifs of which are palm-trees12. On the Keian jar 
two rosettes frame the heads of the griffins, while on the Theran pithos they frame the trunks of the palms. 

All the vessels or fragments of vessels discussed above come from the Volcanic Destruction Level at 
Akrotiri, which is dated to the mature LC I/LM la. At this period, pottery with bichrome red and black decoration 
on a light-coloured ground is restricted to a very few types of vessels decorated with specific motifs13. However, the 
vases and sherds we have been examining do not belong to this category. Consequently, it is likely that they are 
survivals from the phase which immediately preceded the Seismic Destruction (Akrotiri Last Period, phase A) which 
dates to early LC I/LM la14. During this phase the ceramic class with bichrome red and black decoration was at its 
artistic acme and had a rich pictorial repertory15. 

The Keian jar can also be compared to a cup of typical panelled-cup shape, but bearing polychrome deco
ration (red and black motifs and white details) which completely encircles its body (T. N. M. no. 3670, fig. 15). The 
wavy bands which border, both above and below, the zone with the griffins are a variation of the wavy-line decora
tion used on this cup. This particular cup has no parallel in terms of decoration in the LC I/LM la Volcanic 
Destruction Level where it was found. Cups of this shape from the aforementioned level are painted over their en
tire surface with dark paint, while a number of them are decorated with reeds in applied white on front and back16. 
However, the cup (T. N. M. no. 3670) is quite similar to a cup which was found in one of the late MC foundation 
deposits of the West House17, as well as fragments of cups preserved from the early LCI/LMIa Seismic Destruction 

10. For this jar, see R.M. Dawkins - J.P. Droop, The excavations at Phylakopi in Melos, BSA 17, 1910-11, 11, no. 182, pi. IX; 
for its context, see op. cit. 13. 

11. i.e., washed or self-slipped ware with red and black motifs; see M. Marthari, The chronology of the late phases of occupation 
of Akrotiri in the light of the evidence from the West House pottery groups, TAW HI, 3, 65; idem, Investigation of the 
technology of manufacture of the local LBA Theran pottery: Archaeological consideration, TAW HI, 1, 450, A5, fig. 1:A, 
row 2, second left, 452. For laboratory analyses of the composition of the paints used in this Thera pottery class, see E. 
Aloupi - Y. Maniatis, Investigations of the technology of manufacture of local LBA Theran pottery: Body and pigment 
analysis, TAW III, 1, 467; E. Aloupi, Φύση και μικρομορφολογία των βαφών σε αρχαία κεραμεικά: Μία νέα προσέγγιση 
στη μελέτη της κεραμεικής τεχνολογίας, Yiannina 1994, 135-161. 

12. Κεραμεική Θήρας, 267,270, 324-325, figs. 14:2,49. 
13. /òK/em,201,203. 
14. For the definition of the two phases of the final period at Akrotiri, see M. Marthari, The destruction of the town at Akrotiri, 

Thera, at the beginning of LC I: definition and chronology, The prehistoric Cyclades: contributions to a workshop in 
Cycladic chronology, i.A. MacGillivray - R.L.N. Barber (eds), Edinburgh 1984, with table 1; idem, The chronology of the late 
phases of occupation of Akrotiri in the light of evidence from the West House pottery groups, TAW HI, 3, 57-70 with table 
1. 

15. Κεραμεική Θήρας, 35-36. 
16. M. Marthari, The chronology of the late phases of occupation of Akrotiri (supra n. 11), 69, pi. 14c. 
17. Ibidem, 69, pi. 14a. 
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Level at Akrotiri18. Consequently, it is reasonable to suppose that the cup is a survival from a preceding phase of 
the town, and that its terminus post quern is the late MC period. 

Thus, since the jar from Keos is related both iconographically and stylistically to the red and black Theran 
pottery class which evolved during phase A of Akrotiri Last Period (which corresponds to the early LC I/LM la pe
riod), it is likely to have been manufactured during the same period. Furthermore, the floor on which the pithoid jar 
was found is, as stated above, the earliest of three successive floors of room A.26, which are dated to Period VI. 
According to Schofield, room 26 is one of the two rooms of House A in which three stratigraphie phases (three 
floors) of Period VI - which appears to have been of long duration - can be distinguished19. Recently, J. Davis and J. 
Cherry defined an early and a late sub-phase of Ayia Irini Period VI, which corresponds chronologically to phases A 
and Β of Akrotiri Last Period, a conclusion based on stylistic differences among certain pottery groups. One of the 
largest, which they briefly presented, comes from the middle levels of room L. 2120. Unfortunately, the minimal 
amount of pottery from the earliest of the three Period VI floors of room Α. 2621 does not permit comparison with 
the latest pottery group, which is diagnostic. 

Nevertheless, comparison of the Keian jar with earlier and later Theran vessels reveals that it easily fits 
into the evolutionary development of Theran pottery. As regards the earlier vases, the heads of the griffins on the 
Ayia Irini jar bear comparison to a series of Theran sherds of the MC Cycladic White ceramic class22 from Akrotiri 
(T. N. M. nos. 4253, 3531, 3535, 4851, 502, 4830, 504, figs 16-22)23 and from the site of Potamos or Kamara (fig. 
23)24, and to some sherds of the "Black and Red" style from Akrotiri (T. N. M. no. 7269, fig. 24) which preserve the 
heads and wings of birds and bird-like creatures, some of which might be griffins, although the fact that the bodies 
are not preserved makes precise identification impossible. Common elements are the hooked beak and the double 
line with which the outline of the throat is delineated. The vases to which a number of these sherds derive were dec
orated, not with a single bird, but with a number of them arranged in a row, exactly as in the case of the jar from 
Keos (figs 22-23). Consequently, because of the way in which their heads are rendered, the Keian griffins constitute 
a more developed version of the winged creatures of the Theran Cycladic White pottery. Their arrangement in a re
peated file may also be considered, although not without some reservations, as an additional inheritance from MC 
pottery traditions. 

Regarding pottery of later date, the jar from Keos appears to be a forerunner of the mature LC I/LM la 
Theran jar, with three-handles and decorated with birds (T. N. M. no. 5201, figs 10-11)25. The creative inspiration 
and stylistic arrangement is similar in the two vessels. The throats of both birds are solidly painted and both jars 
have a wide decorative zone containing three winged creatures, griffins on the first, birds on the second. The griffins 
and the birds move from left to right, set into the spaces between the three horizontal handles of the jars. Their 
heads are very similar in the general form and in their sharply hooked beaks (fig. 11). The Theran jar, however, is 
more advanced than the Keian one, both in terms of shape and decoration. The neck of the Theran jar is taller and 
its body more piriform than the Keian example. The motifs are rendered in black with details in added white, not 
filled in red with black outlines. It is representative of a decorative technique imitative of the LM la style which first 

18. A similar cup with bichrome (red and black) decoration was found in the level of the end of the Second City of Phyakopi, 
Phylakopi, 115, pi. XVI, 7, while a contemporary paneled cup with red and black decoration comes from the middle levels of 
room L. 21 at Ayia Irini, J.L. Davis - J.F. Cherry, Spatial and temporal uniformitarianism in Late Cycladic I: perspectives 
from Keos and Milos on the prehistory of Akrotiri, TAW HI, 1, 194, fig. 4b. For this Keian deposit, see below with note 20. 

19. Keos III, 141. 
20. J.L. Davis - J.F. Cherry, Spatial and temporal uniformitarianism (supra n. 18), 194, figs. 3-4. 
21. Keos III, 111-112, nos. 1318-1320. 
22. For the term Cycladic White and the Melian Cycladic White ware, see R.L.N. Barber, Phylakopi and the Late Bronze I 

period in the Cyclades, TAW II, 375. For the Theran Cycladic White ware, see M. Marthari, The destruction of the town at 
Akrotiri, Thera at the beginning of LCI: definition and chronology, The prehistoric Cyclades: contributions to a workshop in 
Cycladic chronology, i.A. MacGillvray - R.L.N. Barber (eds), Edinburg 1984, 129; idem, Local pottery wares with painted 
decoration from the volcanic destruction level of Akrotiri, Thera. A preliminary report, AA 1987, 368-370; A. 
Papagiannopoulou, The influence of Middle Minoan pottery on the Cyclades, SIMA pocket book 96, Goteborg 1991, 40-46; 
idem, Some changes in the BA pottery production of Akrotiri, TAW HI, 1,58-61. 

23. For some of these, see Thera IV, 39, pi. 96a (below), A. Papagiannopoulou, The influence of Middle Minoan pottery (supra 
n. 22), 333-334, pis. 11 (98, 100-103), 12 (104, 106). 

24. This site is located near the present day excavation area of Akrotiri and probably was included in the borders of the 
prehistoric city. It was excavated in 1899 by R. Zahn, a colleague of F. Hiller von Gaertringen, Thera. Untersuchungen, 
Vermessungen und Ausgrabungen in den Jahren 1895-1902, III, Berlin 1904, 41-46; see also J.N. Sperling, Thera and 
Therasia, Ancient Greek Cities 22, Athens 1973,23-24 with bibliogrphy. 

25. C. Doumas, Ανασκαφή Θήρας, ΠΑΕ 1980,294, pi. 176. 
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appeared on Thera during mature LC I/LM la26. Its decorative zone is framed by straight bands, as is usual on ma
ture LC I Theran vases - not by wavy lines which are more common on earlier vessels. 

The decoration of the Keian jar has connections not only with Theran vase painting, but also with Theran 
wall painting. Two frescoes with griffins have been found at Akrotiri, although frescoes with griffins from the 
Aegean area are few27: the wall painting of the Crocus Gatherers from Xeste 3 and the East Miniature Frieze of 
West House. In the former, a griffin and a blue monkey flank a seated goddess28. The griffin is standing on its hind 
legs. In the latter, the griffin is proceeding in flying gallop to the bank of a river, probably hunting the fawn which 
gallops on the opposite bank29. This miniature painting is one of two Aegean frescoes in which the griffin is por
trayed in flying gallop30. In the other examples, the creature is either seated or standing31. 

The movement of the griffins on the Keian jar, to the degree this can be seen due to the poor state of 
preservation of the lower part of the jar, finds its closest parallel, not in the flying gallop of the griffin on the East 
Miniature Frieze, but in the pose of the lion stalking three horned deer on the South Miniature Frieze of West 
House. Here the hind legs of the lion are represented with one stretched out behind and the other bent. The forelegs 
are portrayed in the same way: one stretched forward, the other bent. All four paws are touching the ground. The 
lion stalks upon a rocky hilltop represented with a wavy outline32. The hind legs of the best preserved griffin on the 
Keian jar possesses the same kinetic rhythm as the lion on the frieze, while they move upon the wavy band which 
both forms the lower border of the scene and also represents the ground (figs 1, 5). The forelegs of the griffin in 
question are not preserved. However, this vacuum can be filled in, because the forelegs of the two other griffins are 
preserved. In the case of both, one leg is stretched forward and steps, not upon the wavy baseline, but upon the 
hind leg of the immediately preceding griffin (figs 1, 3-5). Thus, the impression is given that this leg is suspended in 
the air. Apparently this choice of depiction was imposed upon the artist by the limited amount of space at his dis
posal. The other foreleg of the griffins is not preserved; however, if it were portrayed, it would appear to have been 
bent in a vertical position, stepping on the wavy band33. 

The tails of the griffins on the Keian jar resemble not the tails of the griffin or the lions on the West House 
miniatures but that of the cat hunting a waterfowl on the East Miniature Frieze34. The tail of this cat is raised, deco
rated with curved lines and curved at its tip like the tails of the griffins. Thus, the bodies of the griffins on the jar 
from Ayia Irini combine elements from both a lion and a cat. 

26. M. Marthari, The chronology of the late phases of occupation of Akrotiri (supra n.ll), 65; idem, Investigations of the 
technology (supra n.l 1), 450, A6, 453; E. Aloupi - Y. Maniatis, Investigations of the technology of manufacture (supra n. 
ll),461-468. 

27. At present, the known Aegean wall paintings which represent griffins are as follows: CRETE: Palace of Knossos: fragments 
of a miniature wall painting on which the griffin is one of the decorative motifs on the dress of a female figure (infra n. 46); a 
fragment which preserves the wings of a griffin or sphinx, PM I,549, fig. 399b; Aegean painting, Kn No. 35; the relief fresco 
of the East Hall, PM III, figs. 355-359, Aegean painting, Kn No. 8e; the wall painting of the Throne Room, PM IV, 905-913, 
figs. 884-886, pi. XXVII; Aegean painting, 96-98, 136-137, Kn No. 28 with bibliogrphy. MAINLAND GREECE: Palace of 
Pvlos: the wall paintings of the Throne Room and Room 46, M. Lang, The palace of Nestor at Pylos in western Messenia II: 
the frescoes, Princeton 1969; Aegean painting, 96-98, 136-137, Py Nos. 18, 19 with bibliogrphy; Cult Centre of Mycenae: the 
miniature wall painting of a helmeted female figure holding a griffin (see infra n. 30); the wings from the Palace of Tiryns 
which were originally thought to have belonged to griffins, probably are those of sphinxes on account of the white neck, H. 
Schliemann, Tiryns, Leipzig 1886, 299-300, pis. 299-300, pis. VI-VII; G. Rodenwaldt, Tiryns II. Die Fresken des Palastes, 
Athen 1912, 160-161; Aegean painting, 137-138, Ti No 9. KEOS: Ayia Irini: fresco of House A, E.N. Davis, The Cycladic 
style of the Theran frescoes, TAW III, 1,225; Aegean painting, A.I. No. 4. 

28. Thera VII, 33; Miniature wall paintings, 51; Theran wall paintings, 131, pis. 122, 128. 
29. Thera VI, 34, colour pi. 9; Miniature wall paintings, 49-54, pi. 60; Theran wall-paintings, 48, pis. 30, 32; CA. Televantou, 

Ακρωτήρι Θήρας: Οι τοιχογραφίες της Δυτικής Οικίας, Athens 1994, 252-254, colour pi. 47, folded colour pi. 3. 
30. The other is a much later LH Illb miniature fresco from the Cult Center at Mycenae of a helmeted female figure holding a 

griffin. This griffin is a unique example: while it is rendered as if in flying gallop, it is not actually in motion since it is being 
carried by the helmeted woman, toward whom it turns its head, I. Kritseli-Probidi, Τοιχογραφίες του θρησκευτικού κέντρου 
των Μυκηνών, Athens 1982, 28-33, no. A-6, pis. Ba, 2a; C. Boulotis, Mycenaean wall painting, The Mycenaean world. Five 
centuries of early Greek culture, 1600-1100 B.C., K. Demakopoulou (ed.), Athens 1988, 182, no. 149. Immerwahr wonders 
whether it might represent "an ivory statuette as a processional offering", Aegean painting, 121, My No. 9. 

31. Supra n. 27. 
32. Thera VI, 34, pis. 94a, 112; Miniature wall paintings, 44, pis. 8, 55; Theran wall-paintings, 48, pis. 35, 36; C.A. Televantou, 

Ακρωτήρι Θήρας (supra η. 29), 226-231, fig. 50, folded drawing 3. 
33. The poor state of preservation of the hind legs of even the best preserved of the three griffins did not permit the 

reconstruction of these legs by A. Fäthke (fig. 7). The reconstruction of only the outstretched forleg of the one griffin is 
misleading and suggests that the griffins are depicted in flying gallop, Miniature wall paintings, 51. 

34. Thera VI, 34, colour pi. 9; Miniature wall paintings, 41-44, pis. 51-52; Theran wall paintings, 48, pis. 30, 66; C.A. Televantou, 
Ακρωτήρι Θήρας (supra η. 29), 231-232, fig. 51, colour pi. 48. 
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Lastly, the wings of the griffins on the Keian jar are similar to those of the birds depicted on a wall painting 
from Sector A35. The wings of these birds are simply separated into lower flight- and upper protective feathers, as 
are the feathers of the griffins on the Keian jar, and are not decorated with spirals and notched plumes, as is the case 
of the griffins on the Theran frescoes. 

A griffin is also depicted on one of the few seal-stones which have been found at Akrotiri36. Certainly, the 
possibility cannot be excluded that this is the work of a Theran artist, despite the limited information we have about 
seal engraving on Thera. It bears the image of a female griffin37. Her tail is raised and sharply curved at the tip, as 
are the tails of the griffins on the Keian jar. 

The connections of the representation on the Keian vessel with Melian iconography are limited in 
comparison with Theran iconography. A beak-spouted jug of the MC Cycladic White ceramic class from Phylakopi 
bears on both front and back a griffin38. According to L. Morgan, the heads depicted on two sherds of the same ware 
from Phylakopi are also those of griffins39. The head on one definitely exhibits similarities in the way it is rendered 
to the griffins on the Keian jar, and Morgan herself has commented on this. The similarities are evident in the curled 
crest, the large eye and hooked beak40. The other Melian sherd41 also preserves part of the body which appears 
circular in shape, filled in with red and outlined in black. Thus it is likely to depict a round-bodied bird of the "Black 
and Red style" rather than a griffin42. 

The rosettes used as filling ornaments on the Keian jar are like the rosettes which, together with crocuses, 
decorate a jug belonging to the group of vases decorated with "flowers in black and red" from Phylakopi43. 
Iconographical similarities between the painting on the Keian vessel and the Melian "later local red and black" 
class44 of pottery have not been noted. 

As regards large-scale painting on Melos, M. Cameron maintains that the winged creatures which decorate 
the dress of the seated female figure on a fresco from the Pillar Crypt are actually griffins45, not swallows as the ex
cavators and Evans supposed46. S. Immerwahr sees them as "doves or possibly griffins"47. These winged creatures 
are obviously not swallows, since they possess no swallow-like characteristics such as those clearly represented on 
frescoes and pottery from Thera. On the contrary, however, their wings with notched plumes are like those of 
griffins on other representations, for example on miniature painting from Knossos, where they also form the deco
ration of a garment48, and on the two Theran frescoes which have been commented upon49. Still, their attitude in 
flight, with one wing spread upward above the body and the other below, is more characteristic of a bird than a grif
fin. 

CONCLUSION 
The strong connections of the Keian jar with Theran pottery and wall paintings suggest that the artists 

potter and painter - were familiar with the working environment at Akrotiri, and this argues strongly for the manu
facture of the jar in a Theran workshop. 

35. Thera II, 28, pi. B2; Theran wall-paintings, 184, pi. of p. 27; C.A. Televantou, Ακρωτήρι Θήρας (supra η. 29), 239, fig. 53. 
36. Thera V, 36, pi. 85b, CM5V (II), no. 690. 
37. In Marinatos's view this sealstone bears the representation of a sphinx, ibidem, Thera V. Morgan follows this view but notes 

that on the seals both the sphinxes and the female griffins are represented with dugs, Miniature wall paintings, 51, with note 
84. J.G. Younger believes it to be a female griffin, J.G. Younger, The iconography of Late Minoan and Mycenaean 
sealstones and finger rings, Bristol 1988,217, fig. 150. 

38. Phylakopi, pi. 14 (2); C. Zervos, L'art des Cyclades du debut à la fin de l'âge du bronze, Paris 1957, pi. 271. 
39. Miniature wall paintings, 51 with note 82, pi. 64. 
40. Ibidem, cf. fig. 40 to pi. 64. 
4L Phylakopi, pi. XXI, 9. 
42. For the Melian "black and red" style, see Phylakopi, 119-120; R.M. Dawkins - J.P. Droop, The excavations at Phylakopi 

(supra η. 10), 10-11,21; R.L.N. Barber, Phylakopi 1911 and the history of the later Cycladic Bronze Age, BSA 69, 1974, 34; 
idem, Phylakopi and the Late Bronze I period (supra n. 22), 376. 

43. Phylakopi, 125-126, fig. 96. 
44. For the "red and black" class of the "later local" Melian pottery, see Phylakopi, 129-139; R.M. Dawkins - J.P. Droop, The 

excavations at Phylakopi (supra n. 10), 10-12; R.L.N. Barber, Phylakopi 1911 (supra n. 42), 35-37. 
45. M.A.S. Cameron, A general study of Minoan frescoes with particular reference to unpublished wall-paintings from Knossos, 

I-IV, Dissertation, University of Newcastle-upon-Tyne 1974, 176, see also S. Hood, The arts in prehistoric Greece, 
Hannondsworth 1978,53 with note 45. 

46. Phylakopi, 73, fig. 61 ; PM III, 40, fig. 26. 
47. S.A. Immerwahr, Swallows and dolphins at Akrotiri, TAW HI, 1,238; Aegean painting, Ph. No. 2. 
48. PM 111,40, fig. 25e; M.A.S Cameron - S. Hood, Sir Arthur Evans' Knossos fresco atlas, London 1967, pi. E, pi. IV; S. Hood, 

The arts in prehistoric Greece (supra n. 45), 62, fig. 45c; Aegean painting, Kn No. 14c. 
49. For representations of griffins with notched plumes, see Miniature wall paintings, 51 with note 81. 
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However, what was the artistic atmosphere at Akrotiri which so inspired the painter of our jar? On Thera 
there was a trend toward the production of pictorial pottery as early as the MC period. At the end of MC and the 
beginning of LC I, the pottery painters of Thera were impressed by the art of wall painting, which was then being 
introduced to the island by way of Crete50. From the frescoes which adorned the Theran buildings they drew new 
motifs and scenes which they adapted to the requirements of their own art. Simultaneously, however, these potters 
continued to employ their own traditional pictorial motifs, although they now began to portray them in a more nat
uralistic style under the influence of the wall paintings51. The way the bodies of the griffins and birds are rendered 
places them in this second category: i.e., although their heads continue to be painted in the same way as the birds on 
Cycladic White and "Black and Red" style vases, in the rendering of their wings and tails and the way in which their 
movement is portrayed, they are now influenced by wall paintings. Another significant development relates to the 
manner in which body mass is depicted. On MC vases the birds and griffins are rendered by means of black contours 
alone, or sometimes red disks were used for the representation of the schematic bodies of the birds52. However, in 
the case of the Keian griffin jar and other stylistically and chronologically related vessels, the birds and griffins have 
acquired greater corporeality, this being the result of a skilful use of red and black paint, contour and shading. 

The relationship of the scene of the jar from Ayia Irini with Melian iconography is limited to the fact that 
the griffin is depicted on a very limited number of MC Melian vases. Iconographie links do not exist with later 
Melian pottery nor with Melian wall painting as stated above. This makes it more likely that the provenience of the 
jar, as stated above, is Thera rather than Melos. 

The development of Melian vase painting parallels up to a point that of the Theran during the MC and LC I 
periods. The same pottery wares and styles occur on both islands (Cycladic White, "Black and Red" style, Red and 
Black class). However, the pictorial repertory of late MC and early and mature LC I pottery from Phylakopi, as 
well as its wall painting, is far less rich in subject matter than the corresponding arts from Akrotiri. In the opinion of 
the writer, this and other related phenomena are not due to the different states of preservation of these two ancient 
towns, but rather to the different scales of their development on many levels. It should be kept in mind that at the 
end of MC and beginning of LC, Akrotiri had developed into an important commercial centre of the Aegean, en
compassing an area which is estimated at ca. 20 ha., being surpassed in magnitude only by Knossos. On the con
trary, Phylakopi was a small city with an extent of, at most, 2 ha53. 

As is indicated by the evidence at our disposal, Theran vases adorned with swallows (the most common 
vessel among those decorated with animal motifs) were exported from the island, perhaps as part of a system of gift 
exchange 5 4 . The example of the Keian jar suggests that Theran vases with other motifs were also exported. 

50. For the introduction of the art of wall painting from Crete to Thera, see especially M.A.S Cameron, Theran, Cretan and 
Mainland frescoes, TAW II, 1, 590; N. Marinatos, Art and religion in Thera. Reconstructing a Bronze Age society, Athens 
1984, 117-118; C. Boulotis, Προβλήματα της αιγαιακής ζωγραφικής και οι τοιχογραφίες του Ακρωτηρίου, Ακρωτήρι 
Θήρας 1967-1987. Είκοσι χρόνια έρευνας: συμπεράσματα-προβλήματα-προοπτικές, C. Doumas (ed.), Athens 1992, 89; C. 
Televantou, Theran wall-painting: artistic tendencies and painters, Aegean Bronze Age iconography: shaping a methodology, 
R. Laffineur - J. Crowley (eds), Liège 1992, 146-147. For the view that the art of wall painting was introduced from the East 
directly to the Cyclades and Thera, see Theran Wall Paintings, 17. For the evidence which indicates that the buildings at 
Akrotiri were decorated with frescoes even before the seismic destruction at the beginning of LC I/LM la, see op. cit., C. 
Televantou, 145-146 with pi. XXXVII; Theran Wail-Paintings, 29-30, 146, pis. 149, 150. 

51. On this subject, see M. Marthari, Local pottery wares with painted decoration (supra n. 22), 377-378; Κεραμεική Θήρας, 
384-386. 

52. i.e., the birds of the "Black and Red" style. This style, apart from Melos, also developed on Thera (fig. 24). On this subject, 
see M. Marthari, The destruction of the town at Akrotiri (supra n. 22), 129 with note 3; idem, Local pottery wares with 
painted decoration (supra n. 22), 370; Κεραμεική Θήρας, 30, 34-35. 

53. For the extent of Akrotiri, see C. Doumas, Thera: Pompeii of the ancient Aegean, London 1983,45; of Knossos, see S.Hood-
D. Smyth, Archaeological survey of the Knossos area, London 1981, 10 with fig. 2; P.M. Warren, The place of Crete in the 
thalassocracy of Minos, The Minoan thalassocracy: myth and reality, N. Marinatos - R. Hägg (eds), Stockholm 1984, 40; of 
Phylakopi, see An island polity, C. Renfrew - M. Wagstaff (eds), Cambridge 1982, 139-140. For the comparison of the extent 
of Akrotiri to that of other Aegean settlements in LC I, see J.L. Davis - J.F. Cherry, Spatial and temporal uniformitarianism 
(supra n. 18), 191. 

54. In Grave Gamma at Mycenae two Theran jugs were found which were decorated with swallows (nos. 27 and 28); for the 
former, see G.E. Mylonas, Ο ταφικός κύκλος Β των Μυκηνών, Athens 1973, 57, 302-303, pis. A, 44a; Thera Π, 42-43, fig. 
28, pi. A; S. Marinatos, Chelidonisma, AAA 2, 1969, 68; see also J. Crouwel, Pictorial pottery from Mycenae at the time of 
the shaft graves, Transition. Le monde égéen du Bronze Moyen au Bronze Recent, R. Laffineur (ed.), Liège 1989, 161, 164. 
For the latter, see M. Marthari, The ceramic evidence for contacts between Thera and the Greek mainland, Wace and 
Biegen: pottery as evidence for trade in the Aegean Bronze Age, C. Zerner et al. (eds), Amsterdam 1993, 251-252. At 
Phylakopi, Melos, a sherd was found decorated with a swallow [Phylakopi, 120, fig. 92; C. Zervos, L'art des Cyclades (supra 
n. 38), pi. 310] which comes from a Theran vase according to S. Marinatos, op. cit., 68-69. On this matter, see also 
Κεραμεική Θήρας, 230. 
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Furthermore, the fact that the owner or owners of the jar repaired it with lead clamps (figs 1-2) is evidence that this 
jar, of large capacity and impressive decoration, was not simply a container for the transport of goods but that it 
was an object of value for its owners. 

The relations between Thera and Keos during LCI have been the subject of discussion in terms of the trade 
and communication network known as the "western string", which linked Crete, the western Cyclades and the 
Greek Mainland55. The identification of a Theran vase at Ayia Irini supports the existence of relations between 
these two western Cycladic islands and could provide the needed focal point for a more detailed examination of this 
relationship. 

ADDENDUM 
At Akrotiri, in the trench which was opened in 1993 in the narrow street between the south facade of Xeste 

3 and the north facade of the House of the Benches56, fragments of a bichrome decorated jar were found in the fill 
which had gathered there following the seismic destruction of early LC I/LM la. The decoration appeared to be pic
torial, although this could not be determined with certainty because of the extremely fragmentary state of the jar. 

But as the excavation of the trench continued during the 1994 season, after the Keos-Kythnos Conference, 
it proved to hold further surprises. At the time when I had completed the text of this article, more fragments of the 
same vessel began to be unearthed. My recent preoccupation with the representation of griffins on Cycladic 
pottery, and some provisional joining of the jar fragments, gradually turned my early suspicions into the firm 
conviction that 1) this Theran jar was in fact decorated with griffins and 2) that from the point of view of scene and 
decorative technique it was, in actuality, very close to the griffin jar from Keos! Thus, the two jars could have come 
from the same workshop, e.g., the Theran one. 

The joining together of all 45 fragments of the jar which were found resulted in the reconstitution of a large 
portion of the lower half of the jar, which is decorated with two griffins (Τ. Ν. Μ. no. 7256, figs 25-27). Of one, the 
hind leg stretched out behind, a large section of the tail and part of a wing are preserved; of the second griffin which 
follows, one foreleg which is outstretched, as well as a small part of the other foreleg which is bent and nearly verti
cal are preserved. In this example the legs of the griffins are so well-preserved that no doubt remains that their mo
tion is identical to that of the stalking lion on the South Miniature Frieze of West House at Akrotiri. Consequently, 
this reinforces my opinion that the griffins on the Keian jar, even though their legs are in a poor state of preserva
tion, are depicted moving at a stealthy pace very like the Theran lion (see above with note 32). The only difference 
is that here the movement of the legs is reversed. On the wavy band that represents the ground line steps the out
stretched foreleg of one griffin while above it, as if suspended in the air, is the outstretched hind leg of the preceding 
griffin (cf. figs 1, 5 with figs 25-26). 

The design and chromatic rendering of the griffins on the newly discovered Theran jar are similar to those 
on the jar from Keos. Their legs are drawn by means of a combination of red filled areas and black outlines. The de
tails of the lower parts of the legs and the toes and claws are rendered in black paint. The tail is curved at the tip and 
decorated with vertical black lines. On the wing, theflight-feathers are painted red and separated from the rest of 
the dark-coloured wing by a thin reserved band. 

Instead of the filling ornament of rosettes on the Keian jar, there are red discs. The scene represented on 
this newly discovered jar is bordered below by the same motif which borders the griffins on the Keian jar: a broad 
red band outlined by a line of black with tongue-like patterns along its edge. 

At this point it is again worth noting Theran vase no. 7232 (fig. 12), of which two fragments are preserved 
(see above). The winged creature portrayed on it has been tentatively described, because of its extremely fragmen
tary condition, as a griffin. However, its striking similarity to the griffins on the recently discovered Theran jar now 
leaves no doubt that vase 7232 also depicts a griffin. The latest is apparently of smaller dimensions than the two 
griffin pithoid jars from Keos and Thera, but, as far as its decoration is concerned, it should be included in the same 
workshop tradition. 

The great similarities of the Keian griffin jar with the recently discovered Theran one add support to the 
view which I stated above, i.e., that the former was manufactured on Thera and exported from there to Keos. Their 
clear likenesses also help to confirm that the Keian jar was manufactured during the early phase of LC I/LM la, 
given that its Theran parallel was found in the Seismic Destruction Level at Akrotiri, which dates to the early LC 
I/LM la period. 

55. For the Western String, see J.L. Davis, Minos and Dexithea: Crete and the Cyclades in the Late Bronze Âge, Papers in 
Cycladic prehistory (Monograph 14, Institute of Archaeology, University of California), J.L. Davis - J.F. Cherry (eds), Los 
Angeles 1979, 143-157; J.F. Cherry - J.L. Davis, The Cyclades and the Greek Mainland in LCI: the evidence of the pottery, 
AJA 86, 1982, 333-341; E. Schofield, The western Cyclades and Crete: a special relationship, OJA 1, 1982, 9-25. 

56. Έργον 1993, 83-84. 
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It is hoped that in upcoming excavations, the extension and completion of the investigation of the trench 
between Xeste 3 and the House of the Benches will lead to the discovery of more fragments and thus to a more 
complete restoration of the Theran griffin jar57. 

M. MARTHARI 
Athens 

57.1 should like to express my warmest thanks to the Director of the Excavation at Akrotiri, Thera, Prof. Ch. Doumas, for the 
enthousiasm he has shown regarding the subject of this article, and to his so graciously having granted me permission to 
comment upon such a recent find (Έργον 1994, 62). I should also like to thank my colleagues Dr. A. Papagiannopoulou and 
Dr. C. Boulotis for their interest and support. 
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Ν. Φαράκλας: Δεν θα συμφωνούσατε ότι υπάρχει μια 
στήριξη argumentum ex silentio στην εν λόγω 
προσέγγιση; Έχετε δηλαδή το αντικειμενικό γεγονός του 
πηλού που μπορεί να είναι θηραϊκός ή μηλιακός, έχετε 
ευρήματα από μια μεγάλη εγκατάσταση στη Θήρα, και 
ευρήματα από μια ασήμαντη εν τέλει εγκατάσταση στη 
Μήλο. Που βρίσκετε το argumentum ex silentio; H 
δυνατότητα ύπαρξης ενός μεγαλύτερου κέντρου στην 
Μήλο. 

Μ. Μαρθάρη: Πρώτα-πρώτα, η εγκατάσταση της 
Φυλακωπής στην Μήλο δεν είναι ασήμαντη. Όπως είδατε 
και η κ. Schofield όταν μίλησε για την πολεοδομία της 
Αγίας Ειρήνης, η οποία είναι ακόμη μικρότερη από τη 
Φυλακωπή, την ονόμασε πόλη. 

Δεύτερον, κατά τη συστηματική επιφανειακή 
έρευνα που έχει γίνει στη Μήλο, τα αποτελέσματα της 
οποίας έχουν δημοσιευθεί, δεν έχει επισημανθεί άλλη 
πόλη εκτός από την Φυλακωπή. Επομένως, η Φυλακωπή 
πρέπει να ήταν το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Μήλου. 
Αλλωστε ήταν διαφορετική η κλίμακα ανάπτυξης όλης 
της Μήλου σε σύγκριση με εκείνην της Θήρας. 

Ν. Φαράκλας: Ή αυτή είναι η μέχρι τούδε εικόνα μας, 
αρκετά πειστική, αλλά όχι αποδεικτική. 

Μ. Μαρθάρη: Κοιτάχτε, αφού έγινε επιφανειακή έρευνα, 
είναι λίγο δύσκολο να μην έχει επισημανθεί μια μεγάλη 
πόλη. Μπορεί από μια τέτοια έρευνα, η οποία δεν έγινε 
βέβαια σε όλο το νησί, αλλά δειγματοληπτικά, να ξέφυγε 
κάτι, αλλά μία πόλη μεγαλύτερη από τη Φυλακωπή, είναι 
λίγο δύσκολο, να μην έγινε αντιληπτή. Δηλαδή έχουμε 
αρκετά στοιχεία για την κατοίκηση της προϊστορικής 
Μήλου, πολύ περισσότερα απ' ότι για όλα τα υπόλοιπα 
κυκλαδικά νησιά. 

Ν. Φαράκλας: Εν πάση περιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε, 
παραμένει ο προβληματισμός μου για το ότι κάνουμε 
συγκρίσεις με βάση εικονογραφικά και τεχνοτροπικά 
θέματα, α" ένα περιβάλλον του οποίου η γνώση πρέπει να 
είναι επαρκώς βαθειά και πλατειά. Εάν η γνώση είναι 
αποσπασματική, τότε και οι συγκρίσεις είναι παρακινδυ
νευμένες κατά την άποψη μου, ίσως επειδή είμαι 
κλασικός αρχαιολόγος. 

Μ. Μαρθάρη: Αυτή είναι μια άποψη που ισχύει και για 
τα προϊστορικά, έχετε δίκιο. Στην περίπτωση αυτή, το 
θέμα του πηλού είναι το ουσιαστικό. Αλλά όταν δεν 
υπάρχει η δυνατότητα της ασφαλούς ταύτισης του πηλού 
εργαστηριακά, δεν μπορούμε να μην εξετάσουμε τους 
άλλους παράγοντες. 

Ν. Φαράκλας: Όχι, μιλάω για το περιπολιτιστικό 
περιβάλλον. 

Μ. Caskey: Δυο λόγια για τη λέξη πιθαμφορέας. Ο 
καθηγητής Ν. Πλάτων ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε 
την λέξη. Αυτό το αγγείο από την Κέα, δεν είναι 
αμφορέας αφού έχει τρεις τουλάχιστον λαβές. Κατά τη 
γνώμη μου πρέπει να ξεχωρίζομε σαφώς τον πίθο από 
τον αμφορέα. Για αυτόν τον λόγο, αποφεύγω την λέξη 
πιθαμφορέας. Αν και ξέρω ότι όλοι σχεδόν την 
χρησιμοποιούν τώρα. 

Μ. Μαρθάρη: Η παρατήρηση σας αφορά στην 
ονοματολογία των τύπων των αγγείων. Πάντως στα 
ελληνικά, ο πιθαμφορέας είναι κάτι τελείως διαφορετικό 
από τον αμφορέα. Δηλαδή ο αμφορέας έχει συγκεκριμένο 
σχήμα και δύο λαβές. Ο πιθαμφορέας, σύμφωνα με την 
καθιερωμένη ορολογία, που ξεκίνησε από τον Πλάτωνα, 
όπως είπατε, έχει διαφορετικό σχήμα και μπορεί να έχει 
δύο, τρεις ή και περισσότερες λαβές. 
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Fig. 1. Griffin jar from Ayia Irini, Keos, (K.M. no. 592). Fig. 2. Griffin jar from Ayia Irini, Keos, (K.M. no. 592). 
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Fig. 3. Griffin jar from Ayia Irini, Keos, (K.M. no. 592). Fig. 4. Griffin jarfrom Ayia Irini, Keos, detail (KM. no. 592). 
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Fig. 5. Griffin jar from Ayia Irini, Keos, detail 
(K.M. no. 592). 

Fig. 6. 
Griffin jar from Ayia Irini, Keos, detail (K.M. no. 592). 

Fig. 7. Griffin jar from Ayia Irini, Keos, drawing of its decoration. After a water colour by A. Fäthke 
(K.M. no. 592). 
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Fig. 8. Minoan jar imported to Akrotiri, Thera 
(T.N.M.no.5245). 

Fig. 9. Local jar from Akrotiri, Thera 
(T.N.M. no. 1837). 

tuC* 

Fig. 10. Local bird jar from Akrotiri, Thera 
(T.N.M. no. 5201). 

Fig. 11. Local bird jar from Akrotiri, Thera, detail 
(T.N.M. no. 5201). 
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Fig. 13. 
Sherd from Akrotiri, 
Thera, with head of a 
bird or griffin (T.N.M. 
no. 7231). 

Fig. 12. Two sherds of a vase from Akrotiri, 
Thera, surviving part of a griffin (T.N.M. no. 
7232a-b). Fig. 15. Cup from Akrotiri, Thera 

(T.N.M. no. 3670). 

Fig. 14. Fragments of a cylindrical pithos from Akrotiri, Thera, with palm-trees (T.N.M. no. 6738). 
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Fig. 16 (Τ.Ν.Μ. no. 4253) Fig. 17 (Τ.Ν.Μ. no. 3531) Fig. 18 (Τ.Ν.Μ. no. 3535) 

Fig. 19 (Τ.Ν.Μ. no. 4851) Fig. 20 (Τ.Ν.Μ. no. 502) Fig. 21 (Τ.Ν.Μ. no. 4830) 

Fig. 22 (Τ.Ν.Μ. no. 504) Fig. 23 Fig. 24 (Τ.Ν.Μ. no. 7269) 

Figs 16-22, 24. Sherds from Akrotiri, Thira, with head of a bird. 
Fig. 23. Sherd from Potamos (Kamara), Thira, with head of a bird. 
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Fig. 25 (T.N.M. no. 7256) 

Fig. 26 (T.N.M. no. 7256) 

Fig. 27 (T.N.M. no. 7256) 

Fig 25. Part of a griffin jar from Akrotiri, Thera (T.N.M. no. 7256). 
Figs 26-27. Details. 



POTTERY AND STATISTICS: A PILOT STUDY* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η στατιστική μελέτη "πιλότος" ενός δείγματος από κωνικά κύπελλα από τέσσερα σημεία μέσα στον οικισμό 
της Αγ. Ειρήνης (Οικίες Α και Β, Κτήριο G και Ναό) κατά τις φάσεις VI και VII πραγματοποιήθηκε με κριτήριο το σχήμα, 
τη διακόσμηση, τη χρήση, το σημείο εύρεσης και τη χρονολογία. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι υπάρχει μία σαφής 
τομή στο σχήμα και τη χρήση των κωνικών κυπέλλων μεταξύ των περιόδων VI και VII στις τέσσερις αυτές κτηριακές 
μονάδες, με περισσότερη ποικιλία στην πρώτη περίοδο. Τα κωνικά κύπελλα από το Ναό διαφέρουν από εκείνα των 
υπόλοιπων χώρων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο VI, αλλά ακόμα και κατά την περίοδο VII. Τα αποτελέσματα του 
προγράμματος "πιλότου" ασφαλώς δικαιολογούν τη διενέργεια μιας πιο εμπεριστατωμένης μελέτης. 

As is well known to anyone who has worked with Late Bronze Age Minoan or Cycladic pottery, the 
conical cup (or handleless cup in the Ayia Irini terminology) is one of the most common shapes, numbering up to 
the tens of thousands. The sheer quantity of these unassuming, handleless cups often requires the use of statistics 
to reveal geographic or chronological trends, distinguishing characteristics or other information which can help in 
enlarging the archaeological picture1. 

Ayia Irini during periods VI and VII in particular has a great many conical cups from all areas of the 
site. For any given period, they tend to look fairly similar regardless of the find context. Through statistical 
analysis for form and certain indications of function such as rim type, size, traces of scorching, holes in the base 
or wall, and so on, however, differences could be revealed which might provide more information about e.g., the 
uses of the buildings or parts of them, differences between coeval buildings, trends within the site as a whole and 
on a wider scale indicate similarities or differences between Ayia Irini and contemporary sites such as Akrotiri, 
Phylakopi, the sites on Crete, those on the mainland, etc2. To test if the Ayia Irini material was suitable for such 
a investigations, a pilot study was conducted for periods VI (LCI) and VII (LOI) for four areas: House A, House 
B, Building G and the Temple. 

THE MATERIAL 
The study was based on two groups: periods VI and VII combined for a total of 457 conical cups and a 

division when that was possible into period VI (182) and period VII (243) (fig. 1). By cups is meant only whole 
vases, not sherd material. 

Acknowledgements 
I wish to thank Dr. Lina Mendoni and the other organizers for inviting me to speak at the Kea Symposium. My heartfelt gratitude 
also to everyone who has helped me, especially Prof. Elizabeth Schofield, Dr. Miriam Caskey, Dr. Aliki Bikaki and Prof. Jack 
Davis for their never-ending generosity, kindness and helpfulness, to the Ephoria for granting me study permits and to Mr. Lefteris 
Lepouras, museum at Kea, for the many hours of tedium he has uncomplainingly endured at the apotheke while I registered the 
cups. 

1. See C. Gillis, Minoan conical cups: form, function and significance, SIMA 89, Göteborg 1990, for the development of conical 
cups on Crete; idem, Statistical analyses and conical cups, OpAth 18, 1990, 63-93; idem, Statistical analyses and conical cups: A 
preliminary report from Akrotiri, Thera, TAW HI, 98-117, for Akrotiri on Thera. 

2. Earlier statistical analyses of conical cups from Ayia Irini have shown that this type of analysis is fruitful: Mechanization of pottery 
production: A case study from the Cycladic islands, Prehistoric production and exchange, A.B. Knapp - T. Stech (eds), Los Angeles 
1985, 79-92. 
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House A VI + VII 195 
VI (Aa) 87 
VII (Ab) 106 

House Β VI + VII 139 
VI (Ba) 15 
VII (Bb) 119 

House G VI + VII 96 
VI + (Ga) 72 
VII (Gb) 10 

Tempie VI + VII 27 
VI (Ta) 8 
VII (Tb) 8 

Total 182 243 457 

fig. 1. A table of the cups analysed for this study 

House  A 3 The 195 conical cups registered for this study were chosen at random from the c. 600 total catalogued 
cups, which were in turn only a part of the more than 8000 counted4. 
House B.5 The 139 registered cups represent with one or two exceptions the total amount inventoried from 
House B. Only five could not be placed in period VI or VII. 
Building G.6 Ninety-six cups were chosen randomly from the inventoried cups. 
Tempie.1 Twenty-seven cups, representing the entire amount inventoried for periods VI+VII, were registered. 

Two of the buildings, A and G, have large numbers of conical cups, from which random samples were 
taken. In comparison House Β had a seemingly modest number, but the 'excavatable' area is limited and there 
was only a small deposit from period VI. The Temple had a very small number of inventoried cups 
comparatively speaking, but it must be remembered that the Temple was in use until the end of the Bronze Age 
and was undoubtedly cleaned often, as befitted a building of its status: thus, the small number is not necessarily 
significant and possibly not representative of the original population. Although statistically the use of a total 
population as opposed to a sample is better, archaeologically one can only assume that today's population is 
representative of the original population. 

THE METHOD 
The cups were registered in the field using a combination of measurements and codes8. The information 

was then entered into a data base stored in a Vax VT100 at the Computing Center, Lund University. The 
statistical package used for the uni- and bivariate statistical analyses was the Minitab9 program. For the 
multivariate analyses I chose 29 variables which I deemed significant (fig. 2). For these analyses I used both 
cluster analysis based on a dissimilarity matrix using Squared Euclidean Distances and Correspondence Analysis 
based on eigenvalues. Both these analyses are included in a package called STAR10. 

3. See E. Schofield - W.W. Cummer, Keos III. Ayia Irini: House A, Mainz on Rhine 1984, for the publication of this building. 
4. Although these c. 8000 cups are from periods V-VIII, the vast majority belong to VI/VII. I thank Prof. Schofield for this 

information. 
5. Dr. Bikaki's publication is forthcoming. 
6. To be published by Professors E. Schofield and J.L. Davis. 
7. The statues from the Temple have already been published, see M. Caskey, Keos II. The temple at Ayia Irini. Part I: The statues, 

Princeton 1986, and the chapter in this volume. The pottery will be published by Caskey, with a contribution on the conical cups 
by the present author. 

8. See C. Gillis, Minoan conical cups (supra n. 1), 16 for a list of the variables. Experience has shown that the base thickness and the 
volume are not significant: these measurements are no longer included in my registrations. 

9. Minitab statistical package, Wadsworth Press, Kentucky USA, 1985. 
10. S. Welinder et al., STAR. A program package for archaeological use, Bergen 1983. For a more complete and detailed description 

of the statistical methods used here, see C. Gillis, Minoan conical cups (supra n. 1), 9-23. 
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GHT: RIM DIAMETER: 
1. 3.0-4.9 cm 1. 7.5-8.5 cm 
2. 5.0-7.4 cm 2. 8.5-9.4 cm 
3. >7.4 cm 3. 9.5-10.4 cm 
E DIAMETER: 4. > 10.4 cm 
1. 3.0-3.5 cm TYPOLOGY: 
2. 3.6-4.1 cm BASE TYPE 1,2,4,5 
3. 4.2-4.7 cm WALL TYPE 1,2,3,4,8,9 
4. >4.7 cm RIM TYPE 1,2,3,4,5,6,7 
FIRE: 1. SCORCH MARKS ON PART OR ALL OF RIM 

fig. 2. Variables used in the multivariate analysis 

THE ANALYSES 
The univariate work-ups consist primarily of histograms for height, base diameter and rim diameter, and 

counts in numbers and percents for the various shape codes. I use scatter plots or tables to combine two 
variables, such as height to rim diameter. Caution should be used here when making any generalizations 
regarding the results, as the samples/populations are so different in number - 8 and 8 for periods VI and VII 
respectively from the Temple, for example, is hard to compare with 87 and 106 respectively from House A. 
Having made this reservation, I can say that there do seem to be certain trends. In general, conical cups in 
period VI are taller and have wider base and rim diameters than those in period VII. For both periods, the cups 
divide into two clear groups, a lower one with an average height of 3.5-4 cm. and a taller one with an average 
height of 7-8 cm. (see fig. 3, a histogram for heights from period VI, House A, and fig. 4, a scatter plot showing 

Midpoint - Count 
30 5 ***** 
35 25 ************************* 
40 32 ******************************** 
45 5 ***** 
50 0 
55 0 
60 1 * 
65 3 *** 
70 4 **** 
75 7 ******* 
80 2 ** 
85 3 *** 

fig. 3. Histogram for heights, Period VI, House A 

75+ 

60+ 

45+ 
• · 2 24 · 23 2 . • · 

• 2 · 5 2 2 33 · 2 • . 
. . . 3 3 4 2 3 44 2 2 · •2 · 

• · 2 ·  · 3 2 · · · 
30+ •• · · · · 

. . + + + + — + 
72.0 78.0 84.0 90.0 96.0 102.0 

fig. 4. Scatter plot of heights (vertical axis) to rim diameters (horizontal axis), House Β 
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the relation of heights and rim diameters in House B, period VII). There is more diversity in shape elements in 
period VI, while period VII cups tend more towards simplicity and uniformity. Certain elements appear in 
period VII, however - there is a marked increase in the number of high raised bases, and the combination of low 
raised base with curving wall found in c. 50% of the cups in period VI falls to c. 25% on the average in period 
VII. 

Regarding the multivariate analyses, a first analysis was made of the four buildings taking all the cups 
for VI/VII with no subperiods. In dendrogram form (fig. 5), with 100 representing perfect similarity and 0 being 
perfect dissimilarity, it is clear here that none of the cup assemblages in any building are especially similar to 
any others, but that House A and Building G create one constellation, House Β and the Temple, another, and 
that the two groups are extremely dissimilar (96% dissimilarity). 

A G Β Τ Ba Ga Aa Ab Bb Qb Tb Ta 
100 100 
90 90 
80 80 
70 70 
60 60 
50 50 
40 40 
30 30 
20 20 
10 10 

Χ 0 0 

fig. 5. Dendrogram for A, fig. 6. Dendrogram for A, G, 
G, Β, and Τ Β and T, divided into Period 

VI (a) and Period VII (b) 

A breakdown into periods VI and VII shows very different tendencies however (fig. 6). The differences 
between period VI and period VII seen in the uni- and bivariate analyses is reflected here in the dendrogram. In 
the left branch, there are three period VI buildings. House Β and Building G have the closest affinities at 56% 
similarity, and join with House A at 44%. They do not have a closer likeness with the period VI Temple than 
14%, however. Period VII is more homogeneous: all four units have almost 50% similarity, with Houses A and 
Β the closest. The Temple in period VI is almost an outlier, but has certain affinities with the period VII 
material as a whole. 

The benefit of Correspondence Analysis is that it combines the units (here the 8 groups, i.e. 4 buildings χ 
2 subperiods) with the variables and shows not only what clusters with what, but why. The results of such an 
analysis combined and confirmed the information yielded by the earlier analyses. The period VI cup 
assemblages for Buildings A, B and G plotted on the one side of the Y-axis, while all the period VII ones plus 
the Temple in period VI were on the other. The similarities between Buildings A, B and G in period VI were 
explained by large and very large rim diameters, large and very large base diameters, tallness, a variety of rim 
shapes, and scorch marks on the rims (see fig. 2 for the variables). We are dealing with large cups having a 
variety of functions, among them lamps. 

That which was special for buildings A, B and G in period VII was small rim diameters, high raised 
bases, straight walls (that is, a conical shape rather than a rounded one). The period VII Temple cups shared 
these characteristics but showed a correspondence to small base diameters as well. 

The only variables which distinguish the period VI Temple cups are medium base diameter and slightly 
curving walls, neither of which is particularly revealing or distinguishing. 
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THE RESULTS 
The evidence from the conical cups after statistical analysis reveals that there is clearly a break in 

conical cup shape and function11 between period VI, LCI, and period VII, LCII, at Ayia Irini, with a greater 
variety of shape and function in period VI where we are dealing with large cups having a variety of functions, 
among them lamps. Certain shapes such as raised bases with rounded walls and straight rims which were very 
popular in period VI are replaced by high raised bases and several different wall types in VII. 

One peculiarity which became evident was that several of the cups, 19 in all, had rounded bottoms. 
What is of interest is that all of them came from House A, Rm. 18. Further, there were no other base types from 
this room. A further sample of the House A cups would clarify this situation - until that time it is pointless to 
speculate on the function of the cups in connection with the room. 

A slight problem is the lamp - there was a high instance of cups with rim scorching in House A, 10% for 
each period, yet no example from the Temple. Although it might appear reasonable to assume that a 0% 
tendency would be more likely for units with small numbers of cups, this is not always the case: Building G 
showed 0% rim burn marks for the 10 period VII cups, whereas House Β had 13% of the 15 cups from period VI. 
Furthermore the Correspondence Analysis indicated that scorched rims was significant for period VI, and not for 
VII. Clearly more work is necessary in this area. 

The Temple stands apart in period VI, grouping in the analyses with the period VII units. Why this 
should be so is much more difficult to determine, especially with only one type of artifact, pottery cups, and such 
a small number of them. What does seem apparent is that the Temple cups were different from the rest in period 
VI. Considering that the Temple probably had other functions, this is not unreasonable. The general 
simplicification in cup production seen in period VII could explain why the Temple cups were more homogeneous 
with the others in this period. However, more study is necessary. 

In a site where hundreds of conical cups are found in a single room, a total of 27 inventoried conical cups 
for periods VI and VII combined in the entire Temple is a little surprising. However, as mentioned above, the 
long life and special character of the Temple might explain this. 

CONCLUSIONS 
To draw conclusions, one must be aware of the possible sources of error. As mentioned above, we are 

dealing with widely disparate numbers of cups that are being comparing - as few as 8 and as many as 119. This 
is bound to skew the results somewhat. Regarding the Temple, one would feel on the basis of these analyses that 
we are dealing with a very special building which is obviously set apart from the rest. While this is very 
certainly the case considering the rest of the assemblage, such a conclusion should not be drawn on the evidence 
of 16 conical cups. There are certain features found only in the Temple cups that set them apart, but these are 
not quantifiable, and thus will not be dealt with here but in the Temple pottery publication. 

Having said this, one can also state that statistical analysis of large amounts of material is a good way to 
reveal similarities/dissimilarities that might not be evident in 'manual' studies. While the results can never be 
claimed with 100% certainty, they can certainly indicate trends and new avenues to follow. 

In the specific case here, the pilot study, in my opinion the results justify a larger study including a 
bigger sample from House A, the rest of the buildings in LCI, a diachronic study, and a comparison with other 
island sites and Crete. 

Carole GILLIS 
Gothenburg 

11. Assuming, that is, that the size or the volume of the cups, their shapes, the occurrence of rim scorching and other fire traces, the 
finishing of the surface, the height of a raised base and other characteristics are indicative of function. As I believe that potters made 
vessels to fit needs, a change in shape would be indicative of a change in function or use, not merely fashion, and therefore the 
trend towards simpler, smaller or merely different cups in period VII would indicate different uses or functions. 



160 ΣΥΖΗΤΗΣΗ/DISCUSSION 

M. Caskey: Although in the beginning we were saving 
every sherd, when it became apparent that we were dealing 
with thousands of these things, a lot of the sherds we didn't 
keep. We kept only the whole cups. How does this affect any 
statistical analysis or count? 

G. Gillis: It doesn't affect it at all, because basically you 
have two kinds of statistics. You have that which is called 
descriptive, where you have a hundred bases and you feed 
them in and you find that 72% are flat, 22% are raised, etc. 
Then you have inductive statistics, like the Gallop poll where 
you interview 2,000 people and find out who the next 
president is going to be. So if you have a representative 
sample, as little as perhaps 5% or 1%, if you have a large 
population, it doesn't make any difference, unless one 
assumes that what broke was very different from what didn't 
break, and you can't make that assumption. 

E. Schofield: The most stunning difference is the very 
very small number. I speak as one who has counted so many 
thousands in the other buildings, that to have only how many 
was it? seventeen? sixteen in the temple is really stunning. I 
would point out that in Crete at least, there is clear evidence 
for someritual use attached to conical cups, and that there are 

scholars who have tried to make out that there is likely to be 
large scale ritual use of conical cups. Surely it's one of our 
major differences from Crete. There is not much ritual use 
going on in our temple with conical cups. 

C. Gillis: I agree with you 100%. But furthermore for all 
the scholars who would like to see ritual use, if you look at a 
wayside shrine in Greece today, you have a plastic olive oil 
bottle behind it. Is that ritual? ...(in a way).... Secondary 
perhaps, but certainly not primary. 

M. Caskey: In reply to E. Schofield: there is no clear 
evidence either for or against a specifically ritual use of 
conical cups in the temple. Perhaps we should not say that 
there is not much ritual use going on in our temple with 
conical cups because we simply do not know. There is 
possible evidence for ritual use in a row of some eleven 
conical cups found along the southwest wall of Room 4. Also, 
given the constant clearing out of the temple through the 
ages, accumulation was less marked than elsewhere on the site. 
We have thus no way of knowing whether there were 
originally many conical cups or relatively few. I do not think 
it safe to draw conclusions of this sort on the basis of the 
relatively few whole cups found. 



LATE HELLADIC IIB AT AYIA IRINI, KEOS* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι ανασκαφές της Αγ. Ειρήνης στην Κέα έχουν φέρει στο φως αποθέτες με ΥΕ IIB κεραμεικη, οι οποίοι 
ανήκουν στην τοπική Vile περίοδο. Παρά την αναγνώριση ενός πολύ χαρακτηριστικού αγγείου, της Εφυραϊκής 
κυαθόμορφης κύλικας, αποδείχτηκε μάλλον δύσκολος ο ορισμός των χαρακτηριστικών του ΥΕ IIB κεραμεικού ρυθμού, 
καθώς, όπως φαίνεται, δεν υπάρχουν σαφείς τομές στη διακόσμηση των αγγείων στο τέλος της περιόδου, αλλά ούτε 
αργότερα. Τα κύπελλα Εφυραϊκού ρυθμού από τους αποθέτες του στρώματος καταστροφής της περιόδου Vllb της Αγ. 
Ειρήνης βρέθηκαν μαζί με κεραμεικη των ΥΜ IB και ΥΕ IIA περιόδων και επομένοος συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πρώτα 
κύπελλα αυτού του τύπου που κατασκευάστηκαν, καθώς και στα παλαιότερα γνωστά έως σήμερα. Αντίθετα, οι αποθέτες 
της περιόδου Vile με τα Εφυραϊκά κύπελλα και άλλες κατηγορίες αγγείων φαίνεται ότι ανήκουν σε ένα προχωρημένο 
στάδιο της ΥΕ IIB περιόδου. Οι αποθέτες της Αγ. Ειρήνης συμβάλλουν στην κατανόηση της εξέλιξης του ΥΕ IIB ρυθμού 
γενικά, από την αρχή ως το τέλος της περιόδου. Με το υλικό της Κέας είμαστε σε θέση να προτείνουμε μία αλληλουχία 
στην εξέλιξη του ρυθμού αντίστοιχη με αυτή της Ε. French (BSA 60, 1965, 159 κ.ε.) για το τέλος της ΥΕ ΙΙΙΑ2 περιόδου. Η 
νέα θεώρηση της ΥΕ IIB κεραμεικής αλληλουχίας ρίχνει φως στα χρονολογικά ζητήματα προβληματικών συνόλων 
κεραμεικής, όχι μόνον της Αγ. Ειρήνης αλλά και της Ασίνης και άλλων αιγαιακών θέσεων της ίδιας περιόδου. 

It has been remarked that Ayia Irini has a destruction to fit every theory1. In the 15th and 14th 
centuries B.C., there is a sequence of chronologically distinct deposits, resulting from the rather frequent 
destruction of the site, probably in most cases caused by earthquakes. A major destruction devastated the large 
House A and left deposits in other parts of the site during the local period VII as defined by the excavator, the 
late J.L. Caskey2; the long and well-documented period VII has been shown by E.M. Schofield to be capable of 
chronological subdivision, and the deposits from the big destruction have been labelled period Vllb3. Among the 
fine decorated vases in those destruction deposits the local wares can be characterized as LC II, and there is 
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pottery which dates to LM IB in the Cretan pottery sequence, while the vases in the Mycenaean style in the 
same deposits are mostly (but not all) of Myc IIA type4; the exceptions will require further consideration. 

A later group of deposits at Ayia Irini contain decorated wares in the Myc IIIA1 style5; these are given 
the local designation of period VIII. The fine decorated pottery of period VIII no longer had the mixture of 
vases in Minoan, Mycenaean, and Cycladic styles which had been characteristic of period Vllb and earlier 
contexts at Ayia Irini; after the period Vllb destruction Minoan imports and fine decorated Cycladic wares drop 
off steeply in numbers at this site. 

There are some other deposits at Ayia Irini which belong neither to the large period Vllb destruction 
deposits nor to period VIII (fig. 1); these intermediate deposits, which demostrate the rapid rebuilding of the site 
after the destruction of period Vllb, have been given the local label of period Vile6. The fine decorated wares in 
period Vile deposits are of Myc IIB date. Period Vile material was first reconized in rooms 10 and 11 of House 
A7; the chronological distinction of this stylistic period has since been confirmed stratigraphically. 

In rooms W. 23-25 and also in room L. 19 with its closet L. 22, the period Vile material was found 
above period Vllb deposits. No floor level was identified separating the period Vile material from the earlier 
period Vllb destruction deposit in either of these groups of rooms; in the basement rooms of L. 19 and L. 22, the 
later period Vile material seems to have dropped from above onto an uncleared deposit of fallen rocks and pots 
from the earlier period Vllb destruction, leaving a level of mixed material between the clean period Vllb 
deposit below and the pure period Vile deposits above. This stratigraphy is thought to have resulted from 
stringing later wooden floors over the earlier basements without bothering either to clean out the period Vllb 
destruction deposits already in those basements or to fill the rooms in; this practice had apparently continued to 
be quite common in LH IIIA1 at Ayia Irini, as analogous stratigraphy is found in that period8. 

The three excavated rooms (Z. 4, Z. 5, and Z. 7) of House AB were ground-storey spaces rather than 
basements; here the period Vile floor levels were organized beneath clear LH IIIA1 floors. The observed levels 
of the two floors in each room are confirmed by the superimposition of a second, higher threshold in each 
doorway between the three rooms and in the doorways leading to the unexcavated area to the west (fig. 2); the 
upper threshold in each doorway is notably smaller than the lower. The sequence preserved by the composite 
stratigraphy of rooms W. 23-25, L. 19 and L. 22, and House AB is unique in the Aegean, to my knowledge; no 
published site has produced Myc IIB material which can be stratigraphically distinquished from both earlier and 
later deposits. 

The most easily recognized type fossil in the Myc IIB assemblage is the Ephyraean goblet; its 
characteristics have been thoroughly studied9. The outstanding feature of the Ephyraean goblet is its lack of 
subsidiary decoration; the everted lip of the goblet is unpainted, as is the stem and lower body, and the handle 
has only a small subsidiary motif beneath. The main decoration on an Ephyraean goblet is generally a single 
facial motif isolated on either side of the bowl. Since virtually every other style and period of Mycenaean goblet 
has subsidiary bands in those three locations, -lip, stem and lower body, and handle10- Ephyraean goblets are 
extremely recognizable even in fragments11. 

It is here that the exceptions mentioned above from the period Vllb destruction deposits must be 
considered; although most of the Mycenaean vases in those deposits are Myc IIA in style, there are some 
Ephyraean goblets and other Myc IIB types. An illustrative example is a fragment of an Ephyraean goblet with 
an argonaut (FM 22) from the period Vllb deposit in room 21 in House12. P.A. Mountjoy13, in her recent study 
of Ephyraean goblets, has pointed out that the form of the argonaut body on this example is close to that of Myc 
IIA Marine Style argonauts, and has suggested that this vase could therefore be stylistically early in the series 
of Ephyraean goblets with argonauts. The Ephyraean goblets in the period Vllb deposits have been judged to 

3. E. Schofield, Destruction deposits of the earlier Late Bronze Age from Ayia Irini, Kea, The prehistoric Cyclades. Contributions to 
a workshop on Cycladic chronology, J.A. MacGillivray - R.L.N. Barber (eds), Edinburg 1984, 179-183; idem, Ayia Irini, Keos, in 
Late Cycladic II, BICS 32, 1985, 155. 

4. Cummer - Schofield, Keos HI, 45-46. 
5. Caskey, Hesperia 41, 1972, 397-398. 
6. E. Schofield, Destruction deposits (supran. 3), 155. 
7. Cummer - Schofield, Keos III, 60-62, and 144. 
8. Ibidem, 33-34. 
9. C.W. Biegen, Korakou: a prehistoric settlement near Corinth, Boston and New York 1921, 54-57; Furumark, Myceanean 

pottery I, 492, 494-495; A.J.B. Wace, Ephyraean ware, BSA51, 1956, 123-127; Mountjoy, BSA 78, 1983, 265-271. 
10. E. French, Late Helladic IIIA1 pottery from Mycenae, BSA 59, 1964,256. 
11. Compare, e.g., the Ephyraean goblet sherds from Korakou with the whole Ephyraean goblets from that site; C.W. Biegen, 

Korakou (supra n. 9), pis. VI and VII. 
12. Cummer - Schofield, Keos HI, pi. 75, # 1161; a drawing of the main motif on this vase has been published by Mountjoy, BSA 78, 

1983, 268, fig. 2.1. 
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have been among the earliest examples of that type on stratigraphie grounds as well as stylistic ones, since most 
of the rest of the Myceanean pottery with which they were found was Myc IIA in style14. Thus we have an 
argument of both stratigraphie and stylistic evidence that the few Myc IIB vases from the period Vllb 
destruction deposits must represent a very early moment in that period. 

The Ephyraean goblets from the period VIIc contexts, by contrast, are among the later productions in 
this style, and the period VIIc deposits at Ayia Irini as a whole represent some rather late phase in the Myc IIB 
period. For example, the Ephyraean goblet fragment from room 10 of House A15 is decorated with a lily on 
which the lower leaves have been abstracted into spirals (FM 9, nearest to i-j); this is a form of the motif that 
one might normally assign to the Me IIIA1 style, were the syntax of this vase not that of an Ephyraean goblet. 
In this Ephyraean goblet from a period VIIc context, it is the particular form of the main motif which appears to 
belong to some late phase of the Myc lib style. 

A variation of the Ephyraean goblet has also been identified, which is on the average smaller and has a 
shallower bowl than the more common type of Ephyraean goblets16. In shape the shallower Ephyraean goblets 
resemble Myc IIIA1 kylikes17, which suggests that this type could be a later development within the Myc IIB 
style. Moreover, these shallower Ephyraean goblets may be decorated with running spirals18; this decorative 
scheme can also be characterized as late in the development of Ephyraean goblets, since this is a horizontal 
arrangement rather than a facial one, as is usual in the decoration of this style19. A nice example of such a 
shallow Ephyraean goblet with running spirals was found on the period VIIc lower floor in House AB (fig. 3). 
The deposits at Ayia Irini appear to confirm stratigraphically these stylistic indications of a late date for both the 
shape and the decoration of shallow Ephyraean goblets with running spirals; I know of no example of this type 
among the early Ephyraean goblets from period Vllb destruction deposits (perhaps not a significant ommision in 
view of the very small number of Ephyraean goblets from those contexts altogether), but this scheme is found in 
LH IIIA1 contexts at Ayia Irini. In other words, this specific type may begin late in the Myc IIB style and it 
appears to continue alongside Myc IIIA1 pottery at Ayia Irini. 

The Ephyraean goblets are not alone in the period VIIc contexts at Ayia Irini in having features of 
shape and/or decoration which indicate that they belong to some rather late development in the Myc IIB style; 
some other types of decorated vases in the period VIIc deposits at Ayia Irini display similar indications of a 
stylistically late phase in Myc IIB. The other distinctive and standard Myc IIB decorative scheme for goblets has 
continuous rockwork pendant from the rim20; indeed, pendant rockwork goblets are twice or three times as 
common as Ephyraean goblets in period VIIc contexts at Ayia Irini21. Again there are two open shapes on which 
this decoration is found, which can be differentiated roughly as larger and smaller22. In this instance the smaller 
is more like earlier Myc IIA goblet shapes with either a very round handle profile (FS 254-fig. 4) or a high-
swung handle (FS 262)23, while the larger is more similar in shape to standard later Myc IIIA1 goblets (FS 255) 
or kraters (FS 7)24. Despite their contrast of conservative and forward-looking shapes, both types of pendant 
rockwork goblet occur together in period VIIc deposits; there are two of the small ones and one large example 
from the period VIIc levels in room L. 19. The larger variety, but not the smaller, continues to be found in LH 
IIIA1 deposits at Ayia Irini, which strenghthens the stylistic judgement that the large type belongs to a later 
moment in the Myc IIB assemblage. 

The most common closed shape of pottery in the period VIIc deposits at Ayia Irini also displays 
sudsidiary decoration which must be stylistically late in the Myc IIB repertoire. The vase shape is the squat 

13. Mountjoy, BSA 78, 1983, 266. 
14. E. Schofield, Destruction deposits (supran. 3), 155. 
15. Cummer - Schofield, Keos III, pi. 50a. 
16. Mountjoy, BSA 78, 1983,265; for the contrast between the two shapes of Ephyraean goblets, see ibidem, 266, fig. 1. 
17. Mountjoy, Mycenaean decorated pottery, 65-66. 
18. Mountjoy, BSA 78, 1983, 268, fig. 2.12. 
19. Ibidem, 269. 
20. For complete pendant rockwork open shapes, see, e.g., D.M. Theocharis, Εκ του νεκροταφείου της Ιωλκού, AAA 3, 1970, 

199, εικ. 3; H.W. Catling, Excavations at the Menalaion, Sparta, 1973-1976, AR 1976-77, 30, fig. 9, # 730. Both of these 
complete examples have been published with some vases of Myc IIIA1 style as well as others of Myc IIB type, but pendant 
rockwork open vessels are clearly characteristic of LH IIB deposits, even where they are known only in sherds; cf., Dickinson, 
BSA61, 1972, 106-107; B.S. Frizell, An early Mycenaean settlement at Asine. The Late Helladic IIB-IIIA1 pottery, Goteborg 
1980, 110; Mountjoy, Mycenaean decorated pottery, 37,46. 

21. Pendant rockwork goblets seem to have been less common compared to Ephyraean goblets both at Asine and at Korakou than 
at Ayia Irini; compare Dickinson, BSA 67, 1972, 106-107; B.S. Frizell, An early Mycenaean settlement at Asine (supra n. 20), 
110. 

22. Mountjoy, Mycenaean decorated pottery, 46. 
23. See, e.g., K. 4285; a drawing of this vase has been published by Mountjoy, Mycenaean decorated pottery, 47, fig. 53.2. 
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alabastron (FS 82, 83), and the diagnostic feature in this case is the decoration on the base of the vase. According 
to most standard discussions of Mycenaean pottery, squat alabastra in Myc IIB are supposed to have wheel-
patterns (FS 68) on their bases25, and some of the alabastra from the period Vile deposits at Ayia Irini do; in 
particular they frequently have a cross on the bottom26, a very reduced variant of wheel pattern of which 
occasional examples continue to occur in LH IIIAl deposits at Ayia Irini27. However, a nearly equal number of 
alabastra in period Vile contexts have concentric circles on their bottoms (fig. 5), a feature which is usually 
dated to Myc IIIAl28. Like the two types of Ephyraean goblets, and the two varieties of pendant rockwork open 
shapes, the two decorative schemes on alabastra bases occur side by side in the same period Vile deposits, 
including the period Vile levels in L. 19 and the lower, period Vile floors in House AB; again the conservative 
and forward-looking variants of this feature exists simultaneously in the ceramic moment which has been 
captured by the period Vile deposits at Ayia Irini. 

This detailed examination of three types of vases from period VIIc deposits at Ayia Irini has 
emphasized features of the shapes, the subsidiary decoration, or the specific form of the main motif which seems 
rather late in the Myc IIB period; these features anticipate forms which are more usually found in the Myc 
IIIAl style. The three vase types involved -squat alabastra, pendant rockwork goblets, and Ephyraean goblets-
are the most common decorated shapes in period VIIc deposits at Ayia Irini. There is thus abundant evidence 
that the period VIIc deposits at Ayia Irini are homogenous in date and belong to some late phase of the Myc IIB 
period, while the few Myc IIB vases found in the period Vllb destruction deposits appear to belong to the 
earliest moment of that style; moreover, several of the more advanced variants of Myc IIB types continue to be 
found in LH IIIAl contexts at Ayia Irini. 

The remainder of the decorated wares in the period VIIc deposits at Ayia Irini contain some standard 
Myc IIB open shapes including goblets with other decorative schemes and some Vapheio cups (FS 224), and 
there are also shallow cups (FS 219) decorated with stipple (FM 77), the latter of which are also found in LH 
IIIAl deposits29. Myc IIB closed shapes found in the period VIIc deposits at Ayia Irini include stippled 
handleless jars (FS 77)30 and ewers decorated in the Ephyraean style (FS 143); later versions of both of these 
types also continue into LH IIIAl. There is one example of a large early stirrup jar from House AB, a rare 
shape. Pithoid jars are represented by a single example in the period VIIc deposits at Ayia Irini. 

The fine decorated Mycenaean wares are by far the most sensitinve indicators of date in the pottery 
assemblage, and have thus been the focus of the preceding discussion. Nevertheless, the fine decorated pottery 
forms only a tiny percentage of the local assemblage in the period VIIc deposits at Ayia Irini. The local coarse 
wares show a high degree of continuity in shape and technique from period Vllb and earlier through the whole 
of the LH IIIA period at Ayia Irini, in marked contrast to the proportions and some patterns of importation 
among the fine wares31. The bulk of the fine pottery in the period VIIc deposits consists of open shapes in 
monochrome wares, named Acropolis Burnished ware from parallels found in the four LH II/LH IIA1 wells on 
the South Slope of the Acropolis in Athens32, and of medium to large closed vessels in Sparse Matt Painted 
Ware33. Both these wares were quite conservative; they were found in period Vllb destruction deposits and 
earlier, and both continued into LH IIIAl at Ayia Irini34, although the shape range of Acropolis Burnished 
Ware narrowed during the period of its use at Ayia Irini. 

The prevalence of Acropolis Burnished open shapes and Sparse Matt Painted closed vessels at Ayia Irini 
may have affected the local shape range of Mycenaean wares. The surprising lack of medium to large pithoid 
jars in the Mycenaean style (only one example from a period VIIc deposit) may have been due to a local 

24. See, e.g., K. 3398; a drawing of this vase has been published by Mountjoy, Mycenaean decorated pottery, 47, fig. 53. 4. 
25. Furumark, Mycenaean pottery I,404-405; Dickinson, BSA 67, 1972, 111; Mountjoy, Mycenaean decorated pottery, 42. 
26. See, e.g., from Korakou, Dickinson, BSA 67, 1972, pi. 32b. 
27. See, e.g., from an LH IIIAl context in room Z.l 1 (formerly G. VIII); Caskey, HesperiaAl, 1972, 397, # J5, pi. 96. 
28. E. French, Late Helladic IIIAl pottery (supra n. 10), 256; Mountjoy, Mycenaean decorated pottery, 57-58; Furumark, 

Mycenaean pottery I, 405, had noted that in the IIB period concentric circles appear. . . , and in the following phase they 
supersede the 'wheel'. Several examples of the 'wheel'... are however, of IIIA: 1 date. This suggestion that there was some overlap 
and co-existence of the two alabastron base decorations has largely been overlooked, but is confirmed by the Ayia Irini deposits. 

29. Although the stippled shallow cups (FS 219) are more common in LH IIIAl deposits at Ayia Irini, they are by no means rare in 
period VIIc deposits; this may be another indication that the latter represent a late phase of Myc IIB. Cf. Dickinson, BSA 67, 
1972, 106; Mountjoy, Mycenaean decorated pottery, 63. 

30. The Ayia Irini deposits demonstrate an increase in the popularity of stippled handleless jars (FS 77, FM 77) in Myc IIIAl, 
although this type also is hardly rare in period VIIc deposits; compare Mountjoy, Mycenaean decorated pottery, 56. 

31. Cf., Chr. Morris - R. Jones, The Late Bronze Age town of Ayia Irini and its Aegean relations, this volume. 
32. P.A. Mountjoy, Four early Mycenaean wells from the south slope of the Acropolis at Athens, Miscellanea Graeca fase. 4, Gent 

1981. 
33. Caskey, HesperiaAX, 1972, 393; Cummer - Schofield, Keos III, 46. 



165 Late Helladic IIB at Ayia Irini, Keos 

preference for the Sparse Matt Painted amphorae and hydriae for similar functions35, while the Acropolis 
Burnished goblets, cups, bowls, and basins may have been used in preference to unpainted or monochrome 
Mycenaean open shapes which were rare at Ayia Irini36. The presence of a large proportion of these non-
Mycenaean Late Helladic wares in a deposit at Ayia Irini is one of the most obvious visual differences between 
contexts dated to Vile or later and those dated to the destruction of period Vllb; similarly, the presence of a 
large proportion of Minoan imports is an immediate indicator that the deposit belongs to period Vllb or earlier. 

The Ayia Irini deposits help clarify the development of the Myc IIB style as a whole from its beginning 
to its end. Using the Kean material we can construct a stylistic sequence of the order in which the features of 
Myc IIB appeared and disappeared. 

1) At the very beginning of the style the first examples of Ephyraean goblets and some other Myc IIB 
types appear along with other Mycenaean material which is primarily Myc IIA in style. Some of the Ephyraean 
goblets have decorations closely similar to Myc IIA versions of the same motifs, and look stylistically early. 
This is the stylistic moment captured by the period Vllb destruction deposits at Ayia Irini. 

2) The next stage could be seen as the "classic" moment in Myc IIB: Ephyraean goblets, goblets with 
pendant rockwork, alabastra with wheel-pattern or a cross on the bottom, and other standard Myc IIB types are 
all found. Domestic Myc IIA types have largely dsappeared, and Myc IIIAl features do not yet occur. No 
deposits of this description have been found at Ayia Irini; the most extensive settlement deposit of this stylistic 
description is still that from Korakou, at which C.W. Biegen37 first identified and named Ephyraean ware, and 
which was restudied by O.T.P.K. Dickinson38 as an exemplar of the settlement assemblage of Myc IIB. 

3) At a later stage, some Ephyraean goblets have decorations which are closely similar to Myc IIIAl 
versions of the same motifs, and look stylistically late. This includes shallow Ephyraean goblets with running 
spirals. Goblets with pendant rockwork continue, and both the large and the small variants are found together. 
The first alabastra with concentric circles are found alongside others having simplified wheel patterns. Period 
Vile at Ayia Irini typifies this stylistic moment39. 

4) Finally we have the appearance of all the typical pottery types of Myc IIIAl, including kraters, mugs, 
curve-stemmed spirals, shallower stippled cups, and goblets with surface patterns. Alabastra with concentric 
circles on the bottoms now dominate, but the shallow Ephyraean goblets, especially those decorated with running 
spirals, continue, as do the larger variety of pendant rockwork open vessels. Other distinctive Myc IIB shapes 
have disappeared. This describes the stylistic composition of Mycenaean pottery from LH IIIAl deposits at Ayia 
Irini. 

There may have been an intermediate stage between the styles represented by Ayia Irini periods Vile 
and VIII in which undeniable Myc IIIAl vases co-existed with numerous examples of certain Myc IIB types; this 
stylistic moment has not been preserved at Ayia Irini, but may have been found in deposits at the Spartan 
Menelaion40; we may note, however, that in the preliminary reports the possible Myc IIB vases there appear to 
have been restricted to those types which I have suggested appeared late in Myc IIB and which survived into 
Myc IIIAl at Ayia Irini-especially a large pendant rockwork open vessel, and Ephyraean decoration on a 
stylistically late shape. Similar survivals of a restricted range of Myc IIB types beside unmistakable Myc IIIAl 
vases may have been found at Asine41, although the stratigraphy there is complicated by the existence of two 
strata, one of which is purely Myc IIB, perhaps similar to Korakou. 

34. See Morris - Jones, in this volume, for more detailed discussion of Acropolis Burnished and Sparse Matt Painted Wares from Ayia 
Irini. 

35. C.E. Morris - C.R. Hershenson, Ayia Irini, Keos: Late Helladic III, The Archaeology of Greek islands, Colloquium at the Canadian 
Institute ot'Archaeology in Athens, February 1987 (still unpublished). 

36. P.A. Mountjoy, Four early Mycenaean wells (supra n. 32), 74, has made a perallel suggestion for the popularity of Acropolis 
Burnished vases in the eponymous wells. 

37. C.W. Biegen, Korakou (supra n. 9), 44-59. 
38. Dickinson, BSA 67, 1972, 103-112. 
39. Well E from the Acropolis appears similar to the Ayia Irini period Vile deposits, although this well may have had a longer 

chronological span, P.A. Mountjoy, Four early Mycenaean wells (supra n. 32), 17-31. In contrast, Wells ST and H appear to me 
to be earlier (LH IIA-IIB), and Well Ζ seems to cover a rather long period, from LH IIA-LH IIIAl. 

40. H.W. Catling, Excavations at the Menelaion (supran. 20), 30, fig. 9. 
41. B.S. Frizell, An early Mycenaean settlement at Asine (supra n. 20). In Area I of the southeastern slope of the Barbouna Hill, it 

seems to me the assemblages of Room Β stratum 3 and Room C stratum 2 are similar to Myc IIIAl deposits at Ayia Irini with 
only the smaller shallower (later) variety of Ephyraean goblets. Room D stratum 2 may have some true Myc IIB (e.g., larger 
Ephyraean goblets without noticeably late decoration) alongside unmistakeable Myc IIIAl and survivals of late Myc IIB types, 
although there are many vase types typical of classic Myc IIB at Korakou which are absent from this deposit; it is possible that 
room D stratum 2 has a longer chronological span than the equivalent strata in the neighboring areas (could there have been some 
intrusion of then classic Myc IIB material documented in the lower stratum (3) of room F?). Room E stratum 3 has no Myc IIB 
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It must have been incovenient for the ancient residents of Ayia Irini that the site suffered such frequent 
and thorough destructions, although this circumstance is helpful for the analysis of the pottery. The time span 
between the period Vllb destruction and the period Vile deposits seems to have been relatively short, and there 
were apparently few earlier pots still in use in the later period to confuse the stylistic picture. The variety of 
early and late stylistic features found in Myc IIB pottery from the deposits at different sites indicates that local 
events were responsible for those depositions; there was apparently no widespread global event which caused a 
large number of destructions at approximately the same stylistic moment at different sites, as there was, for 
example, at the end of the LM IB period in Crete. We are thus able to suggest a sequence in the appearance 
and disappearance of features of the Myc IIB style, based in part upon the sequence of deposits excavated at 
Ayia Irini, Keos, which record the earliest examples of the style, a moment late in Myc IIB, and the survival of 
a limited range of Myc IIB types in LH IIIA1 deposits. 

Carol R. HERSHENSON 
Cincinnati 

type which does not survive into Myc IIIA1 at Ayia Irini, but it also has no compelling Myc III Al types. The scant pottery from 
Room F stratum 2 looks close to Ayia Irini Myc IIIA1, while stratum 3 in the same room is clearly true Myc IIB, apparently 
similar to the deposits at Korakou. In sum, the upper strata in Area I look close to Ayia Irini period VIII with Myc IIIA1 and 
limited range of late Myc IIB survivals, and the lower stratum in this area, where it has been found in a pure deposit, may be close 
to the "classic" Myc IIB of Korakou. 
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Fig. 1. 
Ayia Irini, Keos, site plan. 

• -~«r· ' aghi 

Fig. 2. Doorway from Ζ. 5 into Z. 4, with two thresholds. 
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Fig. 3. 
Shallow Ephyraean goblet with running spirals from 
the period VIIc lower floors of House AB. K. 4619. 

Fig. 4. 
Small pendant rockwork goblet with round handle 

from W. 23. K. 4586. 

."' 

Fig. 5. 
Alabastron base with concentric circles from the period 
VIIc lower floors of House AB. 



BLENDING THE LOCAL WITH THE FOREIGN: MINOAN FEATURES AT AYIA IRINI, HOUSE A* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι οικοδομικές τεχνικές στην Οικία Α της Αγ. Ειρήνης είναι κατά κύριο λόγο κυκλαδικές, ενώ άλλα 
χαρακτηριστικά, όπως η αυλή με σταθερή εστία, θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν μυκηναϊκή επιρροή. Ωστόσο, την 
εμφάνιση του κάνει ένας αριθμός από στοιχεία που χαρακτηρίζουν απόλυτα τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και κοινωνικές 
συνήθειες της μινωικής κρήτης, όπως είναι οι φωταγωγοί, η χρήση πολλαπλών ανδήρων, ο έκκεντρος σχεδιασμός των 
δωματίων και των θυρών, τα πλακόστρωτα δάπεδα με ερυθρό γύψο στα σημεία ένωσης και η στενή σχέση των 
αποθηκευτικών δραστηριοτήτων με ένα δωμάτιο με πεσσούς. Λαμβάνοντας υπόψη την αρχιτεκτονική ανάλυση και 
διαρρύθμιση, την κατανομή των κινητών ευρημάτων, καθώς και τις παρατηρήσεις του Μ. Cameron ότι οι τοιχογραφίες της 
Αγ. Ειρήνης συνδυάζουν Κρητικά και Ηπειρωτικά στοιχεία, υποστηρίζεται ότι αυτές οι ομοιότητες αποτελούν τμήμα ενός 
ευρύτερου πλέγματος μινωικής επίδρασης στις Κυκλάδες, που αυξομειώνεται αναλόγως με την απόσταση που χωρίζει τα 
επιμέρους νησιά από την Κρήτη. Επίσης, η ερμηνεία ορισμένων στοιχείων από άλλους χώρους, όπως την "τουαλέτα" και το 
μαγειρείο, αναθεωρούνται υπό το πρίσμα των αντίστοιχων χαρακτηριστικών από την Κρήτη και της λεπτομερούς 
αρχιτεκτονικής ανάλυσης της Οικίας Α. 

INTRODUCTION 
In the ten years since the publication of House A, a number of changes have occurred that have altered 

the way we view Minoan architecture. These include new architectural discoveries on Crete at Kommos1, 
Makrigialos, Mochlos, Monastiraki, Petras2, and Zominthos3; the re-study of old material4, new synthetic 
studies5 and last, but not least, Clary Palyvou's6 seminal study of the architecture at Akrotiri. 

In response to this new evidence, I believe that it is worth re-evaluating House A and what has been 
written about it with regard to Minoan architecture. In carrying out this re-evaluation, which should also be 
subjected to critique as our picture continues to be filled in, I want to focus on several specific themes. By 
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examining the way House A has been written about in the past and re-examining the evidence in relation to the 
new evidence and research, alluded to above, I believe that we can gain a clearer picture of the degree of 
Minoan-ness at House A. 

PAST STRATEGIES 
I believe that past studies7 of Minoan influence at Ayia Irini beg the question with regard to House A 

as they tend to: 1. Throw out a summary list of obvious, but superficial, Minoan architectural features with little 
detailed analysis or comparison to the entire corpus of Minoan buildings; 2. They overemphasize the absence of 
particular features and; 3. They overemphasize the significance of the dependence on local materials and 
techniques. 

Point 1: Neglects the fact that no two Minoan houses are alike. Minoan houses are often suited to 
different functions, and incorporate local features such as the impluvium hall favored at Palaikastro, Mochlos, 
and Mallia House E. Since House A is the only house at Ayia Irini incorporating a substantial number of 
Minoan features on a fairly small site, it would be unrealistic to expect a non-existent stereotypical Minoan 
house. 

Point 2: Citing the absence of "typical" Minoan features such as the pier-and-door-partition or "lustral 
basin" neglects a number of significant details: Driessen8 has demonstrated that "lustral basins" went out of use 
in many, if not all Minoan villas in LM IA when the Minoan Hall consisting of hall, pier-and-door partition, 
forehall, and colummed lightwell was programatically introduced in many buildings. Furthermore, quantitative 
differences in the presence or absence of particular features as well as their spatial arrangement suggests 
qualitative differences in the way buildings were used by the Minoans themselves. For example, there were four 
"lustral basin's" at Phaistos, but only one in the "Palace" at Mallia. Clearly, something different was occurring 
at both places. 

A number of Minoan houses lack either pier-and-door-partitions's or the Minoan Hall as described 
above. These include the numerously attested house with the column9, while more notorious examples include 
the house at Sklavokambos, the Unexplored Mansion with its fine gypsum masonry and fresco decoration, and 
the villa at Makrygialos10 with its "palatial" layout including colonnaded central court with N-S orientation and 
indented west façade rendered in un worked megalithic masonry. 

Like House A, a number of Minoan buildings have light wells that are not associated with pier-and
door-partition halls. Examples of this can be found adjoining the benched rooms in both the so-called country 
villa at Pyrgos Myrtos and in Room 12 of the villa at Nirou Khani, and most notably at the "Palace" of Knossos 
where there are at least three examples: 1. The "Court of the Distaffs"; 2. The "Queen's Megaron" which is 
often confused with the Minoan Hall, but is in fact a benched room with polyparathyra11; and 3. The light well of 
the East Wing Grand Staircase. 

Point 3: With regard to the absence of ashlar masonry and of Minoan building techniques at Ayia Irini: 
Minoan builders tended to use local stone12: sandstone predominates at Mallia, gypsum is absent at both 
Tylissos and Kato Zakro, a hitherto unattested schist dado13 has been uncovered at Petras; ashlar masonry is 
absent in the indented West façades at Kato Zakro and Makrygialos which are megalithic, and Zominthos14 

which is dry wall. At 1600 square meters, Zominthos is "Palatial" in size, while the indented West façade found 
at all three sites is a palatial design feature. Interestingly, John McEnroe15 has distinguished as many as five 
types of masonry found in Minoan vernacular architecture, although Zominthos confounds his polite/vernacular 
opposition. 

We have to be careful to distinguish between the architect who designs, and those who actually construct 
the building. Not all Minoan buildings, and not all parts of the same building received the same degree of 
attention. Architects may have been itinerant, while labor with varying degrees of skill and experience may 

7. W.W. Cummer, Itinerant Aegean builders, TUAS 5, 1980, 3-7; E. Schofield, The western Cyclades and Crete: a 'special 
relationship', OJA 1, 1982, 11. 

8. J. Driessen, The Minoan hall in domestic architecture on Crete: to be in vogue in Late Minoan I A?, AAL 21, 1982,27-92. 
9. A. Michailidou, To δωμάτιο με τον κίονα στο μινωικό σπίτι, Αμητός. Τιμητικός τόμος Μ. Ανδρόνικου, Thessaloniki 1987, 

509-526. 
10. C. Davaras, The 'Cult-Villa' at Makrygialos, Minoan 'villa'; L. Hitchcock - D. Preziosi, Defining function and meaning in Minoan 

architecture: new evidence from the Villa at Makrygialos, AJA 98, 1994, 336. 
11. A.J. Evans, The palace of Minos at Knossos, 3, London 1930, 354-369; L. Hitchcock, The Minoan hall system: writing the 

present out of the past, Worldwide archaeology series, M. Locock (ed.), Aldershot, Hampshire Avebury 1994, 14-44. 
12. J. Shaw, Minoan architecture materials and techniques, A5Afene49, 1971, 11-12. 
13. Ibidem, 24-27. 
14. J. Sakellarakis, Ζώμινθος (supra n. 3). 
15. J.C. McEnroe, The significance of local styles (supra n. 5). 
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have been local. The finely articulated west façade16 in the second "Palace" of Phaistos stands in sharp contrast 
to the trapezoidal layout of the otherwise elegant gypsum veneered Minoan hall. Anyone who has tried to build 
a house in recent times knows that builders and building contractors will still subvert an architect's plan. 

AKROTIRI (figs. 1-2) 
While this paper is not about Akrotiri, I believe that it is relevant to this investigation to recall some 

obvious and less obvious examples of Minoan architectural features on Akrotiri. I will also draw some 
comparisons to buildings on Crete and to House A. 

The more obvious features found at Akrotiri include the well-known frescoes, pier-and-door partitions, 
"lustral basin", light well, ashlar masonry, and indented facades. Less obvious is the patterned association and 
distribution of entrance doorways with windows and stairways17. This combination of features was instrumental 
in helping Clary Palyvou18 distinguish different houses in the so-called building blocks and in hypothesizing the 
location of the entrance in the "House of the Ladies". This association also occurs with less regularity in Minoan 
houses, notably at Kato Zakro. On a monumental scale this feature exists in the "Palace" of Phaistos where the 
monumental stepped entrance leads to a vestibule [Room 71] directly connected to an ascending stairway [73] 
which is lit by a window as evidenced by the recess in the north wall of [67]. 

Other less obvious features include the presence of a second or auxiliary stairway, also noted by 
Palyvou19, and the small square room with a column or square-within-a-square ground plan20. According to 
Palyvou21, at least one house [B2] was physically altered to incorporate this plan, thereby giving it a more 
Minoan appearance. I have drawn special attention to these less obvious features because they are all present in 
House A. I would also like to briefly draw attention to a couple of additional design features that more closely 
link Akrotiri with Crete. 

The main staircase of the "House of the Ladies" meets with the auxiliary staircase which was 
illuminated by the only lightwell found thus far on Akrotiri22. I believe that this staircase and lightwell 
arrangement is a humbler and smaller imitation of the lightwell and staircase system of the "Grand Stairway" in 
the east wing of the "Palace" at Knossos. The Knossian arrangement can be described as several flights 
wrapped around a light-well/clerestory system. In plan, the Akrotiri system appears to be laid out in the same 
way, except instead of a clerestory, the Akrotiri lightwell is pierced by windows on all four sides. Although 
there are differences in function and scale, the formal comparison of both light wells demonstrates strong 
Minoan influence on Theran architectural design. 

Mason's marks which are absent in House A, are again present at Akrotiri. These tend to be simple 
crosses or three parallel lines cut on the tops of blocks where they would not normally be visible. It has been 
thought that this mark was not present in Crete. Until recently, the only mason's mark found at Akrotiri that is 
also attested on Crete is a trident on a fallen block from Xeste 323. I believe that it may be significant that the 
trident is the predominant mark found at Phaistos24. I have recently found that a mason's mark consisting of 
three parallel lines does exist at Phaistos25. Two similar mason's marks have also been noted at Petras26. My 
experience in cataloging the fallen blocks at Petras has indicated that most mason's marks are placed on the tops 
of blocks where they would not be visible. As a result, there may be mason's marks at Akrotiri that we are not 
aware of due to the fine state of preservation of the buildings. I believe that it is conceivable that Minoan 
masons and builders worked at Akrotiri, while local builders may have executed the plan of a Minoan architect 
at Ayia Irini. 

HOUSE A (fig. 3) 
I realize that I have now gone on for several pages while saying very little about House A. The point 

that I have been trying to make is that the picture that we have of Minoan architecture and its design is rapidly 

16. D. Preziosi, Minoan architectural design, Berlin 1983. 
17. J. Shaw, Consideration of the site of Akrotiri as a Minoan settlement, TA W I,433; Κ. Παλυβού, Ακρωτήρι Θήρας (supra η. 6). 
18. C. Palyvou, Ακρωτήρι Θήρας (supra η. 6). 
19. Ibidem. 
20. D. Preziosi, Modular design in Minoan architecture: an introduction, Studies presented to George M.A. Hanfmann, D.G. Mitten 

J.G. Pedley - J.A. Scott (eds), Cambridge 1971, 127-142; A. Michailidou, To δωμάτιο με τον κίονα (supra n. 9). 
21. C. Palyvou, Ακρωτήρι Θήρας (supra n. 6). 
22. T. Sali-Axioti, The lightwell of the House of the Ladies and its structural behavior, TAW III, 1,437-440. 
23. After personal communication with K. Palyvou. 
24. S. Hood, Mason's marks in the palaces, The function of the Minoan palaces, R. Hàgg - Ν. Marinatos (eds), Stockholm 1987,205

212. 
25. L.A. Hitchcock, Design analogies in Minoan and Theran architecture, (forthcoming). 
26. Cited in S. Hood, Corpus of Minoan mason's marks in the Knossos area, (forthcoming). 
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changing. The oppositions between Villa/Palace, vernacular/polite, planned/agglutinative are not as clear-cut as 
we would like to believe. The princely (or is that priestly?) stereotypical Minoan Villa fully equipped with ashlar 
façades, canonical Minoan Hall, "lustral basin", and "Pillar Crypt" is a stereotype, more likely to be found at 
Knossos or in our imagination than anywhere else. 

With that disclaimer, I would like to simply present a list of both architectural and design features that 
I think are Minoan or Minoan influenced27. All in all, House A incorporates some nineteen architectural 
features that can be found in Minoan houses on Crete. These include: its "Labyrinthine" circulation pattern, the 
Non-axial layout of rooms, some attempt at cut or ashlar masonry that is present in the façades as well as an 
increased use of limestone28, the presence of indented façades, its irregular ground plan which is not always 
present in Minoan buildings (i.e.. the Unexplored Mansion, Tylissos and Ayia Triada House B); cut slab 
pavement, including red plaster in the interstices: a common feature at Knossos and Phaistos, but not attested 
elsewhere in the Cyclades29. The light well associated with a frescoed hall forms a secluded unit. Yiannouli30 

has demonstrated that the spatial depth of this hall compares with that of certain houses at Knossos and Mallia 
and may emulate palatial arrangements. A more accessible second hall opens off the courtyard. McEnroe31 has 
made a strong case for the regular distribution of two halls in Minoan houses. Additional features include a U-
shaped drain, here rendered in stone32; slots for a wooden door frame, again, rendered in stone; a pillar room 
rendered in local technique and associated with storage practices: a pattern that occurs in at least 17 Minoan 
buildings and suggests a perpetual liturgy connected with storage practices33; terracing: a building practice which 
persists in Crete until the present day; a court, which need not be central to the rest of the building: such courts 
are found at Nirou Khani and Myrtos Pyrgos; a staircase-entry combination and auxiliary staircase which we 
know from Akrotiri, a bipartite division into storage/work and living areas with a west orientation for the 
storage/work rooms, and pictorial frescoes. 

Pictorial frescoes34 in the more secluded hall above Room 31 included motifs that would have fit in well 
on Crete including a blue bird freeze, "adder marks", spirals, floral/rosettes, and possibly a griffin wing. 
Interestingly, the splash pattern which decorated the more public or accessible hall [39] opening off the court 
was also found in the Temple [Room 6], perhaps serving to create a visual link. It is probably no accident that 
the hunting and chariot scenes represented elsewhere on the site by dogs, fallow deer, horses, chariots, and men 
in Mycenaean garb contrasts with the style of Cretan provincial houses and has suggested Mainland influence to 
Cameron35. 

The fixed hearth in the courtyard [36] may reflect mainland influence, but also recalls the altar in the 
central court at Mallia. A number of acitivities including ceremony, food preparation, and industry connected 
with metallurgy could have been carried out there. It seems a more likely candidate for such activities than the 
enclosed and unventilated room 30 where some other explanation should be sought for the burnt debris found 
there. The axiallity and later construction of the west suite of rooms, 1-4, suggests that they were probably 
locally designed and executed. Although Cummer and Schofield36 compare the "toilet" in Room 24 to the "toilet" 
in the "Domestic Quarter" at Knossos, it bears little structural resemblance to this feature whose function has 
been questioned in a recent restudy by MacDonald and Driessen37. 

SOME OBSERVATIONS AND A FINAL QUESTION 
To sum up, House A incorporated a recognizably Minoan exterior in terms of overall form and 

disposition, and interior in terms of decoration, architectural features, and internal circulation as discussed 
above. The incorporation of a Minoan spatial arrangement, Minoan architectural features, and the use of 

27. W.W. Cummer - E. Schofield, Keos III. Ayia Irini: House A, Mainz on Rhein 1984. 
28. Ibidem, 40. 
29. M.A.S. Cameron, A general study of Minoan frescoes with particular reference to unpublished wall paintings from Knossos, 

Unpublished Ph.D. Dissertation, Newcastle-upon-Tyne 1975,217. 
30. E. Yiannouli, Reason in architecture (supra n. 5). 
31. J.C. McEnroe, Minoan house and town arrangement, Ph. D. dissertation, University of Toronto, 1979. 
32. J. Shaw, Minoan architecture materials (supran. 12), 126-128. 
33. G. Gesell, Town, palace and house cult in Minoan Crete, SIMA 67, Göteborg 1985; L. Hitchcock, The Minoan hall system 

(supran. 11). 
34. K. Abramovitz, Frescoes from Ayia Irini, Keos. Part I, Hesperia 42, 1973,284-300; idem, Frescoes from Ayia Irini, Keos. Parts 

II-IV, Hesperia 49, 1980,57-85. 
35. M.A.S. Cameron, A general study of Minoan frescoes (supra n. 29), 225. 
36. W.W. Cummer - E. Schofield, Keos III. Ayia Irini (supra n. 27), 41. 
37. CF. MacDonald - J.M. Driessen, The drainage system of the domestic quarter in the palace at Knossos, BSA 83, 1988,235-258; 

idem, The storm drains of the East Wing at Knossos, L'habitat égéen préhistorique, R. Treuill - P. Darque (eds), BCHSuppl. 19, 
Paris 1990, 141-146. 
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Minoan objects at Ayia Irini House A would have lead to an ongoing temporal pattern and sequence of behavior 
as played out in daily life. As Hodder38 suggests, this behavior could be interpreted as a set of social strategies, 
behavioral norms, and economic practises that embodied a "way of doing" that would have been recognizably 
Minoan. In this way, style becomes translated into power. 

Hara Georgiou's39 analysis of Ayia Irini coarse wares has demonstrated that a variety of industrial 
objects copied Minoan shapes, but were locally produced. Notable are the fire-boxes which may have been used 
for the production of aromatic substances. Jack Davis40 has suggested a strong foreign presence at Ayia Irini 
based on the introduction of weaving technology and increased standardization, but under control of a strong 
local elite that used Minoan cult pararphenalia and manipulated Minoan religious symbols (and I would add, 
architectural symbols) to re-inforce power, status, and symbolic ties to Crete. Davis stops short of saying of what 
use or benefit such an arrangement would be to Minoan elites. If we are going to use market metaphors, 
certainly cultural domination was far more efficient and profitable than physical domination. Such scenarios are 
played out on a larger scale in the daily routine of modern multi-national corporations. 

I believe that it is notable that more of the houses at Akrotiri incorporated Minoan architectural 
features and that at least one was altered to make it more Minoan. This did not occur at Ayia Irini or Phylakopi, 
where only a single house incorporates Minoan architectural features. This may have been a result of Akrotiri's 
place in the "Western String": its proximity to Crete, perhaps more frequent exchanges, more Minoan ritual 
practises, and a stronger Minoan presence: if not physical, then certainly cultural, and combined with less 
Mainland influence. 

Previous discussions of the so-called Minoan Thalassocracy have tended to center on Minoan-Cycladic 
power relations, degrees of influence, a reductive positivist quantification of traits as I am guilty of here, or 
economic relations41 and an attempt to discover a Bronze Age free market economy42 that even pre-dates 2500 
years of Democracy. The indigenous and foreign elements can be debated and quantified; with the foreign 
elements interpreted as dominance and emphasized43, or dismissed as irrelevant44. However, as Shanks and 
Tilley45 remind us: the past is written in the present. So, I am tempted to close with a political question: asking 
you to consider What is at Stake in fore grounding or discounting the Greekness or Minoan-ness of islands that 
are today part of a single nation state, but in the past formed culturally distinct entities under the strong cultural 
and social influence of what was probably a non-Greek speaking neighbor. 

Louise A. HITCHCOCK 
Los Angeles 

38.1. Hodder, Style as historical quality, The uses of style in archaeology, M.W. Conkey - CA. Hastorf (eds), Cambridge 1990,44
51. 

39. H. Georgiou, Minoan coarse wares and Minoan technology, Minoan society. Proceedings of the Cambridge Colloquium, 1981, 
O. Krzyszkowska - L. Nixon (eds), Bristol 1983, 75-92. 

40. J.L. Davis, Cultural innovation and the Minoan thalassocracy at Ayia Irini, Keos, Minoan thalassocracy, R. Hägg - Ν. Marinatos 
(eds), Stockholm 1984, 159-166. 

41. Ibidem. 
42. C. Tilley, On modernity and archaeological discourse, Archaeology after structuralism, I. Bapy - T. Yates (eds), London 1990, 

127-152. 
43. M.H. Wiener, Crete and the Cyclades in LM I: the tale of conical cups, Minoan thalassocracy {supra n. 40), 17-26. 
44. E. Schofield, Coming to terms with Minoan colonists, Minoan thalassocracy (supra n. 40), 45-48. 
45. M. Shanks - C. Tilley, Social theory and archaeology, Cambridge 1987; see also J. Thomas, Rethinking the Neolithic, 

Cambridge 1991. 
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Figs 1-2. Akrotiri (C. Palyvou, Ακρωτήρι Θήρας: οικοδομική τέχνη και μορφολογικά στοιχεία 
στην νστεροκνκλαδική αρχιτεκτονική, Athens 1988). 
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THE NATURE OF MYCENAEAN PRESENCE AND PEER POLITY INTERACTION IN 
THE LATE BRONZE AGE CYCLADES* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όλα τα διαθέσιμα αρχαιολογικά στοιχεία από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στις Κυκλάδες μελετήθηκαν 
και αναλύθηκαν για να καθοριστεί η φύση της μυκηναϊκής επιρροής. Η μυκηναϊκή επιρροή γίνεται αισθητή κυρίως στα 
εισαγόμενα ευρήματα και στα ευρήματα-απομιμήσεις των μυκηναϊκών, αλλά και σε ορισμένα αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά, ειδικά στη Φυλακωπή της Μήλου. Οι υποθέσεις ότι οι Μυκηναίοι κυριαρχούσαν στα νησιά πολιτικά ή και 
οικονομικά εξετάζονται. Το συμπέρασμα είναι ότι τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν καμία από αυτές. Οι Μυκηναίοι δεν είχαν 
κατακτήσει τα νησιά και δεν κυριαρχούσαν ούτε πολιτικά ούτε εμπορικά στα νησιά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Η 
μυκηναϊκή επιρροή μοιάζει να απορρέει από κάποιο είδος αλληλεπίδρασης ισάξιων, που σημαίνει ότι πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά μοιράζονται και δανείζονται σε μια περιοχή όπου υπάρχει μία λίγο ή πολύ συνεχής δραστηριότητα 
αλληλεπίδρασης και ανταγωνισμού. 

INTRODUCTION 
In order to be able to make meaningful conclusions about the nature of the Mycenaean presence on Kea 

and Ayia Irini, it is necessary to look at the island in the light of the evidence from the rest of the Cyclades during 
the LB A1. The intention here is therefore to examine various Cycladic LB A cultural expressions for the purpose of 
presenting a probable hypothesis in answer to the question: what was the nature of the Mycenaean presence in the 
LB A Cyclades in general, and at Ayia Irini on Kea in particular? Moreover, an attempt is made to use the 
investigated material for reconstructing some of the conditions on which the LBA Cycladic society was based. 

Among archaeologists it has more or less been taken for granted that the Mycenaeans inherited the role of 
the Minoans as overlords in the Aegean after the collapse of the Minoan palace society early in the LBA. Scholars 
dealing with Cycladic archaeology have also generally looked upon the Mycenaeans as being politically and 
economically dominant in the islands. Robin Barber is a good example of a scholar dealing with Cycladic prehistory 
who is convinced of the Mycenaean political role in the islands. He expressed his view as follows: The subsequent 
dominance of the Mycenaeans in the Aegean in LB HI is an established fact. Moreover he explained the LM IB 
destruction at Phylakopi as the effect of an attack by Mycenaean armies. Concerning Phylakopi, he furthermore 
declared that ...the presence of a Mycenaean ruler and complete Mycenaean domination can hardly be doubted in 
view of the mainland-style megaron and vast quantities of imported pottery1. John Caskey, the excavator of Ayia 
Irini, was .likewise convinced that the indications of Mycenaean presence at Kea were evidence of political power. 
In his view the Mycenaeans not only governed Kea, but also held the political power in large parts of the Aegean3. 
Other scholars have stressed the Mycenaean economic power in the Aegean. The Mycenaeans are believed to have 
been the tradesmen of the time, establishing a number of trading colonies along the Mediterranean coasts4. 

* I would like to thank Dr. Carole Gillis for correcting my English and Mrs Bodil Nordström-Karydaki for translating the 
abstract to Greek. 

1. This paper is in part based on the results of my Ph.D. dissertation: A.-L. Schallin, Islands under influence. The Cyclades in the 
Late Bronze Age and the nature of Mycenaean presence, SIMA 111, Jonsered 1993, but here I would like to reach one step 
further, namely to evaluate the hypothesis reached in my dissertation and attempt a reconstruction of the conditions which 
constituted the base of the Late Bronze Age Cycladic society. References in the present text made to conditions in the 
Cyclades can all be found in the monograph mentioned above. 

2. R.L.N. Barber, Phylakopi 1911 and the history of the later Cycladic Bronze Age, BSA 69, 1974,52-53. 
3. J.L. Caskey especially discussed the question of Mycenaean power in Crises in the Minoan-Mycenaean world, Proceedings 

of the American Philosophical Society 113:6, 1969,433-449. 
4. This notion is common; see for example S.A. Immerwahr, Mycenaean trade and colonization, Archaeology 13, 1960, 4-13 

and E. French, Mycenaean Greece and the Mediterranean world in LH III, Traffici micinei nel Mediterraneo, Problemi 
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What do we mean by the designations "Mycenaean" and "Mycenaeans"? It is obvious that some confusion 
is connected with the terms. In a strict sense they only refer to the settlement of Mycenae itself, but ever since the 
dawn of Aegean archaeology scholars have used the terms to describe the LBA civilization of the Péloponnèse and 
Central Greece5. Here, this frame of reference is kept as narrow as possible, and the term Mycenaean is confined as 
close to Mycenae as possible. The culture we refer to as the Mycenaean may naturally encompass all palace 
governed regions in the Aegean, but if we are to regard Mycenae as the centre of the Mycenaean world and as the 
site to look at primarily in search of the most typical Mycenaean traits, it is clear that the longer the distance from 
Mycenae, the greater the possibility that cultural traits become locally determined. 

When seeking to investigate whether or not the Mycenaeans can be considered as politically and 
economically dominant in the Cyclades, the first problem to consider is: what are the indications of Mycenaean 
presence in the Cyclades? 

Since previous research concentrated mainly on identifying Mycenaean presence by means of the 
occurrence of Mycenaean pottery, I will briefly present an investigation here involving a broad range of cultural 
expressions. Consequently, in studying the indications of Mycenaean presence, the following Cycladic cultural 
expressions have been investigated: 

- the development and changes in the Cycladic settlement patterns. 
- possible changes in the organisation of individual Cycladic sites. 
- the changing burial practice. 
- various categories of finds. 

THE SITE DISTRIBUTION 
As a rule, Cycladic settlements are situated close to the coast (fig. 1). This is of course a natural response to 

environmental demands. Island settlements are dependent on the sea, both as a means of communication and as a 
means of securing provision. In the early LBA the large coastal settlements, like Ayia Irini, Phylakopi and Akrotiri 
were important ports of call in a trade network which probably greatly depended on the flourishing Minoan 

6economy . 
It is not possible to trace a direct Mycenaean influence in the types of Cycladic settlements during the 

LBA, but hilltop settlements were common both in the islands and on the Greek mainland, especially in the middle 
and late LBA, that is, after the Minoan economic collapse. The practice of settling at economically unfavourable 
locations is probably at least partly due to the need for defensive and strategic locations. This need implies that this 
LBA society where hilltop settlements were common was probably not politically consolidated. 

THE SITE PATTERNS 
The site pattern in the early LBA Cyclades was nucleated (fig. 2)7. The islands were dominated by the large 

settlements Ayia Irini, Phylakopi and Akrotiri. After the collapse of the Minoan palace economy, the focus and 
possibly also the function of these nucleated centres changed. They were no longer needed as ports of call in the 
international trade network. The conditions which had created the nucleated pattern in the first place no longer 
existed, and it is quite possible that a dispersed site pattern started to evolve (fig. 3). In the later part of the LBA the 
islands suffered from depopulation which makes it impossible for us to define a site pattern at all (fig. 4). If 
dispersion really started to evolve as a consequence of the Minoan economic setback, this may be seen as an 
indication of a lack of economic and political control in the Cyclades. 

So far the Cyclades have been dealt with as a region. The individual sites will now be considered in the 
search for Mycenaean traits. 

storici e documentazione archeologica. Atti del convegno di Palermo, 11-12 Maggio e 3-6 Dicembre 1984, M. Marazzi - S. 
Tusa - L. Vagnetti (eds), Taranto 1986, 277-282. 

5. Ch. Tsountas - J.I. Manatt, The Mycenaean Age, London 1897. 
6. J.L. Davis, Minos and Dexithea: Crete and the Cyclades in the later Bronze Age, Papers in Cycladic prehistory (Institute of 

Archaeology UCLA. Monograph 14), Los Angeles 1979, 143-157; J.F. Cherry - J.L. Davis, The Cyclades and the Greek 
mainland in LC I: The evidence of the pottery, AJA 86, 1982, 333-341; E. Schofield, The western Cyclades and Crete: a 
'special relationship', OJA 1, 1982, 9-25. 

7. The chronological terms early, middle and late Late Bronze Age used in my dissertation, have also been used here. These 
terms are used instead of the names of pottery styles, such as LM IB and LH IIIA2, for practical reasons. The early LBA 
covers the Late Bronze Age down to the time when the Minoan palace economy ended in LM IB. The middle LBA covers 
the period of strong Mycenaean influence in the Cyclades, from LH IIIA-LH 1KB. The late LBA starts when LH IIIC is 
introduced in the islands and ends with the end of the Bronze Age. See A.-L. Schallin, Islands under influence (supra n. 1), 8, 
for a closer definition. 
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THE ARCHITECTURE AND INTERNAL STRUCTURE OF THE SITES 
Agglutinative building plans were typical and common in the islands. This means that rooms of buildings 

were built closely together forming agglomerations. Phylakopi is a good example (fig. 5). The manner of 
construction was probably continuous: one room after the other was added to an already existing structure, thus 
making the resulting buildings irregular and contiguous, with rooms abutting in clusters. 

The only site in the Cyclades with clear indications of Mycenaean architectural influence is Phylakopi. It is 
the so-called Megaron in the centre of the site which displays several Mycenaean mainland features such as the 
rectangular plan itself, the regularity and axiality, the anta block and the central hearth (fig. 6)8. 

THE TOMBS 
When it comes to burial practice in the LBA Cyclades it is clear that most of the various types of tombs 

reflect local traditions and practices, but there are examples of a typical Mycenaean tomb type as well, namely the 
tholos. 

The tholos tomb is closely connected with the Mycenaean culture. The majority of tombs of this kind are 
found at Mycenae. Moreover it seems as if social prestige in the LBA Mycenaean society indeed was expressed by 
the erection of tholoi9. Two examples have been recorded from the Cyclades: Chosti on Naxos10 and Ayia Thekla 
on Tenos ". Only the tomb at Ayia Thekla is preserved (fig. 7). Other tomb types in the Cyclades do not indicate a 
special Mycenaean influence. There are of course the rock cut chamber tombs which occur in several LBA contexts 
in the Cyclades. However, these occur in many regions of the Aegean and cannot be considered as being typical 
Mycenaean. 

THE FINDS 
The Mycenaean influence in the Cyclades is easiest to recognize when we turn to look at the finds. 

Mycenaean imported objects are most common in the middle LBA, and fine ware Mycenaean pottery is by far the 
most common category of find. Mycenaean pottery occurs imported as well as imitated. 

The Cycladic finds with Mycenaean connotations include the following: imported raw materials such as 
metals from Laurion and boar's tusks; pottery and potters' marks; objects from cult and grave contexts, such as 
ivory objects, votive bronze weapons, stone spindle whorls, sealstones and terracotta figures and figurines. 

Some finds deserve special mention: there are bronze arrowheads of typical mainland design. They are 
classified by Robert Avila as types la and 2c12. Arrowheads of this kind were found at Phylakopi and on Delos (fig. 
8)13. A bronze sickle at Koukounaries is of typical mainland type D2b (fig. 9)14 according to a classification made 
by Deshayes15. 

Of stone, there are of course the typical Mycenaean spindle whorls of the common conical type. They are 
often found in the islands. 

The so-called Lady of Phylakopi in terracotta is unique and was most probably imported from the 
Mycenaean mainland (fig. 10)16. 

8. T.D. Atkinson, The architecture, Excavations at Phylakopi in Melos conducted by the British School at Athens (Society for 
the Promotion of Hellenic Studies, Supplementary Paper 4), T.D. Atkinson et al. (eds), London 1904,25-69. 

9. P. Darcque, La civilisation mycénienne, Les civilisations égéennes du néolithique et de l'âge du bronze, R. Treuil et al. (eds), 
Paris 1989, 458-530. 

10. K. Stephanos, Ανασκαφικού εργαοίαι εν Νάξω, ΠΑΕ 1908, 116. 
11. G. Despinis, Ανασκαφαί Τήνου, ΠΑΕ 1979, 228-235. 
12. R.A.J. Avila, Bronzene Lanzen und Pfeilspitzen der griechischen Spätbronzezeit {Prähistorische Bronzefunde 5:1), München 

1983, 83-88, Taf. 24: 349- 533; 107-110, Taf. 737-751. 
13. Type la from Phylakopi on Melos: C. Renfrew, The archaeology of cult. The sanctuary at Phylakopi, BSA Suppl. 18, London 

1985, fig 8.6: 2904; type 2c from Delos: W. Deonna, Le mobilier délien, EAD XVIII, Paris 1938, pi. 69: 556; H. Gallet de 
Santerre - J. Tréheux, Rapport sur le dépôt égéen et géométrique de Γ Alternisi on à Délos, BCH 71-72, 1947-48, 234, fig. 27: 
part of; type 2c from Phylakopi on Melos: T.D. Atkinson et al., Phylakopi (supra n. 8), pi. 38: 9; C. Renfrew, ibidem, fiç. 8.6: 
820, 1535. 

14. D. Schilardi, Ανασκαφικαί έρευναι εν Πάρω, ΠΑΕ 1977 (pr. 1980), pi. 191: b. 
15. J. Deshayes, Les outils de bronze, de l'Indus au Danube (Bibliothèque Archéologique et Historique 71), Paris 1960, pi. 46:6, 

21. 
16. E. French, The figures and figurines, The archaeology of cult (supra π. 13), 211-222, 278. 
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The typical Mycenaean female figurines first appear in the middle LBA, that is LH IIIA, even though a 
proto-Phi figurine from Ayia Irini is earlier17. The Phi type has been found at Delos18, Ayia Irini19 and at 
Phylakopi20. 

The late Psi type is represented at Phylakopi21 and at Grotta and Kamini. The late Psi figurines at 
Phylakopi were locally made and the ones from Kamini22, with arms folded over the head have parallels at Perati in 
Attica23. 

Other types of Mycenaean figurines occur in the Temple at Ayia Irini and especially in the Sanctuary at 
Phylakopi. 

What does this evidence tell us about the nature of the Mycenaean presence? 

DID THE MYCENAEANS HAVE POLITICAL POWER IN THE CYCLADIC ISLANDS? 
Nothing in the evidence implies that the Mycenaeans at any point during the LBA took political control 

over the islands. The possible disintegration of the nucleated site pattern after the Minoan economic collapse, 
together with a constant need for defensive settlement locations, rather suggests that the region was not politically 
consolidated. 

The Cycladic evidence shows in general that local tradition and continuity prevailed. Phylakopi is the only 
settlement which showed changes in the internal structure and presented Mycenaean architectural features. The 
regular and axially planned Megaron may be taken as evidence that Mycenaeans actually were present on Melos, 
but in my view it is just as likely that the Megaron is an example of a general response to the architectural fashion 
of the time. Megara were commonly built on the Mycenaean mainland and a local Cycladic chief may have thought 
it a good idea to use its plan for his residence. The Megaron also had a predecessor at the same location, the so-
called Mansion, and both buildings may simply express each period's taste in status architecture. 

Likewise, prestige among local Cycladic chiefs may have been expressed in the erection of typical 
Mycenaean tholos tombs, like the ones recognized on Tenos and Naxos. 

Some of the finds reported from the Cyclades indicate mainland connections. However, none of the finds 
can be taken as proof of Mycenaean political dominance. 

INSTEAD OF BEING THE POLITICAL OVERLORDS, COULD IT BE THAT THE MYCENAEANS WERE RESPONSIBLE 
FOR CONTROLLING THE TRADE ACTIVITIES IN THE CYCLADES? 

The evidence suggests that the Cycladic islands did not partake in such an extensive trade network in the 
later Bronze Age as had been the case earlier when the large ports of call, Ayia Irini, Phylakopi and Akrotiri, 
flourished. However, the evidence does indicate that small-scale enterprise was conducted in the islands. 

The trade in the Aegean after the collapse of the Minoan palace economy was probably conducted by 
middlemen, possibly on the orders of the palace centres which were in need of special goods. It involved objects like 
metals, pottery, weapons, tools and probably food and other perishables. Some of the items traded in this manner 
may have come from far away and were difficult to procure by means other than long-distance trade. We have 
evidence for this kind of trade in the excavated shipwrecks at for example Cape Gelidonya. The middlemen were 
most likely independent traders who went from port to port, circulating the goods for sale or exchange. Moreover, 
we must presume that goods were certainly traded inter-island throughout the period, probably on a reciprocity 
basis and that gift exchange was part of the social structure. 

The answer to the question of Mycenaean control of the trade activities in the Cyclades must be negative. 
They need not have been in control of any of the various levels of exchange. 

If it was neither through political nor economic dominance that the Mycenaean presence in the Cyclades is 
to be explained, how can we then explain it? 

17. W.W. Cummer - E. Schofield, Keos III. Ayia Irini: House A. Results of the excavation conducted by the University of 
Cincinnati under the auspices of the American School of Classical Studies at Athens, Vol. Ill, Mainz 1984, 59, 139, pi. 45: 
241. 

18. A. Laumonier, Les figurines de terre cuite, EAD XXIII, Paris 1956,41-42, pi. 1. 
19. W.W. Cummer - E. Schofield, Keos III (supra n. 17), 128-129, 139, pi. 46. 
20. T.D. Atkinson et al., Phylakopi (supra n. 8), 202-203, pi. 39. 
21. E. French, The figures (supra n. 16), 252-261, figs. 6.25-6.28, pi. 44a. 
22. N.S. Zapheiropoulos, Ανασκαφαί Νάξου, ΠΑΕ 1960, 335, pi. 279. 
23. According to V.R.d'A. Desborough, The last Mycenaeans and their successors. An archaeological survey c. 1200 - c. 1000 

B.C., Oxford 1964. 
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CAN THE MYCENAEAN PRESENCE BE EXPLAINED AS A CONSEQUENCE OF SOCIAL AND RELIGIOUS 
INTERACTION? 

There are similarities in the cult expressions between the mainland and the Cyclades. The Sanctuary at 
Phylakopi, consisting of two, regular, rectangular buildings tangential to each other, does correspond to Mycenaean 
examples. There are more similarities: just as the Mycenaean examples, the Cycladic sanctuaries are provided with 
platforms, or benches, on which cult figures could be placed. The cult figures themselves differ a great deal from 
place to place, but large figures occurring in the sanctuaries is no doubt a shared phenomenon. One of the cult 
figures from Phylakopi, the "Lady of Phylakopi", was most probably imported from the mainland. 

There were also figurines of the common Mycenaean types present at the large centres of Delos, Ayia Irini 
and Phylakopi. The Phi types seem to have been imported from the mainland; the later Psi types, however, were 
locally made. 

The similarities between the expressions of mainland and island cult do not imply that Mycenaean religion 
was imposed upon the islanders. They illustrate rather that various areas in the Aegean shared some of the features 
at a common religious sphere. The Temple at Ayia Irini as well as the Sanctuary at Phylakopi predated the 
sanctuaries on the mainland, which certainly implies that the cult here was locally inspired. 

PEER-POLITY INTERACTION 
Instead of trying to find evidence of actual Mycenaean political or economic control in the islands, we will 

probably have to accept the fact that the LBA Aegean was a region where small rivalling chiefdoms interacted 
economically, socially and religiously. Such a situation has been defined as peer polity interaction by Colin 
Renfrew24. The interaction between the chiefdoms is, according to the model, supposed to be carried out by means 
of for example warfare, competition, increased exchange and symbolic entrainment, which means acceptance of a 
foreign symbolic system. All these types of interaction can be identified in the LBA Aegean, but further study 
according to specified questions is needed before it is adequate to accept the hypothesis. 

WARFARE 
There are signs of an unstable political situation in the LBA Cyclades, especially after the collapse of the 

Minoan palace economy and it is quite likely that these signs are the results of warfare between rivalling 
settlements in the islands. One sign of political unrest is a slight increase in the number of settlements at this time 
which indicates that the previous nucleated settlement pattern was breaking up as a result of the disappearance of 
the Minoan economic power over the islands. The previous nucleated pattern was no doubt created in response to 
the requirements of the various parts in the trade network which also involved the Cycladic islands. Moreover, 
many of the settlements at this time were located on hilltops and were furthermore often provided with 
fortifications. More evidence is of course needed to strengthen this argument. 

Do we have evidence for actual warfare from the archaeological sites? Several of the LBA Cycladic sites 
were subject to destructions: Ayia Irini, Phylakopi and Koukounaries on Paros. The excavators of Ayia Irini and 
Phylakopi do not blame the destructions on potential human attacks, but at Phylakopi there is evidence of constant 
attempts at refortification. Koukounaries gives the best example of a settlement which actually was under siege for 
a time and finally succumbed in an armed attack by enemies. Koukounaries was sacked late in the LBA25. At Grotta 
on Naxos there is intriguing evidence of a shift in the internal arrangement of buildings which could be a response to 
unrest and possibly a partly new population26. There is also the settlement of Ayios Andreas which was abandoned 
at an early date and did not survive into the late LBA27. The abandonment of Ayios Andreas could have been 
caused by hostilities in the islands. The final population decrease, or rather site decrease, at the end of the Bronze 
Age may also have been caused by constant and possibly increased unrest and a feeling of total unsecurity. 

There is hardly any evidence from the sites of weapons which could have been used in actual warfare in the 
islands. Arrowheads, swords, daggers, etc. are rather found in votive contexts than in situ at places of possible 
combat. Koukounaries has provided evidence of the presence of arrowheads and a spearhead, but it is not clear in 
what context they belong. Anyhow, round stones of various size were found in the destruction level at 

24. C. Renfrew, Polity and power: Interaction, intensification and exploitation, An island polity. The archaeology of exploitation 
in Melos, C. Renfrew - M. Wagstaff (eds), Cambridge 1982, 286-289; idem, Introduction: peer polity interaction and socio
political change, Peer polity interaction and socio-political change, C. Renfrew - J.F. Cherry (eds), Cambridge 1986, 1-18. 

25. D.U. Schilardi, The destruction of the LH HIB citadel of Koukounaries on Paros, Papers in Cycladic prehistory (supra n. 6), 
158-179. 

26. V.K. Lambrinoudakis, Ανασκαφαί Νάξου, ΠΑΕ 1985, 144-161. 
27. V. Philippaki, Ανασκαφοά ακροπόλεως Αγίου Ανδρέου Σίφνου, ΠΑΕ 1975, 235-237; 1976: 2, 284-286; 1977: 2, 357-360; 

1978,192-194. 
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Koukounaries and these were probably used by the inhabitants for defending themselves when the hill of 
Koukounaries was under siege28. 

There is consequently no doubt that there are a lot of indications of warfare in the Cyclades in the middle 
and late LBA. This warfare may have been the result of rivalry between settlements in the Aegean. 

COMPETITION AND PRESTIGE 
Signs of competition are also easy to detect in the archaeological material from the LBA Cyclades. It is 

clear that it was important for the islanders to display their prestige already in the early LBA. The large buildings at 
Ayia Irini and Phylakopi are signs of this, as well as the huge and impressive fortification walls which may have 
been as important as constructions for showing off as for actual structures of defense. From the middle LBA 
onwards, there seems to have been an increase in the number of attempts at constructing fortifications. 

The erection of impressive tombs is also a sign of seeking to gain prestige. Impressive tombs can be found 
at various Cycladic sites throughout the LBA. At Ayia Irini and possibly at Phylakopi there are remains of tombs 
dating either to the late MBA or to the early LBA. Especially some of the tombs at Ayia Irini were built to 
impress29. They were located right outside the entrance to the settlement and must have been the first thing to be 
seen when approaching the gate. The theke at the Temenos on Delos gives somehow a similar impression, even 
though its Bronze Age date can not be confirmed. The construction we call the theke has of course been subject to a 
lot of disturbances during all the time of exposure in antiquity. The possibility remains that it in fact dates back to 
the Bronze Age and in that case its similarity to the tombs at Ayia Irini makes it a good candidate for being a tomb 
which was once constructed for getting prestige. 

The only remaining example of a typical Mycenaean tholos in the Cyclades is the one at Ayia Thekla on 
Tenos30. The Ayia Thekla tholos was surely built to impress, even if it cannot be compared to the monumental 
examples at Mycenae. 

The late LBA has also produced impressive tombs, namely the chamber tombs at Aplomata31 and Kamini32 

on Naxos. 
Personal prestige for individuals as well as collective prestige for a whole community or for a family could 

be attained by offering votives at a Sanctuary to one or several deities. Votives have been identified in the Temple 
at Ayia Irini, in the Sanctuary at Phylakopi, and in the Temenos on Delos. The votives from Delos came from the 
so-called Artemision deposit, which consists in part of objects dating to the LBA. The evidence for Delos being a 
cult centre in the LBA is inconclusive, but the possibility remains, and the votive character of the Artemision 
deposit33 strengthens the probability of LBA cultic activity on the island. The votives are similar in character; they 
consist of objects in precious materials such as bronze, gold, ivory, semi-precious stone etc. Many of the votive 
objects had no doubt travelled a long way, via several middle-men before reaching their final destination. The places 
of origin of some of the objects are probably to be found in the Levant. 

Grave gifts are often of the same character as votives. They consist of objects in exotic and precious 
materials, and were certainly regarded as valuables by their donators. The practice of offering precious gifts to the 
dead was another act which was meant to impress possible spectators of the burial ceremony and it invariably gave 
prestige to the donor. The richly furnished tombs at Aplomata and Kamini on Naxos provide the best examples of 
grave gifts serving as implements for competition in the late LBA. 

Various means of acquiring prestige occur in the LBA Cyclades, probably both as individual and collective 
actions. It seems therefore appropriate to claim that competition played an important part in the Aegean. 
According to the evidence presented, the middle and late LBA provide examples of an increased prestigious 
character. 

INCREASED EXCHANGE 
Increased exchange is another criterion for peer-polity interaction according to the model. In the LBA 

Cyclades the exchange did not increase, but it decreased. However, the circumstances were special: during the peak 
of the Minoan palace economy, the Cycladic islands were part of an extensive trade network which greatly affected 
the conditions and way of life. Large, nucleated centres were formed to which the islands' resources were 

28. D.U. Schilardi, Koukounaries (supra n. 25), 176. 
29. J. Caskey, Investigations in Keos. Part I: excavations and explorations 1966-1970, Hesperia40, 1971, 378-382; G. Overbeck, 

The development of grave types at Ayia Irini, Kea, The prehistoric Cyclades. Contributions to a workshop on Cycladic
chronology, J.A. MacGillvray - R.L.N. Barber (eds), Edinburgh 1984, 116-117. 

30. G. Despinis, Ανασκαφαί Τήνου (supra n. 11). 
31. N.M. Kontoleon, Ανασκαφαί Νάξου, ΠΑΕ 1958, 228-229; 1959, 180-187; 1969, 139-146; Ch. Kardara, Απλώματα Νάξου. 

Κινητά ευρήματα τάφων Α και Β, Athens 1977. 
32. N.S. Zapheiropoulos, Ανασκαφαί Νάξου (supran. 22), 329-340. 
33. Η. Gallet de Santerre - J. Tréheux, Rapport sur le dépôt égéen et géométrique (supra n. 13), 148-254. 
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concentrated. The Cyclades were exploited by economic forces too strong for the inhabitants to control. Then the 
trade network suddenly collapsed and as a consequence the exchange activities in the islands diminished drastically. 
But interaction between the islands was still carried out, perhaps on a traditional reciprocity basis. From the 
mixture of imported objects found mainly in votive and grave contexts it appears that the Cyclades during the 
middle and late LBA were involved in far-reaching exchange, but not on a grand scale like during the early LBA. It 
is quite possible that exotic goods, like ivory plaques from Ugarit34, ostrich eggs from Syria35 and Levantine 
"smiting god" figurines36 had reached the Cyclades via several middle-men. 

SYMBOLIC ENTRAINMENT 
Syncretism is a term which naturally comes to mind when trying to characterize the cult expressions and 

performances in the LBA Aegean. In the early LBA the Minoan influence was clearly detectable in the 
archaeological material concerning cult and religion: features occur such as a "lustral basin" at Akrotiri, tripod 
offering tables, rhyta, wall paintings depicting religious activities etc. It is however possible that the Minoan religion 
never penetrated very deep in Cycladic society. It is quite likely that behind the surface of the minoanizing cult, 
which belonged more to the official sphere of the Minoan palatial society37, there was still a strong feeling for 
traditional cult practice as it was performed at the Temple at Ayia Irini since MBA times. 

There are similarities in cult practice between the Mycenaean mainland and the Cyclades, but in the middle 
and late LBA it is even more obvious that various areas in the Aegean shared some of the features constituting the 
religious sphere, which means that religious symbolism must have been transferred from one area to another. Also 
in Crete, after the fall of the palaces, the cult expressions seem to change: sanctuaries were built, provided with 
benches, on which female figures with upraised arms were placed38. The Sanctuary at Phylakopi is a good example 
of an Aegean sanctuary which displays many examples of religious symbols which we call typical Mycenaean. The 
Sanctuary consists of simple rectangular structures which actually predate the sanctuaries on the mainland, there are 
benches like in the mainland counterparts and there is a cult figure imported from the mainland as well as typical 
Mycenaean figurines. 

RECONSTRUCTING THE LBA CYCLADIC SOCIETY 
The political structure of the Cyclades was probably of a kind similar to that of the Mycenaean mainland, 

which most probably consisted of a number of small, rivalling chiefdoms. It is obvious that the islands were 
seriously involved with Minoan affairs during the early LBA, but after the fall of the palace economy on Crete, the 
islands had to manage by themselves. There is no evidence of a strong Mycenaean involvement in the Cyclades, 
either political or economic. 

The large, nucleated trading centres Ayia Irini, Phylakopi, Akrotiri, and possibly Delos dominated the 
islands in the early LBA. They were probably governed by local chiefs who were economically dependent on the 
exchange network which was administered by Minoan power. Ayia Irini, Phylakopi and Akrotiri have provided 
ample evidence of Minoan influence, particularly in architectural details. Large, impressive buildings, perhaps the 
residences of local governors, were centrally situated in these urban settlements. The buildings were usually tightly 
stacked together, sometimes forming blocks divided by narrow alleys under which an intricate system of drains had 
been constructed. 

There is plenty of evidence that religious ceremonies were practiced in the settlements, and the best 
example is provided by Ayia Irini where a free-standing Temple was erected already in the MBA. The plan of Ayia 
Irini gives a good idea of the impressive location of the Temple (fig. 11). Along its length on both sides run streets 
which meet in the Plateia in front of the Temple. The entrance to House A, the possible residence of the the local 
governor, also opens up in front of the Plateia. A wide street leads northeast to the main Entrance, right outside of 
which some impressive tombs are located. It is tempting to suggest that the whole setting in fact was designed with a 
purpose in mind, for example for political and religious processions and ceremonies. 

The Cycladic islands were severely affected by the collapse of the Minoan economic power at the end of 
the early LBA, but the nucleated centres also suffered from local catastrophes: Akrotiri was abandoned after an 
earthquake and Thera became uninhabitable after the subsequent volcanic eruption. Ayia Irini and Phylakopi were 

34. J.-C. Poursat, Les ivoires mycéniens. Essai sur la formation d'un art mycénien (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes 
et de Rome 230), Athènes-Paris 1977, 152, 153, 157-158. 

35. A. Caubet, Les oeufs d'autruche au Proche Orient ancien, RDAC 1983, 193-198. 
36. H. Gallet de Santerre, Les statuettes de bronze mycéniennes au type dit du 'dieu Reshef dans leur contexte égéen, BCH 111, 

1987,7-29. 
37. R. Hägg, Official and popular cults in Mycenaean Greece, Sanctuaries and cults in the Aegean Bronze Age. Proceedings of 

the first international symposium at the Swedish Institute in Athens, 12-13 May 1980 (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i 
Athen 4° 28), R. Hägg - Ν. Marinatos (eds), Stockholm 1981, 38. 

38. S. Alexiou, Η μινοηκή θεά μεθ'αη|>ωμένο)ν χειρών, Κρητικά Χρονικά 12, 1958, 179-299. 
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likewise hit by earthquakes at the close of the early LBA, after which the sites never really regained their former 
prosperity. 

During the middle LBA the nucleated settlement pattern started to dissolve and a dispersed pattern began 
to evolve as a natural response to the new conditions in the islands. Ayios Andreas was a newly founded settlement 
at this time and it was located on one of the highest hilltops of Siphnos. This remote location may well have been 
chosen for defensive purposes, a notion which is strengthened by the fact that the inhabitants built a fortification 
wall around their settlement. The rebuilding of the fortification at Phylakopi in the middle LBA is another 
indication of unrest and an increased need for defence in the Cyclades in the middle LBA. This was the time when 
the Mycenaean palace economy flourished on the mainland and the islands started to experience a lot of 
Mycenaean influence. 

Phylakopi is the Cycladic site with the most obvious Mycenaean influence. A lot of Mycenaean pottery has 
been found here, but the most conspicuous feature is probably the Megaron, which was built on the same location as 
the previous so-called Mansion. The Megaron of Phylakopi is built in the same manner and with the same outline as 
the mainland counterparts. Moreover, a Sanctuary was constructed from which a cult figure and figurines have been 
excavated; all imported from the mainland. However, the Sanctuary held many more finds from all over the 
Aegean. Phylakopi seems to be the leading Cycladic site during the middle LBA and it is quite likely that a governor 
who was inspired by mainland standards resided there. 

Ayia Irini has not produced a megaron, or anything like a palace from this time. Some of the previous 
buildings were partly inhabited, but the most obvious activity at Ayia Irini during this time seems to have taken 
place in the Temple and its surroundings. The Mycenaean influence at Ayia Irini is especially evident in the pottery 
repertoire. A lot of Mycenaean fine ware was imported. Moreover coarse wares were clearly influenced by 
mainland standards. It has previously been proposed that when new shapes or wares appear among the coarse wares 
at a settlement, this may be taken as an indication of newcomers39. In general, the Cycladic coarse wares do not 
display any sudden changes which could be taken as an indication of new settlers. Instead the domestic pots are 
predominantly of local manufacture and the shapes in use are generally the traditional ones40. The Mainland 
influence on the Ayia Irini coarse wares was certainly due to the island's geographical proximity to the mainland, 
rather than an indication of immigration of actual mainlanders. 

However, there is a conspicuous find from Ayia Irini which has been used by John Caskey as evidence of 
Mycenaean rule at the site: namely a carved marble slab depicting a helmeted figure, interpreted as a Mycenaean 
warrior (fig. 12)41. This single piece is of course not sufficient for such a far-reaching conclusion. The carved figure 
may just as well have represented a local warrior, and, besides, even if the Ayia Irini warrior iconographically can 
be compared with Mycenaean depictions of warriors, this alone must not be taken as proof of Mycenaean political 
power on Kea. 

Earthquakes continued to shake the Aegean and the Cyclades appear have been to gradually depopulated. 
Activity at Ayia Irini and Phylakopi seems to be concentrated to the Temple and the Sanctuary respectively. The 
cult at these shrines must have been considered especially important, since it continued even when the activity at 
the sites in other respects had decreased considerably. The votives especially from the Sanctuary at Phylakopi 
represent a mixture of exotic materials and objects, some of which were manufactured in the Near East. The votives 
were no doubt considered valuable and probably represented prestige items in a gift-exchange network. For the sea
faring Aegeans they were suitable as gifts to the gods of the Cycladic shrines. 

Koukounaries on Paros is a new settlement site of the late LBA. It was located on the top of a coastal hill, 
protected from view from the sea and was provided with several parallel lines of fortification. A large architectural 
complex dominated the hill. Koukounaries appears to have been destroyed in an attack by enemies possibly coming 
from the sea and after this the site was resettled for a short period of time. The possible depopulation in the islands 
does not seem to have lessened the unrest and unsecurity. The settlements still have use for fortifications and 
Koukounaries was settled at a clearly protected location. 

During this time it is the island of Naxos and the settlement of Grotta which appear to lead in prosperity. 
The well-being is mainly noticeable in the richly furnished tombs at Aplomata and Kamini. The grave-gifts of the 
tombs are of the same character as the votives in the shrines mentioned above: they consist of a mixture of 
valuables from all over the Aegean. 

39. R. Hägg - Ν. Marinatos, Conclusions, The Minoan thalassocracy, myth and reality. Proceedings of the third international 
symposium at the Swedish Institute in Athens, 31 May-5 June, 1982 (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen 4° 32), R 
Hägg - Ν. Marinatos (eds), Stockholm 1984,221. 

40. In the case of the Ayia Irini coarse wares see H. Georgiou, Keos VI. Ayia Irini: specialised domestic and industrial pottery,
Mainz 1986. 

41. J.L. Caskey, Excavations in Keos 1964-65, Hesperia 35, 1966, 375. 
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The evident signs of depopulation, unrest, unsecurity and sudden evidence of wealth together with a clear 
wish to manifest and display this wealth in shrines and in tombs, all these signs suggest that the Cyclades in the late 
LBA was an Aegean region which lacked central authority. A region which probably was characterized by the 
competition of rivalling chief doms, the leaders of which may have sought to gain prestige and power by constant 
warfare and piracy. 

A.-L. SCHALLIN 
Goteborg 
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Fig. 1. The locations of LBA Cycladic findspots. Fig. 2. The locations of the early LBA sites. 
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Fig. 3. The locations of the middle LBA sites. Fig. 4. The locations of the late LBA sites. 



185 The nature of Mycenaean presence and peer polity interaction in the Late Bronze Age Cyclades 

Key to Figs 1-4: Islands 
and findspots 
Amorgos 
1. Aigiale (Vigli) 
2. Arkesine (Kastri) 
3. Katapola 
4. Xilokeratidi 
(Xylokeratidi) 
Andros 
5. Episkopeio 
(Piskopeio, Korthi) 
6. Palaioupolis 
(Palaeopolis) 
Antiparos 
7. "North-West 
Promontory" 
Delos 
8. Mt. Kynthos (Mount 
Cynthe) 
9. Temenos 
Ios 
10. Maganari 
(Manganari) 
11. Skarkos (Chora) 
Kato Kouphonissi 
12. 
Kea 

13. Ayia Irini 
14. Chalara 
15. Kalidonichi 
16. Stavroti 
17. Troullos 
Kimolos 
18. Ellenika (Limni) 
Kythnos 
19. Ayia Irini 
Makronisos 
20. Leondari 
Melos 
21. Aerodromos 
22. Ayios Elias (Ayios Ilias, 
Prophitis Ilias, Ancient 
Melos) 
23. Ayios Spyridon (Agios 
Spiridon) 
24. Kanava 
25. Langada: Trypites 
26. Pelos 
27. Phylakopi 
28. Trion Vasallon 
(Triovasalos) and Trypiti 
(Trypete) 
29. Xylokeratia 
Mykonos 

30. Palaikastro 
Naxos 
31. Aplomata 
32. Chosti (Khosti) 
33. Grotta 
34. Kamini 
35. Karvonoulakkoi and 
Lygaridia (Steno) 
36. Rizokastelia 
37. Vigla 
38. Yiroulas (Gyroulas) 
Paros 
39. Koukounaries 
40. Paroikia 
Pholegandros 
41. Kiparia 
Rheneia 
42. The "Purification 
Trench" 
Seriphos 
Sikinos 
Siphnos 
43. Ayios Andreas 
44. Kastro 
45. To Froudhi tou 
Kalamitsiou 
Syros 

Tenos 
46. Ayia Thekla 
47. Vryokastro 
(Akroterion Ourion) 
Thera 
48. Akrotiri (Akroteri) 
49. Akrotiri Koloumbo 
(Cape Coloumvos) 
50. Archangelos 
51. Balos 
52. Exomiti (Exomytis) 
53. Kamara (Potamos) 
54. Katsades 
55. Kokkino Vouno 
(Mavro Rachidi, Ayios 
Nikolaos) 
56. Mavromatis quarry 
57. Mesavouno 
(Selladha, Ancient 
Thera) 
58. Monolithos 
59. Oia quarry 
60. Phtellos (Ftellos) 
61. Prophet Elias, north 
of (Profitis Ilias) 
Therasia 
62. Alaphouzos quarry 

Fig. 5. Plan of LBA Phylakopi (after C. Renfrew, An island polity, 1982, 42, fig. 4.3). 
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Fig. 7. Tholos tomb at Ayia Thekia, Tenos. (after G. Despinis, 
ΠΛΕ1979, 232-233,figs 4-5). 
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Fig. 6. The Megaron at Phylakopi, Melos (after T.D. 
Atkinson et al., Excavations at Phylakopi in Melos, 1904, 
56, fig. 49). 
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Fig. 8. Arrowheads of Klasse la and 2c (after A.J. Avila, 
QATMMBronzene Lanzen und Pfeilspitzen der griechischen 

Spätbronzezeit, 1983, pl. 24). 
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Fig. 9. Sickles of types D2b and D2c (after J. Deshayes, Les Fig. 10. Female figure called the "Lady of Phylakopi" (after 

outils de bronze de l'Indus au Danube, 1960, pl. 46:6,21). C. Renfrew, The Archaeology of Cult, 1985, 214, fig. 6.4). 
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Fig. 11. Plan of LBA Ayia Irini, Kea (after R.L. Holzen's plan in W. Cummer - E. Schofield, Ayia Irini: House A, 1984, pi. 3). 

Fig. 12. Marble slab depicting a warrior 
(after J. Caskey, Hesperia 1966, pi. 90:c). 





THE LATE BRONZE AGE III TOWN OF AYIA IRINI AND ITS AEGEAN RELATIONS* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η πόλη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού III (14ος-13ος αι. π.Χ.) στην Αγ. Ειρήνη στην Κέα χαρακτηρίζεται 
συνήθως ως "μυκηναϊκή". Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντιδιαστολή με την έντονη μινωική επίδραση που κυριαρχεί κατά την 
ακμάζουσα παλαιότερη Ύστερη Εποχή του Χαλκού (ΥΕΧ Ι). Ωστόσο, ενώ τα τελευταία χρόνια η φύση και η έκταση των 
σχέσεων ανάμεσα στη μινωική Κρήτη και τις Κυκλάδες έχουν αποτελέσει αντικείμενο εμπεριστατωμένων ερευνών, το 
ζήτημα των εξωτερικών επαφών της Αγ. Ειρήνης κατά την τρίτη φάση της Ύστερης Εποχής του Χαλκού δεν έχει μελετηθεί 
διεξοδικά. Συνεπώς, η εικόνα που αποκομίζει κανείς για την Αγ. Ειρήνη της τελευταίας αυτής περιόδου είναι ασαφής και 
δίνει την εντύπωση ότι ο οικισμός εντάσσεται μέσα σε ένα αδιαφοροποίητο και πολιτισμικά "ενιαίο" μυκηναϊκό κόσμο. 
Στην ανακοίνωση αυτή γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι επαφές ανάμεσα στην ΥΕ III Αγ. Ειρήνη και τον 
γειτονικό Αιγαιακό περίγυρο. Ο καθορισμός των περιοχών του μυκηναϊκού κόσμου με τις οποίες η Αγ. Ειρήνη είχε επαφές 
αποτελεί το γεωγραφικό σκέλος του ζητήματος. Το χρονολογικό ζήτημα έχει δύο σκέλη: ένα βραχυχρόνιο και ένα ευρύτερο. 
Το πρώτο πλαίσιο αφορά ειδικότερα την ΥΕΧ III περίοδο, κατά την οποία παρατηρείται ένα μείζον στρώμα καταστροφής 
(στη διάρκεια της ΥΕ ΙΙΙΑ1 περιόδου), και το βασικό ερώτημα είναι αν οι επαφές είναι συνεχείς ή αν διαφοροποιούνται με 
το πέρασμα του χρόνου. Το δεύτερο πλαίσιο στοχεύει στη γενικότερη θεώρηση της Αγ. Ειρήνης κατά την ΥΕΧ III και στις 
διαχρονικές συγκρίσεις με ολόκληρη την Εποχή του Χαλκού ή ακόμη και με τους ιστορικούς χρόνους. Το κυριότερο υλικό 
κατάλοιπο που επιτρέπει τη συναγωγή συμπερασμάτων είναι η κεραμεική. Η μελέτη των συνόλων κεραμεικής της ΥΕΧ III, 
αλλά και της ΥΕ Ι που προηγείται, επιτρέπει την γενική θεώρηση της έκτασης της συνέχειας. Κάτι τέτοιο καθίσταται σαφές 
από την σχεδόν ολοκληρωτική απουσία μινωικού υλικού (ασυνέχεια), και την παράλληλη και συνεχή παρουσία ντόπιας 
χρηστικής παραγωγής, καθώς και από την παρουσία ενός αριθμού μυκηναϊκών αγγείων. Μετά τις καταστροφές της ΥΕ 
IIIΑΙ περιόδου, στη διάρκεια όμως της ΥΕΧ III, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στα σύνολα της κεραμεικής. Είναι 
άραγε οι αλλαγές αυτές στα υλικά κατάλοιπα ενδεικτικές μεταβολών στις εξωτερικές επαφές; Πιο συγκεκριμένα, μήπως οι 
κυριότερες πηγές εισηγμένης κεραμεικής παραμένουν βασικά οι ίδιες, ή μήπως έχουμε κάποια σημαντική μεταβολή που 
συνίσταται στην απόκτηση των ειδών αυτών όχι πια από τις αμέσως γειτνιάζουσες περιοχές αλλά από την πιο 
απομακρυσμένη και δυναμική περιοχή επιρροής, την Αργολίδα; Προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω 
ερωτήματα ήδη ξεκίνησαν χημικές και πετρολογικές αναλύσεις δειγμάτων στο εργαστήριο Fitch της Αγγλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας. Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν ο εντοπισμός των πηγών προέλευσης των 
αγγείων, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά σχήματα από καλά χρονολογημένα σύνολα. Τα αποτελέσματα αυτών των 
αναλύσεων, που παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά, αναλύονται σε συνάρτηση με τα αρχαιολογικά δεδομένα και 
αποτελούν το πρώτο βήμα για την κατανόηση της φύσης και της έκτασης των μυκηναϊκών επαφών με την Αγ. Ειρήνη. 

This paper explores the interaction between the town of Ayia Irini and its Aegean neighbours during the 
early part of Late Bronze Age III or the 14th century B.C., as a contribution towards the broader picture of 
patterns of interaction with the outside world throughout Keian history. 

The characterisation of the Late Bronze Age III settlement (Kea Period VIII) as "Mycenaean" derives 
from the presence of large quantities of Mycenaean pottery, and from the contrasting absence of the strong Minoan 
influence which pervaded the settlement prior to the major destruction which marks the end of Kea Period VIlb 
(LM IB/LH IIA). The nature of Mycenaean influence on the Cycladic islands has been less intensively researched 
than the earlier phenomenon of Minoan influence, but it has resulted in a parallel range of interpretations. This is 
aptly illustrated by the very different conclusions drawn by the two most detailed studies of the topic to date. On the 
one hand, Robin Barber1 has argued for a "military and political take-over" of the Cyclades. Ann-Louise Schallin2, 
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by contrast, has recently rejected the notion of such Mycenaean imperialism in favour of autonomous cultural 
interaction between the Cyclades and the Mycenaean mainland. 

The treatment of the Mycenaean mainland as a monolithic entity is common to these and other studies. It 
is not difficult to understand why: stylistic homogeneity, considered to be a hallmark of Mycenaean material culture 
of the 14th and early 13th centuries, is hardly conducive to study of interaction on a regional basis. The fact 
remains, however, that our picture of Ayia Irini, as indeed of other Cycladic sites, is that of a participant in a 
undifferentiated Mycenaean world. 

Posing the geographical question - for which areas of the Mycenaean world is there evidence of contact 
with Ayia Irini? - should enhance our understanding of the site both in the short-term and the long- term time frame. 
In the short-term, the identification of contacts on a regional basis may shed further light on the nature of 
Mycenaean influence. At the same time these contacts can be placed within the framework of the long-term pattern 
of "parallels and contrasts between periods", so fruitfully explored in Cherry, Davis and Mantzourani's study of 
Northern Kea through surface survey3. 

The material resource used to address this question is the Late Bronze III pottery, using both conventional 
typological study and scientific characterisation of the ceramic assemblage. We begin by reviewing the 
archaeological evidence, which arises from study for publication being undertaken jointly with Carol Hershenson4. 
On the most general level comparison of the Late Bronze Age III pottery with that of the earlier Late Bronze Age 
I-II period indicates both continuity and change in regional relations (Table 1). The two major changes are well-
known: the virtual disappearance of Minoan pottery and of Cycladic decorated wares. 

But equally important are two major areas of continuity or stability in the ceramic picture. First, local 
domestic wares carry on being produced. The shapes continue earlier traditions and they comprise a high 
proportion of each deposit, as indeed is the case in all periods. The second important area of continuity is the 
Mycenaean pottery. We stress the point that the presence of large quantities of Mycenaean pottery in LB III is a 
continuation of a pre-existing pattern. In the publication of House A, for example, Elizabeth Schofield has 
estimated that there were roughly equal quantities of Minoan and Mycenaean fine wares, and perhaps more 
Mycenaean5. Nevertheless, the beginning of Late Bronze Age III at Ayia Irini and other island sites is usually 
described as being marked by the "appearance of mainland pottery" and by Minoan fine wares being "supplanted" 
by Mycenaean6. The difference between Late Bronze I-II and Late Bronze ΠΙΑ in ceramic terms is not that 
Mycenaean replaces Minoan, but that Minoan disappears and that Mycenaean continues. Furthermore, 
considerable stability in the pattern of interaction between the mainland and Ayia Irini is suggested both by the 
presence of Mycenaean fine wares, and also other mainland wares found both in Late Bronze I-II and at the 
beginning of Late Bronze III (Table 1). 

POTTERY TYPE LB I-II LBIIIA1 LB IIIA2 
Minoan 

*** 
Cycladic decorated 

*** 
*** Sparse Matt Painted 

*** 
*** Acropolis Burnished 

*** 
*** Mycenaean decorated 

*** 
Mycenaean unpainted 

Mycenaean monochrome 

Coarse domestic 

Table 1: Table indicating broad patterns of continuity and change in ceramic wares at Ayia Irini, Kea in LB I-II and 
LB IIIA. 

3. Landscape Archaeology, 10. 
4. CR. Hershenson - CE. Morris, Ayia Irini: Period VIII. (In preparation). 
5. W.W. Cummer - E. Schofield, Keos HI. Ayia Irini: House A, Mainz 1984, 146. 
6. R.L.N. Barber, Cyclades (supra n. 1), 224. 
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Two phases of Period VIII are represented in the settlement evidence7, defined as Late Helladic IIIA1 and 
Late Helladic IIIA2 on the basis of the Mycenaean decorated wares. The earlier Late Helladic IIIA1 phase is 
archaeologically preserved in a destruction horizon in many parts of the site; the more fragmentary evidence for 
Late Helladic IIIA2 comes mainly from the settlement debris, though it also includes a deposit of pottery and some 
figurines from a bothros sunk into House A, room 318. 

In Late Helladic IIIA1 the main elements in the ceramic assemblage are as follows: 
(1) Mycenaean decorated pottery with the limited range of designs characteristic of this phase, such as 

stiple, scale pattern and spirals. Typical shapes include drinking vessels, jugs and alabastra (fig. 1); 
(2) Mycenaean unpainted; these are primarily drinking vessels; 
(3) A monochrome ware with a tan to red-brown fabric and a distinctive burnished or matt monochrome 

coated surface. These are predominantly open shapes, drinking vessels and shallow basins. This ware was recognised 
by Penelope Mount joy in a detailed study of four wells on the south slope of the Athenian Acropolis, from which 
the ware takes its name - Acropolis Burnished9 (fig. 2); 

(4) Sparse Matt Painted ware10, associated primarily with water vessels: the hydria, amphora and jug (fig. 
3); 

(5) The domestic wares, which form the greater proportion of the pottery deposits. Here the typical shapes 
are tripod cooking pots, jars and conical cups with a smoothed, dark red surface. 

The subsequent Late Helladic IIIA2 phase is broadly characterised by the following ceramic assemblage: 
(1) Mycenaean decorated wares; 
(2) Mycenaean unpainted; 
(3) Mycenaean monochrome (i.e. a ware coated with lustrous paint), the main shapes being kylikes and 

stemmed bowls (fig. 4); 
(4) Domestic wares (fig. 5). 
The most notable changes between the two phases are the disappearance of the Acropolis Burnished and 

the Sparse Matt Painted wares, and the appearance of considerable quantities of Mycenaean monochrome (Table 
1). 

On purely archaeological grounds then, we could make some suggestions about possible patterns of 
interaction, and also pose some questions for ourselves. First, as has been mentioned, all the Late Helladic IIIA1 
wares are already present in the Late Bronze I-II deposits, indicating continuity or stability of interaction in terms 
of wares presumed to be from the Greek mainland. By contrast, a definite change occurs in Late Helladic IIIA2 
when two of the wares (Acropolis Burnished and Sparse Matt Painted) no longer appear, and a different ware, 
Mycenaean monochrome, begins to occcur in considerable quantities. 

This suggested to us the intriguing possibility that the patterns of interaction between Ayia Irini and the 
mainland, as expressed by the acquisition of pottery, changed during Late Bronze ΠΙΑ. On the wider Aegean stage 
it is well documented that the greatest quantitative increase in Mycenaean decorated pottery throughout the 
Eastern Mediterranean occurs in Late Helladic IIIA2; and the numerous chemical analyses of such material 
consistently suggested sources in the N.E. Péloponnèse11. Did the same region also dominate the supply of 
Mycenaean fine wares nearer the home within the islands? And if so, was this already the established pattern, or was 
it a change from the preceding Late Helladic IIIA1 phase? 

What also of links with geographically closer areas? Evidence for strong contact between near neighbours 
is found in other periods. In the Early Bronze Age, for example, Kea and East Attica were linked by shared ceramic 
traditions12, and much later, in the Archaic and Classical periods, Attica is said to be the prime provider of imported 
pottery, with Corinth trailing a "distant second"13. 

7. Period VIII at Ayia Irini was defined by the excavator, J.L. Caskey, by the appearance of Late Helladic III pottery (J.L. 
Caskey, Ayia Irini, Keos: the successive periods of occupation, AJA 83, 1979, 412). Therefore the deposits of Late Helladic 
IIB pottery, discussed by CR. Hershenson in this volume, have been designated Period Vile, although they belong, together 
with the Period VIII material, to the post-destruction (Period Vllb) history of the site. The Period Vile (Late Helladic IIB) 
material is not represented in the pottery selected for scientific analysis. 

8. W.W. Cummer - E. Schofield, Keos III (supra n. 5), 128-130. 
9. P.A. Mountjoy, Four early Mycenaean wells from the south slope of the Acropolis at Athens, Gent 1981. 
10. For the distinctions between the different Matt Painted wares see W.W. Cummer - E. Schofield, Keos III (supra n. 5), 46. 
11. R.E. Jones, Greek and Cypriot pottery: a review of scientific studies, BSA Fitch Laboratory Occasional Paper 1, Athens 

1986,542-609. 
12. D.E. Wilson, Kea and east Attike in Early Bronze II: beyond pottery typology, Syneisphora: Papers in Greek archaeology 

and history in memory of Colin D. Gordon, J.M. Fossey (ed.), Amsterdam 1987, 35-49. 
13. Landscape Archaeology, 146. 
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In the House A publication Schofield, while acknowledging the lack of evidence for assessing Mycenaean 
regional contacts says that "geographical position suggests the likelihood of close ties with Attica and southern 
Euboea, but this can be no more than surmise"14. 

The possibility of moving beyond the realm of "surmise" and testing this hypothesis began to take shape 
when a programme of chemical and petrological analysis was initiated at the Fitch Laboratory of the British School 
at Athens. A major aim of the project was to identify the source or sources of the main elements of the ceramic 
assemblage (as outlined above) during both Late Helladic IIIA1 and IIIA2. To this end a series of samples was 
chosen from each ware using only identifiable shapes from well-dated contexts, and 170 sherds were then sampled 
with the permission of the Greek Archaeological Service. 

Analytical work is still continuing15, but we are already beginning to replace the conventional view of 
contact with a monolithic and undifferentiated Mycenaean world with a new picture of interaction on a regional 
basis. We will proceed by presenting the preliminary results of the chemical analysis followed by a brief discussion 
of the overall pattern of interaction suggested by them. 

All the samples were analysed by atomic absorption spectometry (AAS) for ten elements (AI, Ca, Mg, Fe, 
Ti, Na, Κ, Μη, Cr, and Ni). The data set was then examined in a step-wise process: first, using visual methods to 
check the uniformity or otherwise of the compositions in each group; second, with the aid of simple components 
analysis. Here we present bivariate plots of data for selected groups for the purposes of highlighting the 
discrimination between these groups. 

As far as making statements about origin is concerned, we were able to draw on the Fitch Laboratory's 
large bank of chemical reference data obtained by AAS and optical emission spectroscopy (OES). The particular 
sites and regions that were expected to be potentially relevant were as follows: Ayia Irini Kea - LB pottery, statue 
fragments, loomweights. Final Neolithic from Kephala, and modern clays; Attica - mainly Athens (LB I-III), but 
also Perati and Porto Ratti; Euboia - the Lelantine plain, LB and later pottery from Lefkandi, and LB from 
Amarynthos; Aigina; and the Argolid16. 

We emphasize two points here: first, it is always much easier to make negative than positive statements 
about origin, and second, unlike Neutron Activation Analysis data for which it is possible sometime to assign origin 
to a particular site, AAS data is usually interpreted at the regional level. For example, the AAS/OES compositions 
of Late Helladic III poterry from Mycenae, Berbati and Zygouries are indistinguishable - they form a so-called 
Argolid group. But since these are also similar to the compositions characteristic of certain sites situated in 
Corinthia, it is more appropriate to speak of a N.E. Peloponnesian composition type. In Attica we can identify a 
composition type for the region, while at the same time recognising that there are subtle distinctions at individual 
sites; however, we do not have enough good quality data to substantiate this. 

We begin with the earlier Late Helladic IIIA1 phase and its most readily diagnostic feature, Mycenaean 
fine decorated ware (fig. 1). The samples (36 in all) were subdivided into groups according to visual differences in 
hardness, texture and colour of fabric and paint. This same procedure was followed for all Mycenaean fine wares 
decorated, unpainted and monochrome in order to test whether such variations in any way correlated to regional 
differences in sources; for example, were high quality pieces with hard yellow to pink-buff fabric more likely to be 
Peloponnesian products? Or was another, less common group, with orange fabric, pinkish-red paint and a 
distinctive powdery surface, from a different source? Could this perhaps be Attic, or even the product of a local 
Keian workshop? 

With respect to the Mycenaean decorated ware the analyses provided a clear negative answer to this 
question. The 36 samples, irrespective of variation in hardness, texture and colour, all presented a uniform chemical 
profile - that typical of the N.E. Péloponnèse (fig. 6). 

The Mycenaean fine and unpainted ware produced rather different results, which suggest acquisition from 
three different areas. The 28 samples were placed in three groups: very hard yellow to pink-buff, pink to pale 
brown, and orange. N.E. Peloponnesian sources were represented in the compositions of all but one of the very 
hard buff group, and of several samples from the other two groups. A second source, Attica, is represented by the 
remaining very hard buff sample, and by several samples from the other two groups. The four remaining samples, 
all in the orange group, may form a separate cluster having lower Mg and Cr contents than the N.E. Peloponnesian 
group (fig. 7). An Euboian source is provisionally suggested for these on the basis of similarity to reference material 
from the Lelantine plain. 

Acropolis Burnished (fig. 2), one of the two wares representing older Helladic traditions, was thought likely 
to be from Attica in view of its close similarity to the abundant material of this ware from the Acropolis Wells in 
Athens. This hypothesis was confirmed by the clear Attic-type composition of all the samples. 

14. W.W. Cummer - E. Schofield, Keos III (supra n. 5), 146. 
15. Full publication of the results will be presented jointly by CR. Hershenson, CE. Morris, R.E. Jones and S.J. Vaughan. 
16. Much of the data are referred to in Jones, Greek and Cypriot pottery (supra n. 11), 144-261. 
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The second Helladic ware, Sparse Matt Painted (fig. 3), also formed a uniform compositional group 
probably representing a single source, but one different from those already represented by the other wares, that is 
to say, not the N.E. Péloponnèse, Attica or Euboia17. Subject to further study we provisionally identify Aigina as 
the source of this material. There is a compositional resemblance with Matt Painted from Aigina (fig. 6), and 
pétrographie study by Sarah Vaughan of three of the same samples also indicates comparability with Aiginetan 
fabrics18. 

As expected, the majority of the coarse domestic samples, taken from cooking pots and conical cups, 
match the Keian control material which comprises previously analysed samples from Ayia Irini as well as modern 
clay samples. 

We turn now to the subsequent Late Helladic IIIA2 phase, and first to the most chronologically diagnostic 
material, the fine decorated ware. From a total of 21 samples, 9 matched the Attic profile and 12 the N.E. 
Peloponnesian profile, indicating two clearly definable sources (fig. 6). The samples were again divided into 
subgroups: very hard buff to pink-buff, and pink to orange fabric, but these did not correlate with the different 
regional sources. 

As in Late Helladic IIIA1 three different sources seem to be represented in the Mycenaean fine and 
unpainted samples. The majority of the 18 pieces in both the very hard buff to pink and the orange sub-groups 
matched the N.E. Peloponnesian composition, while the remainder seem to be Attic (two in the hard buff group) 
and Euboian (two in the orange group) (fig. 7). 

The Mycenaean monochrome samples (fig. 4) were overwhelmingly N.E. Peloponnesian in composition 
irrespective of visual differences in fabric and paint (i.e. very hard fabric with highly lustrous, deep red or black 
paint or an orange fabric with powdery surfaces and flaking red paint). Only 2 of the 19 samples had a different 
composition, probably Attic. 

Finally, the eight samples chosen as characteristic of (assumed) local domestic products formed a fairly 
uniform group compatible with the Keian control group. The group included fragments of goblets and a carinated 
kylix of Mycenaean form but made from the coarse red-brown fabric usually assumed to be local (fig. 5). Figure 7 
shows that seven of these eight samples can be well differentiated (on the basis of high Fe and low Ca) from the 
proposed Lelantine Plain and N.E. Peloponnesian groups. 

These then are the results of the chemical analyses represented in summary form in figure 8. Let us review 
now what the results suggest about regional interaction and to what extent they answer the major questions we set 
ourselves; these questions were: 

(1) How important were geographically close areas for the acquisition of pottery? 
(2) Was the N.E. Péloponnèse, already known to be the major supplier of Mycenaean fine wares 

throughout the Eastern Mediterranean, an equally important supplier nearer to home, within the Aegean? 
(3) And lastly, was there any evidence for local production of pottery of Mycenaean type? 
The evidence regarding the range of locally produced pottery is clear. Most of the coarse, domestic 

material was locally produced in both phases (Table 2), an unsurprising result which simply continued a tradition as 
old as the history of occupation at the site of Ayia Irini. By contrast, the analyses also indicate that all fine wares 
were imported - both the Mycenaean type pottery and the pottery following older Helladic traditions. The 
Mycenaean fine ware kylix shape was copied into the local repertoire, but underwent a transformation into the 
same coarse red-brown fabric used for domestic vessels. 

The results for Acropolis Burnished and Sparse Matt Painted, the two wares which continue pre-
Mycenaean Helladic traditions into Late Helladic IIIA1, are of considerable interest. Both wares formed uniform 
compositional groups, indicating a clear pattern of specific regional sources for different wares - Attica in the case 
of Acropolis Burnished, and probably Aigina for the Sparse Matt Painted (Table 2). The location of these sources 
indicates that relatively close geographical areas were important providers of pottery, and perhaps also that 
Helladic traditions survived more strongly during Late Helladic IIIA1 away from N.E. Péloponnèse where the 
newer traditions of Mycenaean pottery developed. 

17. Contra Schallin's statement that Sparse Matt Painted "probably came from the Péloponnèse", Islands under influence (supra 
n.2), 150. 

18. For the Aiginetan source of Matt Painted water jars of earlier date (Late Helladic I-II) see J.B. Rutter, A group of Late 
Helladic IIA pottery from Tsoungiza, HesperiaGl, 1993,53-93. 
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POTTERY WARE Late Helladic ΠΙΑ 1 Late Helladic IIIA2 

Coarse 
Domestic ΚΕΑ ΚΕΑ 

Sparse Matt 
Painted AEGINA 

Acropolis 
Burnished ATTICA 

Mycenaean 
decorated N.E. PELOPONNESE N.E. PELOPONNESE 

ATTICA 

Mycenaean 
unpainted N.E. PELOPONNESE 

ATTICA 
N.E. PELOPONNESE 
ATTICA 

7EUBOIA 7EUBOIA 

Mycenaean 
monochrome N.E. PELOPONNESE 

ATTICA 

Table 2: Table showing the probable regional sources of pottery from Ayia Irini, Kea in Late Bronze IIIA. 

A more complicated but interesting picture is provided by the results from the three Mycenaean fine ware 
groups, with different patterns emerging both between wares and through time. The most general observation to be 
made is that the N.E. Péloponnèse was the most important, but not the sole, supplier of all Mycenaean fine wares in 
both Late Helladic IIIAl and IIIA2. Perhaps the most interesting result was yielded by the Late Helladic IIIAl 
decorated ware. Without exception this material was N.E. Peloponnesian in origin. This evidence for a strongly 
directional source may indicate that Late Helladic IIIA decorated, with its limited and clearly defined shape and 
motif range, was produced in relatively few places. 

This result contrasts with that for the contemporary fine and unpainted ware which came from three 
different sources - mainly the N.E. Péloponnèse, but also Attica and probably Euboia. Similarly, a contrast may be 
drawn with Late Helladic IIIA2, when Attica comes a close second to the N.E. Péloponnèse as a supplier of 
Mycenaean decorated pottery but comes only a distant second to the Péloponnèse in the latest fashion, Mycenaean 
monochrome. But while Mycenaean decorated moves from a single to a dual regional source through time, 
Mycenaean unpainted is provided by the same three areas in both periods: The N.E. Péloponnèse, Attica and 
probably Euboia (Table 2). 

The results do to some extent answer our questions. It seems that all fine table wares and also specialized 
water vessels (in Sparse Matt Painted) were imported to Kea. Neighbouring areas were the source of wares 
produced in Helladic traditions which faded out during Late Helladic IIIAl, and they also provided the smaller 
proportion of Mycenaean fine wares. But already in Late Helladic IIIAl and continuing into IIIA2 the predominant 
supplier of Mycenaean fine wares - decorated, plain and monochrome was the geographically more distant N.E. 
Péloponnèse. 

The present project focused on identifying patterns of regional interaction between Ayia Irini and 
Mainland Greece during Late Helladic IIIA. But as well as answering questions, the results have stimulated new 
ones. For example, the mainland wares found in Late Bronze IIIA contexts occur also in Late Bronze I-II and in 
even earlier periods, but to what extent do the regional sources change or stay constant over a longer period of 
time - a question a multi-period site like Ayia Irini stands well placed to answer. Another approach might be to 
move through space instead of time and explore the range and intensity of sources of imported pottery on other 
islands. For now that we have began to address Mycenaean contacts with Kea from a more regional standpoint, the 
next logical step would be to expand that work and to look also for patterns and contrasts between islands. 

Christine MORRIS - Richard JONES 
Dublin Glasgow 
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E. Schofield: Of all the interesting results that have come 
out of this so far, one is the analysis of the so-called sparse 
matt-painted ware, coming, at least in Period VIII, all from 
Aigina. It certainly looks identical to the sparse matt-
painted ware we get earlier (LC II, LC I). Indeed I think it 
looks like what M. Marthari has at Akrotiri. It is of interest 
that J. Rutter has recently published an article on the LH I 
deposit from Tzoungiza in the Nemea Valley and has 
exactly the same type evidently of sparse matt-painted 
ware and he identifies it as being from Aigina. So we do 
seem to have isolated a particular class which many people 
have long thought likely to be from Aigina. It is wonderful 
to have this confirmation. 

Μ. Χατζόπουλος: I followed with great interest Mrs. 
Schallins' and now Mrs. Morris' communications and as 
you may know a similar debate is going on in Macedonia 
now that Mycenaean wares have been discovered in 
important quantities. But I would like to focus on the 
historical question. What are we trying to find out? What 
do we mean by the Mycenaean character of a settlement? 
Do we mean by that political domination by Mycenae? Do 
we mean some linguistic or ethnic reality? I mean Greek 
speaking or pre-Greek speaking people staying there, or 
are we simply considering techniques of production of 
ceramics? 

Chr. Morris: That's a perfectly fair question, which I side
stepped completely in my talk. The first thing is that I don't 
think you can use just pottery to identify control over 
areas. I think an important point I was trying to make was 
that there isn't a change suddenly at the period where we 

suddenly talk about the Mycenean period and the Cyclades 
which is Late Bronze III. The Mycenean contacts, the 
interaction, whatever we mean by that, the acquisition of 
pottery, the contacts that they had, was already very well 
established and had been going on for a long time. I think 
that is very frequently overshadowed by the focus on 
Minoan things. So whatever the nature of Kean contact 
with the mainland was, it was something that was very well 
established over a long period of time as far as the pottery 
can tell us. So I don't think you can use the pottery to 
suggest there was some change of political control. You 
would have to look for other features on the site, and I 
don't think those are present. I don't think the site was 
under Mycenean political control. Obviously the pottery is 
sensitive to regional analysis, and we don't have any other 
material which is. 

Μ. Χατζόπουλος: It remains to be seen what makes a 
settlement a Mycenaean settlement. What we expect to 
find besides pottery in order to say this is Mycenaean, and 
we have to define in what sense we use the term 
Mycenaean. 

Chr. Morris: I wasn't trying to say that Ayia Irini was a 
Mycenaean settlement. I was simply trying to look at the 
interaction with different regions of the Mycenaean world. 
If you want an answer to your question, I'd say its having a 
megaron, Mycenean burial customs, the things Dr. Schallin 
mentioned. We don't have any of those things. But then, 
we have very sparse settlement remains for that period. 
The site is quite badly eroded, so it is very difficult to say. 
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Fig. 1. Sampled sherds of LH IIIAl decorated ware. 
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Fig. 2. Sampled sherds of Acropolis Burnished ware (LH IIIAl). 
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Fig. 3. Sampled sherds of Matt Painted ware (LH IIIAl). 

Fig. 4. Sampled sherds of Mycenaean monochrome ware (LH IIIA2). 
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Fig. 5. Sampled sherds of coarse ware, presumed local (LH IIIA2). 
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Fig. 6. Plot of magnesium oxide vs. chromium oxide percentage concentrations in examples of decorated wares (LH IIIAl: o: 
LH IIIA2: Δ) and Matt Painted ware (x). The sources of the decorated wares are Attica and the N.E. Peloponnesem while the 
Matt Painted ware could be Aiginetan. 
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Fig. 7. Plot of magnesium oxide vs. chromium oxide percentage concentrations in Mycenaean unpainted ware (LH IIIAl: Δ; LH 
IIIA2: ο), showing three groups: Attica, N.E. Péloponnèse and ?Lelantine Plain. 
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Fig. 8. Plot of iron oxide vs. calcium oxide percentage concentrations, showing the discrimination between the LH IIIA2 
coarse domestic ware of likely local origin, and examples of LH IIIAl Mycenaean decorated ware from N.E. Péloponnèse and 
LH IIIA1-2 Mycenaean unpainted ware possibly from the Lelantine Plain. 





THE WALL PAINTINGS OF THE NORTH-EAST BASTION AT AYIA IRINI, ΚΕΑ* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ανακοίνωση πραγματεύεται τις μικροσκοπικές τοιχογραφίες (ζωφόρους) από το ΒΑ προμαχώνα της Αγ. 
Ειρήνης. Προτείνονται αναπαραστάσεις ορισμένων θραυσμάτων και αναζητείται η θέση που καταλάμβαναν στους τοίχους. 
Η ανάλυση αφορά παραστάσεις που περιλαμβάνουν ένα πλήθος από στοιχεία τοπίου, ένα μεγάλο αριθμό από άνδρες και 
μικρότερο από γυναίκες, σε διάφορες ασχολίες, όπως το κυνήγι, το γεύμα, το ταξίδι με πλοία και ένα άρμα, το χορό και την 
πομπή βαστώντας αγγεία. Οι μικροσκοπικές τοιχογραφίες της Κέας παρουσιάζουν στενές σχέσεις με τις αντίστοιχες από τη 
Θήρα και την Τύλισο. Ωστόσο, αρκετά στοιχεία κάνουν την εμφάνιση τους για πρώτη φορά στην Αιγαιακή ζωγραφική 
άλογο, άρμα, σκύλος, κυνηγός - αναγγέλλοντας την αρχή θεματικών δεσμών που έμελλε να καταστούν το σήμα κατατεθέν 
της μυκηναϊκής ζωγραφικής. Οι σκηνές φαίνεται ότι απεικονίζουν μια γιορτή με φόντο ελώδη, παραποτάμια και βραχώδη 
τοπία, όλα προφανώς παραθαλάσσια. Τα τοπία αυτά είναι τυπικά της περιοχής του φυσικού λιμανιού με τα καλάμια και 
την κοίτη του χειμάρρου δίπλα στην Αγ. Ειρήνη. Τα δωμάτια που ήταν διακοσμημένα με τοιχογραφίες κατέχουν στρατηγική 
θέση εντός των τειχών, δίπλα στο ΒΑ πύργο που πλαισίωνε την είσοδο στην πόλη. Το ισόγειο ίσως χρησίμευε ως μαγειρείο 
(λαμβάνοντας υπόψη μια κτιστή κατασκευή με αγωγό) και επικοινωνούσε απευθείας με τον πρώτο όροφο μέσω ενός 
συστήματος διαδρόμων και ένα κλιμακοστάσιο. Τα διακοσμημένα με τοιχογραφίες δωμάτια του ορόφου ίσως 
λειτουργούσαν ως αίθουσες συνεστιάσεων κατά τη διάρκεια των εορτών, σαν και αυτές που εικονίζονται στις τοιχογραφίες. 
Με βάση τα τοπογραφικά δεδομένα, κάποιος θα ήταν σε θέση να παρακολουθήσει τα δρώμενα στον όρμο και την ακτή από 
την προνομιούχα αυτή θέση των δωματίων με τις τοιχογραφίες και να παρακολουθεί τις πομπές καθώς κατευθύνονταν από 
εκεί προς το εσωτερικό της πόλης, περνώντας δίπλα από τα δωμάτια. Επομένως, η χρήση των δωματίων σε σχέση με τον 
περίγυρο τους ήταν στενά συνδεδεμένη με τη θεματολογία των τοιχογραφιών. 

The wall paintings of the North-East Bastion at Ayia Irini covered two adjoining rooms immediately 
within the fortification wall and separated from the N-E Tower by a corridor (N. 16) (figs 1 and 2). This part of the 
fortification was added during Period VI1 (LC I/LM IA) and the paintings executed then or shortly afterwards in this 
period. 

The N-E Tower guarded the entrance to the town. It held a strategic position, overlooking the bay and 
harbour. Interestingly, however, there was no direct access at this period from outside the fortification wall into the 
rooms. (A door was later cut through the corridor Ν 17.) The route to the painted rooms is now lost, since the 
northern part of the town was partly destroyed by a modern road and part of the centre of the site remains 
unexcavated. If the gateway into the town was the only entrance, then the route would have been extremely 
circuitous. The possibility of a second entrance in the west fortification wall remains. 

Wherever the main route of access, the painted rooms would have remained hidden from public view by 
the arrangement of corridors. What was the function of the complex? Clearly this was not a private house, nor was 
it part of a larger administrative centre such as House A. It lacks the obvious characteristics of a sanctuary 
benches, focal point for worship, altar, libation vessels - and, set apart from the rest of the site isolated by the 
corridors, it does not suggest a public building. Yet the two rooms are huge - approximately 4.5 x 7 metres each 
exceeding even the largest room in House A (though not it's adjacent courtyard). 

A pattern of similarity can be observed between the architecture of the N-E Bastion and House A. In both 
cases two large adjacent spatial areas are flanked by two narrow passageways (corridors/staircases), overlooking 

* The wall paintings of Ayia Irini Kea are currently being prepared for publication by myself and Ellen Davies, following 
preliminary publication by Katherine Abramovitz (Coleman) (Frescoes from Ayia Irini, Keos. Part I, Hesperia 42, 1973, 
284-300; Frescoes from Ayia Irini, Keos. Part II-IV, Hesperia 49, 1980, 57-85) and expert conservation by Stella Bouzaki. 
The largest part of my work has concentrated on the North-East Bastion. I am grateful to The Institute of Aegean 
Prehistory, the National Endowment for Humanities, the University of Cincinnati, and Lloyd Cotsen for generous support. 

1. Compare plates 3 and 2 in: J.L. Davis, Keos V. Ayia Inni: Period V, Mainz 1986. 
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strategic exterior positions of movement: the guarded route to the entrance to the town and the road alongside the 
Temple. House A was also largely constructed in Period VI2. In both cases access was private and controlled and 
the view special. The freestanding Temple was surrounded by routes of access which probably functioned as a 
processional way. Though the view from House A would have been constricted, its very proximity to the Temple is 
significant. The North-East Bastion, assuming windows in the upper storey, would have been an ideal position from 
which to watch events in the bay (at sea and on land) and to watch people approaching the town, following them as 
they entered the gateway leading into the town with it's direct route to the Temple and House A3. 

The only indication of the function of the North-East Bastion painted rooms is a large square plastered 
structure in the south-west corner of room N. 20. At the bottom of this was a drain leading through the wall to the 
outside. This, of course, was the basement, the paintings having fallen from the rooms above. The installation may 
have belonged to a kitchen. Corridor N. 17 leads at its southern end to a narrow passageway which was presumably 
a staircase to the upper storey, and it is quite feasible that the large rooms on the upper storey functioned as 
banqueting halls. If so, these were hardly banqueting rooms of a private house. Their position - within the Bastion, 
in a strategic position with a privileged view - and the painted imagery indicate the special nature of the area. 

Banquets held here would have accommodated large numbers of people and are likely to have been held on 
the occasions of festivals. Such festivals would have included outdoor activities and, if in the bay, could have been 
watched from the banquet hall. Processions entering the town and heading for the Temple would have passed 
beneath the windows. Watching the festivals is, I believe, reflected in the subjects of miniature paintings which 
decorated the walls. 

THE PAINTINGS 
Judging by the distribution of the fallen fragments, the miniature friezes decorated the southern room (N. 

20), the plant panels the northern room (N. 18) (fig. 2). (A division between the two rooms is evidenced by a change 
in the floor plaster). Such a distribution is comparable to that of the West House at Thera, in which the miniatures 
decorated Room 5, while the cabin panels were in the adjacent Room 4 along with plants on the window jambs. 

Both the plant panels and the miniatures were painted on a yellow background. Though more characteristic 
of later wall painting in the Aegean, there are a number of more or less contemporary examples: the Tylissos 
miniatures, the 13th magazine miniatures at Knossos; the garlands from the Stratigraphie Museum excavations at 
Knossos, and the newly discovered paintings from Tell el Dab'a (note 11). 

PLANT PANELS (fig. 3) 
The largest number of identifiable plants from the panels of the northern room (N. 18) are of a blue and 

yellow ochre bramble and the ochre leaves of, perhaps, myrtle (Myrtus communis). The bramble seems to show 
blackberry bushes, with red and blue-grey berries in places which would indicate a season in late summer. Myrtle, 
which is an evergreen shrub, blooms in early - mid summer, and here no flowers or berries are shown. Other 
representations of leaves which look like myrtle occur at Tell el Dab'a, Knossos town houses (Royal Road (LM IB 
level), Garlands, House of the Frescoes, Caravanserai), and Thera. Both plants have medicinal properties. 

MINIATURES 
Altogether there are some 2000 fragments of the miniatures, about half of which are in some way 

identifiable, though considerably fewer can be reconstructed. The scenes can only be understood as passages, mainly 
without clear links, but progress is being made in comprehending the programme. 

On the north wall (the dividing wall between N. 18 and N. 20) there was a large clump of thistle plants, 
probably Eryngo (Eryngium Creticum), a dense purple-blue plant (here painted blue) whose lower leaves shrivel by 
late summer. As there is no evidence for stems or leaves in the painting this may again be a pointer as to season. 
Red descending rocks here are characteristic of the paintings. 

The thistle is linked to part of a large building with other plants - grasses and small, delicate leaves in pale 
grey and pink. The building is on a larger scale than others in the paintings, with white walls as though plastered 
(though I am not aware of any external plastering at Kea) and wooden beams in yellow ochre. String lines (unusual 
on this small scale) are used to define the verticals of the building. 

The next scene on the right (linked through the plants) shows another large building and a horse. Kea has 
provided the earliest horses known in Aegean painting. In this scene there is no evidence for human or chariot 
accompaniment. 

These three scenes were probably continuous on the north wall (running from left to right). There is, 
however, a problem of differential scale between these and other buildings in fragments found nearby (see below). A 

2. W.W. Cummer - E. Schofield, Keos III. Ayia Irini: House A, Mainz 1984, 30-32. 
3. The small building (M VI) outside the fortification wall on the plan is later, Period VIII. 
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large number of fragments of white animals (one with a man's arm) were also recovered from the northern area 
while other pieces were scattered throughout the room. Somewhere in the scheme there appears to have been a 
herding scene, perhaps like that on the north wall in the miniatures from Thera. 

Towards the north-east came the only part of the painting in which there is certainty as to the vertical 
arrangement of pieces. This is because of a ridge on the back of four large fragments, corresponding to a groove in 
the wall plaster. The scene shows houses (in smaller scale), a woman, and a river with riverine plants (fig. 4). From 
the reconstruction, the total height of the frieze must be a minimum of 50 cm, probably 50-55 cm. 

The buildings are on a much smaller scale. They have ochre coloured walls above and stonework below. 
This looks like ashlar but there is no ashlar masonry at Ayia Irini. It may be that what we see is stone (rubble 
masonry) and mud-brick with plaster (and paint) above. Yellow ochre is used for the wooden window frames. There 
are small domes which will be discussed below. 

A unique aspect of this part of the painting is the blue area with white and yellow ochre above and around 
the upper building. This is unknown elsewhere in Aegean art. If an indication of sky it would be a cloudy, wintry sky 
not the clear blue of a mediterranean summer. Another possibility is that it shows the sea beyond a peninsular. In 
fact there is an enormous amount of blue among the fragments throughout, especially edge pieces (the borders of 
the painting as set between wooden beams). It is not always clear whether these fragments belong to the top or 
bottom of the painting, though much of it must be the lower edge. To complicate the matter further, other buildings, 
in fragments found in the same general area of the room, have a yellow background. Were these lower down in the 
picture or did they belong to a different part of the frieze or to a different wall? 

In this scene the woman walks below the buildings on a blue area with black lines, which may be a bridge 
across a river. In the entire frieze, there are only five women on four fragments, compared to some 70 fragments 
with men. 

The landscape makes up a very large proportion of the miniature paintings. In this part of the frieze we 
have a river with dense reeds. The river has internal black markings similar, but not identical, to those from Thera. 
There are many fragments of the river and it may be that it continued onto the next wall along with the marsh 
scene. 

The varied character of the landscape is unique in Aegean painting. Red riverlets of water intersperse with 
small marsh reeds. The red marshy water is at times gently meandering, at times abruptly changing course, 
sometimes running singly, sometimes two and three deep. A few pieces indicate the relationship between the river, 
the marsh and the sea. The enormous quantity of blue, especially at the edges, suggests that sea was a dominant 
feature throughout the frieze. It's depiction is varied, often with rows of irregular applied white dots; in some places 
the water surrounds yellow ground with small plants, flicking up like waves. There is a distinctly painterly approach 
with elaborate attention to the details of nature. 

Looking from the windows of the building, towards the bay, the inhabitants would (if the Bronze Age 
environment is reflected in today's) have turned their eyes from painted marsh, sea and river to the real thing. The 
bay between Ayia Irini and Voukari has a large marshy area around the beach, stretching up along the now dried-up 
river bed running between the beach and Otzias. 

Another group of buildings from the north-east corner (therefore from either the north or the east) have 
the same small scale as those set by the river but here have a yellow ground (fig. 5). The surfaces are varied and 
there are some wooden features including windows, but no surviving doors. The houses rise as though on a hill, 
typical of the Cyclades. They are painted as a whole, making it hard to distinguish one building from another. There 
are prominent and plentiful domes, for which there are no direct parallels in the Aegean, although very small 
versions are discernible in the Theran miniature. Their function is unclear. Katherine Abramovitz cited Hittite 
crenellations on clay models as parallels4. They should be hollow, as they would be too heavy as solid constructions 
or for use as storage. Modern parallels suggest protection against earthquake (as in the vernacular architecture of 
Thera) or cooling devices with holes at the top for ventilation (as in eastern Turkey and Syria). Unfortunately, there 
is no evidence amongst the ceiling plaster at Ayia Irini for vaults. 

A theme which is familiar from the miniatures of Knossos, Thera and Mycenae (the Ramp House) is that of 
'women at windows'. In yet another group of (larger) buildings we see one woman at a window with a raised arm 
facing to the left, and another apparantly standing facing to the right, holding an object on her head, walking past a 
door. It is puzzling why the woman at the window faces left since all the evidence indicates that the procession is to 
her right. 

Women's roles in the paintings are distinctly limited (as they are in the Theran miniatures, but unlike in the 
Knossos miniatures). Besides the three women mentioned, there is a fragment of two women wearing fur (?) skirts 
and running. 

4. K. Abramovitz-Coleman, Frescoes from Ayia Irini, Keos. Part II-IV, Hesperia49, 1980, 60, 63. 
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On the east wall there was a procession of men5. Unfortunately there is no evidence for the relationship of 
the figures to one another or to landscape or surrounding scenes. Each fragment exists in isolation. Enough 
survives, however, to draw comparison with the Theran Meeting on the Hill. The men move both to the left and to 
the right (presumably approaching one another) and wear long white garments with a piece at the shoulder over the 
back. Some carry poles with pots, like men on the Tylissos miniature painting, which also shares the yellow 
background6. 

Amongst the large number of men in the paintings, some wear the processional garment, others a tunic, 
and yet others shorts. There is a wide range of hand gestures and many of those wearing tunics appear to be 
dancing. Several are associated with water (river or sea) and some meet either by water or amongst rocks (the same 
colour is used for both so fragments can be ambiguous). 

The rockwork landscape is colourful and highly structured. The best comparison is the rocks of the Xeste 3 
painting at Thera7. Descending rocks, usually in thin red streaks, occur as well as the more solid ground rocks which 
are like small mountains. 

The best preserved single fragment (i.e. numerous joined pieces) is that of the cauldron scene (fig. 6). This 
may have come from the east wall, like those just discussed, but it is more likely to have come from the east half of 
the south wall. It shows a large scale building, in front of which (below which) are men dressed in loin cloths leaning 
over cauldrons. There are black burn marks on the cauldrons showing that the men are cooking. Below the men is 
the sea and in the sea is the top fragment of a ship. Other pieces can be reconstructed together with this fragment to 
show that there was more than one ship. In these we see that the vessels had many features in common with the 
flagship in the Ship Procession from Thera8: an awning, painted dolphins on the hull, a star, a festoon and pendant 
(here from the hull rather than as bunting). There are also fragments of dappled hide with ochre struts against a blue 
background which may have been a ship's cabin, paddlers, and possibly a man with a sail. 

Also from the south wall, perhaps to the right of the ships, came two fragments of a chariot: a dappled hide 
and a wheel fragment. There are two possible reconstructions, either as a dual- or as a box-chariot. Associated with 
this are fragments of horses. This is the earliest evidence for horses and chariots in Aegean wall paintings, though 
they occur in the Mycenae Shaft Graves, on carved stelai and on a gold ring9. The horse and chariot were introduced 
into Egypt at the same time as they first appeared in the Aegean, towards the end of the 2nd Intermediate Period, 
brought in by the Hyksos10. In both areas it was a prestige item. 

One fragment (either from the west part of the south wall or from the west wall) shows a hunter wearing a 
helmet and white tunic. He carries a spear in one hand and a pole in the other. A deer is slung on the pole and 
presumably a second hunter held the other end of the pole. At the top of the fragment is a horse's hoof, very small in 
scale compared to the other horses and in the opposite direction to those associated with the chariot. 

Finally, from the west wall it seems, there is a slightly larger scale composition of deer and dogs (fig. 7). 
They are painted against a yellow background, with no sign of a related landscape. The deer are fallow deer, one 
clearly a male fawn, the others either fawns or does. There are no fragments of antlers. The underbelly is white and 
there are spots indicating that this is the summer coat (May - October). The dogs (which are very fragmentary) are 
white. These would have been the earliest dogs in Aegean painting, but we now have the newly discovered 
fragments from Tell el Dab'a11. In Egypt, hunting dogs, including a greyhound type like this, were used from Old 
Kingdom times on for hunting in the desert. The implication in the Kea painting is that they were trained by man 
although the direct relationship is not shown in the surviving fragments. The deer and dogs move mainly from right 
to left, as does the hunter, who, however, is on a different scale. In other words they move in the direction around 
the walls towards the cauldron scene, which presumably shows the cooking of the catch. 

The relationship of these scenes - deer hunt, hunter, chariot, cauldrons - therefore makes sense in terms of 
hunting for the feast. We can also note a number of elements usually associated with Mycenaean wall paintings, as 

5. L. Morgan, Island iconography: Thera, Kea, Milos, TAW III, 1,252-266, fig. 4. 
6. M.C. Shaw, The miniature frescoes of Tylissos reconsidered, AA 87, 1972, 171-88. 
7. C. Doumas, The wall paintings of Thera, Athens 1992, pi. 116. 
8. L. Morgan, The miniature wall paintings of Thera. A study in Aegean culture and iconography, Cambridge 1988, Ch. 9. 
9. J.H. Crouwel, Chariots and other means of land transport in Bronze Age Greece, Amsterdam 1981,pi. 10 (gold ring = CMS 

I, 15); pis. 35-39 (stelai). 
10. M. Littauer - J.H. Crouwel, Wheeled vehicles and ridden animals in the ancient Near East, Leiden 1979, 76 and n. 19. 
11. The dogs will be published in a forthcoming volume ofAegypten und Levante, by M. Bietak and Ν. Marinatos. One fragment 

with dog and ungulate appears in Egypt, the Aegean and the Levant. Interconnections in the 2nd millennium BC, V. Davie 
L. Schofield (eds), British Museum London, 1995, pi. 4:1, discussion in papers by M. Bietak and L. Morgan. Also on the 
paintings see: M. Bietak, Aegypten und Levante IV, 1994,44-81. 



. 

205 The wall paintings of the North-East Bastion at Ayia Irini, Kea 

in the hunts of Tiryns, Orchomenos and Pylos. On Crete, the horse and chariot appears strictly in a ceremonial 
context, as in the wall painting fragments from Knossos (LM II) and the AyiaTriada sarcophagus (LM IIIA)12. 

The scenes of the miniature paintings of Kea show a procession and dancing at a feast, combining the hunt 
with the festive and thereby indicating its alliance with the ceremonial. 

In this connection the position of the painted rooms and its relationship to the bay with its marsh is 
significant. The paintings show, I believe, a local festival with specific landmarks which relate to the surroundings 
and indeed to the view from the painted rooms. (The fact that the hunt itself appears to have been separated from 
the other scenes, on the west wall, may indicate that this was not 'visible'). The festival appears to have much in 
common with that depicted in the Theran Ship Procession miniatures, but possibly with a different seasonal aspect 
late rather than early summer. 

The work is clearly that of local artists, but the iconography has close relationships with the Theran 
miniatures in particular, also with Tylissos and the paintings from Tell el Dab'a. The paintings herald the beginning 
of thematic links associated with the hunt which were to be one of the hallmarks of Mycenaean painting. But in 
Mycenaean painting that theme is an entity on its own. Here, it is incorporated into a rich setting of local landscape 
features which act as the cohesive elements in the iconographie cycle of the Kean festival celebrated in these 
paintings. 

Lyvia MORGAN 
Manchester 

12. M.A.S. Cameron, Unpublished fresco fragments of a chariot composition from Knossos, AA 82, 1967, 330-344; C. Long, The 
Ayia Triada sarcophagus. A study of Late Minoan and Mycenaean funerary practices and beliefs, Goteborg 1974, figs 26, 75 
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M. Caskey: As I understand it, you are suggesting that 
these frescoes illustrate events going on in Kea at the east 
side of Ayia Irini. One thing that occurs to me about the 
bay which you mention, and also the dry stream bed, is that 
we really cannot say very much about the lay of the land 
and extent of the bay at the time without having geological 
cores. I'd hesitate to base any argument on marshes and 
bays until that is done. 

Another point is masonry. To what extent do you 
think those representations reflect the masonry at Ayia 
Irini? You mentioned there not being any ashlar building. 
True. Of course we are missing the upper blocks, but it 
might be unreasonable to suppose they did anything of the 
sort with schist. Then what are they illustrating? Brick we 
haven't found any evidence for, to the best of my 
knowledge. So, does this take us outside of Kea, or does it 
leave us at A. Irini with scenes that are general in that they 
do not illustrate any specific Keian topography, but refer 
to activities that could take place in Kea or anywhere else? 

Another question is about those domes. In shape 
they remind me of the pigeon houses you see today in 
Egypt, excepting that the Ayia Irini ones are on roofs or 
walls. It occurs to me that they may well be battlements if 
on the walls, or simply pigeon houses or chimney pots if on 
house roofs. 

L. Morgan: Of course you are absolutely right about the 
river. One can't tell to what extent... indeed in terms of the 
plants, but the bay surely was the bay. There was the 
harbor there, and therefore there is likely, I think, to have 
been marsh elements, I would have thought. 

As far as the architecture is concerned, that is a 
difficult one. You are absolutely right to draw attention to 
that. I suspect that when we have representations which 
look like ashlar masonry, in fact they may be simply stone, 
but this is the convention for showing stone, and the rest 
looks like a rendering, doesn't it, really? 

As to the domes, I think if they were pigeon 
houses, they would have little holes, so I doubt if they are 
that. I don't actually think that they are battlements. I 
mentioned the theory that Katherine Abramovitz or rather 
the comparison she made with Hittite Crenellations but I 
do not see there really being evidence for there being 
battlements at that stage. I think that cooling devices is as 
good an idea as any.... 

M. Caskey: What are they made of? 

L. Morgan: ...well, you can make such things out of clay, 
usually, or brick but as you say, clay is most likely, really. 
This is what the ones ... the modern comparisons I 
mentioned are made from, the ones in modern Turkey, 
Syria, and also actually in Southern Italy. Of course they 
have a hole on the top ... and we can't see that, no... 

M. Caskey: Some of the farm houses in Kea (and 
elsewhere) today use upturned pots that are broken on the 
bottom as chimney pots or for light. 

L. Morgan: Same thing, yes. 
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THE ROLE OF MARITIME CONTACTS IN THE URBAN DEVELOPMENT OF 
THE PREHISTORIC CYCLADES 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι υποθέσεις για τις εμπορικές επαφές ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων πρέπει να βασίζονται και σε άλλα 
δεδομένα, εκτός από τη σύγκριση κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων. Υπάρχουν ορισμένα αναπόφευκτα όρια στην 
προσπάθεια να οριοθετήσει κανείς τα πρότυπα του εμπορίου χαράσσοντας γραμμές μεταξύ λίγων καλά γνωστών θέσεων. 
Στις περιπτώσεις εκείνες που οι εμορικοί δρόμοι περιλαμβάνουν θαλάσσιες διαδρομές, υπεισέρχονται άλλα σημαντικά 
κριτήρια, όπως οι καιρικές συνθήκες, τα θαλάσσια ρεύματα, η ναυτική τεχνολογία και η γεωγραφία. Δεδομένης της 
γεωγραφικής διασποράς των νησιών των Κυκλάδων, η χάραξη των διαδρομών θα ήταν ένα πολύπλοκο ζήτημα, που πιθανώς 
δεν χαρακτηρίζεται από κάποιο προβλεπόμενο πρότυπο, αν και καθοριστικό ρόλο θα έπαιζαν τα γνωστά εμπορικά λιμάνια. 
Επομένως, η υπόθεση ενός "Δυτικού Αξονα" στις θαλάσσιες επικοινωνίες είναι παραπλανητική. Σύγχρονες θεωρίες που 
εστιάζουν στην τριάδα Αγ. Ειρήνη, Φυλακωπή, και Ακρωτήρι, είναι ανεπαρκείς. Και οι τρεις αυτές θέσεις είναι οι 
καλύτερα γνωστές των Κυκλάδων και συμπτωματικά δεν υπέφεραν σημαντικά από μεταγενέστερες επεμβάσεις. Νέες θέσεις 
στις Κυκλάδες και νέα δεδομένα για άλλες ήδη γνωστές ασφαλώς, εμπεριέχουν εκπλήξεις. Νέες μέθοδοι προσέγγισης θα 
πρέπει να εξευρεθούν για να εξηγηθούν οι επαφές μεταξύ των νησιών. 

Hypotheses about trade contacts amongst the Cycladic islands need to be based on more than similar 
artifact assemblages at various places. There are certain inescapable limitations in trying to establish the 
existence of trade patterns by drawing connecting lines on a map. Where sea communication is involved, the 
effects of weather, currents, naval technology and geography are important factors. It is worth examining how 
harbours and anchorages contributed to the development of the islands. The geomorphological characteristics of 
harbours and their locations in relation to prevailing winds are all important. 

Present theories with a focus on the triad of Ayia Irini, Phylakopi and Akrotiri are inadequate. These 
are the best known sites and they also happen not to have suffered much damage by continuous habitation. Given 
the geographical spread of the Cyclades, routing would have been a complex issue, quite possibly lacking any 
predictable pattern, but with known ports of call. The term and the idea of "Western String" need to be re
examined in this light1. 

If Kythnos, Seriphos and Siphnos are indeed part of this theoretical trade network, then hard evidence 
must be sought for contacts as well as suitable harbour sites. The preferred Β A ports were not necessarily the 
same as those used today for commercial traffic. The same reasoning applies to the location of settlements. 

GEOGRAPHY 
The harbours of Melos and Keos deserve a second look from the point of view of a sailor. Of Thera 

nothing secure can be said due to its devastation by the eruption. 
Phylakopi was not likely to have been the main Bronze Age harbour for Melos2. Certain immutable 

factors independent of soil erosion, silting or other coastal changes support this conclusion. In particular, 
Phylakopi faces due North and lies totally unprotected from the dominent North wind. The wind patterns have 
surely not changed since the floruit of the site. 

1. The modern ferryboat routes are admittedly the model used: J.L. Davis, Minos and Dexithea: Crete and the Cyclades in the later 
Bronze Age, Papers in Cycladic prehistory, J. Davis - J. Cherry (eds), Los Angeles 1979, 146. The idea of "strings" has since been 
applied to the eastern Aegean with equally unconvincing results. 

2. H.S. Georgiou, A sea approach to trade in the Aegean Bronze Age, Wace and Biegen. Pottery as evidence for trade in the Aegean 
Bronze Age: 1939-1989, C. Zerner (ed.), Amsterdam 1993, 353-364. 
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The prevailing northerly winds act as a natural barrier to craft approaching the northern coast under 
sail. And yet Phylakopi was certainly a flourishing town that enjoyed sea contacts with other Aegean port sites. 
The nearest protected harbour is the bay of Pollonia, located 2.1 km East of Phylakopi. The harbour of Adamas 
which is the main commercial harbour of Melos today is less likely to have been the main BA port of call3. 

If Pollonia was so advantageous, why did they not locate the site there instead of in the centre of the 
North coast? In my opinion, the choice of Phylakopi depended on three important factors which made it more 
attractive: 1. It lies near a source of fresh water. 2. It is equidistant from the main obsidian quarries of 
Demenegaki and Sta Nychia. 3. The geographical configuration of Melos and in particular the lack of harbours 
on the South side means that traffic arriving from the North and the South can be spotted from the battlements. 
Thus Phylakopi controls the shipping lanes that were most likely to have been used during the Bronze Age. 

Melos is thought to have had a single dominant site during the greater part of the Bronze Age4. The 
"mononucleic" or "primate" Melian model has also been applied to Keos5. Here it clearly does not fit either the 
geography or the archaeological facts. Results of several surveys now confirm that Ayia Irini is not an isolated 
site at any period of the Bronze Age although it appears so far to be the largest6. Inland, an extensive network 
of roads connects habitation sites. Mining activity exists in many places along the coasts, particularly in the East 
and the South7. 

The geography of Keos differs considerably from that of Melos. This will have affected the development 
of sites as a result of access from the sea. Here too, the main land contours have not changed significantly since 
ancient times, and the prevailing winds and currents are of paramount importance8. Ayios Nikolaos Bay was not 
the only anchorage used during the Bronze Age. The many protected inlets and beaches of Keos led to the 
development of a number of coastal sites. Some of these have remains dating to all periods of the Bronze Age9. 
Thus Keos has many more suitable harbour sites than Melos and this contributed to a different habitation pattern 
that culminates in the four poleis of the Archaic and Classical periods. 

KYTHNOS - SERIPHOS - SIPHNOS 
In order for Kythnos, Seriphos and Siphnos to be considered as stepping stones in the western Cyclades 

on the way from Lavrion via Kea to Phylakopi and Thera, these islands have to make sense as part of a trading 
network, and we might expect to find synchronous sites that have something in common with those already 
investigated. At present such evidence is sorely lacking. 

Just as there are major differences between the settlement patterns of Melos and Keos, one can expect 
Kythnos to be quite individualistic. Although seperated from Keos by a channel of only 6 miles, it is much lower 
in altitude than Keos, therefore has less precipitation and certainly less rugged terrain. 

3. Ibidem. 
4. C. Renfrew, Bronze Age Melos, An island polity. The archaeology of exploitation in Melos, C. Renfrew - M. Wagstaff (eds), 

Cambridge 1982, 39. 
5. J. Davis - J. Cherry, Spatial and temporal uniformitarianism in Late Cycladic I: perspectives from Kea and Milos on the prehistory 

of Akrotiri, TAW III, 1990, 185-200. 
6. H. Georgiou - N. Faraklas, Ancient habitation patterns of Keos. Locations and nature of sites on the northwest part of the island, 

Αριάδνη 3, 1985, 207-266; L.G. Mendoni, Αρχαιολογικές έρευνες στην Κέα. Αρχαία Καρθαία, Αρχαιογνωσία 4, 1985-86, 
149-184; Ε. Mantzourani - J. Davis - J. Cherry, Αρχαιολογική έρευνα επιφανείας στην Κέα, Παρουσία 1986, 197-99. 

7. Μ. Caskey - L. Mendoni - Α. Papastamataki - Ν. Beloyiannis, Metals in Keos: a first approach, The engineering geology of 
ancient works, monuments and historical sites. Preservation and protection, P.G. Marinos - G.C. Koukis (eds), Rotterdam 
Brookfield 1988, 1739-1745. This team is involved in an ongoing study of metals and metallurgy on Keos. 

8. The mouth of the harbour faces NW. Wind conditions consistently higher than 6 Beaufort can occur in all seasons. In addition, the 
Kaphireas current descending from Euboea hits the mouth of the harbour at 2 to 3 knots. 

9. Facing West, the inlet of Poiessa, site of one of the four historical poleis, commanding a fertile valley also has an anchorage 
offering limited protection. Just South lies a very deep and protected bay (Vroskopos) on a direct line from Sounion and suitable 
for permanent mooring. On the SE coast, the harbour of Karthaia (also a classical polis) is sheltered from all but the E and SE 
winds amd is closer to the other Cyclades, especially Kythnos and Syros. Recent finds there of LBA pottery and obsidian confirm 
that the site was used during the LBA if not earlier [H. Georgiou - N. Faraklas, Keos (supra n. 6), 209, n. 3, and L.G. Mendoni 
N.D. Mourtzas, Παλαιογεωμορφολογική αναπαράσταση του όρμου Πόλες: Μια πρώτη προσέγγιση του λιμανιού της 
αρχαίας Καρθαίας, Αρχαιογνωσία 4, 1985-86, 127-138]. Due to its location, Karthaia is sure to yield more evidence for 
Bronze Age contacts with the islands to the South. Facing SE, the important site of Kallidonichi (EBA through LBA and Archaic) 
sits astride the promontory separating the deep bay and fertile valley of Spathi from the smaller bay of Kallidonochi, taking 
advantage of a double anchorage [H. Georgiou - N. Faraklas, Keos (supra n. 6), 248-249]. A third inlet just farther South (Psili 
Ammos) is part of this complex of harbours and anchorages. Other bays and beaches such as Otzias and Kastriani stud the coasts. 
Some are safer than others, but all are negotiable under certain weather conditions, thus giving the sailor many options for land 
fall. 
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Mericha in Kythnos has a well protected harbour which opens to the West and provides a variety of 
anchorages. It is comparable to Ayios Nikolaos in Keos but less capacious. One would expext a BA settlement 
somewhere in the Mericha bay region. The passage from Karthaia to Mericha was actually a Bronze Age port of 
call. 

At Loutra on the NE, the harbour provides shelter from the North wind and good holding but is affected 
by swell. Ayios Stephanos and Ayios loannis further to the south provide better shelter but with very poor 
holding. The condition of the bottom may well have changed since antiquity due to silting and other natural 
factors, whereas the winds and the behaviour of the waves will not have changed. These coves might have been 
used as early as the EBA in connection with the copper mines10. 

The double harbour is a characteristic preference for the location of BA seaports because protection is 
available from two different wind directions without the need to construct artificial breakwaters. The coves of 
Kanala and Ayios Nikolaos, respectively 4.5 and 6.25 miles SW of Cape loannis on the East are both open to 
the S and E and provide minimal shelter from NE winds. 

The double inlets of Flambouri and Ayios Dimitrios are located just north of Cape Ay. Dimitrios on the 
southernmost tip of Kythnos and face westward11. In practice, this location is a welcome shelter when a storm is 
brewing and certainly preferable to continuing on to Seriphos which lacks proper harbours on the entire northern 
coast. This area strikes me as a good place to look for a BA site. A very brief look here in 1994 yielded some 
classical and undiagnostic sherds. 

Comparing Kea to Kythnos, evidence for harbour works at Karthaia, Otzias and Poiessa show clearly 
that the great bay of Ayios Nikolaos (Ayia Irini) in the NW of the island was, at least by classical times, not the 
only port of call. The finding of Bronze Age pottery in all these regions suggests that the classical development 
of harbours and bays was a natural inheritance from earlier times rather than a sudden innovation. 

Seriphos is even less well known than Kythnos and can give little evidence at present for BA settlement 
patterns. As for Siphnos, the evidence here is also lacking but the good harbours are all on the West and South 
and this is where any BA sites might reasonably be located. 

TECHNICAL ASPECTS OF BRONZE AGE SAILING: HOW WERE THE JOURNEYS UNDERTAKEN? 
The harbours and the means of travel were equally important. Techincal innovations boosted the 

development of communications between islands. This brings us to how they travelled. 
During the LBA in particular, changes in boat and rigging design provided navigators with ever 

increasing control over destination and approach. By judicial use of a square sail with two booms, a boat could 
sail on a broad reach or probably even closer hauled12. Certainly, the sailors of the LBA Aegean had other 
options besides running before the wind. The rigging suggests considerably more flexibility. 

The possible angle of sailing is important to any consideration of how they sailed. The ability to control 
direction and destination opens possibilities not to be expected in theoretical simple linear routing patterns. For 
example, if you are not limited in sailing downwind, there may be no reason for going from one island to the 
next in a linear N-S direction. 

CONCLUSIONS 
Thus it is clear that geography and geomorphology, varying from island to island, affected the 

development of each island and its trade outlook in different ways. The position and orientation of harbours, bays 
and inlets certainly played a part in the creation, development and trading orientation of settlements. Important 
also were the distances from other trading sites, both island and mainland, and from the sources of raw material 
crucial to the economy. Winds and currents, harbour exits and entries, dictated the ultimate possibilities. The 
Aegean seafarer of the Bronze Age will have used all his knowledge and his considerable navigation skill to 
make the best use of wind, weather and geography for commercial profit. 

The "Western String" theory applies to trade routes connecting some Cycladic islands13. It is supported 
by finds of lead weights at Ayia Irini and Akrotiri, the position of Lavrion in the distribution of lead, and pottery 
exchanges between Akrotiri, Ayia Irini and Phylakopi. While the ultimate exchange of commodities is 
undeniable, such theories are inadequate to explain the varieties of trading, the routes that trade will actually 
have taken, and the types of communication that must have existed. These three sites, moreover, are the best 
known and they have suffered less damage from later occupation than have other Cycladic ports such as those in 

10. J.L. Davis, Review of Aegean prehistory I: the islands of the Aegean, AJA 96, 1992, 728. 
11. Flambouri has farm structures and wells probably dating to the past century but now abandoned, and is undergoing rapid and ugly 

development whereas Ay. Dimitris is an established hamlet named for its church. 
12. H.S. Georgiou, Bronze Age ships and rigging, Thalassa. L'Egée préhistorique et la mer. Aegeum 7. Annales d'archéologie égéenne 

de l'Université de Liège, R. Laffineur (ed.), Liège 1991, 61-67. 
13. Supran. 1. 
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Naxos and Paros. The other islands in the western Cyclades yield no support as yet for linear trading theories. 
From the point of view of the seaman, references to a "Western String" are actually misleading. Indeed, one of 
the important hobs, Thera, is in the south-central and not the western Cyclades. 

New approaches need to be sought to explain and clarify communications between the islands. The 
picture provided by pottery and other material exports is of major importance, to be sure. Basic, however, are 
geography, geomorphology, weather patterns and currents. These factors and the Bronze Age knowledge of ship 
building, sea faring, and navigation provide an indispensable basis for understanding Bronze Age maritime 
activity in the Aegean. 

Hara GEORGIOU 
Athens 
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A. Mazarakis Ainian: I would like to make some 
comments concerning Kythnos and to give some additional 
information. First of all, about the site of the ancient town, as 
you may have seen on the hand-out. Despite the intensive 
survey we have been conducting the past four years, we have 
found no evidence of prehistoric occupation, beneath the 
town of the historical period. Of course there may have been 
a second settlement deeper in the bay, at Merihas. In the 
northern part of the island there is a very good anchorage for 
ships at Ayia Irini, the bay next to Loutra. The approach, 
however, is very dangerous when there is a north wind. In this 
area we have evidence for a Middle-Late Cycladic settlement 
from pottery sherds which have been published by K. Scholes 
in BSA 51, 1956, 12, 30. Another prehistoric site is at the 
bay of Ay. Ioannis where Olga Hadjianastasiou and Sandy 
MacGillivray have conducted a survey. Prehistoric occupa
tion in this area includes Mycenaean. 

H. Georgiou: That's very useful and I'm very happy to 
have that information. What about that double harbour just 
above Agios Dimitrios, on the west side, just above the cape? 

A. Mazarakis Ainian: You mean the Colona? 

H. Georgiou: No, down, South. 

A. Mazarakis Ainian: I haven't gone down there. I 
can't help you. 

H. Georgiou: Will you go please, and let me know? 

A. Mazarakis Ainian: I must say we haven't done a 
survey of the island, at least not yet, and we have only 
concentrated all these past years on this particular site of the 
ancient town. So I can't give you further information 
concerning that site. 

H. Georgiou: How about Agios Loukas? There is a lot of 
evidence there. 

A. Mazarakis Ainian: Yes, there is. There are a lot of 
sherds and tiles, it seems late Classical, Hellenistic; there is also 
evidence for mining activities there. Similar evidence occurs 
all over the island, but around the ancient town, we haven't 
found any prehistoric material. 

H. Georgiou: That, I was aware of. I can't help, but think 
that somewhere in the bay there has to be a Bronze Age site. 

A. Mazarakis Ainian: Certainly, I have the impression 
that perhaps the modern harbour town of Merichas may be 
situated near an ancient settlement because it is a very safe 
and deep harbour. The same stands for the area around 
Colona. The safer approach of the island in my opinion is 
through the west side of the island and not from the north and 
the northeast, where one is exposed to the north winds. 

H. Georgiou: I agree with that. We use Agios Stefanos 
only for shelter. 

A. Touchais: Είναι όύο τα ερωτήματα που θέλω να 
κάνω. Λέτε ότι πρέπει κανείς να δει και άλλους 
παράγοντες για το Western String, δηλαδή παράγοντες 

/ / 

γεωλογικούς, τους ανέμους, το εμπόριο - πώς 
φαντάζεται κανείς ότι πρέπει να γινόταν η διακίνηση... 
Εσείς που είδατε τους ανέμους, απ' ότι φαίνεται έχετε 
ταξιδέψει με το πλοίο, ποια είναι η αντιπρόταση σας, 
δηλαδή τι έχετε να πείτε πάνω σ' αυτό. Απ' ότι κατάλαβα 
είστε εναντίον αυτής της θεωρίας. 

Το άλλο που θέλω να πω: Επειδή κοίταξα τους 
περιηγητές από τον 14ο αι. ως τον 19ο αι., προκύπτει ότι 
οι περιηγητές της περιόδου από τον 14ο αι., 15ο αι., 16ο 
αι., φαίνεται ότι χρησιμοποιούν ένα λιμάνι στην 
ανατολική πλευρά τις Κύθνου. Απ' ότι έχω καταλάβει η 
δυτική πρέπει να ήταν ασφαλώς πιο ασφαλέστερη, 
φαίνεται ωστόσο ότι πηγαίνουν από την ανατολική 
πλευρά, και μάλλον χρησιμοποιούν τον Άγιο Στέφανο. 
Μάλλον απ' ότι θα δείξω στους χάρτες που έχω δει 
στους περιηγητές μέχρι τον 16ο αιώνα, φαίνεται ότι δεν 
χρησιμοποιούν το λιμάνι της Αγίας Ειρήνης, αλλά του 
Αγίου Στεφάνου. 

Χ. Γεωργίου: Κατ' αρχήν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό 
που είπατε για τον Αγιο Στέφανο, γιατί νομίζω ότι 
βασικά εξαρτάται από το είδος του πλοίου που έχεις, το 
πού σε βολεύει επίσης να αράξεις, και πώς θα αράξεις. 
Πολλοί έχουν πει ότι τα λιμάνια είναι ασήμαντα αφού 
σέρνανε τα πλοία τους πάνω στην άμμο. Αλλά εκεί 
υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα· ένα φορτωμένο φορτηγό 
πλοίο δεν το σέρνεις πάνω στην άμμο, θα το σπάσεις. 
Ξέρω ότι σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποιεί 
τον Άγιο Στέφανο αν θέλει ν' αποφύγει θύελλες στο 
Αιγαίο. Είναι αρκετά ασφαλές και αρκετά μεγάλο. Μία 
παρατήρηση· ο πατέρας μου θεωρούσε την περιοχή 
Σύρος-Κύθνος-Σίφνος το Bermuda Triangle του Αιγαίου. 
Οπότε είναι πολύ βολικό να έχεις εκεί κοντά στην 
ανατολική ακτή ένα καλό λιμάνι. 

Λοιπόν. Τί αντιπροτείνω; Δεν αντιπροτείνω 
τίποτε αυτήν την στιγμή. Έχω διάφορες ιδέες βεβαίως. 
Πρέπει η πραγματικότητα να είναι πάρα πολύ πιο 
περίπλοκη και νομίζω την εικόνα θα την συμπληρώσει η 
πληροφορία που θα έχουμε από τα πολύ σημαντικά και 
μεγάλα νησιά σαν την Νάξο και την Πάρο. Τυχαίνει να 
μην έχουμε πολλές πληροφορίες. Έχουμε αυτές τις τρεις 
θέσεις, τις οποίες τις ξέρουμε πολύ καλά και για πάρα 
πολύ καιρό. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες 
θέσεις, και δεν σημαίνει ότι δεν θα μας δώσουνε κι αυτές 
πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα και πληροφορίες. 
Λοιπόν, αν συνεχίσουμε με τέτοιες θεωρίες τώρα, έχουμε 
δεσμεύσει τον εαυτόν μας να σκέφτεται έτσι και δεν θα 
βλέπουμε τα άλλα. Επειδή πιστεύω ότι τα πλοία δεν 
ήταν αναγκασμένα να πλέουν στον άξονα Βορρά-Νότου 
πρύμα, αλλά μπορούσαν να κάνουν και κάποιες 
πλαγιοδρομείες, δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάνε από 
την Τζια στην Μήλο μέσω όλων αυτών των άλλων 
νησιών μπορούσαν να πάνε και μέσω Σύρου, ή από 
κάπου αλλού. Δεν είναι απαραίτητη, και δεν ξέρω τι μας 
προσφέρει αυτή η οπτική γωνία. 

Μ. Μαρθάρη: Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσες 
οι σκέψεις σας σχετικά με τους ανέμους, γιατί πολύ 
βοηθούν να καταλάβουμε την επικοινωνία στις Κυκλά
δες. Αυτό που ήθελα να παρατήρησα) είναι ότι ένα 
δίκτυο επικοινωνίας που έχει επισημανθεί με τον άλφα ή 
τον βήτα τρόπο δεν αποκλείει να επισημανθούν και άλλα 
δίκτυα. Μπορεί να δούλευαν παράλληλα. Δεν υπάρχει 
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αμφιβολία ότι θα υπήρχε εμπορικός δρόμος που 
συνέδεε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη Νάξο, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε και ο άλλος των 
δυτικών νησιών. Αποκλείεται να μην υπήρχε δίκτυο 
επικοινωνίας που να συνέδεε την Κρήτη και την 
ηπειρωτική Ελλάδα μέσω σημαντικών οικισμών, όπως 
ήτανε αυτοί που έχουν αποκαλυφθεί στις δυτικές 
Κυκλάδες. Μπορεί και στα άλλα δυτικά ανεξερεύνητα 
ακόμη νησιά που αναφέρατε να υπάρχουν επίσης 
σημαντικοί οικισμοί, και αυτοί να μετείχαν σε αυτό το 
δίκτυο. 

Χ. Γεωργίου: Ευχαριστώ για την παρατήρηση. Όντως 
πιστεύω ότι υπήρχαν διάφοροι τρόποι να πας από το ένα 
σημείο στο άλλο. Αποφεύγω να τα λέω δίκτυα, γιατί 
είναι σαν να μιλάμε συνέχεια για την άγονη γραμμή ή την 
κανονική γραμμή. Πιστεύω ότι πρέπει να αποφεύγουμε 
να σκεπτόμαστε έτσι. Υπήρχε επικοινωνία· έχουμε τα 
στοιχεία μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους γι' αυτήν 
την επικοινωνία. Μπορούμε να λέμε ότι επικοινωνούσαν. 
Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να λέμε τίποτα αυτή 

την στιγμή, και πιστεύω ότι αυτά μας προδιαθέτουν να 
κάνουμε θεωρίες που ίσως δεν μας οφελήσουν 
μακροπρόθεσμα. 

Κ. Τσάκος: Δεν είναι περίεργο ότι πολύ σημαντικές 
προϊστορικές θέσεις, ιδίως οι πιο πρώιμες, πρώιμες 
Πρωτοελλαδικές ή Υστερονεολιθικές να βρίσκονται σε 
πάρα πολύ εκτεθειμένα σημεία; Δηλαδή, η Κεφάλα, το 
Καστρί της Σύρου, η Φυλακωπή η ίδια, στην Μύκονο 
έχουμε δύο καινούργιες θέσεις, στην μπούκα του 
ανέμου, και διάφορες άλλες θέσεις, που τώρα αυτήν την 
στιγμή δεν χρειάζεται να τις αναφέρω. Δεν είναι 
περίεργο ότι σε μία τόσο πρώιμη εποχή πήγαιναν στην 
χειρότερη θέση; 

Χ. Γεωργίου: Ναι, είναι η προστασία. Δεν μπορούνε 
να πλησιάσουν ανεπιθύμητοι. Αλλες θέσεις, όπως η 
Κεφάλα, προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
ελλιμενισμού σε μία ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, που 
ελέγχει ο οικισμός. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην ανακοίνωση διατυπώνονται σκέψεις γύρω από τα αποτελέσματα των επιφανειακών ερευνών που 
πραγματοποίησαν οι υπογράφοντες στη Βόρεια Κέα, και οι οποίες δημοσιεύτηκαν το 1991 ως μονογραφία με τον τίτλο 
Landscape Archaeology as Long-Term History. Η ανακοίνωση έχει δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, γίνεται σύγκριση και 
αντιπαράθεση των γενικών ομοιοτήτων στην οίκηση και την χρήση γης, όπως αυτές ανασυστάθηκαν από το πρόγραμμα των 
επιφανειακών ερευνών της Βόρειας Κέας, με τα αντίστοιχα δεδομένα από άλλες γειτονικές περιοχές στις οποίες έχουν 
επίσης πραγματοποιηθεί επιφανειακές έρευνες. Μέχρι πολύ πρόσφατα οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούσαν 
επιφανειακές έρευνες είχαν πολύ λίγα συγκριτικά δεδομένα από αντίστοιχες έρευνες, και συνεπώς ήταν δύσκολο να 
καθορίσει κανείς εάν τα πρότυπα των μεταβολών αντικατοπτρίζουν ιστορικές περιστάσεις που περιορίζονται σε τοπικό 
επίπεδο, ή, αντίθετα, αν απηχούν γενικότερες κοινωνικοοικονομικές ή πολιτικές διαδικασίες. Οι διαθέσιμες πληροφορίες 
που προέρχονται από επιφανειακές έρευνες σε πολλές περιοχές του Αιγαίου, όπως για παράδειγμα στη ΝΑ Αττική, Ωρωπό, 
Σκούρτα ή Ν. Εύβοια, δίνει την δυνατότητα να ενταχθούν τα πορίσματα της αντίστοιχης έρευνας της Β. Κέας σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση εστιάζει στην ιστορία της Κέας και των άλλων περιοχών ανάμεσα στην 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την αρχαϊκή περίοδο με την ελπίδα να φωτιστούν ζητήματα όπως οι αλλαγές στην 
κατοίκηση κατά τους "Σκοτεινούς Αιώνες", ο αποικισμός και η γένεση των αρχαϊκών πόλεων. Δεύτερον, ορισμένοι 
μελετητές διατύπωσαν αμφιβολίες για την ορθότητα των αρχαιολογικών προτύπων που παρουσιάστηκαν στην μονογραφία 
για την Βόρεια Κέα. Ειδικότερα, έχει διατυπωθεί η αντίρρηση ότι (1) δεν δόθηκε αρκετή προσοχή στα προβλήματα που 
αφορούν την διαφορετική προσέγγιση των ορατών μνημείων και στα επακόλουθα που θα μπορούσαν να έχουν στην 
ανίχνευση προτύπων στα επιφανειακά αρχαιολογικά δεδομένα, (2) η έκταση και η χρήση ορισμένων θέσεων 
παρερμηνεύτηκαν και (3) δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή στις σχέσεις της Κέας με τις γειτονικές πόλεις. Στην παρούσα 
μελέτη θα συζητήσουμε διεξοδικά τα παραπάνω επιχειρήματα, καθώς εάν δεν καταδειχτεί η ορθότητα βασικών προτύπων 
των δεδομένων δεν υπάρχει νόημα να προσπαθεί κανείς να κατανοήσει περαιτέρω την σημασία τους. 

A decade or so ago, the authors of this paper, together with Dr Eleni Mantzourani, conducted an 
intensive surface survey of some 20 sq. km. of the northern and northwestern parts of Keos (fig. 1). The results, 
sent to press in 1988, eventually appeared in print in 1991 as a monograph entitled Landscape Archaeology as 
Long-Term History: Northern Keos in the Cycladic Islands1. Now until very recently, survey archaeologists in 
Greece have had few results from other projects to compare with their own, and it has often been difficult to 
determine when patterns of changes reflect locally-specific historical circumstances, and when they reflect region-
wide socio-economic and political processes. The availability of new information from regional investigations or 
new excavations in several parts of the Aegean not far removed from Keos (e.g., southeast Attica, Oropos, 
Skourta, southern Euboia, Andros [fig. 2]) offers the chance, as our contribution to this conference, to put in a 
wider context some of the preliminary conclusions we reached half a dozen years ago2. In particular, we focus on 

1. Los Angeles, UCLA Institute of Archaeology, 1991. For reviews see, e.g.: A.J. Ammerman, JFA 20, 1993, 367-72; L. Nixon, 
Echos du Monde Classique/Classical Views 12, 1993, 385-89; M. Rautman, JRA 7, 1994,421-25; L.V. Watrous, AJA 97, 1993, 
361-63. The many people to whom we are indebted for their assistance and advice in connection with this project are listed on 
pp. xvii-xviii of the monograph; here we have space to express gratitude only to Dr Evi Touloupa and Dr Ioannis Tzedakis for 
their support in facilitating our fieldwork, and to Dr Eleni Mantzourani, whose collaboration (and participation of her students) 
was critical to the enterprise. We also wish to thank Dr Lina Mendoni for her friendship and support of our researches on matters 
of mutual Keian interest over the past decade or more. Finally we thank Donald R. Keller for permission to adapt figures from his 
dissertation and Rosemary J. Robertson for the preparation of fig. 2. 

2. Southeast Attica: H. Lohmann, ATENE: Forschungen zu Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur des klassischen Attika, Köln 1993; 
idem, Atene: Eine attische Landgemeinde klassischer Zeit, Hellenika Jahrbuch, 1983, 98-117; idem, Landleben im klassischen 
Attika, Jahrbuch Ruhr-Universität Bochum, 1985, 71-96. Oropos: M. Kosmopoulos, Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή του 
Ωρωπού, ΑΕ 1989, 1991, 63-75; idem, Prehistoric Attica: the Oropos Survey Project, AJA 94, 1990, 328; idem, The history of 
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the history of Keos and some of these other areas between the Late Bronze Age and the Archaic period, and the 
light it might shed on such issues as settlement change in the Dark Ages, colonization, and the rise of the 
Archaic city-states. 

For this comparative approach - that is, the juxtaposition of several sets of survey data - we use Keos as 
our starting point. Some archaeological patterns stemming from our researches on this island took us aback by 
their unambiguous nature. For instance, how worrying was it that we had failed almost entirely to find pottery of 
the centuries that spanned the gap between the 12th and 7th centuries B.C.? Had we not found such material 
because it was not there, or had we simply failed to recognize it? Was it plausible that evidence for entire 
periods of the past would be absent, or virtually so, from the surface archaeological record? One means of 
addressing such questions is the adoption of a comparative perspective, both assessing the reliability of our 
findings and considering them as one component of a larger regional mosaic of surveys3. 

At the time the Keos monograph was in preparation, there were few other published sets of survey 
results from nearby areas to which we could turn; but what there was seemed to establish several points clearly. 
Some other fieldwork, notably the British Melos Survey and the American Southern Argolid Project, had 
recognized plenty of Dark Age and Geometric finds in their surface collections, and in areas that were neither 
geographically nor culturally much different from Keos4. So the absence of Dark Age finds on Keos did appear 
to be "real"-or at least we felt justified in taking our failure to "find" these periods as a reflection of a real lack 
of settlement and/or land use in the study area at those times. What is more, these results were not contradicted 
by survey work elsewhere on Keos, by Una Mendoni and her associates in the vicinity of Karthaia and Poiessa, 
and by Hara Georgiou and Nikos Faraklas more widely in the north and east of the island5. Our goal here is to 
compare our results with those of still other projects, the results of which have become known in detail only since 
the completion of our own work; we will restrict our remarks to those surveys that have operated only in the 
immediate vicinity of Keos and will focus on one specific era, the Greek Dark Ages and early Archaic Period, 
for which the results of the Keos Survey appear both relatively clear-cut, yet intriguing. 

The important site of Ayia Irini was inhabited at least until the latest phase of the LH IIIA:2 period, but 
there is no evidence that the settlement there remained in use after the collapse of the Mycenaean palatial 
system on the Greek Mainland about 1200 B.C.6 The so-called "Temple" is the only structure that continued in 
use, and only a single sherd of certain Protogeometric date has been reported in print either by excavators or 
surveyors at any other location on Keos (fig. 3). In fact, before the 7th century B.C. there is no clear evidence 

human habitation in north-east Attica, AJA 95, 1991, 332. Skourta: M.H. Munn - M.L.Z. Munn, On the frontiers of Attica and 
Boiotia: the results of the Stanford Skourta plain project, Essays in the topography, history, and culture ofBoiotia, A. Schachter 
(ed.), Teiresias Supplement 3, Montreal 1990, 33-40; idem, The cultural ecology of the Attic-Boiotian frontier: preliminary 
results of the Stanford Skourta Plain Project, 1985-1990, AJA 95, 1991, 332. Methana: AR, 1984-85, 21-22; 1985-86, 28; 
1986-87, 19-20; 1987-88, 22-23; C. Mee et al., Rural settlement change in the Methana peninsula, Roman landscapes: 
archaeological survey in the Mediterranean region, G. Barker - J. Lloyd (eds), London 1991, 223-32. Southern Euboia: D.R. 
Keller, Archaeological survey in southern Euboea, Greece: a reconstruction of human activity from Neolithic times through the 
Byzantine period, Dissertation, Indiana University 1985; D.R. Keller - M. Wallace, The Canadian Karystia project, 1986, Echos 
du Monde Classique/Classical Views 31, 1987,227; idem, The Canadian Karystia project: two Classical farmsteads, ibidem 32, 
1988, 151-57; idem, Pre-modern land routes in southern Euboia, ibidem 34, 1990, 196-99. Andros: C. Televantou, AA 37, 
1982, Χρονικά, 353-56. 

3. J.F. Cherry, Regional survey in the Aegean: the 'New Wave' (and after), Beyond the site: regional studies in the Aegean area, P.N. 
Kardulias (ed.), Lanham 1994, 91-112. The most comprehensive attempt to employ survey data comparatively, in a Greek 
setting, is S.E. Alcock, Graecia capta: the landscapes of Roman Greece, Cambridge 1993. More recently, see also CK. Kosso, 
Public policy and agricultural practice: an archaeological and literary study of late Roman Greece, Ph.D. dissertation, University o 
Illinois 1994; E.F. Athanassopoulos, Intensive survey and medieval rural settlement: the case of Nemea, Ph.D. dissertation, 
University of Pennsylvania 1994; and T.E. Gregory, Archaeology and theoretical considerations on the transition from antiquity 
to the Middle Ages in the Aegean area, Beyond the site, op. cit., 137-59. 

4. J.F. Cherry, A preliminary definition of site distribution on Melos, An island polity: the archaeology of exploitation on Melos, C. 
Renfrew - M. Wagstaff (eds), Cambridge 1982, 10-23; T.H. van Andel - C.N. Runnels, Beyond the acropolis: a rural Greek past,
Stanford 1987; M.H. Jameson - T.H. van Andel - C.N. Runnels, The southern Argolid: a Greek countryside from prehistory to 
the present, Stanford 1994. 

5. G. Galani - L. Mendoni - H. Papageorgiadou, Επιφανειακή έρευνα στην Κέα, Αρχαιογνωσία 3, 1982-84,237-44; Επιγραφές 
Κέας; L.G. Mendoni, Συμβολή στην τοπογραφία της νοτιοανατολικής Κέας, ΕΕΚΜ 13, 1985-90, 311-28; L.G. Mendoni 
Ν. Beloyiannis, Μεταλλευτικές και μεταλλουργικές δραστηριότητες στην Αρχαία Κέα, Αρχαιογνωσία 7, 1991-92, 91
104; Η. Georgiou - Ν. Faraklas, Ancient habitation patterns of Keos: locations and nature of sites on the northwest part of the 
island, Αριάδνη 3, 1985, 207-66; idem, Αρχαία κατοίκηση στην Κέα· το βόρειο τμήμα της ανατολικής πλευράς του 
νησιού, Αριάδνη 6, 1993, 7-57. 

6. C. Morris - C. Herschenson, Ayia Irini, Keos: Late Helladic III, Paper read to the Canadian Institute at Athens conference "The 
Archaeology ofAegean Islands," 21 February 1987. 
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for extensive settlement anywhere on the island, and it is only in the 6th century that evidence becomes really 
abundant. The archaeological record of the 7th and 6th centuries B.C., in fact, seems to reflect a virtual re
colonization of Keos, following a period of radical depopulation. The implications of such a conclusion deserve 
more careful consideration, and this now seems particularly worthwhile in light of new data on the history of 
settlement in areas of the Aegean adjacent to Keos. 

First, to nearby Attica, where there has been a decades-long tradition of informal exploration. 
Systematic survey, however, has thus far taken place only in three marginal areas (fig. 3): the region around 
Oropos in the north, where a survey specifically for prehistoric remains was recently completed under the 
direction of Michael Cosmopoulos of the University of Manitoba; in the west, in the Skourta Plain, under the 
direction of Mark Munn for Stanford University; and - most relevant for our purposes - in an area of about 20 sq. 
km. (nearly the same size as that examined in our Keian survey) which lies just to the west of Cape Sounion and 
arguably encompasses nearly the entire territory of the Attic deme of Atene. 

The results of investigations in Atene, conducted between 1981 and 1989, have now received full 
publication in Lohmann's 1993 study Atene: Forschungen zu Siedlungs- und Wirtschaftstruktur des klassischen 
Attika. Geologically and in terms of landforms, this part of southern Attica (fig. 4) is quite markedly similar to 
Keos, being composed of interbedded schists and limestones and characterised by steep terrain which leaves 
little agricultural land available for farming without terracing. Lohmann's project has now produced concrete 
evidence for terraces, where on Keos we could only hypothesize their existence in antiquity. The territory of 
Atene is not only very heavily terraced, but there are reasons to believe that this terracing in its present form 
actually does date in the main to Classical antiquity: in several instances, in fact, the terrace walls themselves 
are architecturally linked to the remains of Classical farmhouses (fig. 5). Moreover, by process of elimination, 
Lohmann argues that the Classical period is virtually the only time when these terraces could have been 
constructed. Roman finds are not nearly so plentiful there as on Keos, and Lohmann thinks they do not represent 
the remains of permanent settlements. 

In other ways too, these two areas have points of similarity. In the Archaic and Classical periods, 
southern Attica (or at least this part of it) appears to have followed a course of development remarkably akin to 
that of Keos. Not a single trace of Protogeometric or Geometric occupation has been recognized by Lohmann in 
his detailed study area, and outside it there are only the faintest of traces in the coastal regions between 
Anavyssos and Sounion. The earliest material in the area is of a religious character and derives from a Zeus 
Sanctuary on Profitis Elias, including fragments of two Protocorinthian aryballoi. Cult practice in a cave 
dedicated to the Nymphs may also have begun this early. The first extensive occupation of the area, though, 
appears to have begun still later in the 6th century B.C. and, as on Keos, the 5th and 4th centuries are 
characterized by a high density of small sites, arguably the remains of individual family farmsteads. Some 30 of 
these are known - interestingly, a figure of about the same order as we suggested for an equivalent block of 
Keian landscape. Certainly, as Lohmann notes, this was a period of great investment in the infrastructure of the 
rural landscape, a sentiment echoed in our book. 

We next turn to Euboia (fig. 6 and 7). Under the direction of Don Keller and Mac Wallace, the Southern 
Euboia Exploration Project has been at work since 1979 in the general vicinity of Karystos, particular on the 
Paximadi peninsula west of the modern town of Karystos. The picture emerging here seems in some respects 
like that of Keos and southern Attica, while also being significantly different. The most striking similarity is the 
sheer emptiness of much of the landscape throughout the earlier Iron Age (and it is also worth noting that 
Mycenaean remains have not yet come to light either, in this part of southern Euboia). In most of the Paximadi 
peninsula, in fact, no remains dating before the 5th century B.C. have yet been discovered. 

During the 5th century, though, an extensive complex of farms was established (fig. 7), some of them so 
impressively complete in their state of preservation as to allow measurement of the size of attached compounds 
and associated fields. Keller and Wallace would like to attribute the sudden appearance of this network of farms 
to very particular historical factors - specifically, the establishment of a cleruchy of Athenian settlers during the 
first Athenian Empire. Yet one may be permitted to wonder just how much of a prize the land of the Paximadi 
peninsula would really have been to Athenian settlers: the peninsula's soil is thin and water resources are so 
scarce that it has never been used in modern times for anything other than pastoral purposes. 

Much more desirable is the plain around modern Karystos (fig. 7) itself and it is at the western edge of 
that plain that there are extensive remains of an Iron Age settlement at Rigia, unparalleled (as we have seen) on 
Keos, in southern Attica, or on the Paximadi peninsula. Looming above the settlement itself, on the Plakari 
Ridge was a sanctuary of Geometric date, established as early as Protogeometric times and continuing in use in 
the Archaic period: surface finds are impressive and include bronzes, rock crystal beads, and iron implements 
many of them apparently dedications - and the extensive architectural remains include monumental terraces and 
a polygonal wall. In the Archaic period, worship appears to have shifted some 200 m. to the east, where a new 
sanctuary was established. 
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In the vicinity of Karystos, outside the Plakari-Rigia area, Protogeometric finds are non-existent and 
Geometric finds very scarce; the functions of those sites at which even such sparse finds as these have been 
recognized are in any case very uncertain. The only other settlement site in southern Euboia at this time appears 
to have been a considerable distance from Karystos, at Archampolis on the eastern coast of southern Euboia, in 
a remote and relatively infertile area, later extensively mined for iron7. Although the site had been known for 
over a century, it was only as a result of systematic investigations by Keller that the date of the extensive and 
well-preserved remains have been made clear. A city wall and towers are preserved over 3 m. high; associated 
surface remains cover some 1.6 ha. and date to the late 8th and early 7th centuries B.C. After the settlement 
was abandoned, an Archaic temple seems to have been established at Archampolis. 

Finally we turn to Andros. No results from systematic surface survey have yet been reported from this 
island. There are, however, important discoveries of which to take note, as well as more detailed publication of 
excavations at the site of Zagora8. It now seems probable that the floruit of the town lay in the second half of the 
8th century B.C. There is no evidence for a Mycenaean predecessor and the earliest finds are Athenian and 
Corinthian imports of Middle Geometric II, which should be dated no earlier than the first half of the 8th 
century. The town was destroyed about 700 B.C., after which settlement ceased: yet, as at Archampolis on 
Euboea, worship in the ruins of the older settlement continued, first in an open-air sanctuary around an altar, 
later in a proper temple that replaced it in the second quarter of the 6th century. 

Zagora is by no means the only Iron Age settlement on Andros. In 1983, a contemporary center was 
discovered and excavated at Ipsili, a long ridge on the western coast of the island, 15 km. north of Zagora9. This 
acropolis site and its slopes are covered with Geometric pottery, suggesting that in the main the settlement here 
was contemporary with Zagora. Soundings suggest that, again like Zagora, it was destroyed ca. 700 B.C., and 
similarly a shrine of Archaic date seems to have been built in its ruins. 

Where does this brief survey of surface surveys lead us? Certainly, Keos and its surroundings were just 
one small part of the Greek world at the end of the Dark Ages; but the data thus far collected, both from our 
work on the island and that of others in the vicinity does have some interesting implications for the picture of the 
southern Aegean in early historical times. Several points are worth considering: 

(1) The Mycenaean pattern of settlement in all the areas we have reviewed above10 appears to have 
been significantly different from that in several other parts of Greece, notably the Mycenaean heartland of the 
northeast Péloponnèse or Messenia. In areas of the northeast Péloponnèse around Mycenae, there appears to 
have been an expansion of settlement, particularly of small settlements, about the time of the construction of the 
first Mycenaean palaces11. These settlements, like the palaces, all but disappear along with the palaces 
themselves at the end of LH HIB. Such a situation contrasts sharply with Keos and other areas nearby, where 
Mycenaean settlement was seemingly either non-existent or else highly focussed at a single site such as Ayia 
Irini. So it seems reasonable to conclude that there was already an abundance of unsettled land in some parts of 
Greece in the Late Bronze Age, even when Mycenaean civilization was at its zenith. 

(2) This emptiness is in most cases mirrored by a similar emptiness in the Dark Age landscape. 
Virtually no material of the 12th-9th centuries B.C. has been identified in any of the areas we have examined, 
and results such as these, while not universal, are not unusual for a number of other areas of southern Greece 
that have been intensively surveyed. 

(3) It is only in the 8th century B.C. that we find any evidence for settlement again, and this not 
uniformly distributed. In much of Keos (fig. 8), in southern Attica, and in the Paximadi peninsula, the evidence 
suggests that large tracts of land remained largely unsettled as late as the 6th century B.C. 

Such observations are surely of some interest, particularly with regards to discussions among 
archaeologists and historians of Greece about the emergence and development of the Greek city state, and the 
characteristic institutions that defined membership in it on the basis of territoriality rather than blood line. 
Snodgrass suggested some years ago in his book Archaic Greece that throughout southern Greece an explosion of 
population in the 8th century B.C. resulted in rapid infilling of the landscape, and eventually, through social 

7. D.R. Keller, Archampolis: an early Iron Age settlement and sanctuary in southern Euboia, AJA 88, 1984,249. 
8. A. Cambitoglou et ai, Zagora 1. Excavation season 1967; study season 1968-9, Sydney 1971; idem, Zagoral. Excavation 

Geometric town on the island of Andros: excavation season 1969; study season 1969-1970, Athens 1988. 
9. See C. Televantou, Άνδρος (supra n. 2). 
10. And in several others nearby, mentioned in fn. 2, which we do not have space to discuss here. 
11. The evidence is most conveniently reviewed by J.B. Rutter, Review of Aegean prehistory II: the prepalatial Bronze Age of the 

southern and central Greek mainland, AJA 97, 1993, esp. 747-57; J.C. Wright - J.F. Cherry - J.L. Davis - E. Mantzourani, Early 
Mycenaean settlement in the Nemea region, Proceedings of the 6th International Colloquium on Aegean Prehistory, Athens,
August-5 September 1987, G. Korres (ed.), Athens (forthcoming). 
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circumscription, to an increasing emphasis on hierarchical organization12. But, for much of the area discussed 
here, there does not seem to be good evidence for any explosion of population in the 8th century B.C. Even 
when these areas are finally settled, few signs of chronologically antecedent population centers have come to 
light. Furthermore, there can be no question but that those individuals who settled Keos in the Archaic period 
were intimately familiar with the institutions of the city-state and introduced them to the island. Here, as in 
other parts of the Aegean that had been thinly settled in Mycenaean times and in the Dark Ages, such a process 
of secondary distribution of political and social institutions must have contributed a great deal to the creation of 
the extraordinary uniformity that was to characterize much of southern Greece in the subsequent centuries. 

What implications does this reconstruction of a patchily settled landscape at the beginning of the Archaic 
period have for understanding the differential development of the Archaic city-states? Although it is obvious that 
the 8th century B.C. marked a considerable expansion of nucleated settlements within the Attic peninsula, it is 
now also clear that this event did not result in any substantial packing of population in the landscape. This initial 
expansion of settlement at that time appears to have left room for continued growth in subsequent centuries. As 
more results become available from other systematic regional projects in Greece, it will be particularly 
interesting to see if Attica differed in this respect from other areas of southern Greece, and especially from the 
territories of those poleis that took important roles in overseas colonization. 

With this we come to matters that concern the ideology of colonization within the boundaries of Greece 
itself. By what right did communities or individuals claim the land settled within Greece at such a late date? We 
should not for one moment suppose that the parts of southern Greece which remained unoccupied in Mycenaean 
times, in the Dark Ages, or in early historical times, were unfamiliar or alien landscapes: after all, these were 
scarcely isolated regions, difficult of access. And yet it is curious that in Keos, southern Attica, and possibly 
southern Euboia too, places of ritual activity persisted in periods of drastic depopulation, or at least preceded 
phases of extensive settlement. Was it the prior existence of such shrines that justified the claims of colonizing 
populations to settle there? Certainly in the case of Keos, the historical population of the island appears to have 
gone to some ends to emphasize the older legends of the island—its colonization by King Minos of Crete, and its 
subsequent rule by his offspring and his native bride, Dexithea13. If, as seems likely, such stories reflect to some 
extent the prehistoric reality of Minoan contacts at Ayia Irini14, it can only have been in the context of ritual 
practice at the shrine of Ayia Irini that such traditions survived the Dark Ages. 

John F. CHERRY - Jack L. DAVIS 
Ann Arbor, Michigan Cicncinnati, Ohio 

12. A.M. Snodgrass, Archaic Greece: the age of experiment, Berkeley 1981,23, fig. 4. 
13. G.L. Huxley, Minoans in Greek sources: a lecture, Belfast, The Library, Queen's University 1968. 
14. J.L. Davis, Minos and Dexithea: Crete and the Cyclades in the later Bronze Age, Papers in Cycladic prehistory, J.L. Davis - J.F. 

Cherry (eds), Los Angeles 1979, 143-57; idem, Cultural innovation and the Minoan thalassocracy at Ayia Irini, Keos, The 
Minoan thalassocracy: Myth and reality, R. Hägg - Ν. Marinatos (eds), Stockholm 1984, 159-66. 
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M. Caskey: Can you bring your evidence into the general 
pattern of Attic exports over the Aegean in this period? 
When we talk of abandonment of sites, the evidence may 
instead reflect trade contacts being cut to some extent, and a 
fall back on local pottery, not always easy to date. Therefore 
I ask how this fits in with a more general outlook. We have 
after all imported Protogeometric, Geometric and Archaic 
pottery at Ayia Irini in the temple. 

J.F. Cherry: You are raising the interesting points of the 
visibility of certain periods in the past, and as you know, 
people like Jerry Rutter have laid some emphasis on this as a 
problem that survey archeologists in particular need to 
address. It does become most critical of course during a Dark 
Age period, not only this Dark Age, but the later Greek Dark 
Age of the 7th through 9th centuries. But I am somewhat 
heartened by the way in which very careful analysis both of 
stratified settlements evidence and of survey material in good 
context, that's to say without too many periods to sort out at 
one time, has been able to make inroads of precisely these 
kind of problems elsewhere in the Mediterranean, particularly 
in Italy, where, not too many years ago, it was very difficult 

to talk about settlements in Italy from the survey evidence 
between the 6th and 10th centuries BC. That is now a period 
that is quite well understood and can be tackled by the survey 
evidence. So I am not downcast that it should be possible to 
detect settlements in rural contexts, even in the absence of 
very obvious kinds of export material, like Attic pottery, 
which of course is what we mostly rely upon. Jack do you 
want to add anything to that? 

J.L. Davis: It's perhaps also worth noting, I think, that, 
given the kind of systematic collections that we try to carry 
out on the sites that we study, we didn't end up with a 
significant body of residual material that we didn't know what 
to do with. That is, most of the material was assignable to a 
particular period. If we had material, since we were enforcing 
the collection of material, regardless of its appearance or 
nature, I think if there were periods represented in that body 
of material, we might expect them to emerge as something 
different, as something odd, that would stand out and cry out 
for explanation. In any case, that did not seem to be the case 
here. 
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Fig. 1. Map of Keos and the area intensively surveyed. 
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Fig. 3. Distribution of Protogeometric and Geometric finds in Northwest Keos. 
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Fig. 4. Area of southeastern Attica 
investigated by Lohmann. Reproduced from 
H. Lohmann, ATENE: Forschungen zu 
Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur des 
klassischen Attika, Köln 1993,109, fig. 12. 

Fig. 5. Farmhouse and terrace complex in Southeast 
Attica investigated by Lohmann. Reproduced from 

Lohmann, {supra fig. 4), 167, fig. 36. 
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Fig. 6. Map of Paximadi peninsula and study area of the 
Southern Euboia exploration project. Adapted from 
D.R. Keller, Archaeological survey in southern Euboea, 
Greece: A reconstruction of human activity from Neolithic 
times through the Byzantine period, Dissertation, Indiana 
University 1985, fig. 3. 

Fig. 7. Distribution of Geometric, Archaic and Classical sites in the area around Karystos and on the Paximadi penisula, Southern 
Euboia. Adapted from Keller, {supra fig. 6), figs 94-95. 
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COLONISATION AND COMPETITION IN THE POLIS OF KORESSOS: THE DEVELOPMENT OF 
SETTLEMENT IN NORTH-WEST KEOS FROM THE ARCHAIC TO THE LATE ROMAN PERIODS* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία αυτή επιχειρεί να επιλύσει ορισμένα μεθοδολογικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την 
ερμηνεία δεδομένων από έρευνες επιφανείας και να διευρύνει τη συζήτηση θέτοντας νέα ερωτήματα, παρόλους τους εγγενείς 
περιορισμούς των επιφανειακών δεδομένων, περιορισμούς που οφείλονται τόσο στην φύση των δεδομένων όσο και στις 
μεθόδους συλλογής που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Ο κύριος σκοπός της μελέτης αυτής είναι να ερμηνευθεί ο 
χαρακτήρας των αγροτικών οικισμών στην βορειοδυτική Κέα της ιστορικής περιόδου. Η ανάλυση στηρίζεται κυρίως στο 
μέγεθος και στην θέση των οικισμών, καθώς και στη σύνθεση του συνόλου των επιφανειακών ευρημάτων από κάθε οικισμό. 
Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της μελέτης, ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της αρχαϊκής και κλασικής 
πόλεως- κράτους της Κορησίας διατηρούσε αγροικίες. Η κατανομή αυτών των αγροικιών στον χώρο μας δίνει πολύ 
χρήσιμες πληροφορίες για την χρήση της γης και την εξέλιξη των οικιστικών τύπων στη διάρκεια των ιστορικών χρόνων. 
Παρόλες τις σημαντικές αλλαγές στην οικονομική εκμετάλλευση της περιοχής, κυρίως κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής 
και ρωμαϊκής περιόδου, τα αρχαιολογικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι αγροτικοί οικισμοί, των οποίων η σημασία 
αναδεικνύεται από τις έρευνες επιφανείας, παρέμειναν σε γενικές γραμμές αναλλοίωτοι κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας. 

INTRODUCTION 
The aim of this paper is to examine a series of methodological and substantive issues involved in the 

interpretation of data from the North-west Keos Survey. Cherry, Davis and Mantzourani, in their publication of 
that project, caution against trying to read too much detail into surface survey data1. While properly cautious, much 

* I am grateful to the directors of the North-west Keos Survey, John Cherry, Jack Davis, and Eleni Mantzourani, for originally 
inviting me to participate in the project, and St. John's College, Cambridge for support while I was engaged on that research. 
I am grateful to Sofia Voutsaki for her assistance with the interviews with residents of north-west Keos, upon which much of 
my understanding of the recent utilisation of that landscape is based. Jack Davis kindly gave me permission to re-analyse the 
survey archives. Penny Spikins, Colin Shell, Tim Mayo and Horace Ayestaran provided assistance in creating a GIS of north
west Keos for some of the analyses undertaken for this paper. I also wish to thank Lina Mendoni and Panagiotis Doukellis 
for inviting me to contribute to the conference, and to them and to the residents of Keos and Kythnos for their warm 
hospitality during the conference. Finally, I would like to thank Anthony Snodgrass and Lisa Nevett for their comments on a 
draft of this paper. 
Abbreviations: 
Alcock 1993 = S. Alcock, Graecia Capta: the landscapes of Roman Greece, Cambridge 1993. 
Barker - Lloyd 1991 = G. Barker - J. Lloyd (eds), Roman landscapes. Archaeological survey in the mediterranean region,
Archaeological monographs of the British School at Rome 2, London 1991. 
Cherry - Davis 1991 = J. Cherry - J. Davis, The Ptolemaic base at Koressos on Keos, BSA 86, 1991, 9-28. 
Cherry - Davis - Mantzourani - Rostoker - Dvorak 1991 = J. Cherry - J. Davis - E. Mantzourani - W. Rostoker - J. Dvorak, 
Miltos and metallurgical extraction, Landscape Archaeology, 299-303. 
Georgiou - Faraklas 1985 = H. Georgiou - N. Faraklas, Ancient habitation patterns of Keos: locations and nature of sites on 
the northwest part of the island, Αριάδνη 3, 1985,207-66. 
Georgiou - Faraklas 1993 = H. Georgiou - N. Faraklas, Αρχαία κατοίκηση στην Κέα. Το βόρειο τμήμα της ανατολικής 
πλευράς του νησιού, Αριάδνη 6, 1993, 7-57. 
Keller - Rupp 1983 = D. Keller - D. Rupp (eds), Archaeological survey in the Mediterranean area, British Archaeological 
Reports, International Series 155, Oxford 1983. 
Lohmann 1993 = H. Lohmann, Atene. Forschungen zu Seidlungs- und Wirtschaftsstruktur des klassischen Attika, Köln 1993. 
Mee et al. 1991 = C. Mee - D. Gill - Η. Forbes - L. Foxhall, Rural settlement changes in the Methana peninsula, Greece, 
Barker and Lloyd 1991,223-32. 
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of the detailed information collected in surface surveys is used to develop an overall impression of the character of 
settlement patterns at different periods and in different areas, rather than exploiting to the full the data assembled 
on site assemblage composition, site size, characteristics of the landscape where sites are situated, and spatial 
relationships between sites. This paper tries to explore how far such survey data can be used to address problems of 
settlement pattern change, and the detail which it may prove possible to incorporate into the explanation of such 
patterns. 

My approach to studying changing settlement patterns in antiquity stems principally from the work I did as 
part of the North-west Keos Survey, on the changing patterns of land use in the post-Independence period, and in 
beginning to think through the ways in which models relevant to the recent past might also throw light on earlier 
periods2. 

The second point of departure is the large-scale shifts in settlement patterns in the survey area, which are 
particularly clear if one dis-aggregates the published distribution maps by individual period (fig. I)3. Broad patterns 
of change were interpreted by Cherry, Davis and Mantzourani in the context of a long-term overview of landscape 
development4. Their interpretations have been supplemented by two more specific discussions of particular periods: 
by Cherry and Davis on Hellenistic Koressos, and by Alcock, particularly focusing on the Early Roman period5. 

While considerable attention has been given to the data collection methodologies employed in surface 
survey6, less discussion has been devoted to interpretive methodologies, and there has been relatively little debate in 
the Mediterranean literature on the nature of the archaeological evidence available, or assessment of what 
interpretations can or cannot be built upon it7. To understand rural settlement patterns, we need to know what the 
locations identified as archaeological sites represent, and what changes between periods in the nature of the 
preserved and recovered archaeological record mean. This paper will begin by considering some of these 
methodological and interpretive issues, and then identify several characteristics of rural settlement between the 
Archaic and Late Roman periods which may affect our understanding of the changing pattern of rural landscape 
exploitation in north-west Keos. 

THE CHRONOLOGICAL FRAMEWORK OF SETTLEMENT PATTERN CHANGE IN NORTH-WEST KEOS 
Any study of settlement pattern change depends critically on establishing the periods during which each site 

was occupied. In contrast with most survey publications, the North-west Keos Survey listed, and catalogued and 
illustrated much of the diagnostic material recovered from each site. What is less readily appreciated is the small 
number of diagnostic pieces on which the identification of a dated occupation usually depends in most surveys. 
Figure 2 graphs the total number of diagnostic sherds of each period recovered from all of the rural sites, combined. 
Figure 3 emphasises the interpretive uncertainties by indicating the number of diagnostic sherds recovered from 
individual sites. These results are likely to be comparable to most of the surveys undertaken in the Aegean during 

Mendoni 1994 = L. Mendoni, The organisation of the countryside in Kea, Structures rurales et sociétés antiques, Annales 
Littéraires de l'Université de Besançon 508, P. Doukellis - L. Mendoni (eds), Paris 1994, 147-61. 
Merker 1968 = I. Merker, The harbor of Iulis, AJA 72, 1968, 383-4. 
Osborne 1991 = R. Osborne, Land use and settlement in Hellenistic Keos: the epigraphic evidence, Landscape Archaeology, 
319-25. 
Reger 1994a = G. Reger, The political history of the Kyklades 260-200 B.C., Historian, 1994, 32-69. 
Reger 1994b = G. Reger, Regionalism and change in the economy of independent Delos, 314-167 B.C., Oxford 1994. 
R. Sutton 1991 = R. Sutton, Ceramic evidence for settlement and land use in the Geometric to Hellenistic periods, Landscape 
Archaeology, 245-63. 
S. Sutton 1991 = S. Sutton, Population, economy and settlement in post-revolutionary Keos: a cultural anthropological 
study, Landscape Archaeology, 383-402. 
Whitelaw 1991 = T. Whitelaw, The ethnoarchaeology of recent rural settlement and land use in northwest Keos, Landscape 
Archaeology, 403-54. 
Whitelaw 1994 = T. Whitelaw, An ethnoarchaeological study of rural land-use in north-west Keos: insights and implications 
for the study of past Aegean landscapes, Structures rurales et sociétés antiques, Annales Littéraires de l'Université de 
Besançon 508, P. Doukellis - L. Mendoni (eds), Paris 1994, 163-86. 
Whitelaw - Davis 1991 = T. Whitelaw - J. Davis, The polis center of Koressos, Landscape Archaeology, 265-81. 

1. Landscape Archaeology, 327-9. 
2. Whitelaw 1991,452-54; Whitelaw 1994. 
3. Note that except for the excavated Geometric material from Ayia Irini, all of the sherds on sites mapped in figure 1A could be 

either Archaic or Geometric (R. Sutton 1991,246; Landscape Archaeology, 332). 
4. Landscape Archaeology, 238-42, 338-46,457-79. 
5. Cherry - Davis 1991; Alcock 1993,47,57-8, 83-4, 102. 
6. J. Cherry - J. Davis - E. Mantzourani - T. Whitelaw, The survey methods, Landscape Archaeology, 13-36; Landscape 

Archaeology, 217-224, 327-44. 
7. e.g. Keller - Rupp 1983; Barker - Lloyd 1991. 
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the late 1970s and 1980s. Greater interpretive clarity and reliability will only come with substantially larger 
collections of material, with the consequently greater investment of time in processing, identification and analysis, 
and with significant expansion in storage requirements - all daunting prospects for most potential projects. In 
interpreting existing survey data, however, the low number of sherds diagnostic of any individual period on many 
sites will always necessitate caution in interpretation. 

Based on the available data, figure 4 graphs the number of sites which can be assigned to each period from 
the Archaic to the Late Roman. Given the low numbers of diagnostic pieces which can be expected from an 
individual site collection (fig. 3), I have considered any site with a 'certain' period diagnostic as probably occupied in 
that period, any site with only 'possible' material, possibly in use during that period8. There is no reason to think 
that the broad trend through the data is the result of recovery or recognition bias, rather than representing real 
changes in patterns of site use9. 

While it would clearly be unrealistic to assume that all sites ascribed to a period were occupied 
simultaneously, or necessarily through the entire duration of a period, in north-west Keos it is clear that many 
locations were occupied in successive periods, supporting the idea that many or most sites would have had 
relatively long, continuous histories of occupation10. There is no need, therefore, to resort to more elaborate 
mathematical estimations of the number of sites in use at any one time11, as long as it is recognised that the graphs 
and maps (figs 4, 19-23) are to some degree palimpsests, and are likely to somewhat overestimate the actual number 
of sites in use at any one time; to some extent any such over-estimates will be counter-balanced by the likelihood 
that some sites of each period are unlikely to have survived, or to have been recognised during fieldwork, and that 
with small collected samples, some phases of occupation may simply not be represented among the material 
recovered and analysed from some sites12. 

Figure 5 schematically indicates the number of sites which were newly founded in each period, those which 
continued, and those which were abandoned before the subsequent period. In addition to demonstrating the degree 
of site continuity, it also highlights periods of dramatic settlement pattern change. The effective occupation of 
north-west Keos essentially begins in the Archaic period13. While there was strong continuity and expansion 
between the Archaic and Classical periods, there was large-scale abandonment between the Classical and Hellenistic 
periods, a process of disruption and re-organisation which became most pronounced during the later Hellenistic and 
Early Roman periods. Finally, there was also significant change and expansion into the Late Roman period. As 
Cherry, Davis and Mantzourani, Alcock, and Mendoni have emphasised, historically, it is desirable to distinguish 
between Early and Late Hellenistic occupations14. In the North-west Keos Survey, only 22 sherds of later 

8. For the distinction between certain and possible diagnostics, see Landscape Archaeology, 329-331. 
9. It is worth bearing in mind, however, the degree to which diagnostic sherds tend to be the stylistically better understood 

products of major ceramic production centres. Differential access to imports in different periods, on sites in different 
positions in a regional site hierarchy, or in different regions can therefore bias our understanding of settlement pattern 
changes. While rural sites on Keos seem relatively well-supplied with imports in most periods (R. Sutton 1991, 248-54), it is 
worth noting the very restricted range of types upon which the recognition of later Hellenistic occupation relies (Landscape 
Archaeology, 330). 

10. Given significant continuity in occupation between periods, it is not so obvious that standardisation of the number of sites 
identified in each period, by the length of the period, is necessarily a better measure of occupation density during a specific 
period, though it is obviously a better reflection of the consumption rate of ceramics (Landscape Archaeology, 331, Table 
17.2). 

11. e.g. R. Schacht, The contemporaneity problem, American Antiquity 49, 1984, 678-95; R. Dewar, Incorporating variability in 
occupation span into settlement pattern analysis, American Antiquity56, 1991, 604-20. 

12. Given the relationship between search intensity and site discovery (J. Cherry, Frogs round the pond: perspectives on current 
archaeological survey projects in the Mediterranean region, Keller - Rupp 1983, 390-4), there will always be sites which, 
while preserved, elude discovery. In the North-west Keos Survey, sites were preferentially identified in areas with better 
visibility (Landscape Archaeology , 43-5, fig. 3.6), though it is far from clear that this documents a significant bias in site 
recovery, since site location and present vegetation and land use may relate to similar underlying topographic and 
environmental variables (contra A. Ammerman, Review of Landscape Archaeology as long-term history: northern Keos in 
the Cycladic islands, JFA 20, 1993, 369-70). In north-west Keos, the wet spring of 1984 led to the development of a dense 
mat of vegetation, such that a few sites discovered in 1983 were difficult to re-locate, and might not have been discovered at 
all, if the initial survey had been in 1984, rather than 1983. Such differences in recovery conditions may largely account for 
several locations identified in north-west Keos by Georgiou and Faraklas (1985, 1993) which may have enough material, 
over an area large enough, to fall within the definition of a site used in the North-west Keos Survey. These sites are 
considered in the calculations and maps in this contribution, though their details remain uncertain, awaiting full publication 
(Georgiou - Faraklas 1985: sites 12.04, 12.05, 14.07, 15.01, 15.18 (see Landscape Archaeology, 109), 15.23, 15.25, 15.28, 
16.08, 16.10, 16.11, 17.07, 17.08). 

13. Landscape Archaeology, 5,278, 344. 
14. Landscape Archaeology, 329; Alcock 1993,49; Mendoni 1994, 151, n. 33. 
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Hellenistic date have been identified on 10 sites, so that the patterns detected would initially seem somewhat 
unreliable (fig. IE). On the other hand, an exactly parallel pattern has been documented by Mendoni in the 
territories of both Poiessa and Karthaia15, lending support to the pattern documented in north-west Keos. It is clear 
that the process of settlement contraction between the Classical and Early Hellenistic periods was acutely 
exacerbated in the Late Hellenistic period (fig. 1C-F). 

THE NATURE OF RURAL OCCUPATION IN NORTH-WEST KEOS 
If we accept the broad outlines of this chronological pattern, we need to consider what the locations with 

dated archaeological material, identified as sites, actually represent. Inherent in the definition of sites by the North
west Keos Survey, was the proposition that they represented significant foci of activity on the landscape. The size, 
density, and nature of the preserved material has been felt to indicate that in most if not all cases, we are not dealing 
with limited activity sites such as field storage shelters or processing facilities. I have argued elsewhere that on-site 
finds alone are unlikely to enable us to distinguish rural residential sites which were occupied full-time, from those 
which may have been only occupied seasonally, during the periods of the agricultural year with the largest labour 
demands, because the same range of activities is likely to be undertaken on such sites, and the same range of 
artefacts and facilities is likely to be involved, regardless of the residential situation16. More crucial to our 
understanding of the exploitation of the landscape is the distinction between residential farmsteads, whether 
occupied seasonally or year-round, and limited activity structures, processing facilities, and other non-residential 
foci for activity17. In north-west Keos, it is unlikely that even the smallest documented sites fall into the latter 
category, since the recovered remains usually document continuity in use for a range of activities at the same 
location - in many cases over centuries. 

Cherry, Davis and Mantzourani suggest that most if not all rural sites represent single farmsteads, probably 
individual family farms18. However, the distribution of site sizes suggests that the situation may not be so 
straightforward. In figure 6, which graphs maximum size for Archaic to Late Roman sites, there is a clear tendency 
for relatively small sites, on the order of one-quarter of a hectare, but there are also many significantly larger 
sites19. It has been suggested that these were similar family farms, but that the surface artefacts have been spread 
through downslope erosion, though the case has not been argued in detail20. I have re-analysed this data, based on 
the detailed information on slope provided by the 1:5000 scale maps of the region, and can find no significant 
relationship between downslope dimensions and slope angle (fig. 7). Likewise, there appears to be no obvious 
relationship between site size and recent agricultural history. 

A comparison of the across-slope and down-slope dimensions of all sites on slopes and hilltops (fig. 8), 
indicates on average a 10-15 metre down-slope elongation of sites across the study region. While many sites may 
originally have been more extensive along, rather than down-slope (as with many farmyards and farm clusters in the 
recent past), and erosion may therefore have increased site size somewhat more than the obvious 10-15 metres, it is 
clear that downslope erosion cannot account for the sites significantly larger than the norm. 

What, then, do sites of various sizes represent? In an earlier paper, I drew an explicit comparison between 
the overall extent of recent family farmsteads on Keos, and the evidence we have for Classical and Hellenistic farms 
from Attica and Delos21. This suggests that a single family farm and its associated outbuildings would have occupied 
something like 2500 square metres, or more if large threshing floors and extensive productive facilities were 
included. This is the modal value of the smaller sites identified during the Keos survey, and I suggest that they be 
identified as family farms, in agreement with Cherry, Davis, and Mantzourani. In contrast, I would note that 

15. Mendoni 1994, fig. 2. 
16. Whitelaw 1991,413-8; Whitelaw 1994, 168-9. 
17. Whitelaw 1991, 413-25. Alcock seems to mix these two very different types of site, to some extent introducing ambiguity 

and unnecessary confusion into her discussion of changing patterns rural land-use (1993,54, 60-1). Mendoni (1994, 150, 153
7) is also somewhat ambiguous in her interpretation of the nature of rural sites in southern Keos. 

18. Landscape Archaeology, 336-7, 344, Table 17.3. 
19. Site size has been calculated by the author, based on the original data from Landscape Archaeology , fig. 2.4, adjusted with 

respect to additional information provided in the Hellenic Army 1:5.000 maps of the area, kindly made accessible to the 
author by Lina Mendoni. Estimates of the approximate sizes of sites during different phases of occupation have been based 
on the distribution of period-specific diagnostic sherds (figs 19-24,26). 

20. Landscape Archaeology, 336. 
21. Whitelaw 1994, 168-72; see now also Lohmann 1993; H. Lohmann, Ein Turmgehöft klassicher Zeit in Thimari (Attika), 

MDAI(A) 108, 1993, 101-49; R. Charre - M.-T. Le Dinahet - V. Yannouli, Vestiges antiques à Rhénée, Recherches dans les 
Cyclades: Résultats des travaux de la RCP583, Collection de la Maison de L'Orient Méditerranéen 23, R. Dalongeville - G. 
Rougemont (eds), Paris 1993, 123-42; H. Goette, Αγρόκτημα κλασικών χρόνων στη Σούριζα (Λαυρεωτική), Structures 
rurales et sociétés antiques, Annales Littéraires de l'Université de Besançon 508, P. Doukellis - L. Mendoni (eds), Paris 1994, 
133-46. 
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Georgiou and Faraklas, in their publication of their survey in north-east Keos, have adopted a figure of 1000 square 
metres per house - extrapolated from the size of small Classical urban houses, rather than the concrete evidence of 
Classical-Hellenistic rural sites with their accompanying yards, outbuildings and middens22. This leads them to 
estimate rural site populations significantly higher than those suggested here, and similarly, greater overall regional 
populations than other researchers23. 

Interpretation as farmsteads seems reasonable for many of the sites which are directly comparable to 
recent farms in the study area (fig. 9), but is much more difficult to accept for the larger sites. Rather than consider 
the larger sites as village communities, a case can be made to view them as small clusters of family farms, similar to 
a cluster of recent farms on a ridge above Otzias (fig. 10). 

Another argument for interpreting larger sites as more than family farms is the spatial pattern in the 
distribution of the largest sites (fig. 11). Regardless of period, they are located at some distance from the poleis 
centres of Koressos and Ioulis - at about the same distance as the small secondary centres of Livadi, Voukari and 
Otzias, and others in the south of the island, which emerged as secondary rural foci during the past century as 
occupation has dispersed from modern Chora24. 

It has been widely presumed in the Mediterranean survey literature that the smallest rural sites represent 
family farmsteads - the agrarian orientation of pre-industrial societies, the rural distribution of the sites, and their 
small extent has usually been taken to imply such an interpretation. Can the data available from the sites themselves 
clarify this functional interpretation? 

A range of ceramic material exists on all sites, but to date, no survey in Greece has analysed this material 
in detail. In this, we are usually constrained by the small size and consequent low diversity of the sample of dated 
material recovered from any one site (Table 1). To help deal with this, in the following analyses, I have lumped the 
samples for the Archaic and Classical periods, and the Hellenistic and Early Roman periods25. Individual vessel 
types have been aggregated into three broad functional categories, storage, processing and table wares, as listed in 
Table 2. The classification of each form is justified with respect to the interpretation of functional and decorative 
characteristics of the vessels26, and analyses of the patterns of association of different vessels depicted in vase 
paintings and patterns of association in domestic archaeological contexts from the late Classical site of Olynthos27. 

Of interest in its own right, but also supporting such chronological lumping, is a comparison of the vessel 
functional representation in different periods, across the entire sample of material recovered from the rural sites 
(fig. 12). Though only a crude measure, this suggests that the same range of activities took place on rural sites 
throughout antiquity28. For the Archaic and Classical periods, for which suitable quantities of material are available 
from the polis centre at Koressos, the evidence from urban and rural contexts is directly comparable (fig. 13). 

In figure 14, the relative dominance of assemblages by table, processing and storage vessels by period is 
compared with the Archaic to Classical evidence from the polis centre, and with the excavated assemblages from the 
rural Classical Dema and Vari houses29. The size of circle indicates sample size. It can be seen that the different 
Keian samples cluster broadly together. The distinction of the two excavated rural house assemblages is principally 
due to the high proportion of table wares in the survey assemblages, and the higher proportion of processing vessels 

22. Georgiou - Faraklas 1993,48. 
23. e.g. Landscape Archaeology, 236-7; Mendoni 1994, 155. 
24. Whitelaw 1991,438-9,453-4; S. Sutton 1991. 
25. In addition to increasing sample sizes by considering together the material of the two periods, this also allows inclusion of 

material which can only be dated more broadly Archaic or Classical, and Hellenistic or Early Roman. In aggregating Late 
Hellenistic and Early Roman occupations with Early Hellenistic (much better represented among the survey finds), one may 
be averaging across significantly different types of occupations. However, it is worth noting that only a limited amount and 
range of material can be definitely dated to either of the later periods, though such types do include transport/storage 
amphorae, as well as fine table wares. 

26. B. Sparkes - L. Talcott, Black and plain pottery of the 6th, 5th and 4th centuries B.C. The Athenian Agora, Volume XII, 
Princeton 1970; M. Kanowski, Containers in Classical Greece, London 1983; G. Richter - M. Milne, Shapes and names of 
Athenian vases, New York 1953. 

27. L. Nevett, Variation in the form and use of domestic space in the Greek world in the Classical and Hellenistic periods, 
Unpublished Ph.D. Dissertation, Cambridge University, 1992,47-52. 

28. Sites 17, and 69 and 70 have not been included in this analysis, given their mortuary and industrial/extractive contexts, 
respectively. Similarly, while material of Geometric to Hellenistic date has been recovered during the excavations at Ayia 
Irini, this material has not been discussed or published in full, though what has been published has been interpreted as from a 
shrine context (K. Butt, A deposit of Archaic and Classical Greek pottery at Ayia Irini, Keos, Hesperia 46, 1977, 299-314). 
No evidence has been presented to suggest that the shrine continues past the Early Hellenistic period, though significant 
quantities of Late Roman material have been noted. The site therefore has not here been considered as a potential 
occupation site in the Archaic to Hellenistic periods, but is considered such for the Late Roman phase. 

29. J. Jones - L. Sackett - A. Graham, The Dema house in Attica, BSA 57, 1962, 75-114; J. Jones- A. Graham - L. Sackett, An 
Attic country house below the cave of Pan at Vari, BSA 68, 1973, 355-452. 
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in the excavated assemblages. The former results from the easy classification of even small scraps of black glaze as 
table wares, even if their shape cannot be identified, and the generally undiagnostic nature of small body sherds of 
processing vessels, such as basins, mortars, jugs, jars, and cooking vessels, which, however, could be mended and 
assigned to shapes among the excavated material. 

Breaking the rural sample down by individual site presents a far more diverse picture, though in figure 15, 
illustrating Archaic and Classical material, it can be seen that the most divergent sites are those with smaller 
samples. In fact, if we compare the similarity of each site assemblage with the aggregate assemblage for all rural 
sites of that period, we can see that there is a direct relationship between sample size and similarity to the aggregate 
model (fig. 16)30. While this would seem initially to suggest that sites with small assemblages cannot be convincingly 
interpreted, the result is more positive than this, in that the divergences from the model may all be accounted for 
due to sample size31. In other words, because there are no sites in the lower right half of the graph, we have no clear 
evidence for sites which are significantly different from the overall pattern. This provides general support for the 
interpretation of all of the rural sites, of all periods, as essentially general-purpose agricultural establishments, 
where a range of activities was undertaken which were directly comparable to the activities undertaken at the urban 
centre of the polis. 

Returning to the question as to whether such farms would be occupied year-round, or only seasonally, 
while initially viewing the issue as indeterminate, Cherry, Davis and Mantzourani generally treat the rural farms as 
the permanent residences of families who did not also maintain houses in the astu of the polis32. Mendoni, in 
contrast, generally views the rural farms as only occupied on a seasonal or occasional basis33. In neither case is the 
basis for the interpretation argued34. The distinction is perhaps less important if a relatively small number of rural 
sites is recognised - most land-holdings would be likely to have been worked by farmers resident in the astu, 
commuting daily to their fields, with only a small proportion ever actually maintaining dispersed residences. On the 
other hand, in arguing that some sites represent clusters of farms, the estimated number of families maintaining 
rural residences in the countryside during the Classical period would rise from 59 to 82 - about 40% of the estimated 
population of the entire polis at that time35. 

While what I am suggesting, building on the model of more recent settlement patterns, is a shift in 
emphasis from the interpretation previously put forward, such a modification has significant implications for our 
ideas about land-holding, and the relationship between a polis and its rural hinterland. The very fact of significant 

30. The overall aggregate percentages for the rural collections are: Archaic-Classical: table-55.5%, processing-19.4%, storage
25.2%; Hellenistic-Early Roman: table-40.0%, processing-20.8%, storage-39.2%; Late Roman: table-67.4%, processing
5.1%, storage-27.5%. Similarity between these models and each site assemblage was calculated using the Brainerd-Robinson 
coefficient (S. Shennan, Quantifying archaeology, Edinburgh 1988,208), scaled to 100% for a perfect match. 

31. Figure 16 also suggests that minimum period-specific samples of 20-25 sherds are necessary to have confidence in this type of 
analysis, without ambiguities due to sample size. 

32. Landscape Archaeology, 335, 337, argue that this question cannot be resolved on the basis of the archaeological evidence 
available alone, though their subsequent discussion presumes that rural families did not also maintain dual residence in the 
astu of the polis (1991, passim, Table 17.4). 

33. Mendoni 1994, 150, 153-7. 
34. Landscape Archaeology, 337, minimise the significance of the rural farms, estimating that they represent ca. 25% to 

'probably less than 20%' (1991, 460) of the overall population of the polis. It may be worth noting that the same pattern of 
rural residence need not apply either among all the poleis on the island, or everywhere within the territory of the same polis. 
Osborne has suggested some differences in the way the territories of Ioulis, Karthaia, and Poiessa were organised and 
exploited, based on differences in documents from the three poleis (1991), though it is not yet clear that such differences can 
be detected archaeologically (Mendoni 1994). One factor behind such potential differences might be the size of the polis 
territory, and the distance of a family's holding from the astu - a factor in residential choices in more recent times (S. Sutton 
1991, 383-402; Whitelaw 1991:428-39, 453-4). In antiquity, the distribution of the poleis across the island would mean that 
no part of the island was as far from a centre as much of the south was after the concentration of settlement at medieval and 
modern Chora (Ioulis). 

35. The figures produced by Landscape Archaeology, Table 17.3, are lower than those presented here for several reasons: 1) I am 
including the significant number of sites which have material possibly of a specific period in my estimates; 2) they consider 
each rural site to represent only a single family farmstead, whereas I use site size to estimate one or more families in 
residence; 3) they do not take account of additional sites located within the study area by Georgiou - Faraklas (1985; 1993). 
My own figure may be an overestimate, in that I have counted both probable and possible sites, and not all were necessarily 
occupied at the same time. On the other hand, some under-estimation is likely, in that evidence for occupation in some 
periods may not have been preserved or recovered at individual sites, I have treated all possible occupations as representing 
single family farms, regardless of actual site size, and most significantly, it is likely that very little of the North-west Keos 
Survey area actually fell within the territory of Ioulis (and that segment contains very few sites), whereas it is likely that the 
territory of Koressos extended to the south of the south-west boundary of the survey region (see intra). 
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dispersed residence argues for stable and fairly cohesive clusters of fields under the same ownership36. This is not 
belied by the documentary evidence for extensive rental of agricultural land in Karthaia in the earlier Hellenistic 
period 37, since the very mobility in tenancies may imply that in many cases, these fields were supplementary to an 
individual's main holdings, perhaps adjusting the area cultivated to changes in subsistence needs and labour 
availability, during the course of the domestic cycle. This difference of emphasis is particularly important 
archaeologically, in that it indicates that site numbers and site locations should be a fairly reliable indicator of the 
overall pattern of agricultural exploitation across the region, rather than representing only the behaviour of a 
minority of those who derived their livelihood from the land38. 

While recognising that the distinction is difficult, the above calculations presume that the rural sites were 
occupied by families who also maintained residences within the astu of the polis39. Some support for this comes, I 
feel, from the actual distribution of the rural sites, which are relatively infrequent in the regions immediately 
surrounding Koressos and Ioulis, the areas most likely to have been farmed directly from each astu (fig. 17). This 
implies that residence on the land was not simply a symbolic indication of ownership, but related more directly to 
considerations of travel time and economic efficiency. More decisively, if we were to consider such sites the 
exclusive residence of a rural population, distinct from and additional to the population which has been estimated as 
resident within the astu of the polis40, we are likely to be above the agricultural carrying capacity of the territory of 
the polis. 

THE EXTENT OF THE TERRITORY OF THE CITY OF KORESSOS 
Addressing the relationship between the polis centre and the sites in its rural hinterland presumes that we 

can at least approximately define the boundaries of the polis of Koressos. Recent discussions have estimated 
boundaries for all four poleis approximately through the use of Thiessen polygons41. In the south of the island, this 
is aided by the clear topographic definition of major drainage basins. The boundary between Koressos and Poiessa 
has been estimated as running along the Xyla ravine - the southern boundary of the North-west Keos Survey area42. 
This, however, is significantly to the north of the boundary predicted by Thiessen polygons, or calculations of 
walking-times from the two polis centres (fig. 18A); a drainage further south may well have marked the divide, and 
therefore the territory of Koressos may have extended somewhat to the south of the region for which survey data 
has yet been published in full43. 

With respect to Ioulis, visible from Koressos, the boundary between the poleis remains very unclear, 
though it has been presumed that at least some of the area surveyed in north-west Keos originally lay within the 
territory of ancient Ioulis44. This relies principally on the assumption that the Bay of Otzias was the harbour of 
Ioulis45. There is, however, no evidence of substantial settlement in the immediate vicinity of Otzias until the Late 
Roman period. The underwater ancient mole now documented in detail46, might represent part of a substantial port 
facility, but likewise might have been simply a loading point for miltos (or iron) from the nearby mines at 
Kalamos47. No archaeological or documentary evidence clearly supports the identification of Otzias as the port of 
Ioulis. The miltos mines themselves may also suggest that the territory of Koressos extended to the east over most 
of the area explored by the North-west Keos Survey: the export of miltos by Koressos was restricted by a well-
known Athenian decree48, and the ancient mines at Kalamos are the only miltos source noted by survey in north
west Keos. Nor have any obvious sources of iron ore been noted to date in the area immediately south of Xyla 

36. See the conditions under which dispersed residence developed in post-Independence Keos (Whitelaw 1991, 416-9, 428-39, 
452-4). 

37. Osborne 1991. 
38. In arguing that the rural sites never represent more than a small fraction of the farming population of the polis, Landscape

Archaeology, 347, n. 2, conclude that the actual location of sites can tell us very little about how the majority of the 
landscape was utilised. 

39. This is not crucial to the other interpretations which follow, though obviously, an estimated rural population of 400 out of a 
total of 1000 for the polis, represents a greater proportion (40%) than 400 out of a combined urban and rural population of 
1400(28.5%). 

40. Whitelaw - Davis 1991,279-80. 
41. J. Cherry - J. Davis, The Keos project: a proposal, Keller and Rupp 1983, fig. 1; Landscape Archaeology, 235-6; Mendoni 

1994, fig. 1. 
42. Landscape Archaeology, 236. 
43. See Georgiou - Faraklas 1983 for preliminary documentation of their research in this area. 
44. Landscape Archaeology, 16, 236, 333; Mendoni 1994, 154. 
45. Merker 1968; Landscape Archaeology, 236, 301, 335. 
46. Η. Σπονδύλης, Ένα βυθισμένο αρχαίο λιμενικό έργο στον Οτζιά Κέας, in this volume. 
47. Cherry - Davis - Mantzourani - Rostoker - Dvorak 1991, 300-303; sites 69-70. 
48. Merker 1968; Cherry, Davis, Mantzourani, Rostoker and Dvorak 1991,299-300. 
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which might represent the south-east extension of the polis' territory. A similar point is made by calculations of 
walking time from each of the two Classical cities. For most of the island, given the hilly terrain, boundaries 
suggested by the line of equal walking time from each pair of centres actually correspond very well with divisions 
estimated by Thiessen polygons (fig. 18A). However, because of the lower-lying land in the north-west, particularly 
near Koressos, Vourkari and Otzias, calculations of walking time from Koressos and Ioulis diverge significantly 
from the geographical mid-point, and suggest that nearly all of the North-west Keos Survey area may have been 
within the territory of Koressos (fig. 18B). Overall, we are unlikely to be far wrong if we consider the overall area 
of the survey as broadly corresponding to the territory of Koressos, perhaps losing part of the south-east corner, 
but adding an equivalent area to the south of the Xyla ravine. It seems, then, appropriate to discuss the survey 
results as effectively representing the chora of Koressos. 

THE SPATIAL ORGANISATION OF NORTH-WEST KEOS IN ANTIQUITY 
Having argued that the rural sites are essentially agricultural establishments ranging from single farmsteads 

to small clusters of such farms, we can finally turn to the distribution of the sites across the region, and the 
interpretation of differences in those spatial patterns through time. 

Even during the period of maximum site numbers, sites are not uniformly distributed across the survey 
area (fig. 17). The location of sites at all elevations in the study area argues against any simple effect of altitude on 
site location. On the other hand, there is a clear relationship between site location and slope angle. In figures 17 and 
19-23, areas of low slope (less than 15°) are shaded, which sites tend to cluster on. The key distinctions are between 
slopes less than about 10° which could have been cultivated without terracing, slopes between about 10° and 15° 
which might have been cultivated without terraces, but which would probably have been subject to severe soil 
erosion, and slopes steeper than about 15°, which could not have been cultivated without agricultural terraces49. 
Sites of different date are plotted in figures 19-23, but overall, several observations are warranted. 

First, sites of all periods appear to have been preferentially located with respect to the most easily 
cultivated, low slope and deeper valley bottom soils, further supporting the general agricultural interpretation of the 
rural sites. Within the survey area overall, some 780 ha. (42%) have slopes lower than 15°, while within the 
catchments of the sites (figs. 19-23), 420 ha. (79%) are lower than 15°. 

Second, very few sites are located in or directly adjacent to the expanse of valley bottom land immediately 
to the south-east of Koressos. This may potentially reflect later alluviation obscuring earlier sites50, but I would 
note that the same pattern is seen in the recent period, where fields in the valley were generally cultivated directly 
from Livadi/Koressos, not from rural farms51. It is likely to be there that we should locate the fields cultivated by 
the residents of ancient Koressos who did not also maintain rural seasonal farms. 

Third, even though sites are located to take advantage of low-slope landscape, the territory of the polis 
would have had to have been very extensively terraced from the Archaic period, to support the occupants of the 
rural farms, let alone the remaining population of the astu of Koressos. During the Classical period, for which a 
population for the polis of around 1000 individuals has been suggested52, only about one-half could have been 
supported by the land within the study area comprising slopes of less than 10° (498 ha.). 

In figures 19 to 23, I have mapped the site distribution by period, distinguishing probable and possible 
sites53. Around each site, I have defined a notional catchment circle with an area of 50 plethra for each family which 

49. For clarity, only the 15° boundary is drawn in figures 17 and 19-23. All slope angles were calculated using a GIS created using 
ARC-INFO. Land areas within the survey region falling within slope categories are: 0°-5°: 306 ha.; 5°-10°: 192 ha.; 10°-15°: 
279 ha.; greater than 15°: 1071 ha. 

50. Landscape Archaeology, 221-2, suggests that alluviation is unlikely to have been severe enough to have obscured valley 
bottom sites. The two sites identified in valley bottom locations (sites 33 and 44), however, are both small scatters at the 
ends of relatively small drainages, and the material on the valley floor may have washed down from the adjacent slopes 
(Landscape Archaeology, 98, 104). Significant alluviation has, undoubtedly, taken place within the much larger Livadi valley, 
and is documented by the abundant small and well-rolled sherds noted in fields in the valley (cf. Landscape Archaeology,^). 
It is possible, therefore, that small sites might have been obscured by later alluvium in that valley, though I suggest that this is 
unlikely: there is a marked preference in all historical periods for situating sites adjacent to, but not in valley-bottom 
locations, as has also been the case in the recent past, which has the advantage of saving the deeper soils for cultivation. 

51. Whitelaw 1991,438. 
52. Whitelaw - Davis 1991,280. 
53. Sites both within and immediately outside the area of the North-west Keos Survey reported by Georgiou - Faraklas (1985; 

1993) are included where the description suggests that the material identified at the location may be sufficient in quantity and 
distribution to satisfy the criteria for interpretation as a site used consistently in the North-west Keos Survey. Obviously, 
details of date and size for these sites remain uncertain until full publication, and here these are all indicated as possible sites 
of small size. The areas beyond the boundaries of the North-west Keos Survey have not been surveyed as intensively as in 
the latter, and the site record is therefore unlikely to be as complete. Equally, it is apparent that there are significant 
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I estimate for that site in that period. This does not presuppose that precisely this area was farmed from each site, 
and takes no account of the actual degree of suitability of the land for cultivation, but does give an idea of the 
minimum area which is likely to have been cultivated by the occupants of a site, which is likely to have been 
concentrated in its vicinity54. This is a minimum because while the ancient epigraphic sources support the figure of 
ca. 40-60 plethra or ca. 4.5 hectares per family holding55, this figure does not make allowance for non-cultivated 
areas - tracks, rock outcrops, animal pens, etc. In the recent land use data for north-west Keos, an average of ca. 
7i.4 ha. per family farm would be more accurate56. Sites possibly occupied in a period are all treated as single family 
farms due to the scarcity of identified material, regardless of actual site size. For the Archaic, Classical, and 
Hellenistic periods, I have also indicated the area around Koressos which would have been required to support the 
remaining population of the astu, once the segment of the population here argued to have maintained rural seasonal 
residences, is subtracted. For the Early and Late Roman period, only limited occupation has been documented 
archaeologically at Koressos, and the cultivation catchment mapped in figures 22 and 23 is appropriate for several 
families. 

The first coherent pattern of settlement in the region is during the Archaic period, when sites are found 
throughout the study area, but concentrate most densely in the immediate hinterland of Koressos (fig. 19). The 
density of occupation in the immediate vicinity of Koressos, compared with the lower density of occupation away 
from the astu, may be suggestive of the establishment of Koressos as an independent polity within the Archaic 
period57. Whether this localisation away from loulis represents the colonisation or imposition of the new state at 
the fringe of an existing polity at loulis will only become clearer when the history of that polis has been clarified 
through more intensive fieldwork at the city site, and in its chora. 

In the Classical period (fig. 20), the population of the polis centre expands considerably, though rural 
settlement in the immediate vicinity of the astu remains stable, probably indicating the earlier effective filling of the 
landscape most directly accessible from the centre - the absence of any in-filling of sites in the Livadi valley 
supports the suggestion that this area of deep soils had previously been farmed by individuals resident at Koressos 
itself. Rural settlement expands considerably in the central part of the survey zone, in the area of the Vourkari -
Otzias valley, and the rolling slopes to the north and south. If the territory of Koressos is estimated in terms of 
walking time from Koressos and loulis, this should represent the progressive filling of the more distant part of the 
territory of Koressos. That there is some validity to the suggested catchments around both the rural sites and 

differences in the chronological attributions, and overall site representation by period, between the surveys undertaken by 
Georgiou and Faraklas, and those undertaken as the North-west Keos Survey, and the surveys in the south of the island 
undertaken by Lina Mendoni, which document consistent patterns of settlement (Mendoni 1994). This discrepancy can only 
be clarified when all research is fully documented. 

54. Rather than notional catchments, as illustrated in figures 19-23, it would be most desirable to document the areas actually 
exploited through the distribution of off-site surface material. The general counts of off-site sherds made during fieldwalking 
refer to undated material (Landscape Archaeology, 25-7). There is a slight tendency for fields adjacent to sites to have higher 
off-site densities of material, perhaps corresponding to the 'haloes' reported around sites in Boeotia (J. Bintliff - A. 
Snodgrass, The Cambridge/Bradford Boeotia Expedition: the first four years, JFA 12, 1985, 131; J. Bintliff - A. Snodgrass, 
Off-site pottery distributions: a regional and interregional perspective, Current Anthropology 29, 1988, 508; A. Snodgrass, 
An archaeology of Greece. The present state and future scope of a discipline, Oxford 1987, 113). Unfortunately, the off-site 
records for the North-west Keos Survey are not spatially precise enough to delimit such zones in a way which could relate 
them directly to cultivation areas, nor are the majority of sherds dated - late Archaic to early Hellenistic black glazed and 
Late Roman/Byzantine combed/ridged sherds were the only diagnostic types systematically recorded in the field in off-site 
counts (Landscape Archaeology, 49-50). Given the wide date brackets, these are of only limited help in dating the use of 
specific parts of the region (fig. 17). It should be noted that of the ca. 70 off-site sherds of black glaze identified, half are from 
fields which also had sites, and may be derived from those sites, rather than documenting off-site activities. Direct dating of 
agricultural landscapes through surface survey is beginning to become feasible through more intensive collection of off-site 
data, which should allow the testing of such land use models (S. Alcock - J. Cherry - J. Davis, Intensive survey, agricultural 
practice and the Classical landscape of Greece, Classical Greece: ancient histories and modern archaeologies, I. Morris (ed.), 
Cambridge 1994, 164-5). 

55. V. Andreyev, Some aspects of agrarian conditions in Attica in the fifth to third centuries B.C., Eirene 12, 1974, 5-46; F. 
Salviat - C. Vatin, Le cadastre de Larissa, BCH98, 1974, 257-9; Α. Burford Cooper, The family farm in Greece, C/73, 1977
78, 162-75; T. Boyd - M. Jameson, Urban and rural land division in ancient Greece, Hesperia 50, 1981, 329-37; M. Jameson, 
Agricultural labour in ancient Greece, Agriculture in ancient Greece, Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae 42, B. Wells 
(ed.), Stockholm 1992, 135-46. 

56. Whitelaw 1991,437-8. 
57. Landscape Archaeology, 344; J. Cherry - J. Davis, Northern Keos in context, in this volume. 
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Koressos itself, seems indicated by the clear packing of the low-slope land in the Vourkari - Otzias valley, 
immediately beyond the edge of the catchment estimated for the astu.58. 

In estimating that only a small proportion of the population of the polis maintained rural farms in the 
Classical period, Cherry, Davis and Mantzourani propose that two different agricultural strategies were pursued in 
north-west Keos simultaneously - an intensive strategy by those living on rural farms, and a more extensive 
strategy by those who commuted to fields from the astu.59. The small holdings of those resident on the land would 
have been interspersed with fields farmed by the majority of the citizens resident in the astu; of necessity, the latter 
were spread throughout the entire chora of the polis, given the size of the urban-based population which needed to 
be supported. It is argued that commuting such distances was not a problem, since the territory of the polis was so 
small60. But this is belied by the existence of the rural farms - clearly distance was perceived to be a concern by 
some farmers, at least beyond 2 km. from the astu; such concerns over comparably short distances were a key 
factor underlying the dispersal of rural residence during the past century61. The suggestion that larger sites represent 
up to several farmsteads presents a significantly different reconstruction of the Classical agricultural landscape. In 
figure 20, the area of the territory of Koressos furthest from the astu, can be seen to be relatively densely packed, 
particularly in the valleys and low-slope hillsides. Such holdings may well have been worked relatively intensively, 
as may be implied by Aeschylides' account of small-scale grazing on Keos in the third century B.C.62. The occupants 
of the astu who did not also maintain rural farms would have cultivated the territory immediately accessible from 
the city, in the Livadi valley, and between the holdings of the farms established early in the hills south-west of the 
astu. There is no reason to suspect that they did not also farm those fields intensively. This reconstruction takes 
greater account of differences in the size of sites across the study region, their pattern of location in relation to the 
landscape and to the centre, the perceptions of distance and pattern of land-holding indicated by the existence of 
dispersed farms, and does not need to assume significantly different agricultural strategies on the part of different 
cultivators within the same small community. 

South, toward loulis, there is relatively little evidence for rural occupation. This might represent a buffer 
zone between Koressos and loulis, or document a halo of fields cultivated directly by residents of loulis, without 
any need for residential farms, comparable to the area of low rural site density in the Livadi valley south-east of 
Koressos63. Alternatively, or perhaps complementarily, it is also worth noting that this is an area of relatively steep 
slopes, which is likely to have been less attractive, at least for initial colonisation. Relative to other parts of the 
study area, the small number of black glaze sherds noted in off-site counts for this area suggests that the low density 
of sites was paralleled by an overall low level of rural activity in this area (fig. 17). 

In the Hellenistic period (fig. 21), there is a thinning of settlement all over, particularly acute in the later 
Hellenistic phase (fig. IE), shifting away from the western third of the territory, in the period after the demise of 
Koressos as an independent political entity. The site distribution map is clearly a palimpsest which masks significant 
settlement pattern changes, in a period of rapid political and social change64. It is now becoming clear that 
comparably dramatic changes took place within the territories of Poiessa and Karthaia in terms of the decline in site 
numbers, accompanied by significant territorial abandonment in the case of Poiessa - a polis which also disappeared 
as an independent political entity in this period65. Cherry and Davis have linked the demise of Koressos directly to 
the Ptolemaic occupation of the site in the third century, and along with Alcock, suggest that the massive 
contraction in the number of sites may represent a major re-organisation of patterns of land-holding and land use in 
the later Hellenistic and Early Roman periods, particularly resulting from the establishment of large elite estates66. 

The partial abandonment of the territory of Koressos, with occupation preferentially surviving in the area 
north of loulis, is most easily linked to the argument that the bay of Otzias was the harbour for loulis67, and the 
development of settlement in its vicinity can be seen as an expansion of Iouletian interests in this area, with the 
decline of Koressos. An alternative factor may be that it is this same area which saw the most intense development 

58. It is worth noting that the rural towers located closest to Koressos are situated just at the border of the zone estimated as 
farmed directly from the astu of Koressos, perhaps suggesting that this was perceived as the boundary between the town and 
the countryside, as well as the limit for daily commuting. 

59. Landscape Archaeology, 465. 
60. Landscape Archaeology, 345, 347, n. 2. 
61. Whitelaw 1991,428-32,434-9,453-4. 
62. Aelian, De Natura Animalium, XVI.32; Landscape Archaeology, 345,464. 
63. A similar low density can be seen in the distribution of recent farms in this area, when the entire landscape was terraced, but 

farmed directly from Chora/Ioulis (Whitelaw 1991, fig. 21.21). 
64. Reger 1994a; Landscape Archaeology, 476; Alcock 1993,49-92. 
65. Mendoni 1994. 
66. Cherry and Davis 1991; Alcock 1993, 33-92, 102-18; Landscape Archaeology, 343, 346,469. 
67. Landscape Archaeology, 333, 341; Alcock 1993, 102. Note, however, that the sites around Otzias only develop in the Late 

Roman period, and Strabo (10. 5. 6) suggests that the port of loulis was located at the site of the former polis of Koressos. 
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of rural farming establishments in the preceding Classical and Early Hellenistic periods (figs. 20-21). Dispersed 
farmsteads suggest a pattern of concentrated land-holdings - which would have been less important for those living 
at the astu and farming fields immediately adjacent to Koressos. The preferential survival of rural establishments to 
the north of Ioulis may therefore reflect the greater coherence of land-holdings in that area, as well as the prior 
existence of farm buildings and facilities, as well as the attraction of deeper soils relatively accessible from the new 
focus of social and political life at Ioulis. 

Very few sites have evidence for Early Roman occupation (fig. 22), and as in Late Hellenistic times, these 
are concentrated in the centre of the survey zone, between Ioulis and its supposed port at Otzias, and particularly in 
the Vourkari-Otzias valley. While a comparable number of sites have evidence for occupation in the Late 
Hellenistic and Early Roman periods, only four sites have evidence for both, indicating continuing settlement 
disruption and instability. 

Considerable settlement development is seen in the Late Roman period (fig. 23), with the expansion in the 
size of the sites located around Otzias, and extensive in-filling of small farmstead sites throughout the area between 
Ioulis, Otzias and Vourkari. While slight evidence of Late Roman activity was found at Koressos68, the whole 
western part of the survey area - the core of the former polis of Koressos - including the Livadi valley, remains 
effectively unoccupied. 

EXPLAINING TRANSFORMATIONS IN SETTLEMENT PATTERN IN NORTH-WEST KEOS 
As noted earlier (fig. 5), it is the transition from the Classical through to the Early Roman period which 

sees the most dramatic re-organisation of the Keian rural landscape, as Cherry and Davis have emphasised, in the 
context of the Ptolemaic occupation of Koressos, and the later synoecism of Koressos with Ioulis69. On the other 
hand, the details of the settlement pattern changes, particularly the severe contraction of site numbers, have been 
explained by Cherry, Davis and Mantzourani, and Alcock in terms of Aegean-wide political and social trends, 
specifically changes in land-holding patterns and the distribution of wealth in the Hellenistic and Early Roman 
periods70. These two arguments may be, but are not necessarily, compatible. In fact, there are three social, political 
and spatial scales at which we might expect to explain the settlement pattern changes documented in north-west 
Keos, though there are also obvious links and feedbacks between each level: transformations within the polis of 
Koressos itself; the relationships between the different poleis within the island; and broader social, economic and 
political changes within the wider Aegean world. Patterning in the archaeological data itself may help us to focus on 
the most relevant scale for explaining the settlement pattern changes, particularly when evaluated against the 
longer-term opportunities and constraints of the local environment, and the archaeological evidence for its actual 
exploitation, even if a full explanation might still elude us. 

In a Koressos-specific explanation, the process of abandonment of the polis centre and its hinterland could 
be linked to the Ptolemaic occupation of Koressos as a military base. The demographic collapse of the polis may 
have resulted from the strains put on it by outside labour and taxation demands, the support of a Ptolemaic 
garrison, and potentially the drafting of troops into the Ptolemaic forces71. This might be a significant element in 
the disruption and decline of the polis centre, but it is not obvious that this would account for the wholesale 
abandonment of its territory, particularly the better watered and deeper soils of the valley south-east of Koressos. 
Wholesale abandonment might have been prompted by environmental degradation, if the labour and subsistence 
demands specific to the Ptolemaic occupation resulted in less intensive agricultural investment, particularly in the 
maintenance of the extensive system of terrace walls required for the cultivation of steep slopes in north-west 
Keos72. Under a situation of cultivation and particularly grazing, without continual maintenance, terraces will 
collapse rapidly73, with catastrophic implications for slope instability and soil loss74. This problem might have been 

68. Whitelaw - Davis 1991,276, 278; Ph. Stavropoullos, Ανασκαφή Κέας, ΠΑΕ, 1955, 265-6. 
69. Cherry - Davis 1991. 
70. Landscape Archaeology, 338-46,462-76; Alcock 1993, 102-18, 145-57. 
71. Cherry - Davis 1991, 26-7; Landscape Archaeology , 340, 469-70; Reger 1994b, 268, 272; D. Geagan, Inscriptions from 

Nemea, Hesperia 37, 1968, 381-5; R. Bagnali, The administration of the Ptolemaic possessions outside Egypt, Leiden 1976, 
227-9,241-2. For the potential economic impact of troops in a region, see Reger 1994b, 26-9, 116-8, 181-8. 

72. The effects of changing labour availability on land use can be seen in the conversion of vineyards to cereal fields, and more 
recently to tree crops, in the face of declining labour throughout this century in north-west Keos (Whitelaw 1991, 444-6). 
The abandonment of fields has also particularly affected terraced hillslopes, while valley-bottom fields have preferentially 
been retained in use (Whitelaw 1991,435-6,439). 

73. Whitelaw 1991, 408-10; H. Forbes - H. Koster, Fire, axe and plow: human influences on local plant communities in the 
southern Argolid, Regional variation in modem Greece and Cyprus, Annals of the New York Academy of Science 268, M. 
Dimmen - E. Friedl (eds), New York 1976, 109-26. 

74. K. Pope - T. van Andel, Late Quaternary alluviation and soil formation in the southern Argolid: its history, causes and 
archaeological implications, JArchSc 11, 1984, 297; T. van Andel - C. Runnels, Beyond the Acropolis: a rural Greek past, 
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particularly acute in the area immediately surrounding the astu of Koressos, given that this region appears to have 
been fairly densely occupied and exploited from the Archaic to the Early Hellenistic periods (figs 19-21), but has 
proportionally less low-slope land than much of the rest of the territory of the polis, which remained preferentially 
in use in the later Hellenistic and Roman periods (figs IE, 22-23). That substantial erosion has taken place seems 
documented by the abundant small and well-rolled sherds in fields in the Livadi valley; such soil loss might have 
contributed significantly to the progressive abandonment of the chord of Koressos. In addition, alluviation in the 
valley may have led to the build-up of sediment at the mouth of the perennial river and the creation of potentially 
malarial back-swamps, as seem to be illustrated by Tournefort in the early eighteenth century75, further decreasing 
the suitability of this part of the region for settlement and exploitation. 

A Koressos-specific explanation, however, does not account for the parallel pattern of abandonment of the 
astu and much of the chora of Poiessa, also during the later Hellenistic period76. The whole island appears to have 
been to some degree involved with the Ptolemaic campaigns in the Aegean, but the epigraphic sources give us little 
information about Poiessa's specific role. Koressos might be expected to have been most affected, since the main 
base appears to have been there, but this then takes no account of the seemingly comparable transformations at 
Poiessa77. Taking into account the evidence from Poiessa, we either need to look for an independent island-wide 
explanation for linked settlement pattern changes at both Koressos and Poiessa, or explain the abandonment of 
Poiessa and much of its hinterland as a political consequence of, or parallel development to, the decline of Koressos 
under Ptolemaic domination, and its eventual synoecism with Ioulis78. The latter is also not entirely satisfactory, as 
it fails to account for the selective abandonment of much of the territory of Poiessa, though land degradation can be 
anticipated as a consequence and reinforcement of that abandonment. 

An Aegean-wide framework has appeal, in that significant settlement pattern changes have been revealed 
by surface surveys in much of the Aegean throughout the later Hellenistic and Early Roman periods, though it is 
also worth bearing in mind the differences in such changes in different areas79, potentially masked by any single 
model - it is essential that the implications of such a general model be assessed in detail in the context of each 
regional study, as these are published in full80. It is not clear, however, how these broader trends manifested 
themselves on Keos, or are linked to the specific Keian historical phenomenon of the abandonment of the two 
poleis of Koressos and Poiessa. 

A particular attraction of Alcock's arguments for social and economic transformations in the Aegean 
during the later Hellenistic and Roman periods, is a set of explicit archaeologically recognisable predictions, 
including a drastic decline in site numbers, an increase in nucleation, and the development of large elite rural 

Stanford 1987, 147-52; H. Brückner, Changes in the Mediterranean ecosystem during antiquity. A geomorphological 
approach as seen in two examples, Man's role in the shaping of the eastern Mediterranean landscape, S. Bottema - G. Entjes-
Nieborg - W. van Zeist (eds), Rotterdam 1990, 132-3. 

75. J. Pitton de Tournefort, Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du Roi, Amsterdam 1718, 129. For similar conditions, 
as an impediment to settlement at Livadi during the last century, see A. Miliarakis, Υπομνήματα περιγραφικά των 
Κυκλάδων νήσων κατά μέρος. Άνδρος, Κέος, Athens 1880, 209. 

76. Mendoni 1994, 150. 
77. Landscape Archaeology, 241 and G. Reger (The economic and political background to the disappearance of Koresia and 

Poiessa on Keos, in this volume), date the synoecism between Poiessa and Karthaia (ca. 235-220 B.C.) prior to the 
unification of Koressos with Ioulis, probably early in the second century B.C. No archaeological material of Late Hellenistic 
date has been recovered from the astu of Koressos (Whitelaw - Davis 1991, 266), suggesting abandonment soon after 200 
B.C. Mendoni (1994, 151) dates the former synoecism after the middle of the second century B.C., and that of Koressos with 
Ioulis, before the end of the second century B.C. (1994, 151, n. 38). 

78. Landscape Archaeology, 241, raise the possibility that Poiessa's involvement with the Macedonians might have been as 
debilitating as the Ptolemaic occupation of Koressos. Reger (1994a; in this volume) argues that synoecism between poleis in 
the islands, like the creation of federations, was a consequence of the power vacuum in the Cyclades in the later Hellenistic 
period. This would situate the historical developments on Keos within a Cycladic and wider Aegean political context, 
whether or not the Ptolemaic occupation was causal in the decline of Koressos. 

79. Alcock 1993, 37-49. 
80. To date, the surveys of North-west Keos, of the deme of Atene in Attica (Lohmann 1993), and of the Karystos region of 

southern Euboea (D. Keller, Archaeological survey in southern Euboea, Greece: a reconstruction of human activity from 
Neolithic times through the Byzantine period, Ph.D. Dissertation, Indiana University, 1985) are the only intensive surveys 
which have been documented to the degree necessary to allow assessment of the general model put forward by Alcock. Of 
these, only the survey of Karystos provides clear support. Preliminary reports from other intensive surveys are, however, 
suggestive (Mee et al. 1991; J. Bintliff, The Roman countryside in central Greece: observations and theories from the 
Boeotia survey, in Barker - Lloyd 1991, 126; J. Lloyd, Farming the highlands: Samnium and Arcadia in the Hellenistic and 
Early Roman periods, in, Barker - Lloyd 1991, 190; M. Petropoulos - A. Rizakis, Settlement patterns and landscape in the 
coastal area of Patras. Preliminary report, JRA 7, 1994, 183-207). 



239 Colonisation and competition in the polis of Koressos 

estates81. The question is whether these patterns can be documented in the archaeological record from north-west 
Keos. While there is undoubtedly a severe decline in the number of rural sites, it need not follow that this is a 
consequence of the formation of larger agricultural estates82. 

First, there is broad continuity through time in the size (fig. 24) and the nature of the surface assemblage 
(fig. 14) of the majority of rural sites. This points to the majority of rural sites in antiquity being small agricultural 
establishments, in most cases probably family farms or small clusters of farmsteads. A small number of sites up to a 
hectare in size are found in all periods, but document no significant difference in the nature of rural occupation 
during antiquity. 

The suggestion that family farms declined and larger, wealthier estates were established during the later 
Hellenistic and early Roman periods has been argued on the appearance of substantial rural structures - villas during 
the Roman period - which could have served as the core for such estates83. In north-west Keos, all but one of the 
examples adduced to support this trend are probable or possible tower sites84, probably erected between the late 
Archaic and the earlier Hellenistic periods85. Significantly, one of the sites has no evidence for later Hellenistic or 
Early Roman occupation, and only one site lacks clear evidence for occupation before Hellenistic times; other 
probable and possible tower sites fail to continue past the Classical or early Hellenistic period. These sites appear to 
document significant differentiation in wealth among rural sites well before the later Hellenistic period; it cannot be 
clearly argued that earlier tower structures testify to continued or enhanced elite status in subsequent periods. No 
Roman villas have yet been identified in the intensive surveys in north-west or in southern Keos86. 

Site spacing (fig. 25) can provide an indication of the scale of the agricultural establishments less dependent 
on the vagaries of archaeological preservation - small, closely spaced sites compatible with 50 plethra family farms 
are present throughout antiquity, though there is a trend toward increasing spacing, from the Hellenistic period. 
However, this does not really support the idea of the development of large estates in north-west Keos. That 
argument is based principally on the decrease in site numbers, but as we have seen, this was paralleled and 
exacerbated by the abandonment of much of the former territory of Koressos, rather than the emergence of large 
estates well-spaced throughout the study area. The spacing between sites increased only moderately, implying at 
most relatively small increases in the land held by each productive unit87. In conjunction with the stability in site 
size, there seems no clear evidence for the development of large estates in north-west Keos. This could only be 
justified by the assumption of large-scale ownership or leasing of non-contiguous fields, and/or the development of 
fairly large-scale grazing in the territory around the former polis of Koressos88, neither of which can be supported 
by the archaeological evidence, or through the existing documentary sources for Keos89. 

Finally, a comparison of site size and distance from the relevant poleis centres indicates the development 
of some form of spatial structure from the Hellenistic period, (fig. 26). Rather than relating to a settlement 
hierarchy, this seems attributable to the development of a series of larger sites in the vicinity of Otzias, possibly 
linked to its emergence as a port facility or subsidiary hamlet, after the demise of Koressos90. Except for the 
clustering of larger sites near Otzias in the Late Roman period, there is as yet no clear evidence for changes in the 
character of rural sites during the periods under consideration. 

81. Alcock 1993, 58-72, 96-105. 
82. Settlement nucleation cannot be monitored effectively, as this is the period when Koressos appears to have been abandoned. 

Evidence for any corresponding expansion in the urban population of Ioulis is unlikely to be preserved beneath modern 
Chora/Ioulis. 

83. Alcock 1993, 63-71; it should be noted, however, that Greece contrasts significantly with other areas of the Roman 
Mediterranean, in that relatively few villas have as yet been identified. 

84. Alcock 1993, Table 5. 
85. Landscape Archaeology, 291; L.G. Mendoni, Οι πύργοι της Κέας: Προσθήκες και επισημάνσεις, in this volume. The 

remaining site (26) lacks significant architectural remains - the column base was re-used as part of the Christian fittings of a 
recent chapel, and could easily have been brought from nearby Ioulis, as is likely to have been the case with columns at an 
adjacent site, also with Christian ecclesiastical associations (27). 

86. Landscape Archaeology, 344; Mendoni 1994, 155. 
87. Median site spacing between sites and their two nearest neighbours, by period: Archaic: 425 m.; Classical: 350 m.; 

Hellenistic: 475 m.; Early Roman: 660 m.; Late Roman: 440 m. 
88. Landscape Archaeology, 342-6,462-71. 
89. Such an argument has received some archaeological support in the case of settlement pattern changes documented on 

Methana. There, the location of substantial later Roman sites in the mountains has been taken to suggest involvement in 
pastoralism, while the presence of olive processing facilities, above the (modern) altitudinal range for olive growing, has 
been used to suggest a connection with separate dispersed land-holdings at lower altitudes (Mee et al. 1991, 225-30). 

90. Note, however, Strabo's comment that the port of Ioulis was located at the site of the former polis of Koressos (X.5.6). 
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CONCLUSIONS 
In the previous paragraphs, I have tried to assess several different arguments recently put forward to 

account for the significant changes in settlement patterns documented in north-west Keos. None can be considered 
wholly convincing, and the nature of the patterning in the archaeological data, particularly in comparison with 
patterns beginning to be documented in other parts of the island, helps to suggest the spatial, social and political 
scales at which explanation must, in the future, be sought. Overall, while such an explanation may draw on some 
elements of the Aegean-wide and po/is-specific contexts, we seem first and foremost required to look at the island-
wide level of social and political events, though these are relatively poorly documented through contemporary 
written sources91. Further clarification of the relative importance of local as opposed to wider-scale factors will 
emerge when the archaeological data from north-west Keos can be compared comprehensively with data from the 
other poleis of the island, to assess in detail the patterns of similarity and difference in the settlement trajectories of 
the four poleis91, and with neighbouring areas, as some have already begun to do93. 

Drawing on this discussion, I would suggest that we need further clarification of a number of issues: 
1. To what degree are the settlement pattern changes documented in north-west Keos paralleled in other 

parts of the island? Mendoni's research in the regions of Poiessa and Karthaia points to comparable numeric shifts 
in settlement, though further detailed comparisons will need to be made in terms of the character of the sites, and 
their spatial relationships across the landscape and with their respective centres. In particular, information is needed 
about rural settlement patterns in the territory of Ioulis, which would have been involved most directly with the 
changing fortunes of the polis of Koressos. 

2. To what degree are the political, social and demographic changes documented for Koressos paralleled at 
Poiessa, and can the two processes be linked, either directly within the island as inter-po/e/s rivalry, more broadly as 
a pattern seen within the islands in the power vacuum left after Ptolemaic and Macedonian withdrawal, or only 
more generally in the context of later Hellenistic depopulation, consolidation, and reorganisation? 

3. To what degree does the effective abandonment of much of the territory of Koressos, and of Poiessa, 
relate to re-structured economic patterns of land use following depopulation and re-focusing of the rural settlement 
patterns on only Ioulis and Karthaia, to hypothesised re-structuring of patterns of land-holding, or as cause or 
consequence of landscape degradation? 

4. In attempting to assess the relative contribution of broader Aegean-wide trends to the settlement pattern 
changes seen in Keos, we will need to document the degree to which similar or different patterns are seen in 
neighbouring islands, as they, more than mainland areas, share a common history with Keos during the Hellenistic 
period94. 

5. Given the ancient evidence for different conceptions of land use among the four poleis of Keos95, and 
evidence for the development of distinct local patterns of land-holding in the recent past96, to what extent should we 
expect global Aegean-wide social and political trends97 to affect patterns of settlement and land use in the same way 
in different regions within Greece, or even within the island? 

Another focus of this paper has been methodological, in trying to make more use of the evidence 
documented in surface survey, toward the reconstruction of past settlement and land use patterns, and our 
understanding of changes through time. Survey, as a form of archaeological investigation, is clearly here to stay, and 
its contribution is becoming clearer as more surveys are documented in full; it is important that we make the most 
of the data we collect, and constantly strive to improve our data collection, and interpretive methodologies. I have 
tried to illustrate the potential value of several perspectives on such data, while at the same time giving attention to 
the reliability of such interpretations, on the basis of the data currently available98. It is apparent that if we wish to 
pursue such lines of argument, both larger and better spatially-controlled samples will be necessary in the future. 

Finally, trying to tease additional information from the survey record recognises two archaeological 
realities. First, the recovery rate for epigraphic data from antiquity has been facing decreasing marginal returns 
throughout this century, though the contributions from the re-interpretation of such material obviously continue 
unabated. In terms of the balanced integration of epigraphical and archaeological data, the latter is the area where 

91. Landscape Archaeology, 239-42. 
92. e.g. Mendoni 1994; in this volume. 
93. J. Cherry - J. Davis, Northern Keos in context, in this volume; Alcock 1993; R. Osborne, Classical landscape with figures. 

The ancient Greek city and its countryside, London 1987. 
94. Reger 1994a; Reger 1994b, 15-82. 
95. Osborne 1991. 
96. Whitelaw 1991,429,454. 
97. Alcock 1993,57-8, 79, 145-64, Reger 1994b, 273,275. 
98. Obviously, as one tries to tease more out of the archaeological data for individual sites, on occupation date, character of 

assemblage, site size, and site location, the uncertainties due to small sample sizes become increasingly serious. In this light, 
the interpretations of the North-west Keos Survey data suggested here need to be viewed as tentative and exploratory. 
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we can anticipate the most acquisition of new data, and new insights, as we continue to expand the range of our 
questions, and the type of data collected. Second, as we strive for a more holistic view of past societies, the 
necessity for a viewpoint which incorporates both urban and rural perspectives becomes more obvious, as we move 
from political toward social and economic histories. The ability of archaeological research to access a record of the 
past which is less subject to the inherent biases of the written record, must be developed to the full. 

Todd WHITELAW 
Cambridge 
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H. Georgiou: I don't think that the harbor at Otzias comparing it to Lyvia ' s Morgan beforehand, in the 
or the bay of Otzias could have functioned as a Bronze Age perhaps they may have shipped the 
harbour except in an extremely limited fashion. It's masts and paddled the boats as they do on the Theran 
not very clear exactly at what period the breakwater frescoes. I think the evidence for Otzias as the 
was built, but it would not have protected a very harbour of loulis is pretty minimal. I would obviously 
large area. be looking for other ports that would be also in the 

territory of loulis where there is obviously some 
T. Whitelaw: I am a sailor. I've sailed square sailed shifting of development in that area which must be 
ships which most people with Zodiacs have not done, focusing on the harbour area in some way, even if it 
and I would not want to bring one in down there. is a subsidiary harbour. 
However as we saw in the discussion yesterday, but 
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. 2. Number of diagnostic sherds recovered from rural sites, by period. 
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Fig. 3. Number of diagnostic sherds recovered on-site, by period. 
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Fig. 5. Rural sites identified in the North-west Keos Survey, continuity in occupation by period. 
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Fig. 6. Rural site size distribution, all periods, North-west Keos survey. 
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Fig. 7. Site dispersion on slopes, all periods, North-west Keos survey. 

200 

25 50 75 100 

ACROSS SLOPE DIMENSION (M) 

Fig. 8. Site shape and orientation on slope, North-west Keos survey. 
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Fig. I IA. Distribution of Archaic to Late Roman sites, North-west Keos survey. 
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Fig. IIB. Site size and distance to nearest centre, Archaic to Late Roman sites. 
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g SITE - PERIOD SAMPLE SIZE TABLE: PROCESSING: 

dV
H

S 

ÎR
E

N
T

 ID
E 

:N
T

IF
IA

 B
LE

 

0 

bowl basin 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >15 cup casserole 

dish cooking pot 
0 19 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kantharos frying pan 

krater hydria 
1 43 16 13 4 5 2 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 kylix jar 

lamp jug 
2 21 13 10 10 8 5 7 2 4 1 0 0 0 0 0 lekane (glazed) lekane 

lekythos lid 
3 5 5 4 3 2 1 0 3 2 1 0 3 0 1 mug lopas 

one-handler louterion 
4 1 3 0 2 2 3 1 1 0 0 1 0 3 plate mortar 

saltcellar mortarium 

1 
N

U
M

B
E

R
 O

F 

5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 skyphos oinochoe 
plate 

6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 STORAGE: skillet 
amphora table amphora 

7-10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 pithos tub 
storage bin 

Table 1 : Assemblage diversity and sample size, all 
site samples, including single (e.g. Archaic) and dual Table 2: Functional 
(e.g. Archaic or Classical) period diagnostics. classification of vessel forms. 
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Fig. 12. Distribution of vessel types by period, on rural sites. 
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TABLE PROCESSING STORAGE 
VESSELS VESSELS VESSELS 

Fig. 13. Distribution of Archaic and Classical sherds, by type, on rural sites and at Koressos. 
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COMPARATIVE ASSEMBLAGE 100% 
PROCESSING COMPOSITION VESSELS 

SAMPLE SIZE 
50 100 150 200 

°ooo 

STORAGE 
VESSELS 

100% 

80% 100% 
TABLE VESSELS 

Fig. 14. Comparative assemblage composition, rural sites by period, Archaic-Classical Koressos, 
and excavated Classical household assemblages. 
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Fig. 15. Comparative assemblage composition for Archaic-Classical rural sites, and polis centre. 
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Fig. 16. Functional similarity of rural site assemblages and sample size effects. 
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Fig. 17. Distribution of Archaic, Classical and Early Hellenistic sites in north-west Keos, compared with 
the off-site distribution of contemporary black-glazed sherds, and areas of low slope. 
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Fig. 18. A: Estimated boundaries for the four poleis of Keos. B: Alternative estimated boundaries for the polis of Koressos. 

Fig. 19. Distribution of Archaic sites, with suggested cultivation catchments. 
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Fig. 20. Distribution of Classical sites, with suggested cultivation catchments. 
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Fig. 21. Distribution of Hellenistic sites, with suggested cultivation catchments. 
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Fig. 22. Distribution of Early Roman sites, with suggested cultivation catchments. 

Fig. 23. Distribution of Late Roman sites, with suggested cultivation catchments. 
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Fig. 24. Size distribution of rural sites in North-west Keos, by period. 
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Fig. 25. Size spacing of rural sites in North-west Keos, by period. 
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Fig. 26. Site size and distance from centres in North-west Keos, by period. 





ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΘΝΟ 

ABSTRACT: Sites varying in date from EC to late Hellenistic, connected either with metal mining and metallurgy or agriculture, 
were located in course of recent surveys throughout the island. Regarding the EBA, small EC settlements, apparently associated 
with copper smelting, both on SE (Lefkes) and the NW (Kakovolo), corroborated earlier evidence, consiting of an EC surface 
mine on cape Tzouli and copper smelting furnaces at Skouries. Later fortifications, such as an early Archaic or even earlier 
acropolis on Kastellas, and round or rectagular towers of Classical or Hellenistic date, to the SE of Ayia Irini, on Ayios Ioannis 
peninsula, on a hill over Ayios Stefanos and Simousi, may also be due to the existence of metal ores on Kythnos. Other 
habitation sites, observed on a hill east of Merichas, at Petrousa and along an undated footpath leading from Vryokastro 
eastwards, reflect a pattern of small Classical and Hellenistic agricultural communities. 

Τα τελευταία χρόνια η Κύθνος γνωρίζει μια νέα περίοδο αρχαιολογικής δραστηριότητας. 
Λεπτομερειακή επιφανειακή έρευνα και τοπογράφηση της αρχαίας πόλης, στην περιοχή του Βρυόκαστρου, 
έχει αρχίσει ο Αλ. Μαζαράκης με μια ομάδα φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την 
ΚΑ' Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Την αποτύπωση και μελέτη των αρχιτεκτονικών λειψάνων ανέλαβε 
ο αρχιτέκτονας της Εφορείας Αλ. Γούναρης. Παράλληλα, αποκαλύπτεται σταδιακά το νεκροταφείο της 
αρχαίας πόλης με τις σωστικές ανασκαφές που πραγματοποιεί η Εφορεία Κυκλάδων, εκπροσωπούμενη 
από τη Στ. Σαμαρτζίδου. Εκτός όμως από το Βρυόκαστρο, οι Εφορείες Προϊστορικών/Κλασικών και 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.Π Ο. ασχολούνται με το νησί σε όλη του την έκταση, οριοθετώντας τους 
γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους και ανιχνεύοντας θέσεις άγνωστες ως τώρα, για να τις προστατεύσουν 
και να τις αναδείξουν. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια επιλογή από κάποιες προσωπικές σημειώσεις 
οδοιπορικών στην Κύθνο, μέσα στα πλαίσια αυτών ακριβώς των καθηκόντων που μας ανατέθηκαν. 

Θα σταθούμε πρώτα σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κύθνου που χρωματίζει την αρχαιολογική 
της φυσιογνωμία. Το νησί αυτό, όπως η Σέριφος και η Σίφνος στις δυτικές Κυκλάδες χαρακτηρίζεται από 
την παρουσία μεταλλευμάτων: χαλκού, σιδήρου και μολύβδου. Μεταλλεία που λειτούργησαν ως τις μέρες 
μας υπάρχουν σε διάφορα σημεία του νησιού, είναι δε πολύ πιθανό να λειτουργούσαν και στην αρχαιότητα 
τα ίδια ή και άλλα που έχουν εξαντληθεί1. Τα αρχαία μεταλλεία της Κύθνου δεν έχουν μελετηθεί ακόμα 
όπως εκείνα της Σίφνου, είναι όμως βέβαιο ότι υπήρχε μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα ήδη 
στην πρώιμη εποχή του χαλκού: ένα επιφανειακό μεταλλείο στην ανατολική πλευρά του νησιού, στη Τζούλη 
και μία θέση εκκαμίνευσης χαλκού, λίγο βορειότερα στη τοποθεσία Σκουριές2, είναι σίγουρα 
πρωτοκυκλαδικά. 

Συντομογραφίες: 
Γούναρης 1938 = Α. Γούναρης, Η Κύθνος, Αθήνα 1938. 

1. Ν. Gale - Ζ. Stos-Gale - Α. Papastamataki, An Early Bronze Age copper smelting site on the island of Kythnos, Aspects of 
ancient mining and metallurgy: Acta of the British School at Athens centenary conference at Bangor, J. Ellis-Jones (ed.), 
Bangor 1988, 23-29. 

2. Κυθνιακά, 51· Ιστορία Κύθνου, 6· Γούναρης 1938, 77· Κ. Honea, Early metallurgy on Kythnos island, Greece, Acts of 
the 1st symposium on mining history in south-east Europe, Varna 1975· N. Gale - Z. Stos-Gale - A. Papastamataki, An 
Early Bronze Age copper smelting site {supra σημ. 1)- Ο. Hadjianastasiou - J.A. MacGillivray, An Early Bronze Age copper 
smelting site on the Aegean island of Kythnos. 2: the archaeological evidence, Aspects of ancient mining and metallurgy: 
Acta of the British School at Athens centenary conference at Bangor, J. Ellis-Jones (ed.) 1986, 31-34· παρόμοια 
πρωτόγονα καμίνια βρέθηκαν στην Τίμνα: Β. Rothenberg, The ancient metallurgy of copper: archaeology-experiment
theory, Researches in the Arabah 1959-84,2, London 1990,4-8. 
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Οι Σκουριές (εικ. 1, 2) είναι ένα παράκτιο πλάτωμα, περίπου 4χλμ. ανατολικά της Χώρας, με 
απόκρυμνες πλαγιές προς τη θάλασσα που τις σκεπάζει ένα παχύ στρώμα σκωριών και θραυσμάτων από 
πήλινα καμίνια. Τα καμίνια δεν είναι παρά μικροί λάκκοι στο χώμα, βάθους περίπου 0,43μ. και διαμέτρου 
0,40μ., με επένδυση από πηλό, και βρίσκονται συγκεντρωμένα μέσα σε λιθόκτιστες κυκλικές κατασκευές 
(εικ. 3), με διάμετρο που φθάνει ως τα 4μ. περίπου. Σύμφωνα με την ελάχιστη κεραμεική που βρέθηκε, τα 
καμίνια θα πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν μόνο στην πρωτοκυκλαδική εποχή και πιθανότατα μόνο σε μία 
περίοδο, την ΠΚ Π. 

Το πλάτωμα με τα καμίνια κλείνει στα ΝΑ ένας λόφος γνωστός με το όνομα του Γερώνυμου το 
Στεφάνι3. Στην κορυφή διακρίνονται τα θεμέλια ενός ορθογώνιου οικοδομήματος κτισμένου με μικρές 
πλακαρές πέτρες (εικ. 4), ενώ στις πλαγιές υπάρχουν όστρακα προϊστορικών αγγείων, εργαλεία από 
οψιανό κλπ. Η σχέση των ευρημάτων αυτών με τα καμίνια είναι άγνωστη ακόμα, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο 
αν συμπίπτουν χρονικά. 

Δεν είναι βέβαιο ακόμα ποια ήταν η πηγή του μεταλλεύματος που εκκαμινευόταν στις Σκουριές. 
Στο ακρωτήριο της Τζούλης4, στα ανατολικά του όρμου του Αη-Γιάννη, βρέθηκε χαλκούχο μετάλλευμα, 
πέτρινα εργαλεία και κεραμεική ΠΚ Π. Αν αυτή ήταν η πηγή του μεταλλεύματος, η μεταφορά του θα 
συνεπαγόταν μια σχετικά δύσκολη, ανηφορική πορεία. Είναι πιθανό το μετάλλευμα της Τζούλης να 
μεταφερόταν για εκκαμίνευση αλλού, από τη θάλασσα. Ο βαθύς όρμος του Βασιλικού, ανάμεσα στη Τζούλη 
και τον Αη-Γιάννη είναι ένα φυσικό, απάνεμο λιμάνι για το οποίο ο Βάλληνδας5 παρατηρεί ότι θα 
εξυπηρετούσε περαστικούς ναυτικούς μάλλον παρά τους κατοίκους του νησιού, αφού ο δρόμος που το 
συνδέει με την ενδοχώρα είναι μακρύς και δύσβατος. Δεν αποκλείεται όμως να μεταφερόταν από το 
Βασιλικό σε άλλα νησιά ο χαλκός που είχε εκκαμινευθεί στις Σκουριές. 

Δεν εντοπίσαμε οικισμούς που να συνδέονται με τις Σκουριές και τη Τζούλη, υπάρχουν όμως 
μικρές πρωτοκυκλαδικές εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία της Κύθνου, κοντά σε νεώτερα μεταλλεία, για 
παράδειγμα στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού (Ζωγάκη, Αεύκες)6 (εικ. 5), αλλά και στη βορειοδυτική 
(Κακόβολο). Οι θέσεις αυτές, βρίσκονται κυρίως σε χαμηλούς λόφους κατά μήκος της ακτής, και 
αναγνωρίζονται μόνο από κινητά ευρήματα - Π Κ όστρακα και οψιανούς, με δύο εξαιρέσεις για την ώρα. 
Στη μικρή χερσόνησο που ορίζει από τα βορειοαναταολικά τον όρμο των Αευκών, σε ένα βραχώδες ύψωμα 
πάνω από τη θάλασσα, διακρίνονται τοίχοι που μπορεί να ανήκουν σε κτήρια ή να είναι απλώς 
αναλημματικοί για να συγκρατούν το λιγοστό χώμα (εικ. 6). Ανάμεσα τους, στις κοιλότητες των βράχων 
υπάρχουν Π Κ όστρακα, οψιανοί αλλά και σκωρίες χαλκού, σε πολύ μικρές ποσότητες. Στο Κακόβολο, στη 
βορειοδυτική πλευρά της Κύθνου, λειτουργούσαν επίσης μέχρι πρόσφατα μεταλλεία. Στη βόρεια πλευρά της 
μεγάλης ρεματιάς που χύνεται στον όρμο της Μερσινιάς υπάρχει ένα υψίπεδο, με ορατότητα προς την Κέα 
και όλη τη δυτική Κύθνο, από το Κάστρο της Ωριάς ως τον Κάστελλα. Το τοπίο είναι βραχώδες, με 
ελάχιστη βλάστηση εκτός από τις άφθονες φίδες. Υπάρχουν όμως ίχνη μεταλλεύματος και σκωρίες και στο 
δυτικό άκρο σώζονται λείψανα μιας μικρής πρωτοκυκλαδικής εγκατάστασης: τμήματα τοίχων, κτισμένων 
με μικρές πέτρες (εικ. 7), ορίζονται δυτικά από μια συστάδα βράχων. Πάνω από τους τοίχους, στην 
ανατολική πλευρά των βράχων, υπάρχει μια πολύ μικρή σπηλιά, που θα ήταν στην αρχαιότητα πηγή, αλλά 
σήμερα έχει στερέψει. Την ύπαρξη του νερού προδίδει η υγρασία του χώματος και η χαρακτηριστική 
βλάστηση. Τα όστρακα και οι ελάχιστοι οψιανοί χρονολογούν το σύνολο στην Π Κ II. 

Η παρουσία της μικρής αυτής εγκατάστασης σε μια απομονωμένη και εξαιρετικά αφιλόξενη 
σήμερα περιοχή (στοιχεία στα οποία αναμφισβήτητα οφείλει τη διατήρηση της) είναι ενδιαφέρουσα, γιατί 
είναι πολύ πιθανό να είχε κάποια σχέση με τη μεταλλουργία. Αλλιώς, θα μπορούσε να ήταν απλά 
ποιμενική εγκατάσταση, που όφειλε την ύπαρξη της στην πηγή. 

Εκτός από τις προϊστορικές θέσεις όμως, οχυρές εγκαταστάσεις (πύργοι, ακροπόλεις) των 
ιστορικών χρόνων δεν αποκλείεται να έχουν άμεση ή έμμεση συνάφεια με τα μεταλλεία. Οι πύργοι είναι 
κτισμένοι με εγχώριες πέτρες, κομμένες σε περισσότερο ή λιγότερο κανονικούς κυβόλιθους και, όσοι 
συναντήσαμε, βρίσκονται πάνω σε υψώματα, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα. 

Ξεκινώντας από τη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, ανατολικά της Αγίας Ειρήνης, πάνω στον 
παλιό ημιονικό δρόμο που οδηγεί από την Αγία Ειρήνη στη Χώρα, στο ύψωμα δυτικά του Φάρου, σώζεται 
τμήμα κυκλικού πύργου (εικ. 8). Πολύ κατεστραμμένος, διακρίνεται μόνο ένα τμήμα από τη ΒΔ πλευρά, 

3. Ο. Hadjianastasiou - J.A. MacGillivray, An Early Bronze Age copper smelting site 2 (supra σημ. 2), 32. 
4. Ibidem, 31. 
5. Κνθνίακά, 9. 
6. Για την αρχαιότητα των μεταλλείων αυτών βλ. Ν. Gale - Ζ. Stos-Gale - Α. Papastamataki, An Early Bronze Age copper 

smelting site (supra σημ. 1), 23. Σε διάφορες περιοδείες στην Κύθνο, κυρίως στο βορειοδυτικό μέρος του νησιού 
εντοπίσαμε άλλες θέσεις που θα ανακοινωθούν μόλις είναι έτοιμα τα αποτελέσματα των αναλύσεων από το ΕΚΕΦΕ 
"Δημόκριτος". 
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ενσωματωμένο σε νεώτερο κελλί, που επίσης έχει γκρεμιστεί. Δίπλα στον πύργο είναι λαξευμένοι στο βράχο 
δύο μεγάλοι, συνεχόμενοι ορθογώνιοι χώροι (εικ. 9). Τα λιγοστά και πολύ φθαρμένα όστρακα και η 
τοιχοδομία, όσο διακρίνεται, χρονολογούν τον πύργο στο 4ο αι. π.Χ. Ο πύργος αυτός δεν έχει άμεση σχέση 
με τη μεταλλευτική, αν όμως γινόταν εξαγωγή μεταλλεύματος από το λιμανάκι της Αγίας Ειρήνης, όπως 
από τη νεώτερη σκάλα των Λουτρών, η θέση του στο βραχώδες ύψωμα, με μεγάλη ορατότητα ανατολικά 
στη θάλασσα και δυτικά στην ενδοχώρα, θα ήταν ιδανική για την προστασία των συναλλαγών. 

Προχωρώντας νότια, μετά τη χερσόνησο της Τζούλης στη μικρή χερσόνησο του Αη-Γιάννη, 
σημειώνουμε την παρουσία ενός κυκλικού πύργου (εικ. 10), στο ύψωμα ανατολικά της εκκλησίας. Είναι 
κατεστραμμένος και μόλις διακρίνεται ένα τόξο από το θεμέλιο του κάτω από τη ΒΔ πλευρά ενός 
σύγχρονου κελλιού, ενώ στον άμεσο περίγυρο του η τοιχοδομία στις μάντρες και στα κελλιά μαρτυρεί ότι ο 
πύργος αποτελούσε πηγή έτοιμου οικοδομικού υλικού στα νεώτερα χρόνια. Το κτήριο θα δέσποζε στον 
ορμίσκο του Αη-Γιάννη δυτικά και το φυσικό λιμάνι του Βασιλικού ανατολικά, ελέγχοντας απόλυτα την 
πρόσβαση σε μεγάλο μέρος της ΝΑ Κύθνου7. Σε μικρή απόσταση από τον πύργο, λαξευμένος στο βράχο 
ένας μεγάλος ορθογώνιος χώρος-αποθήκη, για γεννήματα ή στέρνα. Ένας τοίχος, κτισμένος με μικρότερες 
πέτρες, που μόλις διακρίνεται κάτω από μια νεώτερη ξερολιθιά, περιβάλλει το σύνολο από τα δυτικά, δεν 
είναι όμως βέβαιο ότι συνυπήρχε με τον πύργο. Τα υστερορωμαϊκά/παλαιοχριστιανικά όστρακα που 
αφθονούν στην περιοχή, σε συνδυασμό με την παρουσία τμήματος από παλαιοχριστιανικό θωράκιο και 
κιονίσκο στην είσοδο της εκκλησίας του Αη-Γιάννη, μαρτυρούν τη χρήση του χώρου σε εποχές 
μεταγενέστερες. 

Αλλος πύργος βρίσκεται στο βόρειο βραχίονα του κόλπου του Αγίου Στεφάνου, στο διάσελο. Είναι 
ορθογώνιος και σώζεται μόνο η βόρεια, δυτική και τμήμα της ανατολικής του πλευράς, ενσωματωμένες σε 
νεώτερο κελλί. 

Σε πολύ καλύτερη κατάσταση σώζεται τρίτος πύργος, αρκετά νοτιώτερα, στην περιοχή Σιμουσί, 
κοντά στο εκκλησάκι του Αη-Γιάννη του Θεολόγου. Στο εκκλησάκι διακρίνονται εντοιχισμένα θραύσματα 
από θωράκια, ενώ στον άμεσο περίγυρο του, κυρίως στη νότια πλευρά, υπάρχουν διάσπαρτα κομμάτια από 
παλαιοχριστιανικούς κίονες, και όστρακα υστερορωμαϊκά/παλαιοχριστιανικά. Ο πύργος βρίσκεται λίγα 
μέτρα νοτιώτερα, ενσω-ματωμένος σε νεώτερα κελλιά (εικ. 11, 12). Είναι τετράγωνος, με επιμελημένη 
τοιχοδομία, που σε συνδυασμό με τα όστρακα που τον περιβάλλουν τον χρονολογεί με μεγάλη πιθανότητα 
στον 4ο αι. π.Χ. Σε μικρή απόσταση από τον πύργο υπάρχει και εδώ λάξευμα στο βράχο - στέρνα - με 
περιτείχισμα. 

Στη δυτική πλευρά της Κύθνου, στην τοποθεσία με το χαρακτηριστικό όνομα Κάστελλας8 υπάρχουν 
ευδιάκριτα λείψανα μιας αρχαίας ακρόπολης (εικ. 13). Είναι μια θέση φυσικά οχυρή, ένας απόκρημνος 
κωνικός λόφος στο νότιο βραχίονα ενός μικρού αλλά βαθιού όρμου. 

Λίγο χαμηλότερα από την κορυφή, στη βραχώδη βόρεια πλευρά σώζεται τμήμα τείχους κτισμένο με 
ακατέργαστους ογκόλιθους (εικ. 14), ενώ στην ομαλότερη ανατολική πλαγιά άφθονα όστρακα, οψιανοί 
κλπ., μαρτυρούν τη διάρκεια ζωής του χώρου από την πρωτοκυκλαδική ως την αρχαϊκή, ίσως και την 
κλασική εποχή. Στον ανατολικό βραχίονα του όρμου, πολύ κοντά στο μυχό, είναι λαξευμένος στο βράχο, 
στο σημερινό επίπεδο της θάλασσας (εικ. 15), ένας ορθογώνιος διάδρομος που φαίνεται να οδηγεί στο 
εσωτερικό του βουνού. Το πλάτος του είναι περίπου 0,80μ. και το μήκος, όσο μπορέσαμε να μετρήσουμε, 
περίπου ΙΟμ. Η χρήση του είναι άγνωστη. 

Δεν είναι βέβαιο ακόμα αν υπήρχε πρωτοκυκλαδική εγκατάσταση στο Βρυόκαστρο και φαίνεται ότι 
ο Κάστελλας κατοικήθηκε νωρίτερα. Στα αρχαϊκά χρόνια οι δύο οχυρωμένοι οικισμοί συνυπήρχαν. Ο 
Κάστελλας όμως εγκαταλείφθηκε νωρίς, ίσως επειδή η θέση του δεν ήταν πρόσφορη για την ίδρυση πόλης, 
όπως το Βρυόκαστρο. Ο χρονολογικός συσχετισμός των δύο αυτών ακροπόλεων με το Κάστρο της Ωριάς 
είναι ακόμα ασαφής. Στις πλαγιές του λόφου εντοπίσαμε κάποια μυκηναϊκά όστρακα, είναι άγνωστο όμως 
αν η κατοίκηση στο Κάστρο ήταν συνεχής, έστω και σε πολύ περιορισμένη κλίμακα, ή περιστασιακή μέχρι 
την οριστική εγκατάλειψη του Βρυόκαστρου. 

Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των μικρών αγροτικών εγκαταστάσεων που συναντά κανείς στην 
Κύθνο και που με μια πρώτη ματιά χρονολογούνται στην ελληνιστική εποχή. Ενδιαφέρουσα είναι μια θέση 
στο ύψωμα πάνω από το λιμάνι του Μέριχα, στραμμένη προς τον κόλπο. Εδώ ένα συγκρότημα 
εγκαταλελειμένων σήμερα νεώτερων αγροικιών και αναλημματικοί τοίχοι είναι θεμελιωμένα σε αρχαίους 

7. Ίσως πρόκειται για την τοποθεσία γνωστή ως Ελληνικά, παρόλο που το τοπωνύμιο αυτό χρησιμοποιείται σήμερα 
για μια άλλη θέση, στα νότια του όρμου του Αη-Γιάννη. Κυθνιακά, 50-51· Ιστορία Κύθνου, 6, 44, 60· G. Gerola, 
Fermenia (Kythnos - Thermia), ASAtene6-l, 1923-24, 47· Γούναρης 1938, 77· Ο. Hadjianastasiou - J.A. MacGillivray, 
An Early Bronze Age copper smelting site 2 (supra σημ. 2), 31-34. 

8. Ο Βάλληνδας, Κυθνιακά, 51, φαίνεται ότι γνώριζε τη θέση μόνο από πληροφορίες χωρίς να την έχει επισκεφτεί και 
τη θεωρούσε μεσαιωνικό κάστρο, όπως και ο G. Gerola, Fermenia (supra σημ. 7), 81. 
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τοίχους (εικ. 16). Μισοκρυμμένη από νεώτερα κτίσματα διακρίνεται μια στέρνα λαξευμένη στο βράχο, 
μήκους περίπου ΙΟμ. και πλάτους 5μ., με ελλειψοειδή τη μία στενή πλευρά και ορθογώνια την άλλη. Στη 
γύρω περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα όστρακα ελληνιστικά, χρηστικά, λίγα μελαμβαφή. Θεμέλιο μιας 
ξερολιθιάς είναι ένας τοίχος που θα μπορούσε να είναι αναλημματικός ή οχυρωματικός. Στη δεύτερη 
περίπτωση, βέβαια, ο χαρακτήρας της εγκατάστασης δεν θα ήταν απλά αγροτικός. Αλλωστε η θέση 
δεσπόζει στον κόλπο του Μέριχα και, ιδωμένη από την ενδοχώρα, δίνει την εντύπωση μικρής ακρόπολης. 

Ενδιαφέρουσα είναι επίσης μια άλλη θέση ανατολικά από τον Αγιο Δημήτριο, στην τοποθεσία 
Πετρούσα, με προφανή αγροτικό χαρακτήρα (εικ. 17). Πάνω στο ύψωμα υπάρχουν ελληνιστικά όστρακα, 
ίχνη κτισμάτων και λαξεύματα στο βράχο. Λίγο ανατολικότερα, μια μεγάλη ορθογώνια στέρνα λαξευμένη 
στο βράχο και μια κατασκευή που έχει τη μορφή μικρού ελαιοτριβείου. Πρόκειται για ορθογώνια ρηχή 
κοιλότητα στο βράχο, με εκροή που καταλήγει σε κυκλικό λάξευμα βάθους 0,80μ. και διαμέτρου 1μ. 

Πολύ απλές, όπως αυτή της Πετρούσας, ήταν και οι άλλες μικρές αγροτικές εγκαταστάσεις της 
ίδιας εποχής που εντοπίσαμε στο νησί. Η κατανομή τους και η οργάνωση του χώρου αντιστοιχεί, σε γενικές 
γραμμές, με εκείνη των νεώτερων υποστατικών, που χτίζονταν σε χαμηλούς λόφους κοντά σε 
καλλιεργήσιμη γη και αποτελούνταν από μικρά κελλιά για κατοικία και σταυλισμό των ζώων, με μια 
στέρνα για περισυλλογή νερού, αν δεν υπήρχε κοντά κάποια πηγή. 

Ανάλογοι παραλληλισμοί θα μπορούσαν να γίνουν και όσον αφορά τους δρόμους. Είναι γνωστό 
ότι στα νησιά σώζεται ένα άρτιο δίκτυο αγροτικών δρόμων, μερικές φορές λιθόστρωτων (καλντερίμια, 
ρύμες). Η παλαιότητα τους είναι άγνωστη, είναι όμως πολύ πιθανό να δημιουργήθηκαν πολύ νωρίς όσοι 
δρόμοι εξυπηρετούσαν βασικές ανάγκες επικοινωνίας και θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθούν συστηματικά 
(εικ. 18). 

Δεν αποκλείεται, για παράδειγμα, ο δρόμος που οδηγεί από το Βρυόκαστρο ανατολικά, να συνέδεε 
κατά την αρχαιότητα την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κύρια 
αρτηρία, με κατεύθυνση δυτικά-ανατολικά, με διακλαδώσεις που οδηγούν νοτιοανατολικά στον Αγιο 
Στέφανο και στον Αη-Γιάννη, και βορειοδυτικά προς τη Χώρα και τον Προφήτη Ηλία. Στο μεγαλύτερο 
μέρος του δεν είναι παρά ένα φαρδύ χωμάτινο μονοπάτι, σε μερικά σημεία όμως είναι λιθόστρωτος και 
αλλού ο φυσικός βράχος είναι πελεκημένος κλιμακωτά, ώστε να αντιμετωπίζονται οι υψομετρικές 
διαφορές. 

Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα, καθώς συνδέει διάφορα ξωκλήσια και υποστατικά, δεν είναι 
ίσως πολύ διαφορετική από την αρχαία, αφού σε διάφορα σημεία του είναι φανερά τα ίχνη αρχαίων 
αγροτικών εγκαταστάσεων, με ελληνιστική, χρηστική κυρίως κεραμεική. 

Αν τον ακολουθήσει κανείς από το Βρυόκαστρο, συναντά πολύ γρήγορα την πηγή στη θέση 
Τρύπιος9, από την οποία υδρευόταν η αρχαία πόλη της Κύθνου. Ακόμα αναβλύζει άφθονο νερό και γύρω 
από αυτήν η ζωντάνια της φαντασίας (ή της μνήμης των ανθρώπων που δεν βασανίζονται από γραπτά 
κείμενα), έπλασε κάποιο παραμύθι για το βασιλιά του Βρυόκαστρου, τη βασιλοπούλα και τον Μαύρο, όπως 
μας το αφηγήθηκε ένας χωρικός. Ο δρόμος περνά λίγα μέτρα δυτικότερα από την πηγή, και στο κράσπεδο 
του υπάρχει ένας σπόνδυλος αρράβδωτου κίονα διαμορφωμένος σε γούρνα για να ποτίζονται τα ζώα. 

Προχωρώντας ανατολικά, ακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο, ο δρόμος περνά, όπως αναφέραμε, 
από ξωκκλήσια και αγροικίες, αλλά και διάφορες αγροτικές εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα γύρω από την 
Κοίμηση της Θεοτόκου υπάρχουν άφθονα όστρακα ελληνιστικά αλλά και οψιανοί, χωρίς όμως να 
διακρίνονται οικοδομικά λείψανα, ενώ λίγο ανατολικότερα, παρόμοια όστρακα σχετίζονται με μία μεγάλη 
ορθογώνια δεξαμενή, ή αποθήκη, λαξευτή στο βράχο. 

Αμέσως πριν τον Άγιο Αντώνιο, υπάρχει αρχαία κρήνη, με σκαλοπάτια, στην είσοδο που οδηγούν 
στην πηγή. Ο βράχος που την σκεπάζει είναι σκαμμένος σε σχήμα θόλου, με κυκλικό άνοιγμα στο ψηλότερο 
σημείο του. Ίσως ήταν αρχικά πηγάδι και πήρε τη σημερινή μορφή της όταν χαμήλωσε η στάθμη του νερού. 

Λίγο πριν φτάσει κανείς στον Αγιο Τρύφωνα, έξω από σύγχρονη αγροικία, τα ίχνη της αρχαίας 
κατοίκησης περιορίζονται σε μικρά ορθογώνια και κυκλικά λαξεύματα, στις επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες 
του φυσικού βράχου (εικ. 19). 

Μετά τον Αγιο Τρύφωνα ο δρόμος χάνεται και είναι πιθανό να εγκαταλείφθηκε ή και να 
καταστράφηκε μετά τη διάνοιξη του νεώτερου δρόμου, για τη μεταφορά του μεταλλεύματος από την 
περιοχή των Σκουριών στη Σκάλα του Αγ. Στεφάνου. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Τα παραπάνω είναι μια πρώτη παρουσίαση μερικών άγνωστων ως σήμερα αρχαιολογικών θέσεων 

της Κύθνου, ενώ με τη συνέχιση της έρευνας αναδύεται η φυσιογνωμία του νησιού κατά την αρχαιότητα. Οι 

9. Κνβνιακά, 44- Α. Mazarakis Enian, Ricognizioni archeologiche nell'isola di Kithnos, Le Cicladi ed il mondo Egeo, Seminario 
intemazionale di studi, Roma 19-21 novembre 1992, Roma 1996,252,256. 
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βρίσκονται σε χαμηλούς λόφους κοντά στις ακτές (Αγία Ειρήνη, Άγιος Γιάννης, Άγιος Στέφανος, Σιμουσί). Δεν 
είναι ακόμα ξεκάθαρη η συνάφεια των τριών ακροπόλεων στη δυτική ακτή (Κάστρο της Ωριάς, Βρυόκαστρο, 
Κάστελλας από βορρά προς νότο) που δεν είχαν όλες την ίδια διάρκεια ζωής αλλά οπωσδήποτε για κάποια 
χρονικά διαστήματα συνυπήρξαν. Με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι αρχικά ιδρύθηκε ο Κάστελλας, που 
εγκαταλείφθηκε στα κλασικά χρόνια, στο Κάστρο της Ωρηάς δεν είναι βέβαιο αν η κατοίκηση ήταν συνεχής ή 
περιστασιακή πριν την παλαιοχριστιανική εποχή, ενώ το Βρυόκαστρο ήταν η πόλις της Κύθνου, με μια μεγάλη 
περίοδο ακμής από την αρχαϊκή εποχή μέχρι το τέλος του αρχαίου κόσμου. Σημαντικό για την τοπογραφία της 
αρχαίας Κύθνου είναι το δίκτυο των παλιών δρόμων και η κατανομή των πηγών του νερού. Η αρχαιότητα των 
πρώτων δεν μπορεί ακόμα να αποδειχθεί, είναι όμως ενδιαφέρον να μελετηθεί καθώς σε συνδυασμό με τις 
δεύτερες, αποτελούν ένα είδος οδηγού των αρχαίων αγροτικών εγκαταστάσεων. Με βάση τα σημερινά δεδομένα 
η Κύθνος παρουσιάζει μεγαλύτερη πυκνότητα κατοίκησης στα ελληνιστικά χρόνια από οποιαδήποτε άλλη 
εποχή, με κατανομή που ταυτίζεται κάπως με την κατανομή των νεώτερων αγροτικών εγκαταστάσεων. 

Όλα αυτά είναι μερικές πρώτες διαπιστώσεις, που θα ολοκληρωθούν ή θα αναθεωρηθούν με τη 
συνέχιση της έρευνας. Ο εντοπισμός και η μελέτη των αρχαιολογικών θέσεων της Κύθνου είναι ακόμα στα 
πρώτα στάδια και πιστεύω ότι σε τελική ανάλυση, αφού ανιχνεύσουμε πηγές αρχαίες και νέες, γραπτές και 
προφορικές, καλό είναι να αφήνουμε το τοπίο να μας οδηγήσει. 

Όλγα ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Αθήνα 
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Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά: Παρατηρείτε κάποιο Α. Παπασταματάκη: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση 
λογικό σχήμα στην κατανομή των θέσεων των ιστορικών σχετικά με τη μεταλλουργία: σε ποια μορφή βρέθηκε ο 
χρόνων πάνω στο νησί; χαλκός στη θέση Σκουριές; 

Ο. Χατζηαναστασιου: Ένας παράγοντας σε ότι Ο. Χατζηαναστασιου: Πρόκειται για κομμάτια 
αφορά την επιλογή της θέσης, τουλάχιστον στα λειωμένου χαλκού. 
ελληνιστικά χρόνια, είναι η ύπαρξη νερού. 
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Εικ. 1. Σκουριές. Η πλαγιά με τις σκουριές στις οποίες οφείλει το όνομα της η θέση αυτή. 

Εικ. 2. Σκουριές. Θραύσμα από τοίχωμα καμινιου. 
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•J» 

Εικ. 3. Σκουριές. Κυκλικό κτίσμα. 

ΦΑ 

Εικ. 4. Στεφάνι του Γερώνυμου. Ορθογώνιο κτήριο. 
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Εικ. 5. Λεύκες. 
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Εικ. 6. Λεύκες. Προποκυκλαδικοί τοίχοι στην κορυφή του λόφου. 
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Εικ. 7. Κακόβολο. 
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Εικ. 8. Αγία Ειρήνη (Φάρος). Πύργος. 
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Εικ. 9. Αγία Ειρήνη (Φάρος). Λάξευμα στο βράχο. 

WfäSSBßEßm m 
Εικ. 10. Αη Γιάννης. Θεμέλιο πύργου κάτω από σύγχρονο κελλί. 
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Εικ. 11. Σιμουσι. Πύργος. 

Εικ. 12. Σιμουσι. Τοιχοοομια του πύργου στο εσωτερικό του κελλιού. 



271 Σημειώσεις από την Κΰθνο 

Εικ. 13. Κάστελλας. 

Εικ. 14 . Κάστελλας. Χαρακτηριστικά όστρακα Εικ. 15. Κάστελλας. Ορθογοόνιος "διάδρομος" 
και οψιανοί. λαξευμε'νος στο βράχο. 
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Εικ. 16. 'Υψωμα πάνω από Με'ριχα. Στέρνα.(;) λαξευμένη στο βράχο. 

V. 

Εικ. 17. Πετρουσα. Αγροτική εγκατάσταση. 
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Εικ. 18. Καλντερίμι. 

Εικ. 19. Αγ. Αντώνιος. Λάξευμα στο βράχο. 
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ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΚΕΑΣ: ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΓΣΗΜΑΝΣΕΓΣ* 

Σ' όλους τους Τζιώτες 
που απλόχερα μας χάρισαν τη φιλία τους 

ABSRTACT: One result of the emphasis of the last few years on exploration of the rural landscape has been the interest of many 
scholars in the phenomenon of the towers both of the islands and of mainland Greece. The towers of the Cyclades in particular have 
been the focus of various studies. In Kea specifically, following the surface surveys already finished or now in progress, the map 
showing the sites of the ancient towers published by G. Welter in 1954 can be completely re-drawn. Twenty seven towers were 
located then, and now over 70 are known. Almost certainly the number will be even greater with the completion of the various 
studies. Chronology presents no special problem, since the towers of Kea fit into the same general chronological framework as the 
corresponding monuments of the other Cyclades (late 6th to early 3rd century B.C.). The important question is, rather, their function. 
Did they form part of the defence system of the cities of the island, were they public works serving the functional needs of the city-
state (lighthouses, highway guard-houses, observation posts etc.) or were they part of a more general system of private farm produce, a 
situation reinforced by the organisation of the countryside with scattered habitation around the four cities? The attempt to interpret 
these monuments as an entity has led to generalisations about their role and hence to erroneous interpretations. Each tower must be 
viewed on its own and in connection with whatever other form of human activity may be in the immediate vicinity. The role of a 
considerable number of the approximately 77 towers found throughout Kea, most of them rectangular, some of them round, with or 
without a courtyard, with additional buildings or totally independent, is more or less self evident. In some cases the towers are public 
buildings connected chronologically and functionally with the fortifications of the cities or they serve special needs of the state. Not a 
few towers are directly related to farm production: they are closely connected to cultivated terraces, or outside the architectural 
remains a significant number of sherds have been found, providing direct evidence of agricultural production. There are, moreover, 
wine presses, oil presses, threshing floors or grinders for grains. This last category of towers can be connected with epigraphical 
evidence giving information about the social status of the island's citizens. For most of the towers, however, the atrribution of a single 
use function does not reflect reality. The places where these towers were built are spots chosen for extraordinarily good visibility both 
within the island and outside. Few indeed are the towers from which more than one other tower is not visible. Furthermore such an 
arrangement is natural enough within the prescribed boundaries of the area of each polis, and even within the area of the entire island. 
The number of towers now known represents about 20% of the sites with known function found so far. Indeed the number of towers 
(+/-77) makes sence when considered against the total area of the island which is not more than 133 square kilometers; thus for each 
tower +/- 1,3 square kilometers. 

Η έμφαση που τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί στην έρευνα της οργάνωσης του μη αστικού χώρου 
και στις δομές που συνθέτουν το αγροτικό τοπίο1 έχει καταστήσει επίκαιρη την μελέτη των πύργων, των 

* Πολλά από τα δεδομένα που αφορούν στο νότιο τμήμα της Κέας έχουν προέλθει από την επιφανειακή έρευνα των 
ευρύτερων περιοχών Ποιήεσσας και Καρθαίας. Ήδη προετοιμάζεται η τελική δημοσίευση στην σειρά ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 
των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής που διεξήχθη από διεπιστημονική ομάδα τον συντονιστικό ρόλο της οποίας έχει 
η υπογράφουσα. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον φύλακα αρχαιοτήτων Κέας κ. Λ. 
Λέπουρα για την συμμετοχή και την βοήθεια του σε πολλές αυτοψίες, καθώς και στον συνεργάτη μου κ. Γ. Ζάχο για την 
ταχύτατη εισαγωγή του συνόλου των στοιχείων των κεραμικών ευρημάτων στην τράπεζα δεδομένων της έρευνας, που 
μου επέτρεψε την άμεση χρήση της. 
Συντοιιογοαφίες: 
Amorgos = M.-F. Boussac - G. Rougemont, Observations sur le territoire des cités d'Amorgos, Les Cyclades. Matériaux pour une 
étude de géographie historique, Dijon 1983, 113-119. 
Farm towers and military towers = M. Munn, Farm towers and military towers, Studies on the territorial defenses of fourth-century 
Athens, University of Pennsylvania 1983, 15-93. 
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μεμονωμένων κατά το μάλλον ή ήττον οχυρών κατασκευών που εντοπίζονται στην ύπαιθρο, σε πολλές περιοχές 
του ελλαδικού χώρου, ηπειρωτικού και νησιωτικού2, και κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων3. 

Η θεματική των πύργων έχει απασχολήσει την έρευνα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ως τα 
μέσα της δεκαετίας του 1950 η παρουσία των πύργων εθεωρείτο κατά κύριο λόγο συνυφασμένη με την οχύρωση 
μιας πόλης και εν γένει με την άμυνα του πληθυσμού. Ήταν σαφής η διάθεση της ένταξης των πύργων σε ένα 
ευρύτερο αμυντικό σύστημα, σε ένα εκτενέστατο δίκτυο επικοινωνίας που σε πολλές περιπτώσεις κάλυπτε 
εξαιρετικά διευρυμένες γεωγραφικές ενότητες4. 

Ο J. Young ήταν από τους πρώτους που με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα από τις έρευνες του στην 
Αττική, στην περιοχή του Σουνίου, και στην Σίφνο τόνισε τον αγροτικό χαρακτήρα που μπορεί να έχει μία 

Inscriptions of Keos = L.G. Mendoni, The inscriptions ot'Keos. epigraphical and literary evidence - prosopography - historical 
commentary, MEAETHMATA, Αθήνα 1998 [υπό έκδοση]. 
Καρθαία 1989 = Λ.Γ. Μενδώνη, Αρχαιολογικές έρευνες στην Κέα: αρχαία Καρθαία, Αρχαιογνωσία 4, 1985-1986 [1989], 
149-184. 
Organisation of the countryside in Kea = L.G. Mendoni, The organisation of the countryside in Kea, Structures rurales et sociétés 
antiques, 147-161. 
Siphnos=N.G. Ashton, Siphnos. Ancient towers B. C, Athens 1991. 
Structures rurales et sociétés antiques = P. Ν. Doukellis - L. G. Mendoni (eds), Structures rurales et sociétés antiques, Paris 1994. 
Tenos 11= R. Etienne, Ténos II. Ténos et les Cyclades du milieu du IVe siècle av. J.-C. au milieu du IHe siècle ap. J.-C, Paris 1990
Thasos = R. Osborne, Island towers: the case of Thasos, BSA 81, 1986, 167-178. 

1. Structures rurales et sociétés antiques. 
2. Ενδεικτικά βλ.: Γενικά: Μ. Novicka, Les maisons à tour dans le monde grec, Bibi. Antiqua XV, Wroclaw Acad. Pol. des Sciences, 

Warszawa 1975- Farm towers and military towers. ΑΤΤΙΚΗ: Η. Lohmann, Atene. Forschungen zur Siedlungs und 
Wirtschaftsstrucktur des klassischen Attika, Leiden 1992· του ιδίου, Agriculture and country life in Classical Attica, B. Wells 
(ed.), Agriculture in ancient Greece, Acta Institua Atheniensis Regni Sueciae, Stockholm 1992, 29-60· του ιδίου, Ein "Alter 
Schafstall" in neuen Licht: die Ruinen von Palaia Kopraisia bei Legrena (Attika), Structures rurales et sociétés antiques, 81 -132· 
του ιδίου, Die Chora Athens im 4. Jh. v. Chr.: Festungwesen, Bergbau und Siedlungen, W. Eder (ed.), Die athenische Demokratie 
im 4. Jh. v. Chr.: Krise oder Vollendung einer Staatsform? Kolloquium Bellagio, 3-7 August 1992, Leiden 1996. ΒΟΙΩΤΙΑ: J. 
Ober, Artilery towers: Messenia, Boiotia, Attica, Megarid, AJA 91, 1987,591-595· J.M. Camp, Notes on the towers and borders 
of Classical Boiotia, AJA 95, 1991, 193-202. ΔΕΛΦΟΙ: Π. Βαλαβάνης, Αρχαίος πύργος στους Δελφούς, Αρχαιογνωσία 1, 
1980, 331-340. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: L.E. Lord, The pyramids of Argolis, Hesperia 7, 1938,481-517· του ιδίου, Watchtowers 
and fortresses in Argolid, AJA 43, 1939, 78-84· του ιδίου, Blockhouses in the Argolid, Hesperia 10, 1941, 93-112· Γ.Α. 
Πίκουλας, Πύργοι: Δίκτυο, χρήση, απορίες και ερωτήματα. Προσέγγιση με τα δεδομένα της Αργολίδος, Αρκαδίας, 
Λακωνίας, Horoç 8-9, 1990-1991, 247-257· του ιδίου, Οδικό δίκτυο και άμυνα. Από την Κόρινθο στο Αργός και την 
Αρκαδία, Αθήνα 1995. ΛΕΥΚΑΔΑ: Α. Dousougli - S. Morris, Ancient towers on Leukas, Structures rurales et sociétés antiques, 
215-225. ΛΕΣΒΟΣ: Ν. Spencer, Towers and enclosures of lesbian mansory in Lesbos: Rural investment in the chora of Archaic 
poleis, Structures rurales et sociétés antiques, 207-214. ΘΑΣΟΣ: Thasos. ΠΕΠΑΡΗΘΟΣ: C. Fredrich - A.J.B. Wace, Skiathos 
und Peparethos, AM 31, 1906, 125, σημ. 6. 

3. Γενικά: H.A. Ormerod, Towers in the Greek islands, Annuals of Archaeology and Anthropology!, 1924, 31-36· L. Haselberger, 
Befestigte Turmgehöfte im Hellenismus. Wohnungsbau in Altertum, Diskussionen zum Archäologischen Bauforschung 3, Berlin 
1978, 147-151- του ιδίου, Befestige Türmgehöfte im Hellenismus auf Kykladeninseln Naxos, Andros und Kea (διδ. διατριβή 
στο Technische Universität München), München 1996· Λ.Γ. Μενδώνη, Αρχαίοι πύργοι στις Κυκλάδες, Κυκλάδες. Ιστορία 
του Τοπίου και Τοπικές Ιστορίες, Λ.Γ. Μενδώνη - Ν. Μάργαρης (εκδ.), Αθήνα 1998, 471-483.. ΣΙΦΝΟΣ: Siphnos.
ΤΗΝΟΣ: Ténos II. Appendice I, 31-36. ΑΜΟΡΓΟΣ: Amorgos. ΠΑΡΟΣ: L. Haselberger, Der Paläopyrgos von Naussa auf 
Paros, A A 1978, 348-353. ΝΑΞΟΣ: του ιδίου, Der Pyrgos Chimarru auf Naxos, AA 1972, 431-437· M. Kreeb, Zur 
Typologischen Einordungeines Bauernhafs klassischen Zeit auf Naxos, Πρακτικά ΙΖ' Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής 
Αρχαιολογίας, Δ', 1983, 108-111. ΑΝΔΡΟΣ: Α. Koutsoukou - Chr. Kanellopoulos, Towers from northwest Andros, BSA 85, 
1990, 155-174. ΚΥΘΝΟΣ: Ο. Χατζηαναστασίου, Σημειώσεις από την Κύθνο, στον παρόντα τόμο. ΚΕΑ: Η. Georgiou - Ν. 
Faraklas, Ancient habitation patterns of Keos. Locations and nature of sites on the northwest part of the island, Αριάδνη 3, 
1985, 207-266· J.F. Cherry - J.L. Davis - E. Mantzourani, The towers of northwest Keos, Landscape archaeology, 285-298· 
Μενδο')νη - Μάνθος, passim Χ. Γεωργίου - Ν. Φαράκλας, Αρχαία κατοίκηση στην Κέα. Το βόρειο τμήμα της ανατολικής 
πλευράς του νησιού, Αριάδνη 6, 1993, 7-57· Organisation of the countryside in Kea. ΜΥΚΟΝΟΣ: Η. Möbius, Antike Bauten 
auf Mykonos, AM 50, 1925, 37-44. 

4. Για παράδειγμα βλ. τις μελέτες, HJ. Tillyard, Two watch towers in the Megarid, BSA 12, 1905/1906, 101-108· L.E. Lord, 
Blockhouses (supra σημ. 2)· Ι. Δραγάτσης, Αρχαιολογικοί έρευναι εν Σίφνω, ΠΑΕ 1915, 96-107 και του ιδίου, Οι πύργοι 
οι επί των νήσων και ιδία της Σίφνου, ΠΑΕ 1920, 147-172. 
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οχυρή κατασκευή, ένας πύργος, ως μέρος μιας όχι αστικής εγκατάστασης, μιας αγροικίας5. Έκτοτε η 
αναζήτηση αγροτικών εγκαταστάσεων σε άμεση συνάφεια με τους πύργους6 αποτέλεσε κοινό τόπο. 

Οι γραπτές πηγές μαρτυρούν και για τις δύο σημασίες της λέξης πύργος. Οι αρχαίοι συγγραφείς 
χρησιμοποιούν τον όρο, όταν αναφέρονται στα τείχη των πόλεων, πύργος, επαλξις, προμαχών, τύρσις: τα 
αυτά, συνοψίζει ο Αίλιος Ηρωδιανός7, ή σε κάποιο μεμονωμένο κτίσμα με απόλυτα στρατιωτικό χαρακτήρα8, 
αλλά και όταν κάνουν λόγο για το οχυρό τμήμα μιας αγροικίας, σύμφωνα με το γνωστό χωρίο του (ψευδό-) 
Δημοσθένη9, ή και την μαρτυρία του Ξενοφώντα10, ή ακόμα και όταν απλά αναφέρονται σε κάποια 
μεμονωμένη αγροτική εγκατάσταση11. Ο αγροτικός χαρακτήρας των πύργων, ως κέντρων οικονομικο
παραγωγικών δραστηριοτήτων, είχε ήδη επισημανθεί και στους παπύρους12. 

Η χρήση του όρου πύργος στις επιγραφές με την καθαρά στρατιωτική του σημασία είναι μάλλον 
σπάνια13. Στις παλαιότερες μαρτυρίες συγκαταλέγεται μια ιδιαίτερα προβληματική επιγραφή που προέρχεται 
από την ακρόπολη της Κορησίας· είναι χαραγμένη σε σχιστολιθικό λιθόπλινθο, σώζεται εντελώς 
αποσπασματικά, και χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.14. Στην επιγραφή διαβάζεται ότι 
κάποιος, ενδεχομένως Κορήσιος, ελασε πύργος και φυλακέν, έχτισε πύργους και παρατηρητήρια. Η θέση 
ευρέσεως της επιγραφής πιθανότατα υποδεικνύει και την συσχέτιση του λίθου με την ίδρυση του οχυρωματικού 
περιβόλου της πόλης15. Αντίθετα σε επιγραφές, ιδιαίτερα από την Αττική και τις Κυκλάδες, που 
χρονολογούνται κυρίως στην ύστερη κλασική και την ελληνιστική περίοδο είναι συχνή η αναφορά της λέξης 
πύργος με την έννοια του κυρίως κτηρίου των εν τοις αγροίς ενδιαιτημάτων των ευκατάστατων πολιτών16. 

Στην Κέα, όπως στην Θάσο, την Σίφνο, την Αμοργό, έχει εντοπισθεί ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός 
πύργων17. Και με τον όρο πύργο εννοείται οποιαδήποτε ισχυρή κατασκευή, που διέθετε περισσότερους από 
έναν ορόφους, που υψωνόταν απόλυτα μεμονωμένη στην χώρα, στον εκτός του άστεως χώρο, μιας πόλης ή 
αποτελούσε μέρος μιας περισσότερο πολύπλοκης κάτοψης, και που ανεξάρτητα από την τελική χρήση και 
λειτουργία της, η πρωταρχική ιδέα για την ίδρυση της ήταν η άμυνα, η προστασία ανθρώπων, ζώων ή αγαθών. 

Το 1954, όταν δημοσιεύθηκε στον ΑΑ ο κατάλογος και ο χάρτης των πύργων της Κέας τους οποίους 
είχε εντοπίσει ο G. Welter ο αριθμός τους δεν ξεπερνούσε τους 2718. Σήμερα ο αριθμός αυτός, μετά τις 
συστηματικές έρευνες, αλλά και μετά από υποδείξεις των κατοίκων, υπερδιπλασιάστηκε: Οι πύργοι που έχουν 

5. J.H. Young, Studies in south Attica. Country estates at Sounion, Hesperia25, 1956, 122-146· του ιδίου, Ancient towers on the 
island of Siphnos, AIA 60, 1956,51-55. 

6. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις οχυρών αγροικιών έχουν ερευνηθεί στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, βλ. J. Pecirka, 
Excavations of farms and farmhouses in the Chora of Chersonnesos in the Crimea, Eirene 8, 1970, 123-174- του ιδίου, Country 
estates in the Polis of Chersonnesos in the Crimea, Studi in memoria di Corrado Barbagalli I, 1972,457-477. 

7. A. Lentz, Grammatici Graeci, Leipzig 1867 (ανατ. Olms 1965), 3.2,595. 11. 
8. Θουκυδίδης, 3. 51. 1: έχρώντυ ôè πύργον ένοικοδομήσαντες οι Μεγαρής φρονρίφ. Πρβλ. Farm towers and military towers, 

82, σημ. 122. 
9. [Δημοσθένης] 47. 56: . . . αϊ μεν αλλαι θεράπαιναι (εν τφ πύργω γαρ ήσαν, οϋπερ διαιτώνται) ως ήκουσαν κραυγής, 

κλείυυσι τον πύργον, και ενταύθα μεν ουκ είσήλθον... 
10. Ο Ξενοφών, Ανάβασις, 7. 8, 9-15, αναφερόμενος στην επίθεση που δέχθηκε ο Ασιδάτης στο υποστατικό του, όχι μακριά 

από το Πέργαμο, σημειώνει: (13). Πυργομαχοϋνες δέ επεί ουκ έδύναντο λαβείν την τύρσιν -υψηλή γαρ ην και μεγάλη και 
προμαχεώνας και άνδρας πολλούς και μάχιμους έχουσα- διορύττειν επεχείρησαν τον πύργον. 

11. Γαληνός (C. G. Kühn, Claudii Galeni opera omnia, Leipzig 1821 [ανατ. Olms 1964]), 13. 515. 2: αλλά των βοσκάδων 
καλουμένων υπό τίνων εις τους πύργους, ους παρ' ήμΐν κατασκευάζουσιν εν τοις άγροϊς Μέγας Βασίλειος (P. Trevisan, 
San Basilio. Commento ai profeta Iasia, Torino 1939, 2, 5. 142. 2: και φραγμον περιέθηκα και εχαράκωσα και εφύτευσα 
άμπελον και ώκυδόμησα πύργον και εν τω μέσω αυτής και προλήνιον ώρυξα εν αυτή. 

12. F. Preisigke, Die Begriffe πύργος und στέγη bei der Hausanlage, Hermes 54, 1919, 423-432· E. Meyer, Πύργος 
Wirtschaftgebäude, Hermes 55, 1920, 100-102· A. Alt, Noch einmal Πύργος Wirtschaftgebäude, Hermes 55, 1920, 334-336· J. 
Hasebroek, Nochmals Πύργος Wirtschaftgebäude, HermesSl, 1922, 621-623. 

13. Πρβλ. M. Munn, Military towers, Studies on the territorial defenses of fourth-century Athens, University of Pennsylvania 1983, 
43-62. 

14. P.A. Hansen, Carmina epigraphica Graeca. Saeculi IV a. Chr. n., Berlin 1989,245-246, αριθμ. 839α. 
15. T.M. Whitelaw - J.L. Davis, The polis center of Koressos, Landscape archaeology, 265-281. 
16. Βλ. για παράδειγμα: R. Ross Holloway, Exploration of the Southeast Stoa, Hesperia 35, 1966, 84 = B.D. Meriti, Greek 

inscriptions, Hesperia 36, 1967, 84-86 (Αττική, περί το 425 π.Χ. αι. π.Χ)· IG II 2 2776j 15-116 (= S-G- Miller, A Roman 
monument in the Athenian Agora, Hesperia 41, 1972,50-95 (Αττική, περί το 140 π.Χ.)· IG XI2,287j64-i67 (Δήλος, 3ος αι. 
π.Χ.)· 7GXII5, 872 48-55 (Τήνος, 3ος αι. π.Χ.)· L. Robert, Le sanctuaire de Sinuriprès de Mylasa, Paris 1945, 85-87, αριθμ. 
51. 

17. 31 πύργοι: Thasos, 175-178· 55 πύργοι: Siphnos · 26 πύργοι: Amorgos, 117. 
18. G. Welter, Von Griechischen Inseln: Keos I, AA 1954,48-93, ειδικά για τους πύργους 87-90. 
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καταγραφεί αριθμούν τους 77, ενώ τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που έχουν εντοπισθεί σε άλλες 13 θέσεις σε 
όλο το νησί έχουν πολλές πιθανότητες να ανήκουν σε συναφείς κατασκευές19. 

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί την σύγχρονη έρευνα αφορά στην χρήση των κτισμάτων αυτών. Για 
ποιο λόγο κτίστηκαν και σε τι αποσκοπούσαν. Αποτελούσαν μέρος του αμυντικού μηχανισμού κάθε πόλης, 
ήταν δημόσιες κατασκευές που καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδέονται με την λειτουργία της πόλης, ή ήταν έργα 
ιδιωτών, αγροτικές εγκαταστάσεις των ευπορωτέρων πολιτών; 

Μία απάντηση που θα αφορούσε τις κατασκευές αυτές στο σύνολο τους θα διακινδύνευε να οδηγήσει σε 
γενικεύσεις ή απλουστεύσεις του όλου ζητήματος. Κάθε πύργος θα πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά περίπτωση 
και σε απόλυτη σχέση με το περιβάλλον και τον οπτικό του ορίζοντα, αλλά και σε απόλυτη συνάφεια με 
οποιοδήποτε ίχνος ανθρώπινης παρουσίας εντοπίζεται στον άμεσο χώρο του. 

Από άποψη κατασκευαστική οι πύργοι της Κέας δεν φαίνεται να πρωτοτυπούν σε σχέση με τα άλλα 
γνωστά παραδείγματα. Εμφανίζουν κυκλική ή σχεδόν τετραγωνική κάτοψη με εξωτερική διάμετρο για τους 
στρογγυλούς πύργους να κυμαίνεται από 4,50μ. μέχρι και 12μ. (εικ. 1, 2 και 3), και μήκος πλευράς για τους 
τετράγωνους να ποικίλει από 6μ. μέχρι 12,80μ.20 (εικ. 4, 5, 6, 7, 8 και 9), ενώ οι τοίχοι τους έχουν πάχος από 
0,80 - Ι,ΙΟμ, όσο περίπου και το πάχος τμημάτων των τειχών της Ποιήεσσας21 και της Καρθαίας22. Είναι 
κτισμένοι από λιθόπλινθους από σχιστόλιθο ή σιπολίνη, με τις διάφορες παραλλαγές του τραπεζιόσχημου ή του 
ορθογωνίου συστήματος τοιχοδομίας. Οι διαστάσεις των δομικών λίθων ποικίλουν από 0,80μ. έως και 2,10μ. 
μήκος, ενώ το ύψος τους κυμαίνεται από 0,60μ. έως 0,75μ. 

Από την τοιχοποιία τους οι περισσότεροι από τους πύργους χρονολογούνται λίγο πριν, λίγο μετά, τα 
μέσα του 4ου αι. και όχι αργότερα από το πρώτο τέταρτο του 3ο αι. π.Χ., χωρίς να λείπουν και τα παλιότερα 
παραδείγματα. Δεν φαίνεται δηλαδή να ξεφεύγουν από το χρονολογικό πλαίσιο των πύργων και των άλλων 
Κυκλάδων23. 

Οι περισσότεροι πύργοι ήταν χτισμένοι στο εσωτερικό του νησιού και με εξαίρεση 6 περιπτώσεις όλες οι 
άλλες θέσεις, όπου εντοπίζονται πύργοι, απέχουν περισσότερο από 2 χιλιόμετρα από το άστυ των πόλεων στην 
χώρα των οποίων φαίνεται ότι ανήκουν24. 

Στον άμεσο χώρο της ακρόπολης της Καρθαίας (εικ. 10) βρίσκονται οι μικρότεροι από τους γνωστούς 
κυκλικούς πύργους, με εξωτερική διάμετρο μόλις 4.50μ., στις θέσεις Πετρίτη25 και Πασαλιμάνι, στα ακρότατα 
σημεία των λοφοσειρών του Καύκασου και της Διασέλας αντίστοιχα, που οριοθετούν από βορρά και νότο τον 
όρμο Πόλες, όπου και το λιμάνι της Καρθαίας26. Η κεραμεική που εντοπίσθηκε είναι ελάχιστη και 
χρονολογείται μεταξύ 5ου και 3ου αι. π.Χ. Η προσεγμένη τοιχοδομία τους, από οδοντόσχημους λιθόπλινθους 
από σιπολίνη, κανονικά κομμένους και καλά αρμοσμένους μεταξύ τους, η μικρή διάμετρος τους και κυρίως η 

19. Ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει να θεωρηθεί τελικός. Υπάρχουν ακόμα περιοχές γύρω από την Ιουλίδα κυρίως, που δεν 
έχουν ερευνηθεί συστηματικά, ενώ είναι πολύ πιθανό κάποια λιγότερο εμφανή κατάλοιπα να έχουν διαφύγει της 
προσοχής μας. 

20. Ανάλογων διαστάσεων είναι και οι πύργοι στα άλλα νησιά. Στην Αμοργό η διάμετρος των στρογγυλών ή η πλευρά των 
τετράγωνων πύργων κυμαίνεται από 5-15μ., βλ. Amorgos. Στις ίδιες περίπου διαστάσεις κινούνται και οι πύργοι της 
Θάσου, Thasos, Appendix, 175-178. Από 4-13,50μ. κυμαίνεται η εξωτερική διάμετρος των σιφναίϊκων πύργων, Siphnos,
27. 

21. Γ. Γαλάνη - Λ.Γ. Μενδώνη - Χ. Παπαγεωργιάδου, Επιφανειακή έρευνα στην Κέα, Αρχαιογνωσία 3, 1982-1984 [1987], 
239. 

22. Καρθαία 1989, 156. Σε πολλές περιπτώσεις το πάχος των τοίχων στους πύργους της Κέας είναι σαφώς μεγαλύτερο από 
ότι στα συνηθισμένα αγροτόσπιτα στην Αττική, βλ. J.E. Jones - A.J. Graham - L.H. Sackett, An Attic country house below the 
cave of Pan at Vari, BSA 68, 1973,432, εικ. 16. 

23. Στον 3ο αι. π.Χ., περίοδο ακμής για τις Κυκλάδες, χρονολογούνται οι περισσότεροι από τους πύργους της Αμοργού, βλ. 
Amorgos, 119 . Στην ύστερη αρχαϊκή έως την πρώϊ'μη ελληνιστική χρονολογούνται οι 6 πύργοι της ΒΔ Κέας, βλ. J.F. 
Cherry - J.L. Davis - Ε. Mantzourani, The towers of Keos, Landscape archaeology, 291, καθώς και της Θάσου, βλ., Thasos, 168. 
Από τους 55 πύργους της Σίφνου οι 11 χρονολογούνται στον 5ο αι. π.Χ. (Siphnos, αριθμ. καταλόγου 1,11, 14, 17,27,45, 
46, 50, 51, 52, 55), οι 5 ανήκουν στον 6ο αι. π.Χ. (αριθμ. καταλόγου 18, 20, 36, 47, 48), ενώ οι υπόλοιποι 
χρονολογούνται στον 4ο/3ο προχριστιανικό αιώνα, πρβλ. ibidem, 27 και 31. 

24. Αντίστοιχο είναι και το παράδειγμα από την Αμοργό, όπου όλοι οι πύργοι βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον μισής 
ώρας από την ίδια την πόλη (Amorgos, 117). Σε απόσταση 1,7 km κατά μέσον όρο από τις ακροπόλεις βρίσκονται οι 
πύργοι στην Σίφνο, ενώ στην περίπτωση της Θάσου η απόσταση κυμαίνεται από 3,5-4 km. 

25. Μενδώνη - Μάνθος, 61, 133, σημ. 306. Για τους πύργους με εξωτερική διάμετρο μικρότερη των 5μ, βλ. J. Young, Studies 
in south Attica (supra σημ. 5), 134-135. 

26. Λ.Γ. Μενδώνη - Ν.Δ. Μουρτζάς, Παλαιογεωμορφολογική αναπαράσταση του όρμου Πόλες: μία πρώτη προσέγγιση του 
λιμανιού της Αρχαίας Καρθαίας, Αρχαιογνωσία 4, 1985-1986 [1989], 149-184· L.G. Mendoni - N.G. Mourtzas, An 
archaeological approach to coastal sites: the example of the ancient harbor of Karthaia, Πρακτικά Τριημέρου Αιγαίον, 
Παρνασσός 22, 1990, 387-403. 
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θέση τους, υπαγορεύουν και την λειτουργία τους ως φάρων άμεσα συνδεδεμένων με την λειτουργία του 
λιμανιού27. 

Σε βραχώδες έξαρμα σχεδόν στην κορυφή της λοφοσειράς του Καύκασου, που ορίζει από βορρά την 
κοιλάδα του Καλαμίτσι, που με την σειρά της αποτελεί φυσικό όριο της Άσπρης Βίγλας, όπου έκειτο η πόλη 
της Καρθαίας, εντοπίστηκε τετράγωνος πύργος εξαιρετικά βαρείας κατασκευής, διαστάσεων 8,50 Χ 9μ., 
χτισμένος σε τεχνητά διαμορφωμένο επίπεδο και με εσωτερικά χωρίσματα28 (εικ. 11). Από την θέση αυτή 
ελέγχεται απόλυτα η κοιλάδα του Καλαμίτση, όπου και το νεκροταφείο των Καρθαιέων, η ακρόπολη, το 
λιμάνι, ο δρόμος που συνέδεε την Καρθαία με την Ιουλίδα, ενώ διαθέτει μεγάλο οπτικό ορίζοντα προς το 
εσωτερικό του νησιού, προς την Κάτω Μεριά - έχει οπτική επαφή με τον πύργο του Αγίου Νικολάου (εικ. 12), 
στα όρια των χωρών Ποιήεσσας και Καρθαίας- και τα Ελληνικά, αλλά και προς τις άλλες Κυκλάδες. Η 
τοιχοδομία του από μεγάλους σχιστολιθικούς ογκόλιθους θυμίζει πολύ το οχυρωματικό τείχος της πόλης 
ιδιαίτερα στην Ν-ΝΔ πλευρά του, καθώς και τους αναλημματικούς τοίχους των ανδήρων στη θέση Αλώνι του 
Ζευλίτη29, στην άμεση περιοχή του άστεως της Καρθαίας, καθώς και του ναού της "Αθηνάς", που φαίνεται ότι 
κτίστηκαν στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.30. Υστεροαρχαϊκά και κλασικά είναι τα ελάχιστα όστρακα 
που βρέθηκαν ανάμεσα στους μπαταρισμένους ογκόλιθους του πύργου. Ο τρόπος κατασκευής του31 και κυρίως 
η θέση του, ο ιδιαίτερα ευρύς οπτικός ορίζων προς πολλές κατευθύνσεις και η μακριά σχετικά απόσταση του 
από καλλιεργήσιμη γη32, υπαγορεύουν και την χρήση του. Πρόκειται για πύργο με στρατιωτική σημασία, 
σύγχρονο πιθανότατα με τα μεγάλα οικοδομικά προγράμματα των Καρθαιέων του τέλους του 6ου αι. π.Χ.33, 
που ενίσχυε ουσιαστικά την άμυνα της πόλης. 

Ανάλογη λειτουργία φαίνεται ότι είχαν και οι δύο κυκλικοί πύργοι, στην θέση Τούρκος34 (εικ. 13), στην 
κορυφή της ομώνυμης λοφοσειράς που οριοθετεί προς βορρά την κοιλάδα των Ποισσών, και στην θέση 
Καστελλάκια35, αμέσως νοτιότερα της λοφοσειράς των Φυρών, όπου η ακρόπολη της Ποιήεσσας36. Οι δύο 
αυτοί πύργοι μαζί με το οχυρωματικό τείχος της πόλης δημιουργούσαν ένα ισχυρό αμυντικό τρίγωνο που 
εξασφάλιζε την προστασία του άστεως. Όπως και με την περίπτωση του πύργου στον Καύκασο, τα δύο κτήρια 
εδράζονται πάνω στον βράχο σε εν μέρει τεχνητά διαμορφωμένα επίπεδα και η τοιχοδομία τους μπορεί να 
παραλληλισθεί με αυτή των μεγάλων αναλημματικών τοίχων της ακρόπολης. 

Φαίνεται όμως ότι και την άμυνα της Ιουλίδος ενίσχυε ο μεγαλύτερος, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, σε 
διαστάσεις πύργος της Κέας, ο πύργος του Αγίου Λουκά (εικ. 14 και 15). Πρόκειται για τετράγωνο πύργο, 
διαστάσεων 12,50 Χ 12,80μ., που καταλαμβάνει την βραχώδη απόληξη του Βουνού των Μύλων, ακριβώς 
απέναντι από την ακρόπολη της Ιουλίδος. Η ορατότητα από το σημείο αυτό είναι εκπληκτική. Εποπτεύεται 
απόλυτα η Κορησία και το λιμάνι του Αγίου Νικολάου, ο όρμος του Οτζιά, οι δρόμοι επικοινωνίας της 
Ιουλίδος με την Κορησία, τον Οτζιά και την Ποιήεσσα (εικ. 16 και 17), αλλά και τα ανατολικά αττικά 
παράλια, η νότια Εύβοια, καθώς και οι αντίστοιχοι θαλάσσιοι δρόμοι. Με βάση την τοιχοδομία του, η οποία 
προσιδιάζει με αυτή των τειχών της Ιουλίδος, ο πύργος φαίνεται ότι είναι σύγχρονος με τον οχυρωματικό 
περίβολο της πόλης37. 

Ο ρόλος των παρατηρητηρίων, ο καθαρά στρατιωτικός χαρακτήρας, θα μπορούσε να αποδοθεί σε 
λίγους ακόμα πύργους, από αυτούς που έχουν εντοπισθεί στο βορειοανατολικό και το νότιο τμήμα της Κέας. 
Παράδειγμα ο μικρός τετράγωνος πύργος στην θέση Πυργάκι του Ματζιουκάτου στην Πετρούσα (εικ. 18 και 

27. L.G. Mendoni - N.D. Mourtzas, An archaeological approach to coastal sites (supraav^,. 26), 391· Μενδώνη - Μάνθος, 133, σημ. 
307. Για την χρήση των κυκλικών πύργων ως φάρων, βλ. T. Kozely - M. Wurch-Kozely, Phares de Thasos, BCH 113, 1989, 
161-181. 

28. Καρθαία 1989, 177. 
29. Μενδώνη - Μάνθος, 125, σημ. 268 και πιν. Vllß και Vila αντίστοιχα. 
30. Α. Παπανικολάου, Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ν. κλιτύ της ακροπόλεως της Καρθαίας κατά τον 6ο και 5ο π.Χ. 

αι., στον παρόντα τόμο. 
31. Σύμφωνα με την άποψη του Μ. Munn, Farm towers and military towers, 58: military towers were elevated observation 

platforms and shelters for men on look out duty. 
32. Σε μικρή σχετικά απόσταση από τον πύργο έχει εντοπισθεί αρχαία αγροικία με αυλή και προσκτίσματα, από την οποία 

προέρχεται πολλή και χαρακτηριστική για την χρήση της θέσης κεραμική, βλ. Καρθαία 1989, 177-178. Η ύπαρξη δύο 
εγκαταστάσεων με την ίδια χρήση σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους είναι δύσκολο να υποστηριχθεί. 

33. Και οι πύργοι της Σίφνου που χρονολογούνται στον 6ο και 5ο αι. π.Χ. συνδέονται είτε με την άμυνα της περιοχής ή ήταν 
παρατηρητήρια ή σηματοδότες· επρόκειτο δηλαδή για κρατικά έργα με σκοπό την εξυπηρέτηση στρατιωτικών αναγκών, 
Siphnos, 27 και 31. 

34. Μενδώνη - Μάνθος, 73, 144, σημ. 407 και 408. 
35. Ibidem, 79, 147, σημ. 463 και 464. 
36. Γ. Γαλάνη - Λ.Γ. Μενδώνη - Χ. Παπαγεωργιάδου, Επιφανειακή έρευνα στην Κέα (supra σημ. 21), 238-243. 
37. G. Welter, Von Griechischen Inseln (supra σημ. 18), 69-78· F.G. Maier, Stadmauern auf Keos, AM 73, 1958, 6-7· Μενδώνη 

Μάνθος, 112, σημ. 107. 



280 Λ. Γ. ΜΕΝΔΩΝΗ 

19). Ο πύργος διαστάσεων 6 Χ 6μ. είναι χτισμένος στην δυτική πλευρά του βουνού των Αγίων Θεοδώρων, από 
τους ψηλότερους ορεινούς όγκους του νησιού, και σώζεται σε ύψος 3,50 μ., ενώ στο εσωτερικό του διακρίνεται 
η λίθινη σκάλα που οδηγούσε στον ή στους υπερκείμενους ορόφους. Βρίσκεται πάνω στο προτεινόμενο όριο των 
υδρολογικών λεκανών της νότιας Κέας, της Ποιήεσσας και της Καρθαίας. Η ορατότητα από την θέση 
προφανώς υποδεικνύει και την λειτουργία του. Διαθέτει οπτική επαφή με τις δύο ακροπόλεις και ελέγχει τον 
θαλάσσιο δρόμο από την Αττική προς τις Κυκλάδες και το υπόλοιπο Αιγαίο. 

Είναι προφανές ότι η ευθύνη της κατασκευής τέτοιων κτηρίων με σαφή αμυντική και στρατιωτική 
λειτουργία θα ανήκε στις πόλεις και η ίδρυση τους θα ακολουθούσε έναν κρατικό σχεδιασμό. Το γεγονός ότι η 
τοιχοδομία των αμυντικών πύργων, που προαναφέρθηκαν, είναι ανάλογη με αυτή των οχυρώσεων είναι 
μάλλον ενδεικτικό. Κοινό χαρακτηριστικό των θέσεων των πύργων αυτών είναι ο ευρύτατος οπτικός ορίζοντας, 
με δυνατότητα ελέγχου των περασμάτων και η επικοινωνία με περισσότερους από έναν πύργους και με μία 
τουλάχιστον ακρόπολη. Θέσεις απόλυτα επίκαιρες για τον συστηματικό έλεγχο και την οργανωμένη άμυνα της 
επικράτειας κάθε πόλεως38. 

Δημόσια έργα θα πρέπει να θεωρηθούν και οι μικρών σχετικά διαστάσεων πύργοι που λειτουργούν ως 
παρόδια φυλάκια39, πάνω στους οδικούς άξονες που συνδέουν τις πόλεις μεταξύ τους, όπως ο κυκλικός 
πύργος στο Χαρτσιδιό40 (εικ. 20), στον δρόμο επικοινωνίας Ποιήεσσας - Καρθαίας, καθώς και αυτοί που είναι 
κοντά σε λατομεία, όπως στην θέση Αγιος Σέρης στα Ελληνικά, ή μεταλλεία, όπως στο Ψαθί41 και στη θέση 
Παλαιόπυργος, κοντά στις γαλαρίες του Αγίου Συμεών42 ή στον Ορκο43. 

Ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό των πύργων που αναφέρθηκαν, και που σε ποσοστό δεν φαίνεται να 
ξεπερνούν το 15-17% του συνολικού αριθμού των πύργων του νησιού, είναι ότι είναι απόλυτα μεμονωμένες 
κατασκευές, χωρίς αυλή, περίβολο ή βοηθητικά προσκτίσματα. Κοινός τόπος επίσης η εξαιρετικά περιορισμένη 
ποσότητα κεραμικής που εντοπίζεται στον άμεσο χώρο τους44. 

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι υπόλοιποι πύργοι που φαίνεται να αποτελούν αγροτικές 
εγκαταστάσεις ως συνδυασμός αποθήκης και οχυρού. Στην πιο απλή περίπτωση διαθέτουν αυλή ή περίβολο, 
άλλοι έχουν διάφορα προσκτίσματα ή βοηθητικά οικήματα για την διαμονή του ανθρώπινου δυναμικού ή για 
εγκαταστάσεις οικογενειακών βιοτεχνικών-εργαστηριακών μονάδων45 είτε για την αποθήκευση των αγαθών ή 
για τον σταβλισμό ζώων46· στον άμεσο χώρο τους εντοπίζονται συνήθως άνδηρα καλλιέργειας47, κομμάτια από 
τριβεία ή μυλόπετρες, λιοτρίβεια και αλώνια, ενώ τα κεραμικά ευρήματα είναι συνήθως πολλά και 
προέρχονται από μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία ή αγγεία μεταφοράς, πιθάρια, αμφορείς ή από μαγειρικά 

38. Farm towers and military towers, 56-57. 
39. Οι πύργοι που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με τους δρόμους και τις διόδους επικοινωνίας αποτελούν κοινό τόπο, βλ. 

για παράδειγμα, Ν. Hammond, The main road from Boeotia to the Péloponnèse through the northern Megarid, BS A 49, 1954, 
103-122· Amorgos, 117· A. Koutsoukou - Chr. Kanellopoulos, Towers from northwest Andros (supra σημ. 2), 162· Γ.A. 
Πίκουλας, Πύργοι (supra σημ. 2), 257. 

40. Μενδώνη - Μάνθος, 64, 136, σημ. 342 και 343, πίν. XVIIß. 
41.Χ. Γεωργίου - Ν. Φαράκλα, Αρχαία κατοίκηση στην Κέα (supra σημ. 3), 22-23, θέση 24.21, οι οποίοι θεωρούν τον πύργο 

διαμέτρου 13μ. προμαχώνα οχυρωματικού τείχους. Θεωρώ ότι πρόκειται για κυκλικό πύργο με περίβολο, αντίστοιχο με 
αυτό που έχει εντοπισθεί στην θέση Αμπέλια της Πετρούσας, Μενδώνη - Μάνθος, 65. 

42. Μενδώνη - Μάνθος, 61, 133, σημ. 311 και 312· Α.Γ. Μενδώνη - Ν. Μπελογιάννης, Μεταλλευτικές και μεταλλουργικές 
δραστηριότητες στην αρχαία Κέα, Αρχαιογνωσία 7, 1991-1992 (1993), 98-99. 

43. Μενδώνη - Μάνθος, 51. 
44. Αξιοσημείωτη είναι στις θέσεις αυτές η απουσία ακόμα και οστράκων κεραμιδιών, που συνήθως εντοπίζονται σε πολύ 

μεγάλο αριθμό σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής κυρίως Ελλάδας. Η απουσία κεραμιδιών ενδεχομένως να δηλώνει 
και την ύπαρξη επίπεδης στέγης στα κτήρια αυτά. Την επίπεδη στέγη στους νησιώτικους πύργους έχει ήδη επισημάνει ο 
L. Haselberger, Dächer griechischer Wehrtürme, AM 94, 1979, 93-115 και ειδικά 110-112. Όσον αφορά στην Κέα, σε άλλες 
θέσεις που έχουν εντοπισθεί πύργοι έχει βρεθεί άφθονο υλικό από την κεράμωση της στέγης τους, οπότε ίσως η επίπεδη 
στέγη να μην χαρακτήριζε όλους τους νησιώτικους πύργους, αλλά μόνον ορισμένους και σε σχέση με την 
λειτουργικότητα τους. Η επίπεδη στέγη εξυπηρετεί και συνδέεται άμεσα με την πολεμική τέχνη και εν γένει τις 
αμυντικές λειτουργίες. Ειδικά για την περίπτωση της Κέας, η γενικότερη απουσία κεραμιδιών στις διάφορες αρχαίες 
θέσεις θα πρέπει πιθανότατα να συνδυαστεί με την ύπαρξη των σχιστολιθικών πετρωμάτων, από τα οποία προέρχονται 
πλάκες κατάλληλες για στέγαση και οι οποίες στο πρόσφατο παρελθόν τουλάχιστον εξυπηρετούσαν αυτόν τον σκοπό. 

45. Μ. Πετρόπουλος, Αγροικίες Πατραϊκής, Structures rurales et sociétés antiques, 405-424 και κυρίως 412-414. 
46. Αιλιανός, Περί ζώων XVI. 32· Organisation of the countryside in Kea, 149 και σημ. 15. Πρβλ. επίσης, IG XI 287ΐ64-ΐ68· 

Κτηνοτροφική εγκατάσταση των χρόνων της κλασικής αρχαιότητας έχει εντοπισθεί στην θέση Ελληνικά Σταβλιά, 
(Μενδώνη - Μάνθος, 47), σε μικρή απόσταση από τον πύργο του Αγίου Λουκά. Η λειτουργικότητα των αρχιτεκτονικών 
καταλοίπων προκύπτει από την κάτοψη τους. 

47. Ρ.Ν. Doukellis, Versants pierreux et champs de culture a Ceos, στον παρόντα τόμο. 
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σκεύη, αγγεία πόσεως, κυψέλες και λυχνάρια, που υπαγορεύουν και την έντονη ανθρώπινη παρουσία48. Όλοι 
βρίσκονται πολύ κοντά σε δυνάμει καλλιεργήσιμα εδάφη, οι περισσότεροι σε χαμηλές πλαγιές λόφων, κοντά σε 
νερό, κοντά σε δρόμους, και αρκετά μακρυά από το άστυ. Ενδεικτικές της χωροταξίας τέτοιων αγροτικών 
εγκαταστάσεων είναι οι οριοθετήσεις στις διάφορες αγοροπωλησίες που μαρτυρούνται στην γνωστή επιγραφή 
από την Τήνο του 3ου προχριστιανικού αιώνα49: έπρίατο την οίκίαν και τα [χωρία] . . . και τάς εσχατιάς οσαι 
ε[ί]σίν των χωρίων τούτ[ων] και το ϋδωρ .. . ώς ορίζει ή οδός ή εκ κώμης άγουσα επί τομ πύργονηαι έπρίατο 
τάς . . . αίμασιάς . . . αί είσίν επάνω της χ[ώρ]ας της κάτω της προς τω ορίζει ή οδός ή άν[άγονσ]α και κάτω 
[ο ποτα]μος. Δεδομένου ότι σε αρκετές από τις θέσεις αυτές εντοπίστηκαν μεμονωμένοι τάφοι ή ταφικοί 
περίβολοι προκύπτει ότι πολλές τέτοιου είδους εγκαταστάσεις διέθεταν και ένα μικρό ιδιωτικό νεκροταφείο50. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της εγκατάστασης στην θέση Πηγαδάκι στα Χαβουνά51 

(εικ. 21, 22 και 23). Ο πύργος, που σώζεται σε ύψος 2μ. περίπου και για την κατασκευή του οποίου έχουν 
χρησιμοποιηθεί ορθογώνιοι λιθόπλινθοι από σιπολίνη, φαίνεται ότι διέθετε τουλάχιστον δύο ορόφους. Σε επαφή 
με αυτόν διακρίνονται τα θεμέλια ενός άλλου οικοδομήματος, διαιρεμένου σε δύο τουλάχιστον χώρους. Σε 
απόσταση 30μ. περίπου από τον πύργο εντοπίζονται τα ερείπια ενός ακόμη κτηρίου με περισσότερους χώρους, 
ενώ τρία σκαλοπάτια που σώζονται στον βορειοανατολικό τοίχο του προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός ακόμα 
τουλάχιστον ορόφου. Κοντά στον πύργο εντοπίζεται αρχαίο πηγάδι και δύο δεξαμενές. 

Στον άμεσο χώρο των οικοδομημάτων και σε έκταση 2 περίπου εκταρίων στις παρειές δύο λόφων 
εντοπίζονται αρχαία άνδηρα χτισμένα από ακανόνιστους σχιστόλιθους και σιπολίνες, που ακολουθούν πιστά 
το ανάγλυφο των πλαγιών, ενώ σε μερικές περιπτώσεις σώζονται μονολιθικά σκαλοπάτια για την πρόσβαση 
από το ένα άνδηρο στο άλλο (εικ. 24,25,26 και 27). Σε πολλά σημεία το σύγχρονο όριο του κτίματος στο οποίο 
ανήκουν τα αρχαία κατάλοιπα εδράζεται σε αρχαίο τοίχο - όριο (;) της ιδιοκτησίας. Στον ίδιο χώρο και 
αντικρυστά από τα κτήρια, πολύ κοντά στον αρχαίο δρόμο που συνέδεε την Πετρούσα με την Καρθαία έχουν 
εντοπισθεί τάφοι που φαίνεται ότι ανήκαν στους κυρίους της εγκατάστασης αυτής. Τα κεραμικά ευρήματα 
χρονολογούνται στην κλασική, την ελληνιστική και την πρώιμη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ υπάρχουν και ελάχιστα 
δείγματα των αρχαϊκών χρόνων. Τα όστρακα του 4ου αι. σαφώς υπερτερούν των άλλων περιόδων. 

Παράλληλη είναι η εικόνα της θέσης Λουτριανή, στο κέντρο του νησιού (εικ. 28). Και εδώ ο πύργος 
(εικ. 29) αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κάτοψης· έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον δύο ακόμα κτήρια (εικ. 30), 
μικρή κρήνη και δεξαμενή, το λούκι απορροής του νερού, ο δρόμος, που χαμηλά στην κοίτη του ρέματος 
οδηγούσε στα Ελληνικά ακολουθώντας τις χαμηλότερες υψομετρικές καμπύλες του βουνού του Αγίου 
Παντελεήμονα, τα ισχυρά άνδηρα καλλιέργειας (εικ. 31 και 32), ορισμένα από τα οποία σώζουν και τις 
κλίμακες επικοινωνίας (εικ. 33 και 34). 

Στην θέση Χούχλι, στην ευρύτερη περιοχή των Ελληνικών, στον ίδιο χαμηλό και εύφορο λόφο 
εντοπίστηκαν δύο πύργοι, ένας στρογυλλός διαμέτρου 7,46μ. και ένας τετράγωνος πλευράς 11 μ. Η τοιχοδομία 
και τα όστρακα των αγγείων υπαγορεύουν μία χρονολόγηση επίσης στον 4ο αι. Από το τέλος του 4ου ή τις 
αρχές του 3ου αι. π.Χ., η θέση φαίνεται να επανακατοικείται περιορισμένα στο τέλος του Ιου αι. π.Χ. και 
συστηματικά στους 5ο και 6ο μεταχριστιανικούς αιώνες. Ο άμεσος χώρος του στρογγυλού πύργου είναι 
δεμένος με αρχαία άνδηρα (εικ. 35 και 36). Σε μία περίπτωση μάλιστα ο αναλημματικός τοίχος του ανδήρου 
δένει με τον τοίχο της περιφέρειας του πύργου, προσφέροντας ένα ασφαλές σημείο χρονολόγησης των 
αναβαθμίδων αυτών52 (εικ. 37). 

Οι εγκαταστάσεις αυτές διεσπαρμένες στην ύπαιθρο, στην χώρα κάθε πόλης, προσέφεραν στους 
ιδιοκτήτες τους και εν γένει στους καλλιεργητές της γης53 προστασία και σιγουριά από οποιαδήποτε 

48. Τα ευρήματα που προέρχονται από τις θέσεις αυτές ειδολογικά δεν διαφέρουν από τα ευρήματα των ανασκαμμένων 
αγροτόσπιτων στην Αττική, J.E. Jones - A.J. Graham - L.H. Sackett, An Attic country house (supra σημ. 22), 373-397. 

49. JG XII5, 872 18-19 και 32. Πρβλ. τον σχολιασμό του R. Etienne, Ténos II, 24-28. 
50. Μ. Πετρόπουλος, Αγροικίες Πατραϊκής (supra σημ. 45), 406. 
51. Λ.Γ. Μενδώνη, Συμβολή στην τοπογραφία της ΝΑ Κέας, ΕΕΚΜ 13, 1985-1990, 315-317· Μενδώνη - Μάνθος, 64, 136, 

σημ. 346-348, πιν. XVIII. 
52. Ρ.Ν. Doukellis, Versants pierreux (supra σημ. 47), 
53. Οι μεγαλύτερες και πλουσιότερες αγροτικές εγκαταστάσεις ήταν ασφαλώς επανδρωμένες με δούλους ή ελεύθερους 

εργάτες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης, βλ. Μ. Jameson, Class in the ancient Greek 
countryside, Structures rurales et sociétés antiques, 61-62. Πρβλ. A. Dousougli - S. Morris, Ancient towers on Leukas, ibidem,
217-219. 
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επιδρομή54. Ο φόβος των ληστών και των πειρατών ήταν έντονος στα νησιά55· πιο έντονος πιθανώς από ότι 
στην Αττική ή σε άλλες ελληνικές περιοχές56. Τέτοια ληστρική επιδρομή άλλωστε φαίνεται ότι δέχθηκε στην επί 
τον άγροϋ οικία του και ο Επιτελής, πολίτης Καρθαιέων, στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ.57. Ίσως έτσι να εξηγείται 
ότι και στην Κέα, όπως και στα άλλα νησιά, το μέγεθος των πύργων και το πάχος των τοίχων τους ήταν 
μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες κατασκευές στην Αττική58. Το ότι οι πύργοι χρησιμοποιούντο ως καταφύγια 
ενισχύεται και από το ότι σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, στον πύργο του Σκλαβονικόλα και στον γειτονικό 
πύργο, του Γκρέκα, εντοπίζονται λαξευμένα στον βράχο υπόγεια περάσματα-δίοδοι που πιθανότατα επέτρεπαν 
την επικοινωνία με τον εκτός του πύργου χώρο. Η ίδια λογική υπαγορεύει και την κατασκευή δεξαμενών νερού 
μέσα στον πύργο, όπως στην περίπτωση του πύργου της Αγίας Μαρίνας59 (εικ. 38, 39,40, και 41). 

Σχεδόν ακριβή παράλληλα των αρχαίων αγροτικών πύργων είναι οι πύργοι της Μυτιλήνης. Πρόκειται 
για τριόροφα κτήρια ορθογωνικής κάτοψης, αυτόνομα, μεμονωμένες κατασκευές χτισμένες στις 
καλλιεργούμενες εκτάσεις των πλουσίων στις αρχές του 19ου αι., στα προάστια της πόλης, που σκοπό τους 
είχαν την προστασία των ανθρώπων, των εδαφών και της σοδειάς από τις διάφορες ληστρικές επιδρομές. 
Όπως οι πύργοι των προχριστιανικών αιώνων ήταν οικοδομήματα βαρείας κατασκευής, με ισχυρές πόρτες και 
στενές εσωτερικές σκάλες, χωρίς ανοίγματα στον ισόγειο χώρο τους60. Αντίστοιχα παράλληλα όμως, 
χαρακτηριστικές αρχιτεκτονικές μορφές της υπαίθρου, εντοπίζονται και στον κυκλαδίτικο χώρο, στην Ανδρο 
και την Νάξο. Και στις περιπτώσεις αυτές οι πύργοι παρά τις ιδιαιτερότητες της τοπικής λαϊκής 
αρχιτεκτονικής παράδοσης, έχουν τα ίδια βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά στην μορφή τους και απόλυτη 
ομοιότητα ως προς την λειτουργικότητα τους με τους πύργους που προαναφέρθηκαν61. 

Ο μεγάλος αριθμός πύργων στην Κέα (εικ. 42) υποδηλώνει ότι την στιγμή της ίδρυσης τους, στον 4ο ή 
στον πρώϊμο 3ο αι. π.Χ., στο νησί υπήρχε ένας αριθμός ευπόρων γαιοκτημόνων, που είχε την δυνατότητα να 
ανταπεξέλθει στο κόστος κατασκευής του πύργου ή των ανδήρων καλλιέργειας62. Αν και δεν υπάρχουν άμεσες 
μαρτυρίες για το κατασκευαστικό κόστος ενός πύργου, από ποικίλες έμμεσες πληροφορίες προκύπτει ότι το 
αναγκαίο ποσό για την ανοικοδόμηση ενός τέτοιου κτίσματος ήταν τουλάχιστον ένα τάλαντο ή ακόμα 
περισσότερο63, ενώ η κατασκευή των ανδήρων προϋπέθετε μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό και κόστος ιδιαίτερα 

54. Πρβλ. τις μαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων, βλ. ανωτέρω σημ. 9-10. Οι πύργοι προσέφεραν στην ύπαιθρο αντίστοιχη 
προστασία με αυτή που παρείχαν τα τείχη στα αστικά κέντρα ή οι οχυρωματικοί περίβολοι σε οργανωμένους 
οικιστικούς πυρήνες, κώμες, χωριά κλπ. Πρβλ. R. Osborne, Classical landscape with figures: the ancient Greek city and its 
countryside, London 1987, 67. 

55. Δημοσθένης, XVIII241· Πολύβιος IV 16.8-9· F. Durrbach, Choix d'inscriptions de Delos I. Textes historiques, Paris 1921-23, 
47-49, αριθμ. 41· J. Pouilloux, La forteresse de Rhamnonte, Paris 1954,65· P. Ducrey, Les Cyclades à l'époque Hellénistique: la 
piraterie, symptôme d'un malaise économique et social, Les Cyclades. Matériaux pour une étude de géographie historique, Dijon 
1983, 143-148. Δύο επιγραφές μία από την Αιγιάλη της Αμοργού (IG XII 7, 386 = SIG 3, 521 και Amorgos, 119) και μία 
από την Νάξο (SIG3, 520) δείχνουν ανάγλυφη την εικόνα της βίας που αντιμετώπιζαν οι νησιώτες. Με τις πειρατικές 
επιθέσεις θα πρέπει πιθανότατα να συνδεθεί και ψήφισμα των Καρθαιέων του 3ου αι. π.Χ. με το οποίο απαγόρευαν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των γυναικών έξω από τα όρια της πόλης, L.G. Mendoni, More inscriptions from Keos, BSA 84, 
1989, 289-292. Στην Κέα, όπως προκύπτει από την έκθεση του Smaragdo Rugghieri, Decano της Ναξίας, μέχρι τις αρχές 
του 18ου αι. οι απειλές και οι ανασφάλειες στην ύπαιθρο ήταν έντονες και ποικίλες, ώστε οι αγρότες αναγκάζονταν να 
είναι πάντα οπλισμένοι, βλ. Σ. Συμεωνίδη, Η εκκλησιαστική κατάσταση της ποτέ Λατινικής Επισκοπής Κέας, Κύθνου 
και Σίφνου κατά το 1711, Το νησάκι μας η Κέα 349, 1987, 23 και 350, 1987, 11-12 (= Κυκλαδικά Θέματα 19, 1987, 48
49). Η ίδια κατάσταση του φόβου των ληστρικών επιδρομών στο νησί συνεχίστηκε και τον 19ο αι., όπως προκύπτει από 
ανέκδοτα έγγραφα κατατεθημένα στα ΓΑΚ. Τον συνάδελφο κ. Ν. Καραπιδάκη, διευθυντή των ΓΑΚ, ευχαριστώ για την 
βοήθεια του στην έρευνα μου στα αρχεία. 

56. A.W. Lawrence, Greek aims in fortification, Oxford 1979, 187-188, 192 
57. IGXU 5, 1061 (= Inscriptions of Keos, αριθμ. κατ. 83) 
58. J. Pecirka, Homestead farms in Classical and Hellenistic Hellas, στο M.I. Finley (ed.), Problèmes de la terre en Grèce ancienne, 

Paris 1973, 124-125. 
59. J.T. Bent, Aegean islands. The Cyclades, or life among the insular Greeks, Oxford 1884 (ανατ. Chicago 1965), 460. Τα 

περιγραφόμενα από τον Bent ήταν ορατά μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οπότε έκλεισαν με λίθους που 
καταγκρεμίστηκαν από την ανωδομή του μνημείου. 

60. Α. Στυλιανίδης, στό Σ. Σκοπελίτης, Πύργοι της Μυτιλήνης, Αθήνα 1975· Ε. Vostani-Koumbas, Lesbos. Greek traditional 
architecture, Athens 1982,29-36. 

61. Δ. Φιλιππίδης (εκδ.), Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, Αθήνα 1982, τόμ. 2 (Κυκλάδες), 18-22 (Άνδρος), 93-96 
(Νάξος). 

62. Organisation of the countryside in Kea, 151-153. 
63. Farm towers and military towers, 77-78, σημ. 99-100. 
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υψηλό64, ώστε δεν θα είχε την δυνατότητα να το αναλάβει κάποιος που δεν θα ήταν αρκετά πλούσιος, που δεν 
θα διέθετε δούλους ή ελεύθερους εργάτες65. 

Από τις επιγραφές που αναφέρονται στην λειτουργία και τους θεσμούς των πόλεων της Κέας, και οι 
οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία χρονολογούνται στην ύστερη κλασική και στην πρώιμη ελληνιστική 
εποχή, προκύπτει ότι στις τρεις τουλάχιστον από τις πόλεις, στην Ιουλίδα, στην Καρθαία και στην Κορησία, ο 
αριθμός των αρχόντων ήταν ασυμβίβαστα μεγάλος με τον αριθμό των πολιτών που υπολογίζεται ότι διέθεταν, 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη αρκετών ευκατάστατων πολιτών. Όπως συνέβαινε και στις άλλες 
Κυκλάδες, έτσι και στην Κέα η τοπική αριστοκρατία ενδιαφερόταν για την γη και ώφειλε στην γεωργία ένα 
σημαντικό μέρος του πλούτου της66. 

Αν και πρωταρχικός σκοπός ήταν η δια του πύργου προστασία εμψύχου και αψύχου υλικού, είναι 
δύσκολο οι κατασκευές αυτές να αποσυνδεθούν με την τάση επίδειξης ευμάρειας και ισχύος των ιδιοκτητών 
τους67. Αλλωστε και τα κεραμικά ευρήματα (πίν. 1, όπου τα ευρήματα από τρεις πύργους της Ν. Κέας) σε 
ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα τα προερχόμενα από τους πύργους στις θέσεις Στρογγυλή στην 
Κάτω Μεριά ή Πηγαδάκι στα Χαβουνά ή Χούχλι στα Ελληνικά68, μαρτυρούν το υψηλό βιοτικό επίπεδο των 
ενοίκων, αλλά και την διάθεση αστικοποίησης της ζωής της υπαίθρου69 (εικ. 43,44,45 και 46). Η προβολή των 
ιδίων αγαθών και του ανεπτυγμένου βιοτικού επίπεδου είναι άμεσα συνδεδεμένα με την γενικότερη 
ανασφάλεια που επικρατεί. Στην θάλασσα τον 4ο αι. δεν κυριαρχεί πλέον το αθηναϊκό ναυτικό. Και στην 
Αττική και στα νησιά του Αιγαίου η άμυνα και η προστασία της υπαίθρου αποτελούσε βασική μέριμνα70. 

Αμπέλια Πετρούσας Χούχλι Ελληνικών Πηγαδάκι Χαβουνά 

1. Αμφορείς 12 4 
2. Πρόχοι 5 
3. Χύτρες 3 
4. Σκύφοι 5 
5. Κυψέλες 4 3 
6. Φυάλες 3 
7. Λεκάνες 8 9 
8. Ιγδία 2 
9. Πινάκια 4 
10. Κάλαθος 1 
11. Πίθοι 12 
12. Κεραμίδες 9 
13. Κρατήρες 4 
14. Αγνίθες 2 
15. Λύχνοι 5 
16. Λουτήριο 1 
17. Λυκήθιο 
18. Κατσαρόλες 
19. Σκύφος 
20. Κάνθαρος 
21. Ολπη 

1 αργ. αττική δρχ. 5 τριβεία 

64. Ρ.Ν. Doukellis, Versants pierreux (supra σημ. 47). 
65. L. Haselberger, Befestigte Turmgehöfte im Hellenismus (supra σημ. 3), 150-151· M. Jameson, Class in the ancient Greek 

countryside, Structures rurales et sociétés antiques, 55-63. 
66. Organisation of the countryside in Kea, 156. 
67. Thasos, 174-175. Έκφραση αντίστοιχων συναισθημάτων άλλωστε αποτελούσε και η κατασκευή των πυργόσπιτων στην 

Μυτιλήνη και στην Μάνη στους αμέσως προηγούμενους αιώνες. 
68. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν εντοπισθεί πολλά όστρακα από μελαμβαφείς κρατήρες, από μελαμβαφείς κύλικες, 

οι περισσότερες από τις οποίες στο εσωτερικό τους είχαν ενσφράγιστη διακόσμηση με ανθέμια ή εμπίεστη με ροόέλλα, 
όστρακα από πινάκια διαφόρων τύπων, καθώς και όστρακα από διάφορα αγγεία με ερυθρόμορφη διακόσμηση, 
ευρήματα που παραπέμπουν κατ' ευθείαν σε σκηνές συμποσίων. Το σύνολο των ευρημάτων θα παρουσιαστούν κατά 
θέση στον συλλογικό τόμο δημοσίευσης της επιφανειακής έρευνας της νότιας Κέας. 

69. Το φαινόμενο της αστικοποίησης της ζωής της υπαίθρου μαρτυρείται και στην Αττική, βλ. H.R. Goette, Αγρόκτημα 
κλασικών χρόνων στην Σούριζα (Λαυρεωτική), Structures rurales et sociétés antiques, 133-137 και κυρίως 136-137. 

70. H. Lohmann, Die Chora Athens im 4. Jh. v. Chr. (supra σημ. 2)· Amorgos, 119. Πρβλ. επίσης, G. Rougemont, Géographie 
historique des Cyclades. L'homme et le milieu dans l'Archipel, Journal des savants, Juillet - Décembre 1990, 199-220. 
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Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν και όσον αφορά στην περίπτωση της Κέας, το κόστος της 
κατασκευής μικρού σχετικά αριθμού πύργων βάρυνε τις πόλεις, ενώ ορισμένοι από αυτούς φαίνεται ότι 
χτίστηκαν σε σχετικά πρώιμη εποχή, σχεδόν συγχρόνως με τις οχυρώσεις των πόλεων. Οι πολλοί αγροτικοί 
πύργοι ήταν ιδιοκτησίες ιδιωτών71 και δεν πρόκειται για δημόσια καταφύγια που προσέφεραν προστασία στους 
κατοίκους της υπαίθρου72. Ας σημειωθεί ότι ακόμα οι πιο ισχυροί πύργοι δεν θα μπορούσαν να αντισταθούν σε 
συστηματικές στρατιωτικές επιθέσεις73 με δεδομένη μάλιστα την εξέλιξη της πολιορκητικής τέχνης του 4ου αι. 
και των ελληνιστικών χρόνων74. Και αυτό φαίνεται ότι ισχύει ακόμη και για τους πιο εντυπωσιακούς και τους 
πιο μεγάλους πύργους, όπως αυτοί στην Αγία Μαρίνα ή στην Πανάχρα. 

Αλλωστε είναι σχετικό το κατά πόσον την συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ίδρυσης τόσων πύργων, οι 
πόλεις της Κέας ήταν σε θέση να αναλάβουν το κόστος κατασκευής τους. Σε επιγραφή από την Κορησία του 
τέλους του 4ου αι. π.Χ. μαρτυρείται ότι εδάνεισεν ο θεός τεϊ πόλει αργυρίου δραχμάς. . . επί υποθήκει τοις 
κτήμασι τοις τώμ πολιτών75. Για ανάλογα δάνεια της πόλης της Καρθαίας από το ιερό του Απόλλωνος γίνεται 
λόγος στους καταλόγους των απογραφών του ναού, που χρονολογούνται επίσης στο τέλος του 4ου 
προχριστιανικού αιώνα76. Αποτελεί κοινό τόπο ότι ιδιώτες επιδοτούν την ίδρυση των οχυρώσεων των πόλεων77. 
Στο τέλος του 4ου ή στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. η πόλη της Ιουλίδος ζητά εκ [των πο]λιτών και II 3 των 
πολιτίδων και των άλλων τω/ν εν τεί πόλει κα[τοιΙΙ 4κούντω]ν... [τεΙΙ5χνίτας (;) ή] άλλο τι των χρησίμων [των 
εις τή]ν [οίκ]οδομίαν των τειχών II [έπ]ανγελ[λ]όμενοι καταβαλει[σθ]α[ι] 78. 

Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα ο αριθμός των θέσεων με πύργους που εντοπίστηκαν στην 
επιφανειακή έρευνα του νότιου τμήματος της Κέας αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% περίπου του συνόλου των 
κλασικών και πρώϊμων ελληνιστικών θέσεων. Μικρότερο ποσοστό (20%) ισχύει για το βορειοδυτικό τουλάχιστον 
τμήμα του νησιού79. Από τα κεραμικά ευρήματα από τις θέσεις με πύργους στο νότιο μέρος του νησιού 
προκύπτει ότι, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις, και μάλιστα στις θέσεις που είναι πιο κοντά στο άστυ, 
εντοπίζεται και αρχαϊκή και κλασική κεραμική, είναι πολύ λίγοι οι πύργοι εκείνοι που εμφανίζουν συνεχή 
χρήση και μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. Στους περισσότερους εμφανίζεται μια επαναλειτουργία, μια 
επανακατοίκηση, στην πρώϊμη ρωμαϊκή και ιδιαίτερα στην ύστερη ρωμαϊκή περίοδο. 

Τον 4ο αι. η ύπαιθρος της Κέας εμφανίζεται περισσότερο πυκνοκατοικημένη από οποιαδήποτε άλλη 
χρονική στιγμή80. Αυτό φαίνεται ότι ισχύει και για άλλες περιοχές που έχουν ερευνηθεί συστηματικά και 
προφανώς οφείλεται στην πληθυσμιακή αύξηση που καταγράφεται την περίοδο αυτή81. Ειδικά για την Κέα, 
από την κατανομή των θέσεων στον αιώνα αυτόν αποδεικνύεται η διασπορά τους ως τα ακρότατα σημεία των 
επικρατειών, των χωρών, των τεσσάρων πόλεων82. Από την μελέτη της κεραμικής προκύπτει ένα επιπλέον 
στοιχείο για το ότι οι πύργοι κοντά στα όρια Ποιήεσσας και Καρθαίας τουλάχιστον συνδέονται άμεσα με την 
πληθυσμιακή αύξηση του 4ου αι.· στις συγκεκριμένες θέσεις δεν εντοπίστηκε κεραμική που να χρονολογείται 

71. Πρβλ. IG XII 5, 955 και 956 (= F.G. Maier, Griechische Mauerbauinschriften, Heidelberg 1959-1961,1, 164-166, αριθμ. 39
40), όπου μαρτυρείται ότι ο πύργος, απ' όπου προέρχονται και οι επιγραφές, κτίστηκε από κάποιον ιδιώτη, τον Λυσίθεο 
Αριστολόχου. 

72. Η τελευταία αυτή άποψη είχε υποστηριχθεί κατ' αρχήν από την H.A. Ormerod, Towers in the Greek islands (supra σημ. 3), 
31-34 και της ίδιας, Piracy in the ancient world, Liverpool 1924 (ανατ. Chicago 1967), 41-49 και αργότερα από την Μ. 
Novicka, Les Maisons à tour (supra σημ. 2), 14-15, 31-33,43-58. Αντίθετη άποψη διατύπωσε ο Μ. Munn, Farm towers and 
military towers, 37, 75-77, σημ. 95 και 96. 

73. Farm towers and military towers, 35-37, 75, σημ. 94. 
74. Y. Garlan, Recherches de poliorcétiquegrecque, BEFAR, Paris 1974. 
75. IG XII Suppl. 236 (= Inscriptions ofKeos, 201). Πρβλ. R. Bogaert, Banques et banquiers dans les cités grecques, Paris 1968, 

197. 
76. IG XII 5,544 IIb 14-24 (= Inscriptions ofKeos, 105). 
77. L. Miggeotte, Les souscriptions publiques dans les cités grecques, Paris 1992. 
78. F.G. Maier, Griechische Mauerbauinschriften (supra σημ. 70)· L. Miggeotte, Les souscriptions (supra σημ. 77), 169-172, αριθμ. 

56 (= Inscriptions ofKeos, 9). 
79. J.F. Cherry - J.L. Davis - E. Mantzourani, The towers of northwest Keos, Landscape archaeology, 296. 
80. Organisation of the Countryside in Kea, 147-161. 
81. J.L. Bintliff - A.M. Snodgrass, The Bradford / Cambridge Boeotia expedition: the first four years, JFA 12, 1985, 143· A.M. 

Snodgrass, An Archaeology of Greece, Berkeley 1987, 110, 116-117· C.N. Runnels - T. van Andel, The evolution of settlement 
in the southern Argolid: an economic explanation, Hesperia56, 1987, 303-334· M. Jameson, Class in the ancient countryside 
(supra σημ. 53), 56. 

82. J.F. Cherry - J.L. Davis - E. Mantzourani, Greek and Roman settlement and land use, Landscape archaeology, 334 για την 
περίπτωση της Κορησίας. Τα σχετικά διαγράμματα και οι χάρτες για την πυκνότητα και την κατανομή των θέσεων κατά 
περίοδο στην χώρα της Ποιήεσσας και της Καρθαίας συμπεριλαμβάνονται στην τελική δημοσίευση. 
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στην αρχαϊκή ή την πρώϊμη κλασική περίοδο, με μόνη εξαίρεση τον πύργο στην θέση Αγιος Νικόλαος στην 
Κάτω Μεριά83. 

Αμεσες πληροφορίες για το που ακριβώς ήταν τα όρια ανάμεσα στις πόλεις της Κέας δεν υπάρχουν84. 
Δύο όροι του τέλους του 5ου και των αρχών του 4ου αι. π.Χ., που αναφέρουν στον πρώτο στίχο τους 
Ποιασσίων ή γη και οι οποίοι προέρχονται από την θέση Άγιος Μερκούριος, στο ακρότατο σημείο της κοιλάδας 
των Ποισσών ο πρώτος, και από την θέση Αγιος Νικόλαος στην Κάτω Μεριά ο δεύτερος, αποτελούν ενδείξεις 
για την οριοθέτηση της χώρας Ποιήεσσας και Καρθαίας85. 

Ο ορισμός των ορίων των τεσσάρων πόλεων έχει επιχειρηθεί από όσους έχουν ασχοληθεί με την 
επιφανειακή έρευνα του νησιού με βάση κυρίως τα γεωμορφολογικά δεδομένα και τους υδροκριτικούς άξονες86 

(εικ. 47). Από την κατανομή των θέσεων όπου έχουν εντοπισθεί πύργοι προκύπτει ότι σε ορισμένα σημεία 
υπάρχουν συγκεντρώσεις τέτοιων κατασκευών, όπως στην περιοχή Σκλαβονικόλα - Αγίας Μαρίνας, στα όρια 
περίπου των χωρών Ποιήεσσας - Ιουλίδος, ή Δοσονάρι- Καμπιά, στο όριο των ευρύτερων περιοχών Ιουλίδος 
Κορησίας, ή στην περιοχή της Κοκκινάδας στην Πετρούσα, όριο των υδρολογικών λεκανών Ποιήεσσας 
Καρθαίας. 

Είναι σαφές ότι σε πολλές περιπτώσεις οι θέσεις των πύργων συμπίπτουν κατά το μάλλον ή ήττον με 
την υποτιθέμενη συνοριακή γραμμή ή βρίσκονται εκατέρωθεν αυτής. Η ίδρυση πύργων στις εσχατιές και στα 
σύνορα των πόλεων μαρτυρείται και από τις γραπτές πηγές και από τα αρχαιολογικά δεδομένα87. Είναι 
πιθανό κάτι ανάλογο ισχύει και στην περίπτωση των πόλεων της Κέας. Ίσως μάλιστα με αφορμή την παρουσία 
ή όχι περισσοτέρων πύργων σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συνδυασμό με την γεωμορφολογία και τους 
υδροκριτικούς άξονες αξίζει να επιχειρηθεί η επαναπροσέγγιση του καθορισμού των ορίων των πόλεων. Ίσως 
είναι πιθανόν στην περίπτωση της Κέας τουλάχιστον οι πύργοι οι οποίοι ασφαλώς διατηρούν τον αγροτικό 
χαρακτήρα τους, να οριοθετούν, να αποτελούν σημάνσεις των συνόρων των πόλεων, να λειτουργούν ως σημεία 
αναφοράς88, χωρίς να δημιουργούν μια αμυντική γραμμή με την στενή και αυστηρά στρατιωτική έννοια του 
όρου89. Υπό την έννοια αυτή θα μπορούσε να υποτεθεί ότι η κατασκευή των κτηρίων αυτών υποδεικνύει ή 
υπαγορεύεται από κάποιον κρατικό σχεδιασμό, ο οποίος όμως υλοποιείται με τα χρήματα των ευκατάστατων 
πολιτών του νησιού, οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίοδο ίδρυσης της πλειοψηφίας των αγροτικών πύργων 
συμπίπτουν με τους φορείς της κρατικής διοίκησης και εξουσίας των πόλεων. 

Αίνα Γ. ΜΕΝΔΩΝΗ 
Αθήνα 

83. Γ. Γαλάνη - Λ. Μενδώνη - Χ. Παπαγεωργιάδου, Επιφανειακή έρευνα στην Κέα (supra σημ. 21), 242-243· Μενδώνη 
Μάνθος, 63, 135, σημ. 334. 

84. J.F. Cherry - J.L. Davis - Ε. Mantzourani, Introduction to the historical and epigraphical evidence, Landscape archaeology, 235
236, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία. 

85. IG XII Χ, 568 και 1100 (= Inscriptions ofKeos, 164 και 165). Πρβλ. επίσης, Organisation of the countryside in Kea, 149, με 
όλη την σχετική βιβλιογραφία. 

86. Η. Georgiou - Ν. Faraklas, Ancient habitation patterns of Keos (supra σημ. 3), 207-224· J.F. Cherry - J.L. Davis - E. 
Mantzourani, Problems orientation of the survey, Landscape archaeology, 6· Organisation of the countryside in Kea, 158. 
Υπεύθυνοι για την γεωμορφολογική και υδροκριτική μελέτη του νότιου τμήματος της Κέας είναι οι Δρες Ν.Δ. 
Μουρτζάς και Ε. Κολαΐτη. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα συμπεριληφθούν στην τελική δημοσίευση. 

87. JG XII5, 87260-65. Πρβλ. Ténos II, 25- L. Ross, Reisen auf der griechischen Inseln des ägäischen Meeres, Stuttgart - Tübingen 
1840,1, 36, II, 38· R, Weil, Von den griechischen Inseln, AM2, 1877, 62· J. Ober, Early artillery towers (supra σημ. 2), 591-595· 
J.M. Camp, Notes on the towers (supra σημ. 2), 193-202. 

88. To σημείο εννοείται ως Landmark, με την έννοια που χρησιμοποιεί τον όρο ο Κ. Lynch, The image of the city, M.I.T. Press 
1960, 48-49. Χωρίς να υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία, οι πύργοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν στο αρχαίο τοπίο 
ένα ρόλο αντίστοιχο με αυτόν των μοναστηριών ή των εκκλησιδίων στο νεώτερο τοπίο, τα οποία όταν βρίσκονται στην 
ύπαιθρο, σε εκτός οικισμών περιοχές, ορίζουν όχι μόνο την θέση που βρίσκονται αυτή καθ' αυτή, αλλά και έναν 
ευρύτερο χώρο. Ίσως η αντιστοιχία αυτή στην σημαντική πύργων και εκκλησιδίων να υποδηλώνεται και από το 
δεδομένο ότι σε πολλές περιπτώσεις στην θέση οχυρών ή οχυρών αγροικιών ιδρύθηκαν αργότερα χριστιανικές 
εκκλησίες, Α. Κυριακίδου-Νέστορος, Σημάδια του τόπου ή η λογική του ελληνικού τοπίου, Λαογραφικά Μελετήματα 
1, 1989, 15-40. 

89. Η ύπαρξη πύργων στην συνοριακή των πόλεων δεν σημαίνει απαραίτητα και εχθρικές σχέσεις μεταξύ τους. Γενικά 
φαίνεται ότι εντάσεις και πολεμικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των πόλεων δεν υπήρξαν ή τουλάχιστον δεν μαρτυρούνται. 
Ίσως μια διαφορετική γραμμή να ακολούθησε σε διάφορες χρονικές στιγμές η Ποιήεσσα, βλ. D.M. Lewis, The federal 
constitution of Keos, BSA 57, 1962, 1-4. 
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Χ. Γεωργίου: Μία ερώτηση για την τυπολογία. Έχετε 
στρογγυλούς και τετράγωνους πύργους. Στρογγυλούς 
διαφόρων ειδών, και τετράγωνους διαφόρων ειδών. 
Μπορείτε να μας πείτε κάτι για την χρήση τους; Είναι 
όλοι ίδιοι, είναι διαφορετικοί, πώς τους έχετε κατατάξει; 

Λ.Γ. Μενδώνη: Αυτό είναι ένα θέμα που μας έχει 
απασχολήσει ιδιαίτερα. Κατ' αρχήν θα πρέπει να 
διευκρινίσουμε ότι οι ονομασίες στρογγυλός και 
τετράγωνος πύργος είναι κατά το μάλλον ή ήττον 
συμβατικές. Ούτε οι λεγόμενοι στρογγυλοί είναι πάντοτε 
στρογγυλοί, καμωμένοι με διαβήτη, ούτε οι τετράγωνοι 
είναι πάντοτε ισόπλευροι, ούτε καν ορθογώνιοι. Σε 
μερικές περιπτώσεις, όπως ο τετράπλευρος πύργος στη 
Λουτριανή, μοιάζουν περισσότερο με τραπέζιο. Ο 
καθορισμός του σχήματος τους, όπως άλλωστε είναι 
φυσικό, καθορίζεται από τη μορφολογία του χώρου, από 
το διαθέσιμο χώρο, όπου κτίζονται. 

Από ορισμένους ερευνητές έχει διατυπωθεί η 
άποψη ότι οι τετράγωνοι πύργοι συνδέονται άμεσα με 
αγροτικές δραστηριότητες, διότι προσφέρουν 
περισσότερο ωφέλιμο χώρο για αποθήκευση αγαθών, 
αλλά και γιατί παρέχουν καλλίτερες συνθήκες, και πάλι 
εξ αιτίας του διευρυμένου χώρου τους, διαβίωσης των 
διαμενόντων. 

Αυτό μέχρις ενός σημείου θα μπορούσε να 
ισχύει και στην Κέα, αν κρίνουμε απο τους πύργους της 
Αγίας Μαρίνας, της Πανάχρας, του Σκλαβονικόλα, της 
Λουτριανής, στο Κόκκινο Κελί στο Δοσωνάρι, στο 
Πηγαδάκι στα Χαβουνά, και από πολλούς άλλους, που 
είναι όλοι τους τετράγωνοι και σε χώρους με 
διαπιστωμένη γεωργική χρήση. ' Ομως αντίστοιχη είναι 

και η λειτουργικότητα των πύργων στα Αμπέλια της 
Πετρούσας ή στο Χούχλι στα Ελληνικά, που είναι 
στρογγυλοί. 

Από την άλλη μεριά οι πύργοι στον Καύκασο, 
απέναντι από την Καρθαία, ή του Άγιου Λουκά στην 
Ιουλίδα, αλλά και το μικρό παρατηρητήριο στου 
Ματζιουκάτου στην Πετρούσα, είναι τετράγωνοι. Σε 
όλες αυτές τις περιπτώσεις εξυπηρετείται η άμυνα 
κάποιας πόλης ή μιας ευρύτερης περιοχής. Αντίστοιχη, 
αμυντική είναι η χρήση των στρογγυλών πύργων στον 
Τούρκο, απέναντι από την Ποιηέσσα, ή στο Σπαθί ή σε 
πολλές ακόμα περιοχές. 

Με μόνο στατιστικά κριτήρια θα μπορούσα να 
σας απαντήσω ότι περισσότεροι στρογγυλοί πύργοι 
αντιστοιχούν σε βίγλες ή παρατηρητήρια, άρα αυτού του 
είδους οι κατασκευές έχουν αμυντική λειτουργία. Όμως 
οι αριθμοί και μόνο, και τα απλά στατιστικά δεδομένα 
προσωπικά δεν με πείθουν. Το θέμα θα μπορούσε να 
ερευνηθεί περισσότερο, και όχι μόνο σε επίπεδο 
ασφαλούς στατιστικού δείγματος, όπως θα ήταν η 
περίπτωση των πύργων της Κέας ή της Σίφνου ή Ανδρου 
ή κάποιου άλλου νησιού, αλλά στο σύνολο όλων των 
άλλων περιοχών που έχουν εντοπισθεί πύργοι, οπότε 
ενδεχομένως να ήταν δυνατή η όποια κατάταξη και 
κατηγοριοποίηση τους. Αυτή την στιγμή η μόνη 
απάντηση που θα μπορούσα να σας δώσω είναι κάτι το 
οποίο ανέφερα και στην αρχή, ότι το σχήμα των πύργων 
εξαρτάται από την μορφολογία του χώρου, του σημείου, 
όπου κτίζεται μια τέτοια κατασκευή, από την διαθέσιμη 
έκταση, και ενδεχομένως από το κόστος και από το 
διαθέσιμο δυναμικό. 
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Εικ. 1. Κυκλικός πύργος στη θε'ση Μαύρου. 

mQm 

Εικ. 2. Ερείπια κυκλικού πύργου εντοιχισμε'να στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Ελληνικά. 
Διακρίνεται η κλίμαξ ανόδου στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. 
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Εικ. 3. Ο κυκλικός πύργος στον Αγιο Νικόλαο Ελληνικών. 1: Κάτοψη του πύργου. 2: Οψη του πύργου από νοτιοανατολικά. 3: 'Οψη του 
πύργουν από βορειοανατολικά. 4: Τομή του πύργου κατά άξονα ΝΑ-ΒΔ. (Αποτύπωση - σχεδίαση Ι. Σβώλος, αρχιτέκτων). 
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Εικ. 4 Εικ. 5 
Εικ. 4 - 5  . Τετράγωνος πύργος στη θέση Κόκκινο Κελί, κτήμα Λαζαρίοη. Ο βόρειος τοίχος του πύργου. 

Εικ. 6 Εικ. 7 
Εικ. 6 - 7. Ο νότιος τοίχος του πύργου στη θέση Κόκκινο Κελί. 
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Εικ. 8. Τετράγωνος πύργος στη θέση Πανάχρα. (Αποτύπωση - σχεδίαση Ι. Σβώλος, αρχιτέκτων). 
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Εικ. 9. Όψη - Τομή του πύργου στη θέση Πανάχρα. Επάνω: Όψη από τα ανατολικά - τομή περιβόλου. Κάτω: Τομή κατά άξονα 
Ανατολή - Δύση. (Αποτύπωση - σχεδίαση Ι. Σβώλος, αρχιτέκτων). 
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Εικ. 10. Αεροφοπογραφία (Γ.Υ.Σ. 1978) του χώρου της αρχαίας Καρθαίας (σημ. όρμος Πόλες). · : Οι κυ
κλικοί πύργοι/φάροι στα ακρωτήρια Πασαλιμάνι/Διασέλα και Πετρής/Πετρίτης. Στη θάλασσα διακρίνεται 

ο βυθισμένος μώλος του λιμανιού. : Ο τετράγωνος πύργος στον Καύκασο (εικ. 11). <-- Οι ναοί του Απόλ
λωνος και της Αθηνάς. Διακρίνεται το περίγραμμα του τείχους της αρχαίας πόλης. 

Εικ. 11. Τετράγωνος πύργος στον Καύκασο. 
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Εικ. 12. Κάτοψη της κορυφής του λόφου του Αγίου Νικολάου στην Κάτω Μεριά, όπου ο πύργος και άλλα κτηριακά λείψανα. (Απο
τύπωση - σχεδίαση Ι. Σβώλος, αρχιτέκτων). 

Εικ. 13. Ο κυκλικός πύργος στη θέση Τούρκος. (Αποτύπωση - σχεδίαση Ι. Σβώλος, αρχιτέκτων). 
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Εικ. 14. Τετράγωνος πύργος στη θε'ση Αγιος Λουκάς. Δυτικός τοίχος. 
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Εικ. 15. Η βορειοδυτική γωνία του πύργου του Αγίου Λουκά. 
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Εικ. 16. Από τη θέση του πύργου στον Αγιο Λουκά, η ακρόπολη της Κορησίας και το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. 

Εικ. 17. Από τον πύργο του Αγίου Λουκά, το Κάστρο της Ιουλίδος και ο όρμος του Οτζιά. 
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Εικ. 18 - 19. Τετράγοτνος πύργος στη θε'ση Πυργάκι του Ματζιουκάτου στην Πετρούσα. 

Εικ. 20. Κυκλικός πύργος στη θε'ση Χαρτσιδιό. 
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Εικ. 21. Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας αγροτικής εγκατάστασης στη θέση Πηγαδάκι στα Χαβουνά. Διακρίνεται ο πύρ
γος με τον περίβολο του (1), τις δεξαμενές (2), καθώς και άλλα κτηριακά κατάλοιπα (3). Ο χώρος είναι "δεμένος" με αρχαία άν
δηρα καλλιέργειας. Στο ακρότατο σημείο της εγκατάστασης εντοπίζονται τάφοι (4), που χρονολογικά ανήκουν στις φάσεις λει

τουργίας του αγροκτήματος. (Κλίμαξ 1 : 200, τοπογράφηση - σχεδίαση Κώστας Ζαφείρης). 
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Εικ. 22 

"5. 

Εικ. 23 

Εικ. 22 - 23. Τμήματα της τοιχοδομίας του πύργου και των προσκτισμάτων του στη θέση Πηγαδάκι στα Χαβουνά. 
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Εικ. 26 Εικ. 27 
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Εικ. 24 - 27. Λεπτομε'ρειες από την τοιχοδομία των αναλημματικών τοίχων των ανδήρων στη θε'ση Πηγαδάκι στα Χαβουνά. 
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Εικ. 28. Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας αγροτικής εγκατάστασης στη θέση Λουτριανη. Διακρίνεται ο τετράγωνος πύργος (1), 
ένα δεύτερο οικοδόμημα στην άλλη πλευρά της κοιλάδας (2), τα θεμέλια κυκλικού πύργου; (3) και άλλα κτηριακά κατάλοιπα. Ο χώ

ρος είναι "δεμένος" με αρχαία άνδηρα καλλιέργειας. (Κλίμαξ 1: 500, τοπογράφηση - σχεδίαση Κώστας Ζαφείρης). 
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Εικ. 29. Ο τετράγωνος πύργος στη θε'ση Παναγία Λουτριανή. 

· • - · 

Εικ. 30. Οικοδόμημα στη Λουτριανή κατάντικρυ από τον πύργο. 
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Εικ. 33 Εικ. 34 

Εικ. 31 - 34. Τοιχοδομία των ανδήρων :ργειας στην κοιλάδα της Λουτριανής. 
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ΑΡΧΑΙΑ 
ΝΕΟΤΕΡΑ 
ΠΙΘΑΝΑ ΑΡΧΑΙΑ 
ΒΡΑΧΟΣ 
ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΡΕΙΑ 

Εικ. 35. Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας αγροτικής εγκατάστασης στη θέση Χούχλι. Διακρίνονται τα κατάλοιπα 
του κυκλικού πύργου, διαμέτρου 7,46 μ. Ο χώρος είναι "δεμένος" με αρχαία άνδηρα καλλιέργειας. 

(Κλίμαξ 1 : 200, τοπογράφηση-σχεδίαση Κώστας Ζαφείρης). 
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Εικ. 36. Ο κυκλικός πύργος στη θέση Χούχλι στην περιοχή των Ελληνικιύν. 

Εικ. 37. Αναλημματικός τοίχος ανοήρου καλλιέργειας στη θέση Χούχλι. Πρόκειται για τον τοίχο του ανόήρου 
που δένει με τον τοίχο της περιφέρειας του πύργου, (βλ. εικ. 35). 
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Εικ. 38 Εικ. 39 

Εικ. 40 Εικ. 41 

Εικ. 38 - 41. Όψεις του πύργου της Αγίας Μαρίνας. 
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Εικ. 42 . Χάρτης της Κε'ας επί του οποίου σημειώνονται οι με'χρι στιγμής γνωστοί πύργοι. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΑΣ SOUTH KEOS SURVEY 

Πύργοι-κατηγορίες κεραμεικής/Towers-categories of pottery 

Β Καλή-απλή/Fine-plam 

D Οικιακή/Domestic 

HI Ιγδία/Mortar 

Π ΠΙΘοι/Pithoi 

• Κυψέλες/Beehives 

D Αγνύθες/Loom weights 

LI Μαγειρικά/Cooking 

E Αφιερωματική-ταφική/Votive-Burial 

Β Κεραμίδες-Αρχιτεκτονικά/Tiies-Architectural 

Ο Αμφορείς/ΑιηρηοΓαβ 

Εικ. 43. Γράφημα των κεραμικών ευρημάτων κατά κατηγορία από τις θέσεις των πύργων που εντοπίστηκαν 
κατά την επιφανειακή ε'ρευνα στη Νότια Κέα. 
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΑΣ/SOUTH KEOS SURVEY 
ΠΥΡΓΟΙ-Κατηγοριες κεραμεικής/Tower sites-Categories of pottery 

Λύχνοι/Lamps 

Αμφορείς/Amphorae 

Κεραμίδες-αρχιτεκτονικά/Tites-architecTuroi 

ΑφιερωματΐΚή-ταφική/Votive-Burial 

Μαγειρικά/Cooking 

! ο Αγνύθες/Loom weigr» 

Ξ Κυψελες/Beehives 

• Πίθοι/Pithoi 

Ιγδία/Mortar 

Απλή-οικιακή/Plain-domestic 

Κύλικ.-καλή/Cylix-fine 

Εικ. 44. Γράφημα των κεραμικών ευρημάτων κατά κατηγορία από δεκατε'σσερεις πύργους που εντοπίστηκαν στη διάρκεια της 
επιφανειακής έρευνας στη Νότια Κέα. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΑΣ/SOUTH KEOS SURVEY 
3ELH ΠΥΡΓΟΥ-ΧρονολόΜΟπ 
'OWER SITE-Chronology 

Εικ. 45. Ενδεικτικό γράφημα χρονολόγησης των κεραμικιόν ευρημάτων από μία θέση πύργου στη Νότια Κέα. 



308 Λ. Γ. ΜΕΝΔΩΝΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΑΣ/SOUTH KEOS SURVEY 
9ΕΣΗ ΠΥΡΓΟΥ-Αγγεία πόσεως-Χρονολόγηση 
TOWER SITE-Drinkirtg vessels-Chronology 

Εικ. 46. Γράφημα χρονολόγησης των αγγείων πόσεως από τον ίδιο πΰργο. 

Κοβησίϋ  # · 

Ιονλίς 

Εικ. 47. Χάρτης της Κέας επί του οποίου σημειώνονται οι θέσεις των πύργων και τα πιθανά όρια των χωρών 
των τεσσάρων πόλεων του νησιού. 



VERSANTS PIERREUX ET CHAMPS DE CULTURE A CEOS* 

à Myriam Ervin Caskey 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του μεσογειακού τοπίου είναι η καλλιέργεια σε αναβαθμίδες. Ευρέως 
διαδεδομένη μέθοδος εκχέρσωσης και δημιουργίας νέων εδαφών για την αντιμετώπιση αυξανόμενων αναγκών διατροφής ή 
εμπορίας μιας ανθρώπινης κοινότητας. Αν και η ύπαρξη τους από την αρχαιότητα δεν πρέπει να τίθεται εν αμφιβόλω, εν 
τούτοις ελλείπουν επαρκή στοιχεία για τη χρονολόγηση τέτοιων εργασιών που απαιτούν ιδιαίτερο κόπο και χρόνο. 
Γνωρίζουμε βέβαια, ότι οι λατίνοι γεωμέτρες συνέστηναν την τεχνική της cultellatio για την "οριζοντιοποίηση" των επικλινών 
εδαφών μιας περιοχής. Η συμμετοχή στις εργασίες της ερευνητικής ομάδας επιφανειακής έρευνας της ΝΑ Κέας επιτρέπει τη 
χρονολόγηση συστημάτων αναβαθμίδων και ένταξης τους στη γενικότερη πολιτική και κοινωνική ιστορία του νησιού κατά 
τον 5ο και 4ο προχριστιανικό αιώνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η σύνδεση τους με τις ιδεολογικές παραστάσεις της 
εποχής. 

Pour le visiteur des Cyclades les terrasses de culture aussi bien que d'habitation constituent une des 
constantes principales de l'aménagement paysager. Les îles et en l'occurence Céos se trouvent ligotées, au sens 
littéral du terme, par des murs de soutènement qui portent la terre habitée, la terre cultivée. Des voyageurs 
étrangers, qui l'ont visitée ou qui y ont fait escale au XVIIIe et au XIXe siècle n'ont pas manqué de noter la 
densité et l'importance de ces travaux, ce qui semble être un cas plutôt rare dans les notes de voyage publiées et 
relativement bien connues1. 

Jusqu'à présent on s'est peu occupé de Γ archéo-histoire des terrasses de culture et plus précisément de 
leurs murs de soutènement, qui en somme, constituent l'élément discursif le plus important, nous permettant 
d'avancer certaines hypothèses de datation et d'interpétation historique2. Il est vrai que les difficultés de datation 
de ces travaux de grande envergure, qui connaissent très souvent d'innombrables phases de construction et de 

* Je remercie A. Bresson, P. Brun, M. Clavel Leveque, Ν. Faraklas, P. Leveque et A. Vignot, qui à divers moments de la rédaction de 
ma communication m'ont enrichi de leurs con ceils et de leurs suggestions. Bien évidemment je n'oublie pas les membres de 
l'équipe archéologique pour l'étude des terroirs du Sud et du Sud-Est de l'île, chercheurs et étudians, qui sillonnent ces dernières 
années la campagne de Céos et qui ont permis la constitution des archives de documentation archéologique, historique et 
paysagère de l'île. Les rélevés topographiques des domaines de Houhli et de Pigadaki sont dus à la pertinence professionnelle de K. 
Zafiris à qui j'exprime toute ma gratidute. 
Abréviations: 
Agriculture - Agriculture in ancient Greece, B. Wells (éd.), Stockholm 1992. 
Structures rurales = Structures rurales et sociétés antiques, actes du colloque de Corfu, P.N. Doukellis - L.G.Mendoni (éds), Paris 
1994. 

1. Voir J. Bennet - S. Voutsaki, A synopsis and analysis of Travelers'accounts to Keos (to 1821), Landscape archaeology, 377-378 
avec renvois à des textes des voyageurs. Bien que les terrasses de culture soient un mode d'aménagement spatial très répandu dans 
le monde égéen, un survol de la littérature de voyage n'a pas fourni grand nombre d'informations concernant le terrassement des 
versants pierreux dans d'autres îles de la mer Egée. 

2. Certes, en l'état actuel de la science on ne peut se borner aux seuls indices archéologiques, tels que la typologie de l'appareil des 
murs. La dispersion de la céramique, la palynologie ou la recherche des paléosols enrichissent considérablement toute démarche 
scientifique dans le domaine. On ajoute toutefois qu'en l'occurence, les conditions géologiques de l'île ne permettent pas d'aller 
très loin dans une approche palynologique. 
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réfection3, la thèse dominante selon laquelle la campagne grecque a connu une évolution à des rythmes plutôt 
lents4, semblent, entre autres raisons avoir écarté du débat historique des informations fournies par ces travaux 
d'aménagement spatial. Certes, étant donné que les terrasses de culture continuent à déterminer le paysage 
d'aujourd'hui, l'étude de l'archéo-histoire des terrasses passe, de façon incontournable, par l'observation du 
fonctionnement et de l'état actuels; ce qui fait ainsi de l'approche ethno-archéologique un outil de travail de 
premier ordre. Cependant, il est notoire que les rapports très étroits, qui existent entre les terrasses et 
l'évolution des structures rurales au long des siècles, exigent de la part du chercheur la prise en compte des 
distances qui séparent la situation actuelle de celle de l'Antiquité5. La transformation des rythmes dans 
l'exploitation de la terre comme dans la consommation des produits agricoles, la modification des rapports 
sociaux, le changement des pôles d'intérêt politique et économique ont un impact considérable sur la mise en 
valeur des terroirs et on doit par conséquent "comptabiliser" leur impact lorsque on évalue la productivité des 
cultures en terasses. 

En dépit de toutes ces reserves qui rendent l'étude des terrasses de culture difficile, on sait que des 
travaux de terrassement du sol ont eu lieu en Grèce depuis la très haute antiquité; en témoignent les terrasses de 
travail ou de fondation que présupposent des sites archéologiques tels que le palais de Mycènes, certains habitats 
préhistoriques de Thessalie6, ou encore le mur de soutènement dans l'espace habité de la cité de cycladique 
Minoa, à Amorgos, daté fort probablement de la période géométrique7. Bien évidemment, tous ces cas 
d'aménagement du sol en terrasses, attestés archéologiquement, ne concernent que la construction d'un espace 
d'habitation et nullement des terroirs voués à l'agriculture. 

Par contre, certains vers d'Homère nous ramènent dans le monde rural. Dans Γ Odyssée il est question 
d'ai^aouxL, terme qui désigne plutôt les murs d'enclos8; nous avons ainsi un témoignage littéraire très ancien 
d'une réalité très proche de celle des murs de soutènement, bien que nettement différenciée. Si les murs de 
soutènement et les terrasses de culture impressionnent encore aujourd'hui en tant qu'exploits techniques, les 
murs d'enclos, tout en restant dans le champ thématique de la morphologie agraire, connotent des réalités 
spécifiques d'exploitation de la terre. Au cours des âges, αίμασιά connaît un certain glissement de sens pour 
aboutir à désigner aussi bien le mur d'enclos que les champs à enclos9. Outre les poèmes homériques, les textes 
littéraires antiques n'en parlent pas; quelques inscriptions repérées ici et là semblent se référer aux travaux de 
terrassement10. Il faut arriver aux textes des géomètres latins, pour avoir des informations sans équivoques sur 
le sujet11. 

Parmi les régions densement aménagées en terrasses, le cas de l'île voisine de Délos est très 
éloquent12. L'abandon complet et quasiment définitif de l'île sacrée durant le Vile et le Ville siècles a permis à 
M. Brunei de formuler une hypothèse de travail, selon laquelle les travaux de terrassement ne pouvaient pas 
être postérieurs à l'abandon de l'île. La revue des données architecturales, morphologiques et archéologiques (la 
céramique dispersée aux alentours), lui a permis de dater plus précisément les murs de soutènement des 
terrasses aux environs de certaines fermes antiques. Outre le cas délien et celui des terrasses apparemment 
contemporaines des établissements agraires de l'Attique méridionale, datés de l'époque classique13, nous 
manquons de renseignements susceptibles de nous éclairer sur la date précise et les conditions d'entreprise de 

3. O. Rackham - J. Moody, Terraces, Agriculture, 126 et 128. De même O. Rackham, Ancient landscapes, The Greek city from 
Homer to Alexander, O. Murray - S. Price (éds), Oxford 1990, 86 et 103. 

4. M. Brunet, Terrasses de cultures antiques: l'exemple de Délos, Cyclades, Méditerranée 3/4, 1990,5-6. 
5. T.M. Whitelaw, An ethnoarchaeological study of rural land-use in North-West Keos: insights and implications for the study of past 

Aegean landscapes, Structures rurales, 165. 
6. J. Aslanis, Οι οχυρώσεις στους οικισμούς του βορειοελλαδικού χώρου κατά την χαλκολιθική περίοδο και η περίπτωση 

του Διμηνίου, MELETEMATA, Poikila, Athènes 1990, 32 sqq. 
7. L. Marangou, Ανασκαφή Μινώας Αμοργού, ΠΑΕ 1988 (1991), 170 et idem, Ανασκαφή Μινώας Αμοργού, ΠΑΕ 1989 

(1992), 274. 
8. Ο. Rackham - J. Moody, Terraces (supra n. 3), 128 avec renvois aux vers d'Homère. 
9. Voir L. Robert, Contributions à un Lexique épigrafique, Hellenica, II, 137 et surtout idem, Le sanctuaire de Sinouri près de Mylasa, 

Paris 1945, 79. Les diverses citations du terme, réunies par L. Robert, semblent conforter soit l'idée de glissement de sens à travers 
les siècles, soit qu'a'^aoïa est un terme polysémique désignant tant le mur d'enclos que le terrain. Pour le monde cycladique voir 
R. Etienne, Ténos II. Ténos et les Cyclades, Paris 1990,25. 

10. Ainsi IG, XII, 7,62 de l'île d'Amorgos où il est question de réparation de murettes. 
11. Frontin La 27. Voir A. Gonzales, Par monts et par images. Les paysages d'altitude dans le Corpus Agrimensorum Romanorum, 

DHA 20. 1, 1994, 319 avec bibliographie antérieure. 
12. M. Brunet, Terrasses de cultures antiques (supra n. 4), 5. 
13. Voir les travaux de H. Lohmann, Agriculture and country life in Classical Attica, Agriculture, 51 sqq.; idem, Ein "Alter Schaftstall" 

in neuen licht: die Ruinen von Palaia Kopraisia bei Legrena (Attika), Structures rurales, 97; idem, ATENE: Forshungen zu 
Siedlungs- und Wirtschaftstruktur des klassischen Attika, Köln 1993, vol. I, 196. 
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ces travaux d'aménagement spatial dans d'autres régions du monde égéen. Certes la bibliographie actuelle fait 
état de certaines régions terrassées, insulaires dans leur grande majorité, pour lesquelles divers éléments 
indiquent une datation qui remonte à l'âge classique mais rien, jusqu'à présent, ne peut confirmer ces 
hypothèses14. 

La prospection de surface dans la partie S-E de l'île de Céos nous permet maintenant d'avancer 
quelques réflexions sur certains aspects de la morphologie du paysage agraire durant l'Antiquité. La figure 1 est 
le produit de dépouillement des photos aériennes de l'île fournies par le Service Géographique de l'Armée; on y 
a fait apparaître les quelques lieux de l'île qui n'ont pas connu, et qui ne connaissent toujours pas, de travaux de 
terrassement: dans leur grande majorité, il s'agit de surfaces rocheuses qui ne sont propices même au 
pastoralisme. Les petites vallées planes et le plateau d'Hellénika y figurent aussi en tant qu'espaces non 
terrassés, car ils n'en ont pas besoin. Le reste, à savoir plus de 90% de la surface de Céos, est aménagé en 
terrasses de culture et d'habitation. Ce pourcentage, considéré sur l'ensemble des 103 km2 de l'île, nous donne 
la surface maximale d'exploitation agraire et agropastorale. Adoptées pour répondre aux contraintes imposées 
par un relief accidenté, les terrasses de culture servent d'indice des potentialités agricoles de l'île. Bien 
évidemment, conformément à l'ensemble de presque toutes les régions méditerranéennes terrassées15, nous 
manquons ici aussi d'éléments susceptibles de contribuer à la datation de ces opérations d'aménagement spatial. 
Et qui plus est, la nécessité incessante des travaux de réfection partielle des murs de soutènement rend la 
situation encore plus complexe. Toutefois, étant donné que l'objectif est d'esquisser une approche historique des 
terrasses de culture plus qu'une analyse archéologique des murs de soutènement16, qui ne sont évoqués ici qu'en 
tant que moyens de datation, il faut dire que nous ignorons la date d'aménagement en terrasses des divers 
versants de Céos. Il semble toutefois légitime de soutenir que d'une façon générale, lorsqu'au sein du finage 
d'une communauté il y a des terrasses abandonnées et désertes, libres de toute contrainte juridique, on procède 
difficilement à des opérations de terrassement des versants vierges, d'aménagements antérieurs17. L'effort 
considérable exigé par ce genre de travaux oblige à respecter sérieusement l'énergie et les frais dépensés dans 
le passé et dont les résultats connaissent, pour des raisons diverses, des phases d'abandon. 

La conquête des terroirs et la mise en valeur de la presque totalité du finage des communautés installées 
sur l'île est directement associée aux périodes de poussée démographique. Le défrichement de nouveaux terroirs 
est relatif aux besoins de nutrition d'un effectif humain en augmentation18. Une autre raison pour entreprendre 
des travaux d'aménagement des versants serait celle d'une spécialisation des cultures19, vouées principalement à 
satisfaire les besoins d'une économie du marché. Or, les possibilités de développement d'une économie 
spéculative dans les Cyclades sont particulièrement limitées20. L'exploitation même des versants pierreux à 
pente plutôt abrupte, ne permettant pas l'édification de terrasses de culture de grande largeur, est en elle seule 
un facteur limitatif pour l'intégration de la production agraire de l'île dans un réseau de cultures spécialisées21. 
Cependant, on sait que l'intégration d'une communauté dans un ensemble de structures socio-politiques plus 
complexes implique une certaine intensification de l'exploitation des ressources naturelles, en l'occurence des 
potentialités agricoles, nécessaire à l'accumulation d'un surplus au bénéfice du pouvoir central, indispensable à 
l'entretien de ses activités, administratives et autres. En d'autres termes, ce n'est pas l'économie spéculative, 
mais la nécessité de nourrir un effectif humain supplémentaire et d'accumuler un excédent suffisant pour le 
fonctionnement des structures socio-politiques qui a pu conduire à la conquête de nouveaux terroirs à Céos. 

14. Cf. O. Rackham - J. Moody, Terraces (supra η. 3), 128. 
15. Cf. Ph. Leveau, Sociétés antiques et écologie des milieux montagnard et palustre (La construction des paysages méditerranéeens), 

Archéologie et environnement. De la Sainte Victoire auxAlpilles, Ph. Leveau - M. Provansal (éds), Aix en Provence 1993,22 et 
31 sqq. 

16. Bien que la prospection de surface a montré que Céos ne connaît que des terrasses soutenues par des murs, il faut signaler que la 
technique des murs de soutènement n'est pas la seule solution à la séparation des terrasses entre elles; ceci est possible par le 
gazonnement ou l'empierrement des talus (sur les diverses techniques cf. infra). 

17. A moins que des contraintes naturelles l'imposent. 
18. Voir le cas parallèle du Massif calcaire en Syrie du Nord durant l'Antiquité tardive: G. Tate, Les campagnes de la Syrie du Nord, 

Paris IFAPO 1992, 305. 
19. Cf. J.M. Castex, L'aménagement des pentes et des sols dans les Alpes-Maritimes et le Var, Méditerranée 1, 1983, 3sqq. et F. 

Rebours, Versants aménagés et déprise rurale dans l'est des Alpes-Maritimes, Méditerranée 3/4, 1990, 33. 
20. C. Renfrew, Polity and power: interaction, intensification and exploitation, An island polity. The archaeology of exploitation in 

Melos, C. Renfrew - M. Wagstaff (éds), Cambridge 1982, 276 et plus spécifiquement, R.B. Sutton, Population, economy and 
settlement in post-revolutionary Ceos: A cultural anthropological study, Landscape archaeology, 400. 

21. Voir A. Noiifalise, Paysages. L'Europe de la diversité, Luxembourg 1989, 97. 



312 P. DOUKELLIS 

La documentation historique et archéologique permet de discerner deux périodes de croissance 
démographique, ou mieux d'expansion géographique sur l'île, qui, en outre, se trouvent doublées par des 
phénomènes d'intégration de l'île dans des structures politiques plus larges et federatives22. 

La période la plus proche à nous est celle du XIXe siècle et c'est vers la fin de ce siècle que l'on 
enregistre le nombre le plus élevé d'habitants sur l'île23. Le témoignage des voyageurs et les recensions de 
population effectuées par l'Etat grec montrent une nette montée démographique dès la fin du XVIIIe s. Cette 
croissance de la population, en relation avec des transformations survenues dans les rapports sociaux de l'île, 
telles que le partage relatif de la grande propriété foncière, l'explosion de l'habitat nucléaire, la réanimation du 
réseau des établissements agraires dispersés, est liée directement à la mise en valeur du maximum de surfaces 
disponibles, l'intensification relative de la culture du chêne et l'exportation des glands pour les besoins 
industriels de la Grèce aussi bien que d'autres pays européens24. La croissance démographique est 
contemporaine de la naissance de l'Etat néohellénique et par conséquent de l'intégration de Céos dans un 
ensemble de structures socio-politiques plus complexes qu'auparavant25. La petite île sort d'une formation 
impériale où les liens culturels et socio-politiques étaient plutôt lâches, pour faire partie d'un Etat national 
nouveau né, qui essaie de mettre en place les structures nécessaires pour renforcer sa cohésion interne et qui 
pratiquement jusqu'aux premières décennies du XXe s., se limite au seul Péloponnèse, la Grèce centrale et aux 
Cyclades. Céos avait pris place au sein d'une formation politique dont les capacités de développement, 
considérées dans leur ensemble, ne différaient pas énormément de ses propres potentialités26. Le développement 
territorial de l'Etat national avec la création des nouveaux centres d'intérêt économique et tout de suite après, le 
commencement d'une nouvelle ère pour le monde méditerranéen et européen après la seconde guerre mondiale 
contribuent largement au dépassement des potentialités agricoles et autres de Céos, qui petit à petit se met à 
l'écart des réseaux commerciaux locaux, nationaux et méditerranéens. Pour résumer, la fin du XIXe et la 
première décennie du XXe s. est une période de grand essor pour notre Cyclade, caractérisée par une croissance 
démographique et une intensification des cultures qui répond aux besoins de l'ère nouvelle. Ces facteurs 
déterminent largement le paysage rural de Céos et suggèrent les mesures à prendre pour le rendre le plus 
rentable possible. 

Une seconde période caractérisée par une telle conjoncture est celle qui va de la fin de l'époque 
archaïque au début de l'époque hellénistique et tout particulièrement le IVe siècle avant J.C.27. La recherche 
archéologique a révélé un réseau d'installations agraires extrêmement dense et riche, ce qui n'est pas une 
particularité de Céos28. Des tessons de céramique et des vestiges architecturaux indiquent de vastes entreprises 
d'occupation et d'exploitation du sol, dont la condition préalable est le défrichement et l'aménagement 
systématique des pentes. L. Mendoni fait état dans sa communication, de l'expansion que connaît le réseau des 
tours rurales durant cette même période29. 

Ces deux périodes, le IVe siècle avant J.C. et le XIXe siècle, offrent le cadre historique convenable 
pour la réalisation de programmes de conquête des terroirs, ou, en ce qui concerne la période récente, pour la 
revalorisation et la "reconquête" des sols abandonnés auparavant30. Répétons ici que conquête des nouveaux 
terroirs n'est pas synonyme de construction des murs de soutènement31. Ces deux périodes présentent des 

22. Bien évidemment Céos s'est trouvé, à maintes réprises sous l'autorité de forces politiques centripètes, Romains, Vénitiens, 
Ottomans etc., mais rien n'indique une croissance démographique notoire; d'autre part il existe des différences géopolitiques 
évidentes entre la ligue athénienne et l'état néohellénique d'une part et les autres puissances impérialistes à l'échelle de la 
Méditerranée, pour qui les quelques îles de l'Archipel ne représentaient que des escales portuaires. 

23. Utiles les tables statistiques réunies par Λ. Μπίστης, Ο πληθυσμός των Κυκλάδων. Δημογραφική κίνησις μιας 
εκατονταετίας, ΕΕΚΜ5, 1967, 30sqq. Voir aussi R.B. Sutton, Population (supra n. 20), 385 et les données approximatives 
livrées par des voyageurs occidentaux durant la période XVIe - XIXe siècles J. Bennet - S. Voutsaki, A synopsis and analysis 
(supra η. 1) 369. 

24. R.B. Sutton, Population (supra n. 20), 390 et le document douanier 
25. Voir à titre indicatif l'article descriptif de L. Bistis, H οργάνωσις του Κράτους εις τας Κυκλάδας (1821 - 1845), ΕΕΚΜ9, 

1971/73, 618sqq. 
26. Ainsi, outre la croissance démographique, on observe durant cette même période une augmentation importante du volume des 

produits agricoles exportés; voir le tableau 20.2, Landscape archaeology. 
27. L. Mendoni, The organisation of the countryside in Kea, Structures rurales, 150 et 153; J. Cherry et al, Patterns in the landscape 

of Keos, Landscape archaeology, 466. 
28. O. Rackham, Ancient landscapes (supra n. 3), 101. 
29. L. Mendoni, Οι πύργοι της Κέας. Προσθήκες και επισημάνσεις, dans le présent volume. 
30. Cf. J. Despois, Pour une étude de la culture en terrasses dans les pays méditerranéens, Géographie et histoire agraires, Annales de 

l'Est 21, Nancy 1959, 110. 
31. On sait que même aujourd'hui, époque de déclin démographique et d'abandon des terres, des travaux de réfection des murs de 

soutènement ne manquent pas. 
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caractéristiques communes apparentes, à savoir une croissance du nombre des installations rurales32 et 
l'intégration de l'île au sein de formations politiques plus complexes telles que la ligue athénienne dans le 
premier cas et l'Etat néo-héllenique dans le second. Il va de soi qu'en dépit de toute ressemblance apparente, 
ces deux périodes se distinguent aisément l'une de l'autre; au delà des apparences que peuvent présenter deux 
périodes historiques l'approche comparatiste ne manque pas d'écueils et il reste toujours à comprendre pour 
chacune "la rationalité économique organisant à sa manière les rapports entre production et circulation des 
produits, affirmant aussi sa propre vision de la consommation"33. 

La question de l'aménagement ou du réaménagement des versants à l'époque moderne ne sera pas 
davantage évoquée ici. Il s'agit d'analyser les terrasses dont les murs de soutènement datent fort 
vraisemblablement de l'antiquité (sur la carte de la figure 1, on a indiqué de façon approximative les quelques 
sites archéologiques avec éléments de travaux de terrassement antiques). Quels critères pour la datation de ces 
murs? En l'état actuel des acquis scientifiques tout essai de typologie des constructions rurales dont le 
fonctionnement est toujours en vigueur dépend en grande partie de l'observation personnelle du maximum de 
constructions de ce genre dans la région étudiée, tout en tenant compte des renseignements oraux et écrits 
concernant la date de l'édification. Trois prospections archéologiques de surface opérées sur l'île34 nous 
fournissent des indications multiples sur la localisation des constructions antiques. Ainsi, une élaboration des 
critères de datation a été possible. 

Des critères typologiques: l'appareil architectural. Dans maints cas les bâtisseurs des murs de 
soutènement avaient adopté l'appareil pseudo-isodome ou encore l'apareil pseudo-trapézoïdal. C'est le cas des 
terrasses repérées aux lieux-dits Houhli, Pigadaki, Dometi, Loutriani etc. (fig. 3a-c). C'est une technique qui 
évoque clairement celles de la période classique, et plus encore lorsqu'on la met en rapport avec le mur de 
soutènement de la terrasse sur laquelle un édifice religieux a été édifié, aux environs de Ag. Mercourios (fig. 
4)35 ou encore avec le mur de soutènement de la terrasse de Ag. Anargyroi, dont l'église semble avoir succédé à 
un temple d'Apollon attesté par une inscription et des trouvailles archéologiques (fig. 5). A noter que cet appareil 
pseudo-isodome ou pseudo-trapézoïdal est réalisé à l'aide de pierres taillées de grandes dimmensions. 

En règle générale, l'observation des murs de soutènement, plus ou moins datés, permet de formuler 
l'hypothèse suivante, qui bien évidemment attend une confirmation. En effet, outre les sites qui offrent une 
certitude relative de datation à l'aide de l'appareil des murs et de certaines indications supplémentaires que nous 
verrons tout de suite après, on remarque que bon nombre de murs de soutènement en pierre sèche, dont les 
dimmensions sont petites ou moyennes par rapport à celles des appareils classés, présentent une réelle 
homotypie avoisinante à l'appareil pseudo-isodome. Les pierres utilisées continuent à avoir un aspect vaguement 
rectangulaire bien qu'elles sont peu travaillées. Elles sont posées en couches parallèles qui sont mieux 
perceptibles lorsqu'on les compare avec l'appareil des constructions byzantines et modernes (fig. 7). La 
perception globale du produit final, qui est le mur, crée l'impression d'un appareil rustique à tendance pseudo
trapézoïdale. Les dimmensions réduites des pierres utilisées interdisent les possibilités d'obtenir un produit 
final, en opus pseudo-trapézoïdal36. 

Des critères architecturaux et archéologiques. Les terrasses dont le mur de soutènement est en appareil 
classé se trouvent dans un contexte archéologique confirmé. La grande majorité des terrasses à mur de 
soutènement soigné entourent une tour antique. Ainsi, à Houhli on voit que le mur de soutènement est construit 
en même temps que le pyrgos classique, les deux murs s'enchaînant entre eux dès le niveau du sol actuel et avec 
le même type d'appareil (fig. 8 et 9)37. De même, l'espace attenant aux terrasses est plein de tessons de 
céramique qui indiquent une utilisation intensive du site durant le IVe siècle. Dans un autre cas, sur un ensemble 

32. Sur le rapport entre nombre de sites et démographie, voir S. Alcock, Graecia capta. The landscapes ofRoman Greece, Cambridge 
1992, 53. 

33. J. Annequin, Production et circulation des biens dans l'Antiquité, La pensée 280, 1991, 90. 
34. Je me réfère aux prospections archéologiques de la partie N-O de l'île, dont les résultats sont publiés dans le volume collectif 

Landscape archaeology, de la partie septentrionale publiés par H. Georgiou - N. Faraklas, Ancient habitation patterns of Keos. 
Locations and nature of sites on the northwest part of the island, Αριάδνη 3, 1985,207sqq. et idem, Αρχαία κατοίκηση στην 
Κέα. Το βόρειο τμήμα της ανατολικής πλευράς του νησιού, Αριάδνη 6, 1993, 7sqq. et de la partie S et S-E publiés 
partiellement par L. Mendoni, Συμβολή στη τοπογραφία της ΝΑ Κέας, ΕΕΚΜ13, 1990, 31 lsqq. et idem, The organisation of 
the countryside in Kea, Structures rurales, 148. Ma participation personnelle aux travaux de cette dernière équipe m'a permis de 
constituer un corpus des sites et des terrasses avec des murs de soutènement à un appareil architectural significatif. 

35. Sur le site de Ag. Mercourios voir Mendoni - Manthos, 77 et 147. A noter que Ag. Mercourios doit correspondre à un sanctuaire 
de frontière; en effet, on situe traditionnellement la limite territoriale entre Carthaea et Poieesa à la ligne de crête des pentes 
rocheuses et abruptes de Ag. Nikolaos Kato Merias, au pied desquelles se trouve le site de Ag. Mercourios. 

36. Sur le type de terrassement adopté, on remarque qu'en règle générale il s'agit de terrasses en escalier (stepped terraces). Sur les 
types de terrassement: O. Rackham - J. Moody, Terraces (supra n. 3), 123-124. 

37. Sur la date de construction du pyrgos (IVe s. avant J.C.) voir L. Mendoni, Οι πύργοι της Κέας, dans le présent volume. 
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d'une tour antique encerclée de terrasses à Petroussa la prospection de surface a révélé même une drachme 
d'argent athénienne du IVe s. Toutes ces informations illustrent l'idée d'une intensification des cultures et 
apparemment d'une conquête de nouveaux terroirs durant le IVe siècle (fig. 10). 

Si j 'avance ma démonstration à partir des beaux murs de soutènement c'est parce que ceux-ci 
correspondent à la norme et qu'il est par conséquent plus aisé de les identifier. L'aménagement paysager 
toutefois ne s'est pas limité aux seules terrasses à appareil soigné, sauf que, comme il fallait s'y attendre, nous 
ne sommes aujourd'hui en mesure de saisir que les constructions des riches et même une partie d'entre elles, 
tandisque nous ignorons tout sur les constructions des petits propriétaires38. En ce sens la différenciation 
architecturale accorde aux terrasses quasi-monumentales le rôle d'énonciateur du prestige et de la puissance de 
leurs propriétaires. Il est indicatif que ces beaux murs de soutènement au sens de leur attachement à la forme 
géométrique sont construits pour être vus par les visiteurs du pyrgos7,9. A Pigadaki ils longent la voie probable 
d'accès à la tour (fig. 11), à Houhli ils sont repérés dans ses environs immédiats. 

On a depuis longtemps esquissé des travaux synthétiques ou ponctuels sur le thème des constructions 
rustiques monumentales en tant qu'expression des représentations mentales que les riches propriétaires, le plus 
souvent résidant en ville, se faisaient d'eux-mêmes40. Les constructions monumentales réalisées en pleine 
campagne acquièrent le rôle de véhicules de l'idéologie de riches citadins qui aspirent à diffuser et à concrétiser 
l'image de leur pouvoir dans la campagne à travers des constructions imposantes, reflétant des options 
architecturales urbaines. Des installations agraires des îles et des côtes égéennes trahissent une telle attitude. Si 
cela est vrai, on doit aborder cet aspect des constructions agraires d'un autre point de vue, celui de l'histoire des 
idées et de l'idéologie politique de la cité grecque à l'âge classique. Et justement, Céos avec ses quatre cités est 
un des cas exceptionnels en la matière, car des informations utiles à cet égard y affluent d'archives de nature 
diverse. 

Des terrasses monumentales et d'autres constructions agraires, telles que les pyrgoi, fonctionnent 
comme signes de prestige social et politique, tout en confirmant la suprématie urbaine vis-à-vis de la campagne. 
En même temps la campagne et la production agraire approvisionnent l'idéologie poliade en des symboles 
importants, tels que le personnage fort ancien d'Aristée, avec ses liaisons et connotations agricoles41, l'abeille et 
surtout le vin et la vigne. Tous ces symboles trouvent leur place sur le monnayage des deux cités de l'île les plus 
importantes, Ioulis et Carthaea42. En même temps les qualités géologiques et agronomiques de l'île sont 
évoquées dans l'oeuvre de Pindare et de Bacchylide43. Ce dernier, originaire de l'île même, s'arrête sur les 
potentialités viticoles, ampélotrophos, pour exalter la vertu du jeune noble Lachon de Céos - vainqueur aux Jeux 
olympiques en 45244. L'éloge de Lachon puise ses attributs dans le vignoble de sa patrie natale. Pindare, pour sa 
part déclare qu'il n'échange pas le paysage rocheux et sec de Carthaea même contre celui de Babylone45. Tant 
Pindare que Bacchylide figurent parmi les chantres les plus célèbres de la poésie lyrique chorale, qui est une 
représentation artistique et idéologique extrêmement chère à la polis classique. Précurseur de la tragédie, elle 
succède chronologiquement à la poésie lyrique individuelle, qui était une manifestation purement aristocratique 
dont elle hérite et elle continue à véhiculer des éléments aristocratiques (elle chante les victoires des athlètes 
nobles). 

La production poétique de ces deux poètes couvre la première moitié du Ve s. tandisque la frappe 
monétaire à motifs agraires remonte encore plus haut, mais reste en vigueur jusqu'à l'époque hellénistique. On 
a vu que les terrasses et les tours monumentales, telles qu'elles nous sont parvenues, datent dans leur grande 
majorité du IVe siècle. Il ne s'agit pas forcément d'un rapport de cause à effet. L'ensemble de ces manifestations 
s'inscrit dans un seul et même cadre idéologique qui "s'adapte vite aux mutations rapides des communautés, 
notamment dans les cités les plus évoluées où s'accentue le poids des contradictions. Plasticité des formations 

38. M. Jameson, Class in the ancient Greek countryside, Structures rurales, 61 et R. Osborne, Buildings and residence in the land in 
Classical and Hellenistic Greece: The contribution of epigraphy, BSA 80, 1985, 127. 

39. Cf. à titre indicatif pour PAttique H. Lohmann, Agriculture and country life in Classical Attica, Agriculture, 54-56; pour Lesbos N. 
Spencer, Towers and enclosures of Lesbian masonry in Lesbos: Rural investment in the chora of Archaic poleis, Structures rurales, 
210. 

40. Cf. pour une autre période et dans une aire géographique différente: la villa de Settefinestre. 
41. L. Mendoni, The inscriptions from Keos. Epigraphical and Htterary documents - prosopography - historical commentary, Athène 

MELETEMATA (sous presse). 
42. H. Papageorgiadou, H ιστορία και η νομισματοκοπία της Κέας, Παρνασσός 32, 1990, 117. 
43. Pour une consultation rapide: P.E. Easterling - B.M.W. Knox, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, Athènes 1990, 

299sqq. 
44. EpinicieVl, 1-16. 
45. Péan, IV, 1-53. 
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sociales, plasticité de l'imaginaire: ce sont des facteurs déterminants de l'essor constant des collectivités 
grecques de l'archaïsme et du succès de leur expansionisme"46. 

Certes, la valeur des terrasses de culture en tant que source historique est multiple. Tout d'abord en tant 
que réussite technique des sociétés qui les ont adoptées comme solution pour gagner de la terre dans un relief 
spécifique. L'aménagement de versants pierreux, abrupts, accessibles parfois uniquement du côté de la mer et 
dont la partie aujourd'hui abandonnée tend à retrouver son état initial, virtuel, exige un certain know-how, qui à 
son tour est indicatif du niveau de développement de la société qui les a produit. Car, les travaux de 
transformation des versants pierreux en terrasses de culture ne demandent pas seulement une force de travail 
considérable, ils présupposent des connaissances techniques assez développées pour maîtriser la topographie du 
terrain, tout en tirant le meilleur profit des avantages qu'elle présente47. Les perspectives de développement 
d'un tel paysage rural dépendent de l'exploitation rationnelle de ses qualités physiques, de l'utilisation des 
pierres extraites, des travaux de soutènement des terres, de la maîtrise du réseau hydrographique etc. 

Le paysage terrassé de Céos souvent perçu par nous-même comme paysage accompli et éventuellement 
saisi comme une répétition monotone d'une seule séquence, est le résultat d'une pluralité d'opérations. Les 
auteurs antiques ne nous ont pas légué des renseignements relatifs à l'organisation de ces opérations. Exception 
faite des agronomes et des géomètres latins, qui font ça et là des allusions aux cultures de versants. Ainsi, 
Columelle distingue trois types de terre: campestre, collinum, montanum, pour introduire tout de suite après une 
deuxième classification: soli pinguis vel macri, soluti vel spissi, umidi vel sicci48. Il est important que Columelle 
attire l'attention de ses lecteurs sur le principe théorique grec σνζνγίαι ένατιοτήτων, (liaison de réalités 
opposées) pour démontrer la nécessité de préparer des sols mixtes49. Bien que nous n'avons pas de référence 
précise, le travail d'horizontalisation des pentes pourrait illustrer une des applications possibles de cet axiome 
grec. Les bonnes terres ne se trouvent pas forcément au fond des vallées; Columelle, Palladius indiquent que les 
meilleures terres se situent sur les coteaux50. Or, ces coteaux, pour être utiles nécessitent des travaux 
d'aménagement; Frontin de son côté soutient que l'horizontalisation des versants s'opère avec le procédé de la 
cultellatio (fig. 12)51. Ce sont là les seuls renseignements fournis par l'Antiquité. En revanche, nous possédons 
un certain nombre de traités d'agriculture de l'époque moderne qui font référence à ce genre de travaux. Ces 
textes, dont certains datent de la deuxième moitié du XVIIIe s. décrivent des défrichements de terrains 
méditerranéens avant l'introduction de la machine dans la campagne et les transformations radicales des rythmes 
du travail; par conséquent ils doivent être assez proches des réalités antiques, qui nous occupent ici, beaucoup 
plus que les techniques actuelles. 

Ainsi, le traité de Giovanni Batista Landeschi, publié à Florence en 1770 décrit la succession des travaux 
à faire pour rendre un versant utile et cultivable (fig. 13)52. 

1. Le nivellement de la pente à l'aide des travaux de défoncement ou d'effondrement de la surface des 
coteaux. Le but est de structurer en escaliers la surface du versant par des planches larges et le plus régulières 
possible, séparées par des talus. 

2. En réalité les travaux de défoncement consistent à doter les surfaces obtenues sur le versant pierreux 
appiani d'un maximum de terre meuble cultivable. Or, cette terre peut être transportée d'ailleurs ou, et c'est le 
cas de Céos, doit être économisée in situ par l'écrasement de la surface pierreuse. Sur ce point les conseils livrés 
par Landeschi et ses contemporains rejoignent les informations recueillies sur place auprès des habitants de l'île, 
selon lesquelles les schistes qui forment la majeure partie de l'île, une fois écrasés se transforment relativement 
vite en terre meuble et cultivable. D'autre part, l'un des objectifs des travaux de terrassement d'une pente c'est 
l'égalisation des alluvions et de la quantité disponible de terre meuble en général, ainsi que l'écrasement des 
couches dures du sol pour permettre la pénétration des racines et mieux profiter de l'humidité naturelle. Le 

46. P. Leveque, Le contrôle idéologique des citoyens dans la cité grecque archaïque, Forms of control and subordination in antiquity, 
T. Yuce - M. Doi (éds), Leiden 1988,592. 

47. P. Blanchemanche, Bâtisseurs de paysages, Paris 1990,87. 
48. Columelle, de re rustica II, 2, 1-2. 
49. Ibidem, II, 2, 3. 
50. Ibidem et Palladius, Traité d'agriculture, I, 7. 
51. La 26-27: Cultellandi ratio quae sit saepe quaeritur, cum perpenso soli spatium consummanus, ut ilìam cìiuorum inaequaìitatem 

planam esse cogamus, dum mensurae lateribus inseruimus. Cultellamus ergo agrum eminentiorem et ad planitiam redigimus 
inaequaìitatem. Hanc nobis ipsa seminum natura monstrauit: omnis enim illa soli inaequalitas quaere colligi poterit, nisi quod e 
terra quidquid nascitur in aere rectum existit et illam terrae obliquitatem crescendo adterìt nec maiorem numerum occupât quam si 
ex plano nascatur? Quod si monti ordinata semina nascerentur omnia, secundum loci naturam metiremur: cum mons totidem 
arborum ordines capiat quotpars eius in campo, lineis recte cultellabitur. 

52. P. Blanchemanche, Bâtisseurs (supra η. 47), a réuni et présenté une bonne partie de cette littérature agronomique aussi bien que 
juridique du XVIIIe et du XIXe siècles. 
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défoncement et les travaux d'égalisation du sol en général contribuent à l'amélioration de la qualité de la surface 
à cultiver. 

3. L'aménagement des versants pierreux en terrasses exige des travaux de soutènement des surfaces 
horizontales acquises. On peut y parvenir de plusieurs façons, dont la construction de murs de soutènement. 
Cette phase des travaux est très importante pour ce qui concerne la prise des mesures nécessaires à la stabilité 
du sol, à l'humidité à retenir, aux modalités de drainage et/ou d'irrigation et, bien-sûr, à l'économie de la pierre 
extraite et de la terre. Le mur de soutènement fonctionne en tant que lieu de dépôt des pierres extraites et 
contribue à la régularisation de bon nombre de problèmes évoqués. 

4. En même temps que la construction des murs il faut prendre soin de l'inclinaison des surfaces 
terrassées, prévoir le creusement de canaux de collecte et éventuellement d'exploitation des eaux. 

Le paysage de Céos illustre parfaitement toute cette gamme d'opérations. L'envirronnement pierreux et 
sous certains aspects inhospitalier de Petroussa, au Sud de l'île, permet de se faire une idée des travaux de 
terrassement, décrits par Landeschi; des opérations de terrassement, parfois inachevées, sont indicatives par 
ailleurs des potentialités agricoles maximales de l'île (fig. 14). On sait que jusqu'à très récemment on y cultivait 
de l'orge et de l'avoine de bonne qualité; l'orge approvisionnait la célèbre brasserie Fix d'Athènes. 

La figure 15 laisse deviner la transformation d'un versant pierreux des environs de Carthaea en 
terrasses labourables. Le profil de l'aménagement montre nettement une inclinaison importante, nécessaire pour 
l'évacuation des eaux et bien évidemment imposée par des contraintes d'un substrat géologique dur. Au pied des 
murs de soutènement on creusait un canal qui servait à la fois pour l'adduction des eaux hivernales et pour 
l'irrigation de la terrasse en été. En même temps, on s'apperçoit du jeu entre l'intervention humaine et la forte 
inclinaison naturelle du versant: les terrasses fort inclinées atténuent la pente naturelle qu'elles ne font que 
découper en morceaux. Dans une probabilité d'arboriculture, le gain en surface cultivable est minime, sauf que 
cette surface du versant devient utile parce qu'on a opéré au préalable des travaux d'horizontalisation relative 
du sol53. L'appareil des murs de soutènement de l'ensemble, ou presque, des terrasses de cette pente date du 
IVe siècle (fig. 16). 

Le fonctionnement de l'inclinaison des terrasses est illustré par les terrasses monumentales au lieu-dit 
Kalodouka à peu de distance de la cité de Carthaea. Des canaux d'irrigation amènent de l'eau de la fontaine 
homonyme, dont des éléments architecturaux antiques sont assez bien conservés (fig. 17)54. On est fort 
impressionnés par le volume des concrétions carbonatées sises sur les parois des murs de soutènement, ce qui 
montre le sens de l'écoulement des eaux une fois les terrasses irriguées (fig. 18). 

La question de l'entretien des canaux d'adduction d'eau et/ou d'irrigation préoccupait les habitants de 
Carthaea, qui vers la fin du IVe s. décrètent des mesures pour assurer la propreté et le bon fonctionnement des 
canaux, situés fort probablement dans la campagne et en liaison avec le sanctuaire rupestre de Demeter55. La 
référence à ces textes fragmentaires il est vrai, vise à démontrer les soucis que l'on se faisait du parcours des 
eaux même en milieu rural56. L'entretien des canaux aparraît comme une des obligations du locataire des terres 
sacrées à Amorgos; sur ce même contrat de location, il est stipulé que le locataire doit pourvoir au bon entretien 
des murettes et des clotures sous peine d'amende d'une drachme par orgia, au cas où à son départ, il abandonne 
des τειχία démolis57. 

Outre les informations que les terrasses antiques nous livrent sur les aptitudes humaines d'utilisation 
rationnelle de la pierre, de l'eau, de l'hydrographie naturelle58, de la couche cultivable de terre, elles ne 
manquent pas d'aporter leur témoignage sur l'histoire sociale et politique de Céos classique et hellénistique. Il 
est difficile de parler d'étendues de propriétés à partir de la surface aménagée en terrasses datables. Dans un 
cas uniquement, celui du site de Pigadaki nous pouvons risquer quelques suppositions. Le site de Pigadaki 
présente un intérêt majeur, étant donné que nous avons affaire à une installation agraire, représentative de ce 
qu'avait pu être un domaine antique à Céos (fig. 19). Le mur d'enclos entoure tout un système de terrasses 
antiques, des restes d'une tour antique, un puit, des canaux d'irrigation, des citernes. L'enclos qui entoure 
l'espace où dominent des murs de soutènement antiques, définit une surface d'environ deux hectares (19 

53. C'est justement le sens du texte de Frontin cité en note 51. 
54. Mendoni - Manthos, 59 et 132. 
55. IG, XII5,569 [= L. Mendoni, The inscriptions from Keos (supra n. 41), No Cat. 78]. 
56. Il est vrai que la documentation disponible a jusqu'à présent, favorisé des travaux concernant "l'hydraulique urbaine"; cf. Actes du 

colloque l'eau et les hommes en Méditerranée et en Mer Noire dans l'antiquité, G. Argoud et al. (éds), Athènes 1992. Cependant 
les données paysagères et archéologiques incitent à poser la question pour le millieu rural; voir P. Louis, L'eau et sa législation chez 
Platon et Aristote, L'homme et l'eau en Méditerranée et au Proche Orient, Lyon 1982, II, 195sqq. 

57. IG, XII 7, 62. 
58. Révélatrice de l'importance des canaux d'adduction d'eau, la grande inscription de l'île voisine Ténos, IG, XII5, 872, réunissant 

bon nombre d'actes de vente de terres et d'installations agraires datant du Ille s. Malgré l'obscurité du texte, on doit comprendre 
les ύδατος άγωγάς en tant qu'aqueduc amenant l'eau de la source au champ. 
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stremata), surface relativement restreinte par rapport à des champs connus dans d'autres régions. On a estimé 
que pour une famille de cinq personnes il faut calculer une surface qui va entre 3,6 et 5,4 hectares59. On peut 
supposer qu'à Céos, comme dans bien d'autres îles60, nous avons une dispersion de la propriété foncière. Les 
mêmes personnes apparaissent comme propriétaires de terres situées sur diverses parties de l'île. Cette 
dispersion répond peut-être à des règles agronomiques de partage des terres de potentialités agronomiques 
diverses et différentes parmi les citoyens; par conséquent ce serait un souci d'isonomia qui aurait prévalu. Ceci 
dit, il faut remarquer que les étendues réduites, mises en rapport avec des terrasses et des enclos, présentent un 
cadre exceptionnel pour le fonctionnement d'un système agricole fondé sur l'assolement biennal61. Une autre 
hypothèse serait celle qui verrait la dispersion de la fortune foncière comme le résultat d'une loi, dont Aristotle 
nous dit qu'elle était valable dans diverses cités grecques, selon laquelle la formation de grandes propriétés à 
une distance relativement courte de l'Acropole était interdite62. En l'état actuel de nos connaissances on ne peut 
formuler que des hypothèses. 

La prospection de surface a révélé des murettes de soutènement datant du IVe s., situées sur diverses 
parties des quatre cités de l'île. Pour ce qui est de Carthaea, on en trouve dans la banlieue (Kalodouka) ou aux 
confins (Loutriani). La plupart des fois elles sont accompagnées des travaux d'adduction ou d'irrigation et bien 
évidemment elles coexistent avec des restes des pyrgoi. Les textes littéraires nous parlent du vin, des olives, des 
glands du chêne, des figues et des poires comme des produits fameux de l'île63. Cependant, la culture de la 
vigne, des chênes, des figiuers n'a pas besoin de travaux particuliers de préparation du champ, du moins dans la 
perspective d'un terrassement soigné des versants pierreux (exception faite de la vigne). De même, il ne s'agit 
pas de cultures nécessitant de l'eau. Or, les travaux de terrassement des versants pierreux et les travaux 
hydrauliques (la plupart des fois il s'agit des canaux d'adduction d'eau) nous font penser à des cultures 
maraîchères et à un système de polyculture, très répandu comme on le sait tout autour de la Méditerranée. 

Dans un système de polyculture, on doit encore prendre en compte une autre composante du paysage 
agraire cycladique: les murs de soutènement solides aussi bien que les enclos sont indicatifs d'une polyculture 
aussi bien que de la présence de l'élevage. Il est probable que le paysage typé des Cyclades, tel qu'il apparaît 
en été, exclu toute idée de développement de l'élevage; pourtant la réalité est relativement différente64. Les 
Cyclades d'hier, et même parfois d'aujourd'hui avaient investi dans l'élevage des vaches des moutons, des 
chèvres65. La documentation écrite concernant Céos moderne fait état d'une tradition qui relève du droit 
coutumier, selon laquelle sur les mêmes terres une personne avait le droit de culture et une autre le droit de 
pacage après la récolte des fruits. C'est le cas de la bolè, coutume attestée pour la première fois sur un contrat 
de vente d'une bolè en 163166. La distinction entre espace de culture et espace de pâturage ne se fait pas dans 
l'espace mais dans le temps. Les mêmes terres sont cultivées la moitié, ou à peine plus, de l'année pour servir 
en tant que terres de pacage ensuite et mieux encore, ce système de bolè s'inscrit parfaitement dans les rythmes 
de l'assolement biennal des terres. On ne sait pas si les origines de cette coutume remontent plus haut dans le 
temps. Cette pratique acquiert un sens particulier lorsqu'on a affaire à des troupeaux importants67 et par 
conséquent elle serait révélatrice de la place occupée par l'élevage au sein de l'économie de l'île. En revanche 
Aelien nous rapporte le témoignage d'Ëschylide (3e s. avant J.C.) selon lequel chaque paysan de Céos possède 
un nombre restreint de moutons car les conditions naturelles, voire géomorphologiques ne permettent pas le 
développement de l'élevage68. Il est vrai que l'entretien désordonné des chèvres ne cesse pas de représenter un 
danger écologique, d'où les soucis des insulaires. Mais avant d'arriver à la lettre de ce passage, je pense qu'il y 
a lieu de remarquer que les Grecs apréhendaient l'élevage d'une façon particulière, car celui-ci connotait un 
certain retrait de la vie civique, souvent associé à l'impuissance militaire et à l'anéantissement politique69. En 

59. M. Jameson, Class in the ancient Greek countryside, Structures rurales, 58. 
60. IG, XII5, 872; Cf. R. Etienne, Ténos II(supra η. 9), 70. 
61. Le contrat de location d'Amorgos pré-cité est formel: le domaine est partagé en deux parties et le locataire doit les labourer 

alternativement, un an sur deux. Cf. Th. Homolle, Contrats de prêt et de location trouvés à Amorgos, BCH 16, 1892,281. 
62.Po//f.VI2,5. 
63. Voir L. Mendoni, The organisation of the countryside in Kea, Structures rurales, 148. 
64. Cf. G. Rougemont, Géographie historique des Cyclades. L'homme et le milieu dans l'Archipel, Journal des savants, 1990,203. 
65. Cf. le décret des mesures prises pour empêcher le développement de l'élevage des chèvres sur la petite et rocheuse Cyclade 

Hérakleia IG, XII 7,509; cf. L. Robert, Les chèvres d'Hérakleia, Hellenica VII, 1949, 161. 
66. J. Vizvizis, Αι βολαί της νήσου Κέας, ΕΕΒΣ 19, 1949, 37. 
67. Cf. les embarras des autorités régionales lorsqu'en 1828 débarquent sur l'île des réfugiés Eubéens avec des troupeaux importants, 

bouleversant ainsi l'ordre établi entre cultivateurs et bergers, ibidem, 28. 
68. Aelien, Sur les animaux XVI, 32 [= L. Mendoni, The inscriptions from Keos (supra n. 41), No Cat. 135]. 
69. Cf. le passage de Strabon X, 488 et XIV, 639, à propos de l'île d'Ikaria, qui à son époque ne servait que pour le pâturage des 

troupeaux des Samiens (νυνί λειπανδροΰσαν Σάμιοι νέμονται τά πολλά των βοσκημάτων χάριν). Voir surtout L. Gallo, 
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réalité, on sait que certaines îles de l'Archipel étaient pratiquement des îles à chèvres10. Le décret d'Hérakleia 
dont il était question plus haut, reflète la volonté de ses habitants d'éloigner de leur sol des troupeaux qu'y 
étaient installés auparavant. Ceci dit, le passage prêté à Eschylide risque de refléter à lui seul le système de 
polyculture pratiqué à Céos durant les IVe - Ille siècles; les quelques moutons appartenant à chaque paysan ne 
faisaient que compléter son patrimoine et ses sources de revenus. Par conséquent, si l'on pense que la formation 
de grands troupeaux est souvent associée à la formation de grandes fortunes, ce passage nous permet à l'inverse 
de risquer quelques suppositions concernant les rappors sociaux noués autour de l'exploitation de la terre, 
valables sur l'île à l'époque du grand essor71. 

Le IVe siècle donc était une période de grand essor et de conquête des terroirs à Céos. Les terrasses 
quasi-monumentales loin d'indiquer les produits que l'on y cultivait énoncent le prestige social de leurs 
propriétaires72. Mais que s'est il passé dès les premières décennies du Ille s.? Comment interprète-on l'abandon 
relatif de la campagne? Les nouvelles conditions politiques qui s'imposent en Mer Egée, le transfert de 
l'hégémonie de l'Attique en Macédoine et aux côtes orientales de la Méditerranée a beaucoup à nous dire. Ce 
qui ressort de l'observation des murettes et des tours de Céos, c'est que ces constructions rurales ont été un 
moyen d'expression d'une société qui investissait énormément en argent et en energie pour valoriser la terre qui 
avait échoué et produire le nécessaire73. Les nouvelles situations politiques et sociales mises en rapport avec des 
ressources naturelles dépassées, conduisent à une déclin progressif de la population et à l'abandon des terres. 

On a dit plus haut que toutes ces constructions rurales monumentales, tours et dépendances, murs de 
soutènement sont l'expression d'une société en pleine expansion. Et justement à chaque fois, à chaque période 
historique la couche sociale dominante, locale ou étrangère, cherche des moyens appropriés pour s'exprimer et 
marquer le paysage. Des tours et des terrasses, chantres de la gloire de la cité et/ou du citoyen on est passé dans 
les temps modernes à des édifices qui renvoient à d'autres catégories conceptuelles et culturelles: les chapelles. 
Faisant suite à des pratiques païennes les derniers siècles et même le siècle en cours a vu l'érection de grandes 
et de petites chapelles aux frais de particuliers74. Les rapports sociaux et politiques de la période ottomane au 
moins, ont conduit à une dichotomie des signes. Les fermes agraires, lieux de la production agraire continuent à 
exister, sauf que les familles puissantes de l'île, fort probablement établies dans l'agglomération principale de 
l'île, s'expriment en mettant en place des signes plus forts que des fermes: elles construisent des édifices en 
l'honneur du Dieu, source de leur prospérité75. 

Panagiotis DOUKELLIS 
Corfou 

Popolosità e scarsità di popolazione. Contributo allo studio di un topos, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 10, 1980, 
1233 sqq. 

70. Cf. note précédente ainsi que L. Robert, Les chèvres (supran. 65), 166. 
71. Sans oublier d'autres paramètres telles par exemple le statut et le mode d'exploitation des mines. 
72. O. Rackham - J. Moody, Terraces (supra η. 3), 125 soutiennent qu'en règle générale, les murs de soutènement plus ou moins 

soignés correspondent à des cultures différentes. Selon eux les terrasses solides indiquent une viticulture, tandisque les terrasses 
moins soignées correspondent à des cultures céréalières ou maraîchères. Il est difficile à soutenir une telle distinction à partir du cas 
de Céos. 

73. A comparer avec les remarques concernant la Provence (France) des derniers siècles, A. de Reparaz, La culture en terrasses, 
expression de la petite paysannerie méditerranéenne traditionnelle, Méditerranée 3/4, 1990,23 sqq. 

74.1.K. Vogiatzidou, Επιβίωσις αρχαίων αγροτικών εορτών εις τας Κυκλάδας, ΕΕΚΜ 1, 1961,574-575. 
75. Actuellement, on compte à peine moins de 500 chapelles dispersées sur l'ensemble de la campagne de Céos. Voir Ch. 

Dimitropoulos, OL εκκλησίες της Κέας, Salonique 1983,21. 
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Α. Μπικάκη: Το χώμα που χρησιμοποιούσαν για 
καλλιέργεια το έφερναν από κάπου αλλού, ή 
χρησιμοποιούσαν το ίδιο το χώμα της πλαγιάς; 

Π.Ν. Δουκέλλης: Κατά τους Ιταλούς αγρονόμους 
είναι πιθανή και η μεταφορά χώματος και από άλλες 
περιοχές. Πιστεύω ότι στην περίπτωση της Κέας δεν 
πρέπει να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται εντελώς 
απίθανο, για να μην πω αδύνατο. Άλλωστε από που να το 
μεταφέρουν; Πού να το βρουν για να το μεταφέρουν; 

Α. Μπικάκη: Μήπως σκάβοντας το βουνό, από το 
σπάσιμο της πέτρας έβγαζαν χώμα. 

Π.Ν. Αουκέλλης: Ασφαλώς, η θραύση, το σπάσιμο 
της πέτρας, δημιουργεί ένα, κάποιο μικρότερο υλικό. 
Πάντως δεν νομίζω ότι θα στηριζόταν σ' αυτό για να 
δημιουργήσουν καλλιεργήσιμη έκταση. 

Φ. Παπαδημητρίου: Μία παρατήρηση μόνο σχετικά 
με την ερώτηση της κ. Μπικάκη ήθελα να κάνω. Στην 
Κέα δεν παρατηρείται το φαινόμενο που παρατηρείται 
στις υπόλοιπες Κυκλάδες, δηλαδή της διάβρωσης του 
εδάφους κάτω από κάλυμα γης, το οποίο είναι 
υποβαθμισμένο. Στην περίπτωση της Κέας, έχουμε ένα 

εξαιρετικά υποβαθμισμένο κάλυμα γης, το οποίο έχει 
προέλθει από τυπική υποβάθμιση του Μεσογειακού 
μακί, πλην όμως τα εδάφη που αντιστοιχούν σε αυτό το 
υποβαθμισμένο κάλυμα γης είναι αρκετά βαθιά πολλές 
φορές. Έχουν προέλθει βέβαια από διάβρωση 
σχιστολίθων, ασβεστόλιθων, κλπ., όπως και των άλλων 
πετρωμάτων, είναι σχηματισμένα in situ και δεν έχουν 
τόσο μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης, για τον λόγο ότι τα 
τοπία της Κέας, τα μεταπολεμικά χρόνια δεν έχουν 
διαταραχθεί τόσο όσο άλλα τοπία άλλων νησιών των 
Κυκλάδων και της Μεσογείου. Έτσι το φαινόμενο της 
ερημοποίησης που έχουμε σε άλλα νησιά της Μεσογείου 
δεν το έχουμε τόσο έντονο εδώ, διότι έχουμε εδάφη 
βαθύτερα και λιγότερο τρωτά στη επιφανειακή 
διάβρωση από νερό. 

Δεύτερο πράγμα που σχετίζεται με αυτό είναι 
ότι η υποβαθμισμένη βλάστηση (Sarcopoteiïum, 
Calicotomys, Genista, Euphorbia) και όλα τα είδη φυτών 
αυτά της υποβαθμισμένης βλάστησης, έχουν ένα πολύ 
υψηλό κάλυμα γης (από 90-100%), το οποίο 
προφυλάσσει και αυτό από την διάβρωση. 

Π.Ν. Δουκέλλης: Επομένως να είμαι λιγότερο 
απαισιόδοξος ! 
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Fig. 1. Carte de l'île de Céos démontrant l'étendue de la surface terrassée. Les taches sombres 
indiquent les terroirs qui échappent à la régie, soit à cause d'un relief rocheux et fort accidenté, soit à 
cause d'une morphologie de plaine (petites vallées, plateau d'Hellénica etc.). 
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Fig. 2. Photo aérienne de l'île (1984-Copyright Hellenic Army Geographical Service) qui illustre l'importance des travaux de terrassement. 
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Fig. 3a 

Fig. 3b 

Fig. 3c 

Figs. 3a-d. Murs de soutènement aux lieux-dits Houhli, 
Vathypotamos, Pigadaki, Dometi, dont la contruction est à 
un appareil pseudo-isodome, pseudo-trapézoïdal. 

Fig. 3d 
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Fig. 4. Mur de soutènement aux environs de Ag. Mercourios. 
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Fig. 5. Mur de soutènement de la chapelle de Ag. Anargyroi 
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Fig. 6. Vue partielle des fortifications de loulis. 
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Fig. 7. A la sortie de loulis: mur de soutènement de la route qui relie actuellement loulis au port. Cette route a été 
contruite au moment de la visite du roi Othon en l'île (1838). Il s'agit d'un mur bien daté, éloigné 
typologiquemment des murs de l'époque classique (à comparer la taile, la forme des pierres, leur disposition, avec 
l'appareil des photos précédentes). 
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Fig. 8. La jonction des deux murs. La flèche indique la ligne verticale de l'enchainemment: à gauche le mur arrondi 
de la tour, à droite la construction se poursuit pour soutenir la terrasse. 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΤ ΧΩΡΟΤ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΝΗΣΟΤ ΚΕΑΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΟΤΧΛΗ 

ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 
Ο ΣΤΝΤΑΞΑΣ 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Τ.Μ. 

Fig. 9. Le système des terrasses antiques et de la tour ronde à Houhli. 
Relevé topographique par K. Zaphiris - Ingénieur / Agronome. 
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Fig. 10. 
Courbe statistique du nombre des sites 
archéologiques repérés dans la chora des cités de 
Céos (tiré de L. G. Mendoni, The organisation, 
Structures rurales, 161, fig. 4). 
Périodes: 
1. archaïque, 2 classique, 3. hellénistique, 
4. hellénistique tardive, 5. Haut Empire, 
6. Bas Empire. 

Fig. 11. 
Pigadaki. Escalier de la voie 

d'accès à la tour, situé à plus de 
300m des restes de la 

construction. 

Ij. U /ρ ιγj j 

Fig. 12. 
Vignette accompagnant le manuscrit de 
Frontin, illustrant la mise en culture des 
versants. 
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2.2 Les rigoles d'écoulement des eaux e, e, f 
sont tracées après l'égalisation du champ. 

(Ridolfi 1828 : III, pi. 17) 
Κ 

2.3 Plantation d'olivier et de vigne haute sur ciglioni. 
(Sismondi 1801 : pi. 3) 

Fig. 13. La succession des travaux d'horizontalisation des versants selon Landeschi 
(tiré de P. Blanchemanche, Bâtisseurs de parsages). 
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Fig. 14. Travaux récents de terrassement à Petroussa. 

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟλ ΤΟΜΗ Α - Β 

ΑΝΔΗΡΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 
ΘΕΣΗΣ ΠΗΓΑΔΑΚΙ ΧΑΒΟΥΝΑ 
ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 

Fig. 15. Coupe verticale de l'horizontalisation à Pigadaki, opérée par K. Zaphiris, Ingénieur - Agronome. 



329 Versants pierreux et champs de culture à Céos 

-

, •à 

Fig. 16. Pigadaki. Vue partielle des terrasses. 

Fig. 17. Kalodoukas: la fontaine. 
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Fig. 18. Kalodoukas: vue d'ensemble des terrasses, toujours cultivées; à remarquer le volume des concrétions 
sises sur les parois des murs de soutènement. 

Fig. 19. Pigadaki. Etendue d'un domaine antique? Relevé topographique par K. Zaphiris - Ingénieur / Agronome. 



ON THE ABANDONED LANDS AND TERRACES OF THE RECENT HISTORY OF ΚΕΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εγκατάλειψη γαιών και αναβαθμίδων είναι σημαντικό γεγονός της μεταπολεμικής ιστορίας των τοπίων της 
Κέας. Η μελέτη αυτή στοχεύει στην κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών της εγκατάλειψης γαιών και αναβαθμίδων στο 
νησί. Ελλείψει κατάλληλων χαρτών, αρκετές ερμηνείες της εγκατάλειψης γαιών μπορούν να δοθούν με βάση τα στατιστικά 
στοιχεία για την αγροτική παραγωγή του νησιού από το 1950 μέχρι σήμερα: περισσότεροι ελαιώνες και αμπελώνες θα 
πρέπει να εγκαταλείφθησαν παρά να αυξήθηκαν οι δενδροκαλλιέργειες. Μεγάλο μέρος των αλλαγών χρήσεων γης και της 
εγκατάλειψης γαιών μπορεί να αποδοθεί σε δημογραφικές μεταβολές, στην δομή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και στους 
πρόσφατους κανονισμούς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η επέκταση των φρυγανικών οικοσυστημάτων, η αύξηση της 
βόσκησης και η κατά τόπους αύξηση του κινδύνου διάβρωσης είναι μερικά από τα αποτελέσματα της εγκατάλειψης γαιών 
στο νησί. 

Land abandonment is a prominent feature of the post-1950 history of land use of Kea. Land 
abandonment is widespread and concerns various land utilization types, particularly the traditional ones. This 
study tries to contribute to the understanding of the causes and the consequences of land abandonment in Kea. 

The colonization of the abandoned lands of the island by various vegetation types, the modification of 
the soil erosion risk according to the physical geographic characteristics of the abandoned land and the impact of 
socioeconomic change on the land use patterns consist the major issues of concern for any current and future land 
management strategies for Kea. 

THE ABANDONED TERRACES OF KEA 
The enormous variety of abandoned terraces is a striking feature of land abandonment in Kea. The 

stone-built walls protect from soil erosion and make cultivation of various crop types possible, even under very 
unfavourable geomorphic conditions. 

Evidence from the past shows that the ancient Keans were skilled enough to cope with the 
environmental constraints induced on their land management practices. As a matter of fact, land use was intense 
with a variety of techniques employed to combat flooding, soil erosion and mass movements in various sites of 
Kea. The human impact on the geomorphic systems of ancient Kea is also evident from the quarrying activities1. 

With the recent (post-1950) population decrease (table 1) in the island, land abandonment became a 
prominent feature of the landscapes of Kea. 

Year Population (Kea island) 
1961 2300 
1971 1700 
1981 1650 
1991 554 

Table 1. Population of Kea (Source: National Statistical Survey) 

The demographic change, along with the low level of mechanization of the rural practices and the shifting 
socioeconomic needs of the inhabitants can be considered as the major causes of land abandonment during the 
period 1960-1981. Recently, the adverse impact of the European Community's Common Agricultural Policy 
regulations has reputedly led to even greater land abandonment; this being a common problem shared by many 
European Mediterranean countries. 

1. L.G. Mendoni - E. Kolaiti, Human intervention in the Keian landscape, DHA 19:1, 1993, 93-118. 
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LAND ABANDONMENT AND LAND USE IN ΚΕΑ 
It would not be possible to study land abandonment without making adequate reference to the land use 

changes that have taken place in Kea. 
From the tables shown herewith, the following results are derived: 
a. The lands dedicated to cultivation of annual crops have been the least affected ones by the process of 

land abandonment (table 2). 

Year Area (Kea island) Area (Kea province) 
1950 no data 3682 
1961 559 2295 
1971 506 1708 
1981 1145 2100 
1991 554 no data 

Table 2. Area of annual crops in Kea (ha) (Source: National Statistical Survey) 

b. The area occupied by vineyards has been decreasing since 1961 (table 3) and the post-1981 increase 
could be attributed mostly to the impact of the C.A.P. regulations. 

Year Area (Kea island) Area (Kea province) 
1950 no data 280 
1961 41 371 
1971 26 275 
1981 15 154 
1991 73 no data 

Table 3. Area of vineyards in Kea (ha) (Source: National Statistical Survey) 

The cultivation of olive groves (table 4) has also been decreasing since 1961 (table 5), thus suggesting that most 
of the land abandonement has affected areas occupied by vineyards and olive groves. 

Year Area Area 
(Kea island) (Kea province) 

Year Area 1950 no data 48 
(Kea island) 1961 30 67 

1950 610 1971 23 61 
1961 2310 1981 188 230 
1971 1760 1991 178 no data 

Table 4. Area of olive groves in Kea (ha) Table 5. Area of irrigated lands in Kea (ha) 
(Source: National Statistical Survey) (Source: National Statistical Survey) 

c. Considering the increase in the area of irrigated lands (table 6), it would seem reasonable to assume 
an increase in the crops affected by irrigation. Yet, the increase in the area of irrigated lands is too low 
compared to the total agricultural area of Kea. 

Year Kea island Kea province 
1950 no data 250 
1961 320 350 
1971 380 390 
1981 no data no data 
1991 830 no data 

Table 6. Tree crops in Kea (in number of stands and hectares) (Source: National Statistical Survey) 

d. The area of total tree crops increased during the period 1971-1990 (table 7), as well as the intensity of 
cultivation of the tree crops (number of trees per ha.) during the same time period (table 8). The post-1981 
increase is probably due to the impact of the C.A.P. regulations favouring citrous tree monocultures. 
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Year Area Area Year Area Area 
(Kea island) (Kea province) (Kea island) (Kea province) 

1950 no data 250 1950 no data 1932 

1961 320 350 1961 2104 3510 

1971 380 390 1971 806 2258 

1981 no data no data 1981 no data no data 

1991 830 no data 1991 1177 no data 

Table 7. Intensity of cultivation of tree crops in Kea Table 8. Area of fallow lands in Kea (ha.) 
(stands per ha.) (Source: National Statistical Survey) (Source: National Statistical Survey) 

e. The area of fallow lands has increased in Kea island since 1981 (table 9). 

Year Area (Kea island) Area (Kea province) 
1950 no data 1932 
1961 2174 3600 
1971 815 2274 
1981 668 1410 
1991 1259 no data 

Table 9. Area of fallow lands and forage crops in Kea (ha.) (Source: National Statistical Survey) 

As the area occupied by fallow lands is added to the area occupied by forrage crops (table 10) in the national 
tatistical records, it is rather uncertain whether this increase is directly related to land abandonment or not. 

f. It has been repeatedly reported in the literature that land abandonment is highly correlated to land 
fragmentation. In fact, land abandonment does often occur as the follow-up of land fragmentation. From the 
trends in land fragmentation in Kea (table 11), it can be concluded that there must have been more land 
abandonment during the period 1961-1971 and less during the period 1971-1981. 

Year Area Area Year Grazing livestock 
(Kea island) (Kea province) (Kea island) 

1961 0.54 0.60 1971 11349 
1971 0.40 0.80 1981 13510 
1981 0.76 0.89 1991 10835 

Table 10. Fragmentation of agricultural holdings in Kea Table 11. Grazing livestock in Kea(total 
(in ha. per exploitation) (Source: National Statistical Survey) number of sheep and goats (Source: N.S.S.) 

We arrive at the same conclusion by considering that the major demographic decrease in Kea had taken place 
during the same decade 1961-1971 (table 1). 

THE CONSEQUENCES OF LAND ABANDONMENT IN KEA 
Land clearance, vegetation succession and disturbance in the Mediterranean - type ecosystems of Kea 

has resulted in a remarkable expansion of phryganic species (Sarcopoterium sp., Calicotome sp. etc.) which now 
cover most of the abandoned lands of Kea. Expectedly, the vegetation succession period and the species 
composition of plant communities are highly dependent upon the initial (previous) land use of the abandoned 
land. The succession stage is also dependant on further disturbance and stress of either natural or human-induced 
origin. One such stress is overgrazing which presents a threat (up to a certain extent only) to the vulnerable 
landscapes of Kea. The grazing livestock and the density of grazing livestock per exploitation have increased 
since 1950 (table 12). 

However, this does not suggest that all shrublands of Kea correspond to high land degradation risk. On 
the contrary, it is worth noticing that most of the phryganic cover is left undisturbed for a long time. This way, 
the phrygana have attained a very high percentage of land cover on the abandoned lands by now, thus reducing 
significantly the soil erosion risk. 
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Year Grazing livestock density 
(Kea island) 

1971 34 
1981 45 
1991 62 

Table 12. Grazing livestock density (total number of sheep and goats per rural exploitation) (Source: National Statistical Survey) 

FUTURE PERSPECTIVES 
Not all of the abandoned lands of Kea have terraces and not all terraces deserve conservation. 

However, certain preliminary measures might be taken to preserve both the terraces and the soils, such as: 
- Support of the understorey material 
- Reduction in the slope gradient 
- Afforestation 
- Proper drainage of the subsurface water 
- Wall concretization 
- Sideways drainage and slope stabilization. 
Apart from these measures, effort should be made to preserve traditional land use patterns and practices 

through the design and the implementation of appropriate land use policies, which would prevent any further 
deterioration of the landscapes of Kea and the complete extinction of the traditional land use practices. 

Fivos PAPADIMITRIOU - Paola MAIROTA 
Oxford London 



ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΘΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ (15ος- 19ος αι.)* 

στον πατέρα μου 

RÉSUMÉ: Les cartographes des XVe, XVIe et XVIIe siècles, soucieux avant tout d'exactitude géographique, s'intéressent 
naturellement à toutes les îles de l'Archipel sans distinction. C'est ce qui explique que Kythnos figure sur tous les isolana et qu'elle soit 
systématiquement représentée sur des cartes isolées. Les informations purement archéologiques sont bien sûr très rares et le plus 
souvent imprécises, mais cependant utiles lorsqu'elles s'accompagnent d'inteprétations historiques ou topographiques. Pour les 
voyageurs du XVIIIe et du XIXe siècle, au contraire, l'Archipel n'est pas nécessairement le but ultime du voyage. La visite des îles 
n'est pour eux bien souvent qu'une brève excursion venant compléter le traditionnel voyage en Grèce continentale, ou encore une 
étape obligée sur la route de l'Orient (Smyrne, Thessalonique, Constantinople et la Terre sainte). Le rôle effacé de Kythnos dans 
l'histoire, son intérêt archéologique limité et son faible rayonnement socio-économique ne font pas de cette île un lieu 
particulièrement attirant pour les visiteurs. La plupart du temps les voyageurs y accostent soit à cause du mauvais temps soit parce 
qu'ils ont un centre d'intérêt particulier. Les témoignages relatifs aux antiquités de l'île émanent surtout de la seconde catégorie de 
voyageurs, qui tentent une approche "scientifique" de l'île. 

Το Αιγαίο Πέλαγος ή Ελληνικό Αρχιπέλαγος, όπως ονομάστηκε από τους Βενετούς, δεν είναι ένας 
ουδέτερος χώρος. Αποτελεί μια πλωτή διάσπαρτη πόλη1 που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική· 
ένα σταυροδρόμι όπου, από το δέκατο τρίτο αιώνα, θα εκδηλωθεί ο έντονος ανταγωνισμός των μεγάλων 
ναυτικών δυνάμεων της Δύσης για τη διεκδίκηση της ναυτικής και εμπορικής ηγεμονίας στην ανατολική 
Μεσόγειο. 

Τα λιμάνια και τα αγκυροβόλια των νησιών του Αιγαίου θα δεχθούν στη μακραίωνη ιστορία τους 
καράβια φορτωμένα με πολεμιστές, με εμπορεύματα, με προσκυνητές, με σταυροφόρους, με λόγιους2. Οι 
λόγιοι αυτοί είναι ταξιδιώτες από τη Δύση, που εμφανίζονται στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος όταν, μετά το 1204, 
το βυζαντινό κράτος κατακερματίζεται σε μικρά κρατίδια από τους λατίνους (Ιταλούς και Φράγκους) 
κατακτητές και χάνει το μονοπώλιο της διακίνησης του εμπορίου στις θάλασσες της ανατολικής Μεσογείου. 
Στο διάστημα από το 13ο έως το 19ο αιώνα ο τόπος προέλευσης των ταξιδιωτών αλλά και οι λόγοι που τους 
φέρνουν στο ελληνικό έδαφος, εξαρτώνται από τις εκάστοτε ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που 
επικρατούν τόσο στον ευρωπαϊκό, όσο και στον αιγαιακό χώρο. 

Σε γενικές γραμμές οι ταξιδιώτες θα μπορούσαν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: τους γεωγράφους 
χαρτογράφους, οι οποίοι από το 13ο έως το 17ο περίπου αιώνα καταστρώνουν ναυτικούς χάρτες για τις 
αυξανόμενες ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας των χωρών τους, και τους περιηγητές, οι οποίοι με 

* Πολλοί ήταν οι φίλοι και οι συνάδελφοι που βοήθησαν, ο καθένας με τον τρόπο του, στην πραγματοποίηση της μελέτης 
αυτής, η οποία δεν φιλοδοξεί να έχει εξαντλήσει το θέμα. Για τη βοήθεια τους στη συλλογή του υλικού θα ήθελα να 
ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους D. Jordan και Α. Σιδερή (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη), Α. Δεληβορριά και Κ. Συνοδινού 
(Μουσείο Μπενάκη), Ε. Λούβρου (εκδ. ΟΛΚΟΣ), Μ. Καραγάτση, Α. Αβραμέα, Γ. Νοταρά και Α. Μαζαράκη Αινιάνα. 
Ευχαριστώ επίσης τους R. Etienne και Ph. Collet (Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή) για τη συμβολή τους στη φωτογράφηση 
των χαρτών της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, καθώς και τον Γ. Βαραλή για τις υποδείξεις του στο τελικό κείμενο. Τέλος, 
ανεκτίμητη ήταν η προσφορά της Κ. Καφετζή, της Λ. Ταχμαζίδου και του Μ. Kohl στη μετάφραση πολλών κειμένων από 
τα ιταλικά και τα γερμανικά. 

1. Σ. Ασδραχάς, Το ελληνικό αρχιπέλαγος, μια διάσπαρτη πόλη, Χάρτες και χαρτογράφοι του Αιγαίου πελάγους, Αθήνα 
1985, 235-248. 

2. Α. Αβραμέα, Η χαρτογράφηση του παράλιου χώρου, ibidem, Αθήνα 1985,23. 
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διαφορετικά ο καθένας κίνητρα (εμπορικά, θρησκευτικά, επιστημονικά), επισκέπτονται τον ελληνικό χώρο 
κυρίως από τις αρχές του 18ου αιώνα. 

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΘΝΟ - ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
Α. Οι χαρτογράφοι του 15ου, 16ου και Που αι. 
Τις παλαιότερες πληροφορίες για τα νησιά του Αρχιπελάγους αντλούμε κυρίως από τους πρώτους 

ναυτικούς χάρτες, τους λεγόμενους πορτολάνους, καθώς και από τα ιζολάρια. Οι πορτολάνοι προορίζονταν 
για ναυσιπλοϊκή χρήση και για το λόγο αυτό στόχος ήταν η πιστή χαρτογράφηση και περιγραφή των ακτών, την 
οποία συμπλήρωναν με χρήσιμες οδηγίες για τους ναυτιλλομένους. Περισσότερο χρήσιμα για τη γνώση του 
Αρχιπελάγους είναι τα ιζολάρια, τα οποία ασχολούνται ιδιαίτερα με τη χαρτογράφηση των νησιών3. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα σύντομα κείμενα που συνοδεύουν τους χάρτες των ιζολαρίων και τα οποία 
περιέχουν συμπληρωματικές τοπογραφικές αλλά και ιστορικές πληροφορίες. Οι συγγραφείς τους, οι οποίοι 
προέρχονται κυρίως από το χώρο των ανθρωπιστών της Αναγέννησης, ενδιαφέρονται, εκτός από τη φυσική 
γεωγραφία των νησιών, για τις ιστορικές και αρχαιολογικές ιδιαιτερότητες τους. Οι τελευταίες αυτές, όμως, 
στις οποίες επικεντρώνεται ειδικότερα το ενδιαφέρον μας, μόνον από τα τέλη του Που αι. αναφέρονται με 
συστηματικό, επιστημονικό τρόπο. Έως τότε μνημονεύονται μάλλον σποραδικά, αόριστα και αποσπασματικά. 

Οι πρώτες πληροφορίες για την Κύθνο προέρχονται λοιπόν από ιζολάρια, που τοποθετούνται χρονικά 
στο διάστημα μεταξύ του 15ου και του Που αι. Καταρχάς το όνομα του νησιού σημειώνεται σχεδόν πάντοτε, 
τόσο στα ιζολάρια όσο και στα μεταγενέστερα έργα των περιηγητών, με παραλλαγές ή παραφθορές της 
ονομασίας Θερμιά (Fermenie, Formenie, Formane, Fermia, Fermene, Termenie, Fermine, Firminie, κ.ά.)4. 
Όπως είναι γνωστό, τουλάχιστον από τον 1 Ιο αιώνα η αρχαία ονομασία Κύθνος είχε αντικατασταθεί από τη 
νεώτερη Θερμιά, η οποία επικράτησε εξαιτίας των θερμών πηγών του νησιού. Το όνομα Κύθνος ξαναπήρε 
επισήμως το νησί μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Ελληνικού Κράτους (1832). 

Το παλαιότερο και σημαντικότερο ιζολάριο που αναφέρεται στα νησιά του Αιγαίου, συνεπώς και στην 
Κύθνο, είναι το Liber Insularum Archipelagi του Ιταλού Christoforo Buondelmonti5. Σημαντικότερο επειδή 
προσφέρει ακριβείς πληροφορίες για την ιστορία και την αρχαιολογία κάθε νησιού, αλλά και διότι υπήρξε το 
πρότυπο πολλών άλλων μεταγενέστερων ιζολαρίων. Ο Buondelmonti πρέπει να επισκέφτηκε την Κύθνο στο 
διάστημα μεταξύ 1415-1420· η αφήγηση του είναι μεν σύντομη, διακρίνεται όμως για τη συνεκτικότητα της. Στο 
χειρόγραφο του 15ου αι., που φυλάσσεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, το κείμενο συνοδεύεται από την 
παλαιότερη γνωστή απεικόνιση της Θερμείας (εικ. 1). Στο γοητευτικό αυτό χάρτη, όπου το περίγραμμα του 
νησιού δεν διακρίνεται για την ακρίβεια του, οι πεδιάδες αποδίδονται με λευκό χρώμα, ενώ σχηματοποιημένα 
δέντρα συμπληρώνουν τις ενδείξεις δύο μνημειωδών οικοδομημάτων, πιθανότατα της πόλης και του πύργου 
(βλ. παρακάτω). 

Εξήντα περίπου χρόνια αργότερα, το 1485, εκδίδεται το ιζολάριο του Bartolomeo dalli Sonetti6, o 
οποίος, όπως σε όλες τις ποιητικές περιγραφές του, έτσι και σε εκείνην που αφιερώνει στη Fermenia7, ή Termia 
όπως επίσης την ονομάζει, δανείζεται όλα σχεδόν τα στοιχεία από τις αφηγήσεις του Buondelmonti. Ο χάρτης 
του, ωστόσο, χωρίς να περιέχει περισσότερα στοιχεία, διακρίνεται για το ακριβέστερο περίγραμμα του (εικ. 2). 
Το χάρτη αυτό θα αντιγράψουν πολλοί μεταγενέστεροι χαρτογράφοι. 

Επόμενος επισκέπτης θα είναι ο τούρκος χαρτογράφος Pîri-Re'is. Προερχόμενος από περιβάλλον 
πειρατών και γνωρίζοντας, επομένως, καλά τα μυστικά των λιμανιών του Αιγαίου, αναλαμβάνει, γύρω στα 
1520, τη χαρτογράφηση τους για λογαριασμό του Οθωμανικού στόλου8. Ονομάζει την Κύθνο Terme9, 

3. Βλ. σχετικά το άρθρο της Ι. Χατζηπαναγιώτη, Βενετσιάνικα ιζολάρια του 15ου, 16ου και 17ου αιώνα στα Δωδεκάνησα, 
Δωδεκανησιακά Χρονικά 15, 1994, 285-308. 

4. Σχετικά με τις διάφορες ονομασίες του νησιού βλ. Κυθνιακά, 2-5· Ιστορία Κύθνου, 1-4, καθώς και G. Gerola, Fermenia 
(Kythnos - Thermia), Bergamo 1926, 3. 

5. Ο Ch. Buondelmonti, ιερωμένος από τη Φλωρεντία και βαθύς γνώστης των ελληνικών γραμμάτων, ολοκλήρωσε το βιβλίο 
του στα 1421. Το έργο αυτό, γραμμένο στα λατινικά, είναι γνωστό από διάφορα χειρόγραφα. Στην παρούσα μελέτη 
χρησιμοποιήσαμε την ελληνική μετάφραση ανωνύμου που δημοσιεύεται στην έκδοση Ε. Legrand, Description des îles de 
l'Archipel par Christophe Buondelmonti. Version grecque par un anonyme, publiée d'après le manuscrit du sérail avec la 
traduction française et un commentaire par Emile Legrand, Paris 1897,42. 

6. Βενετός ναυτικός, που πρέπει να οφείλει την επωνυμία του στον έμμετρο λόγο (σονέτα) των περιγραφών του. 
7. Bartolomeo dalli Sonetti, Isolano, Amsterdam 1972, [1485], χωρίς αρίθμηση σελίδων. 
8. Ο χρόνος της επίσκεψης του δεν είναι ασφαλώς τυχαίος· βρισκόμαστε λίγο πριν από τη λεηλασία και την ερήμωση της 

Κύθνου. Στην περίπτωση του ταιριάζει απολύτως ο γνωστός ισχυρισμός ότι, πριν μια δύναμη στείλει σε κάποια περιοχή 
στρατεύματα και κανονιοφόρους στέλνει χαρτογράφους και περιηγητές. 

9. Pîri Re'is, Kitab-ί Bahriye, Ankara 1988, 1745. 
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συμπληρώνει όμως ότι οι άπιστοι ναυτικοί την αποκαλούν Fermiyene. Ο Pîri Re'is δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα 
για την ενδοχώρα του νησιού και, φυσικά, αδιαφορεί παντελώς για τις αρχαιότητες του. Αν και αναφέρει λ.χ. 
τους δύο ορμίσκους της δυτικής ακτής που βλέπουν στα ΝΔ και το ακρωτήρι ανάμεσα τους που μοιάζει με 
νησί, αγνοεί εντελώς την παρακείμενη αρχαία ακρόπολη. Αντίθετα, δίνει μεγάλη σημασία και περιγράφει με 
αξιοθαύμαστη ακρίβεια τον τρόπο προσέγγισης και ελλιμενισμού στο νησί. Ο χάρτης του (εικ. 3) είναι 
αντιγραφή εκείνου του dalli Sonetti με τη διαφορά ότι συμπληρώνεται με ορισμένα νέα στοιχεία (πλοία, κάστρο 
πάνω στο βουνό) και ότι χρησιμοποιείται ανάστροφα (ο βορράς προς τα κάτω). 

Το 1528 εκδίδεται το ιζολάριο του Benedetto Bordone10, ο οποίος στην εισαγωγή της σύντομης 
περιγραφής που αφιερώνει στην Κύθνο11 αναφέρει ότι οι σύγχρονοι του ονομάζουν το νησί Fermene, ο 
Πτολεμαίος και ο Πλίνιος Rhena και άλλοι Termia. To κείμενο του Bordone, καθώς επίσης και το περίγραμμα 
του χάρτη του (εικ. 4), αποτελούν επανάληψη και αντιγραφή προηγούμενων έργων (κείμενο του Buondelmonti, 
χάρτης του dalli Sonetti). Ωστόσο, στην απεικόνιση της ενδοχώρας σημειώνονται για πρώτη φορά τα θερμά 
λουτρά, καθώς και τα ερείπια του Βρυόκαστρου. 

Το 1572 ο Ιταλός Tommasso Porcacchi δημοσιεύει ένα φιλόδοξο έργο, όπου επιχειρείται η παρουσίαση 
όλων των νησιών του κόσμου. Στο ιζολάριο αυτό η Thermia κατέχει μικρή θέση, ενώ στη σύντομη περιγραφή 
της12 γίνεται λόγος μόνον για τις θερμές πηγές στην πεδιάδα της Αγίας Ειρήνης. Δυστυχώς ο χαράκτης 
Girolamo Poro, ο οποίος κόσμησε με τα έργα του το βιβλίο του Porcacchi, δεν φιλοτέχνησε χάρτη της Κύθνου. 

Θα άξιζε να σημειώσουμε εδώ την ύπαρξη ενός χάρτη ανώνυμου καλλιτέχνη (εικ. 5), της ίδιας 
περίπου εποχής (1584), η τεχνοτροπία του οποίου δεν διαφέρει πολύ από εκείνην του G. Poro. Το περίγραμμα 
του νησιού είναι εντελώς ανακριβές, υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες ενδιαφέρουσες ενδείξεις που αφορούν τόσο 
στις αρχαιότητες όσο και στη νεώτερη τοπογραφία του νησιού13. 

Έναν αιώνα σχεδόν αργότερα, το 1658, δημοσιεύεται το ιζολάριο του Ιταλού Marco Boschini14, το 
οποίο αν και θαυμάσιο αισθητικά, αντιγράφει σχεδόν κατά γράμμα τον Bordone (βλ. Buondelmonti). Η 
Κύθνος αναφέρεται με τρία διαφορετικά ονόματα15: Thermia στο κείμενο, Fermia στο γενικό χάρτη του 
Αρχιπελάγους και Fermenia στο χάρτη του νησιού (εικ. 6). 

Στα 1655 (;) ο Jean de Thévenot επισκέπτεται πολλά από τα νησιά του Αρχιπελάγους μεταξύ των 
οποίων και την Κύθνο16. Στην αφήγηση του δίνει μερικές γενικές πληροφορίες για τον πληθυσμό, τις 
εκκλησίες, την οικονομία του τόπου και τις ασχολίες των κατοίκων. Το νησί αναφέρεται ως πεδινό και πολύ 
εύφορο. Οι αρχαιότητες δεν φαίνεται να ελκύουν ιδιαίτερα την προσοχή του Thévenot, αφού σημειώνει ότι δεν 
υπάρχει τίποτα αξιόλογο εκτός από τα ιαματικά λουτρά. 

Στο βιβλίο του που δημοσιεύεται το 1687 ο Bernard Randolph17 ξεφεύγει αρκετά από τις συνήθεις 
περιγραφές. Αναφέρεται μακροσκελώς στα Thermia, αλλά μόνο για να εξιστορήσει την παράδοση σύμφωνα με 
την οποία η μόδα της γυναικείας κυκλαδίτικης φορεσιάς με τα κοντά φορέματα (εικ. 7) ξεκίνησε από την 
Κύθνο1 8. Στην αρχή του κειμένου ο Randolph αναφέρει ότι στην αρχαιότητα τα Θερμιά ονομάζονταν 
Ελευσίνα(!). 

Τελευταίο της σειράς των κλασικών βενετσιάνικων ιζολαρίων είναι το έργο του περίφημου βενετού 
χαρτογράφου Vicenzo Maria Coronelli19 που δημοσιεύεται το 1696. Στο χάρτη του Αιγαίου (εικ. 8) που 

10. Μινιατουρίστας και χαρτογράφος, γεννήθηκε στην Πάντοβα (1460), αλλά εργάσθηκε και πέθανε (1531) στη Βενετία. 
11. Β. Bordone, Libro nel quai si ragiona de tutte l'isole del mondo, Amsterdam 1966 [1528], 42. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η 

ονομασία Rhena, που αναφέρουν και άλλοι γεωγράφοι, πρέπει να οφείλεται στην εσφαλμένη ταύτιση της Κύθνου με την 
παρακείμενη Ρήνεια (Μεγάλη Δήλο). 

12. Τ. Porcacchi, L'isole più famose del mondo, Venezia 1572,29. 
13. Για τις αρχαιότητες που απεικονίζονται στο χάρτη θα μιλήσουμε παρακάτω. Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε εδώ ότι 

σημαντική είναι η παρουσία δύο μικρών οικισμών, της Κώμης - η οποία αναφέρεται από τον Βάλληνδα ως ένα από τα 
εκλελοιπότα χωρία στα ΒΔ της Χώρας - , και της Μέσης(;) ή Μεσαριάς - η οποία επίσης αναφέρεται από τον ίδιο 
ιστορικό ως συνοικισμός που ιδρύθηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους (10ος) επρόκοψε δε πολύ περί τα τέλη της 
Φραγκοκρατίας (μέσα 16ου αι.). Οι οικισμοί αυτοί υποδηλώνουν αύξηση του πληθυσμού και δραστηριοποίηση της 
αγροτικής ζωής. Σημειώνεται επίσης η θέση των λουτρών, ενώ περιέργως δεν διακρίνεται πουθενά το κάστρο του 
Κατακεφάλου- όσο για τον ισθμό των πειρατών δεν είναι ασφαλώς άλλος από τον ισθμό της Κολώνας. 

14. Βενετός χαράκτης, ζωγράφος και μινιατουρίστας (1613-1678). 
15. Μ. Boschini, L'Archipelago con tutte le Isole, scogli secche, e bassi fondi..., Venezia 1658, 34-35. 
16. J. de Thévenot, Relation d'un voyage fait au Levant..., Paris 1665,207-208. 
17. Β. Randolph, The present state of the islands in the archipelago (or Arches)..., Oxford 1687. 
18. Η παράδοση αναφέρει ότι οι γυναίκες του νησιού έκοψαν τα φορέματα τους μιμούμενες μιαν αθηναία πριγκίπισσα, η 

οποία για να τιμωρηθεί είχε εξορισθεί από τον πατέρα της στο νησί. Βλ. Β. Randolph, ibidem, 38. 
19. Μαθηματικός και κοσμογράφος, υπήρξε από τους παραγωγικότερους χαρτογράφους του Που αιώνα. Περιηγήθηκε 

πολλές χώρες και, σύμφωνα με τις οδηγίες του, καταστρώθηκαν πάνω από τετρακόσιοι χάρτες. Δυστυχώς οι μοναδικές 
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φιλοτεχνείται στο ιζολάριο αυτό η Κύθνος, ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων, αναφέρεται ως Θερμιά με μεταλλικά 
λουτρά. 

Στο ιζολάριο του ναπολιτάνου Francesco Piacenza, που δημοσιεύεται στα 1688, η Κύθνος εμφανίζεται 
δύο φορές20, τη μία ως Fermenia (εικ. 9) και την άλλη ως Cythnus (εικ. 10). Από τη μελέτη του κειμένου αλλά 
και των χαρτών συμπεραίνουμε ότι η Fermenia είναι εκείνη που αντιστοιχεί στην πραγματική Κύθνο. Όσο για 
την Cythnus, πρόκειται μάλλον για ένα φανταστικό νησί, που μοιάζει αρκετά με την Κέα, αλλά δεν είναι21. 
Είναι φανερό ότι ο συγγραφέας δεν έχει επισκεφθεί τα νησιά και, επομένως, έχει κάνει κάποια σύγχυση. 
Ωστόσο ο Piacenza προσπαθεί να δώσει επιστημονική επίφαση στο έργο του, αναφερόμενος με επιμονή σε 
αρχαίους συγγραφείς και νεώτερους γεωγράφους. Όλες οι πληροφορίες για τη σύγχρονη ζωή του νησιού έχουν 
αντληθεί είτε από τον Thévenot είτε από τον Coronelli. Στο χάρτη, το περίγραμμα του νησιού δεν έχει καμία 
σχέση με την πραγματικότητα· αντιθέτως, ως προς τα αναγραφόμενα τοπωνύμια, εκτός από τρία άγνωστα (S. 
Elene Piti, Rhena, Anusa), τα περισσότερα (Castro, Mesi, Termi, S. Luca, Thermia), είναι σωστά, γνωστά ήδη 
από προγενέστερους χάρτες. 

Μια αντίστοιχη προσπάθεια αλλά με μεγαλύτερη συνέπεια γίνεται από τον Olfert Dapper22, στα τέλη 
του Που αιώνα (1686). Στο θαυμάσιο βιβλίο του για τα νησιά του Αρχιπελάγους χρησιμοποιεί κυρίως 
φιλολογικές πηγές (Στράβωνα, Πλίνιο, Ησύχιο), τις οποίες έχει μελετήσει σε βάθος, αλλά και στοιχεία από 
αφηγήσεις άλλων περιηγητών. Στο κεφάλαιο που αφορά την Κύθνο23 υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το 
όνομα (αναφέρεται η αρχαία ονομασία Cythnos, αλλά και οι σύγχρονες Thermia και Phermia), τη θέση και τη 
γλώσσα του νησιού, τη σύγχρονη πόλη, το περίφημο τυρί του, το ζωγράφο Κυδία, κ.ά. Δεν υπάρχουν στοιχεία 
για τις αρχαιότητες του νησιού, αλλά ούτε και ξεχωριστός χάρτης (εικ. 11). 

Με τον Coronelli, τον Piacenza και τον Dapper κλείνει ουσιαστικά ο κύκλος των ταξιδιωτών της 
περιόδου από το 15ο έως το 17ο αι. 

Β. Οι περιηγητές του 18ου - 19ου αι. 
Από τις αρχές του 18ου αιώνα ξεκινά η χρυσή εποχή του περιηγητισμού. Είναι η εποχή του 

Διαφωτισμού, όταν η Ευρώπη κατέχεται από μια ψυχολογία εξωστρέφειας, από μια δίψα για επικοινωνία με 
πολλά ανθρώπων άστεα, για νέες εμπειρίες, για μετάδοση γνώσεων και ιδεών. Ένας ταξιδιωτικός πυρετός 
εκδηλώνεται από τις αρχές του αιώνα με στόχο κυρίως τις μακρινές χώρες πέρα από τους ωκεανούς. Η 
περιέργεια, η γεύση της περιπέτειας, ο πόθος της διδαχής, η ανάγκη για ανανέωση των αρχαιολογικών 
ερευνών, η τάση για επιτόπια μελέτη των φυσικών φαινομένων, των ηθών και των εθίμων των κατοίκων, ... 
στρέφει προς την Ανατολή όσους είχαν τη δυνατότητα για μακρινά ταξίδια24. Με την παράλληλη αναγέννηση 
του κλασικού πνεύματος, το ενδιαφέρον των περιηγητών στρέφεται ακόμη εντονότερα προς την Ελλάδα. Τα 
ταξιδιωτικά χρονικά, γεφυρώνοντας την απόσταση ανάμεσα στον ιδεατό κόσμο των μνημείων και τη θλιβερή 
εικόνα του σύγχρονου εξαθλιωμένου ελληνικού λαού, δημιουργούν το κίνημα του φιλελληνισμού που θα 
βοηθήσει τους Έλληνες να ξεφύγουν από την απομόνωση. Το αντάλλαγμα θα είναι συχνά πικρό· οι 
περιηγήσεις, πέρα από οποιοδήποτε άλλο κίνητρο, έχουν συχνά έναν πρακτικό σκοπό. Οι αρχαιολάτρες 
περιηγητές μετατρέπονται εύκολα σε αρχαιοθήρες και αρχαιοκάπηλους. Όλοι στην επιστροφή τους κρύβουν 
στις αποσκευές τους ένα κομμάτι μάρμαρο, ένα μικρό ανάγλυφο, μια ενεπίγραφη πλάκα και άφθονα αρχαία 
νομίσματα. Μερικοί φορτώνουν ολόκληρα καράβια25. 

Στο γύρισμα του Που αιώνα, φτάνει στο Αρχιπέλαγος ο Joseph Pitton de Tournefort, γιατρός και 
επιφανής βοτανολόγος, ο οποίος κατ'εντολήν του Λουδοβίκου ΙΔ' θα περιηγηθεί την Ελλάδα, την Ασία και την 
Αφρική για αρχαιολογικές, γεωγραφικές και φυσιογνωστικές έρευνες26. Οι πολύτιμες πληροφορίες που 
συγκέντρωσε και παρέδωσε στο θαυμάσιο έργο του Relation d'un voyage du Levant (πρώτη έκδοση 1717), 
αποτελούν σταθμό για τη γνώση του Αρχιπελάγους. Η τετρασέλιδη περιγραφή της Κύθνου27 διακρίνεται για 

μαρτυρίες του έργου του που είχαμε στη διάθεση μας ήταν τα αποσπάσματα που αναφέρονται στο βιβλίο του E. Armao, 
In giro per il mar Egeo con Vincenzo Coronelli, Firenze 1951. Στην Κύθνο αναφέρεται στις σελίδες 269-271. 

20. F. Piacenza, L'Egeo redivivo o'sia chorographia dell' Archipelago..., Modona 1688, 302-303, 304-305. 
21. Χάρτης και περιγραφή της Κέας βρίσκονται στις σελίδες 292 και 293-297 αντίστοιχα. 
22. Φλαμανδός γεωγράφος (1636-1689), ο οποίος δεν επισκέφθηκε ποτέ τους τόπους που περιγράφει. 
23. Ο. Dapper, Description exacte des isles de l'Archipel, et de quelques autres adjacentes, Amsterdam 1703, 272-273. Πρόκειτα 

για τη γαλλική μετάφραση του έργου του, Naukerige, Beschryving der Eilanden in de Archipel..., που εκδόθηκε στο 
Αμστερνταμ το 1688. 

24. Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Β', Αθήνα 1973, 5. 
25. Ibidem, 14. 
26. Ibidem, Α', Αθήνα 1970, 712. 
27. J.P. de Tournefort, Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du roi, Amsterdam 1718, 125-126. 
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τον πλούτο και τη σαφήνεια της. Αλλά και ο χάρτης του νησιού (εικ. 12), αν και δεν αναφέρει κανένα 
τοπωνύμιο, εκπλήσσει για την ακρίβεια του περιγράμματος του. 

Ο ολλανδός αριστοκράτης J. Aegidius van Egmont28, και οι Αγγλοι Charles Thompson29 και John 
Montague Sandwich30, που επισκέπτονται διαδοχικά το νησί στη δεκαετία 1730-1740, δίνουν κυρίως 
πληροφορίες για την οικονομική ζωή του, και μόνον ο τρίτος προσθέτει ορισμένα ιστορικά στοιχεία. 

Το 1746 φθάνει στην Ελλάδα ο νεαρός ιρλανδός λόρδος James Caulfeild Charlemont31. Στην Κύθνο 
επισκέπτεται τις θερμές πηγές και τις αρχαιότητες του Βρυόκαστρου. Εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα από την 
καλωσύνη και την ευγένεια των κατοίκων. 

Την ίδια περίπου εποχή έρχεται στην Κύθνο ο Maihaus32, ο πιο ενθουσιώδης ίσως επισκέπτης που 
πέρασε ποτέ από το νησί: το έδαφος είναι το πλουσιότερο από όσα έχω γνωρίσει και δεν είδα πουθενά αλλού 
ωραιότερα σύκα. Δίνει αρκετές πληροφορίες για την οικονομία και την αρχαιολογία του νησιού. 

Το 1768 ο γερμανός βαρώνος Johann Hermann von Riedesel33 ταξιδεύει στην ασιατική Ανατολή και 
την Ελλάδα, όπου επισκέπτεται πολλά από τα νησιά του Αρχιπελάγους. Στη σύντομη περιγραφή που αφιερώνει 
στα Θερμιά αναφέρεται κυρίως στα θερμά λουτρά. Είναι επίσης ο μόνος περιηγητής που είδε κοντά στη 
θάλασσα τα ωραιότερα κομμάτια λάβας. 

Ο ολλανδο-πρώσσος αρχαιολόγος κόμης Pasch van Krienen34 ταξιδεύει το 1771 στα νησιά του 
Αρχιπελάγους, τα οποία βρίσκονταν υπό ρωσική κατοχή. Το πάθος του για την αρχαιολογία τον οδηγεί να 
πραγματοποιήσει ανασκαφικές έρευνες, αλλά και αρπαγές αρχαιοτήτων. Στα 1773 δημοσιεύει μια σύντομη 
περιγραφή των νησιών35, η οποία όμως είναι άνιση, επειδή άλλα περιγράφονται λεπτομερώς, κυρίως εκείνα 
όπου έχει εντοπίσει αρχαιότητες και επιγραφές, ενώ άλλα ακροθιγώς. Στα δεύτερα περιλαμβάνεται και η 
Κύθνος, για την οποία οι πληροφορίες είναι μάλλον γενικόλογες και ασαφείς. Το Βρυόκαστρο αλλά και τα 
Αουτρά αναφέρονται σχεδόν επιγραμματικά. 

Γύρω στα 1787 ταξιδεύει στο ελληνικό Αρχιπέλαγος ο γερμανο-γάλλος περιηγητής Frieseman36 και δύο 
χρόνια αργότερα δημοσιεύει την ιστορική και γεωγραφική περιγραφή του, χρήσιμη για ναυτικούς και εμπόρους. 
Για τα Θερμιά υπάρχουν μόνο ορισμένα αυτούσια εδάφια από τον Tournefort σχετικά με την οικονομία του 
νησιού, ενώ δεν αναφέρεται τίποτα για τις αρχαιότητες του. 

Ο κόμης Joseph d'Estourmel37 ταξιδεύει στην Ελλάδα και την Ανατολή στο πρώτο μισό του 19ου αι. 
(πριν από το 1837). Ο κίνδυνος ενός ναυαγίου τον αναγκάζει να βρει καταφύγιο σε κάποιο λιμανάκι της 
Κύθνου. Αποτέλεσμα της αναγκαστικής αυτής παραμονής στο νησί είναι οι δύο σελίδες στο ημερολόγιο του38. 
Επισκέπτεται το Βρυόκαστρο, όπου και επιδίδεται σε αυτοσχέδιες ανασκαφές. 

Ο βασιλικός φαρμακοποιός Ξαβιέρ Λάνδερερ γράφει το 1834 μια μελέτη για τις θερμές πηγές της 
Κύθνου, την οποία εκδίδει στα 1835 μαζί με δύο ακόμα σχετικές μελέτες Περί των έν Μήλωκαι Περί των εν 
Σαντορίνη θερμών υδάτων. Ο Αάνδερερ, άκουσας περί της ενεργείας των εν Κύθνω θερμών υδάτων απεφάσισε 
να πληροφορηθεί αν υπάρχωσι των όντι οποία διαθρυλλούνται (sic) και μας παρέδωσε ένα απολαυστικό έργο 
όπου επιχειρείται όχι μόνο η χημική ανάλυση των νερών και η λεπτομερής αναφορά στις ασθένειες που 
γιατρεύουν, αλλά και μια πλήρης περιγραφή του φυσικού χώρου και των διαδοχικών οικοδομημάτων των 

28. J. Α. van Egmont, Travels through part of Europe, Asia Minor, the islands and archipelago..., London 1759· για την Κύθνο βλ. 1, 
70. 

29. C. Thompson, The travels of the late Charles Thompson, Esq., Reading 1752· για την Κύθνο βλ. Ι, 318. 
30. J.Μ. Sandwich, A voyage performed by the late Earl of Sandwich round the Mediterranean in the years 1738 and 1739..., 

London 1799· για την Κύθνο βλ. 89. 
31. W.B. Stanford - E.J. Finopoulos, The travels of Lord Charlemont in Greece and Turkey 1749, London 1984· σχετικά με την 

Κύθνο βλ. 102-103. 
32. Maihaus, Voyage en France, en Italie et aux isles de l'Archipel ou lettres écrites..., Paris 1763· η πρώτη έκδοση στα αγγλικά, 

Λονδίνο 1753. Για την Κύθνο βλ. IV, 266-67. 
33. J.H. von Riedesel, Remarques d'un voyageur moderne au Levant, Amsterdam 1769· για την Κύθνο βλ. 90-91. 
34. Στη διάρκεια του Β' Ρωσοτουρκικού πολέμου (1768-1774), κατατάσσεται ως λοχαγός στο ρωσικό στρατό και υπηρετεί 

στη ναυτική βάση της Πάρου· χρησιμοποιείται ως στρατολόγος στις Κυκλάδες, παραιτείται όμως το 1771. 
35. Ρ. di Krienen, Conte Pasch, Breve descrizione dell'Archipelago e particolarmente delle diciotto isle sottomesse l'anno 1771 al 

domino russo, Livorno 1773. Το έργο είναι γνωστό από την επανέκδοση του L. Ross, Graf Pasch van Krienen, Abdruck seiner 
italienischen Beschreibung des griechischen Archipelagus..., Halle 1860, την οποία χρησιμοποιούμε εδώ. Σχετικά με την Κύθνο 
βλ. 80-81. 

36. Frieseman, Description historique et géographique de l'Archipel..., Neuwied 1789· σχετικά με την Κύθνο βλ. 131. 
37. Οι σημειώσεις του ημερολογίου του, χωρίς λογοτεχνικές και επιστημονικές αξιώσεις, όπως ο ίδιος ομολογεί, γράφονται 

κατ'αρχάς για προσωπική του ευχαρίστηση. Δημοσιεύονται όμως τελικά αρκετά χρόνια αργότερα ως αφιέρωμα στην 
Παναγία, που βοήθησε να σωθούν, συγγραφέας και ημερολόγιο, από ένα ναυάγιο στα ορμητικά νερά του Δούναβη. 

38. J. d'Estourmel, Journal d'un voyage en Orient, Paris 1848,1, 145-147. 
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Λουτρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο αρχίζει με μια διεξοδική περιγραφή του νησιού, όπου με πρωτότυπο, 
ζωηρό και εκφραστικό λόγο περιγράφονται τα βότανα, τα φυτά και οι καλλιέργειες, τα χωριά και τα λιμάνια, 
οι ασχολίες και τα φορέματα των γυναικών39. 

Εάν ο Tournefort υπήρξε η εξέχουσα μορφή του 18ου αι., ο Λουδοβίκος Ross40 ήταν ο σημαντικότερος 
από τους ταξιδιώτες που ήρθαν στο νησί το 19ο αι. Το Δεκέμβριο του 1836 συνοδεύει τον αρχιτέκτονα Christian 
Hansen, που έρχεται στην Κύθνο κατ'εντολή της κυβέρνησης, με σκοπό να καταστρώσει τα σχέδια για τις νέες 
κτιριακές εγκαταστάσεις των Λουτρών. Στη διάρκεια του ταξιδιού ο Ross κρατούσε ένα ημερολόγιο, το οποίο 
δημοσιεύτηκε το 184041. Η περιγραφή του νησιού και ειδικότερα των αρχαιοτήτων του, όπως παραδίδεται στο 
έργο αυτό, είναι η πληρέστερη όσων έχουν γραφτεί έως σήμερα. 

Οι μαρτυρίες του γάλλου ιστορικού Alexandre Buchon42, που περνάει από το νησί το 1841, είναι 
αρκετά πλούσιες και ενδιαφέρουσες. Εκτός από τη λεπτομερή αφήγηση του κυνηγιού της πέρδικας, στο 
ημερολόγιο του παραδίδει εκτενείς περιγραφές του Βρυόκαστρου και του Παλαιόκαστρου (Κάστρο 
Κατακεφάλου). 

Στα 1850 ο M. Didot αναθέτει στον Louis Lacroix43, μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής 
Αθηνών, να γράψει την ιστορία των ελληνικών νησιών για τη συλλογή L'Univers pittoresque. Πράγματι, το 
έργο δημοσιεύεται το 1853 και φιλοδοξεί να είναι μια σύγχρονη, επιστημονική ιστορία, βασισμένη όχι μόνο σε 
όλες τις γνωστές γραπτές πηγές, παλαιότερες και νεώτερες, αλλά και στις προσωπικές μνήμες του συγγραφέα 
από τα ταξίδια του στο Αιγαίο. Ωστόσο, η επιστημονική επίφαση κάνει το έργο του Lacroix ψυχρό και στεγνό, 
χωρίς την πρωτοτυπία, τη φρεσκάδα και τη γλαφυρότητα των προσωπικών εντυπώσεων των παλαιότερων 
περιηγητών. Επιπλέον, η παράθεση σχεδόν αυτούσιων παλαιότερων χωρίων, η έλλειψη επαλήθευσης και τα 
συχνά λάθη δεν βοηθούν το στόχο του συγγραφέα. Για την Κύθνο δεν αναφέρεται καμία πρωτότυπη μαρτυρία. 
Επαναλαμβάνονται οι Tournefort, Λάνδερερ και Ross. 

Ο James Theodore Bent44 ταξιδεύει στις Κυκλάδες το 1883, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Mabel. 
Όπως αναφέρει και στον τίτλο του βιβλίου του, το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στη σύγχρονη ζωή των 
νησιωτών. Πράγματι, το έργο του περιέχει έναν εξαιρετικό πλούτο λαογραφικών και ηθογραφικών μαρτυριών. 
Είναι από τους σημαντικότερους περιηγητές που πέρασαν από την Κύθνο στα τέλη του 19ου αι. Οι περιγραφές 
των αρχαιοτήτων του νησιού εμπλέκονται συχνά με αφηγήσεις θρύλων, τοπικών παραδόσεων, ηθών, εθίμων, 
και γενικά κάθε λογής εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού. 

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι έως σήμερα γνωστοί χώροι της Κύθνου με αρχαιολογικό ενδιαφέρον δεν είναι πολλοί, και τούτο 

επειδή δεν έχει γίνει ακόμη συστηματική επιφανειακή έρευνα στο νησί. Από την προϊστορική εποχή είναι κυρίως 
γνωστές θέσεις μεταλλείων, όχι όμως και οργανωμένων οικισμών, αν και υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις 
για ανθρώπινη εγκατάσταση45. Στα ιστορικά χρόνια αναπτύσσεται ένας σημαντικός οικισμός σε ύψωμα της 
δυτικής πλευράς του νησιού, στη θέση Βρυόκαστρο ή Ρηγόκαστρο. Δεν αποκλείεται να υπήρχαν και άλλοι, 
μικρότερης σημασίας οικισμοί την εποχή αυτή, βέβαιον είναι πάντως ότι υπήρχαν διάσπαρτες αγροτικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και πύργοι σε διάφορα σημεία του νησιού46. Στη ρωμαϊκή εποχή υπάρχουν ενδείξεις για 
τη χρήση των θερμών πηγών στα Λουτρά, ενώ η μεταφορά της πόλης από το Βρυόκαστρο στο Κάστρο του 
Κατακεφάλου ή της Ωριάς, στα ΒΔ του νησιού, τοποθετείται κατά πάσαν πιθανότητα στην πρώιμη βυζαντινή 
περίοδο. 

Παρακάτω θα εξετάσουμε αναλυτικά τους "αρχαιολογικούς" χώρους που είδαν και περιέγραψαν οι 
περιηγητές, παραθέτοντας, με χρονολογική σειρά, τις σχετικές μαρτυρίες τους. Οι χώροι αυτοί είναι κυρίως το 
Βρυόκαστρο, ο πύργος και τα Λουτρά. Το βυζαντινό Κάστρο του Κατακεφάλου, για το οποίο υπάρχουν επίσης 
αρκετές μαρτυρίες ταξιδιωτών, κυρίως του 18ου και 19ου αι., δεν θα μας απασχολήσει αναλυτικά εδώ, επειδή 

39. Ξ. Λάνδερερ, Περί των εν Κνβνω θερμών υδάτων, Αθήνα 1835. 
40. Επιφανής Γερμανός αρχαιολόγος, έρχεται στην Ελλάδα το 1832 και διορίζεται έφορος αρχαιοτήτων από την κυβέρνηση 

του Όθωνα. Αργότερα (1836-1843) γίνεται καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
41. L. Ross, Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres, Stuttgart - Tübingen 1840,106-124. 
42. A. Buchon, Voyage dans i'Eubée, les îles Ioniennes et les Cyclades en 1841, J. Logngon (éd.), Paris 1911,239-245. 
43. M.L. Lacroix, Iles de la Grèce, Paris 1853· σχετικά με την Κύθνο βλ. 446-447. 
44. J.T. Bent, The Cyclades, orlile among the insular Greeks, Oxford 1885· σχετικά με την Κύθνο βλ. 428-447. 
45. Βλ. ανακοίνωση της Ο. Χατζηαναστασίου, Σημειώσεις από την Κύθνο, στον ίδιο τόμο. 
46. Για τον εντοπισμό αγροτικών εγκαταστάσεων και πύργων βλ. ανακοίνωση της Ο. Χατζηαναστασίου, ibidem, για τον 

προορισμό των κυκλαδίτικων πύργων βλ. επίσης στον ίδιο τόμο την ανακοίνωση της Λ.Γ. Μενδώνη, Οι πύργοι της Κέας: 
Προσθήκες και επισημάνσεις, στον παρόντα τόμο. 
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είναι εκτός του χρονολογικού πλαισίου του Συνεδρίου. Θα αναφερθούμε, τέλος, και σε ορισμένες άλλες θέσεις 
με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, για τις οποίες γίνεται σύντομη μνεία στα κείμενα των περιηγητών. 

1. ΤΟ ΒΡΥΟΚΑΣΤΡΟ (εικ. 13) 
Ο κύριος οικισμός των ιστορικών χρόνων αναπτύχθηκε, όπως είπαμε, πάνω σε ένα ύψωμα της δυτικής 

πλευράς του νησιού, μεταξύ των όρμων της Επισκοπής και της Απόκρουσης47. Η οχυρωμένη αυτή πόλη, 
πλούσια αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της οποίας είναι ορατά ακόμη και σήμερα, δεν διέφυγε της προσοχής των 
περισσοτέρων περιηγητών. Αν και μνημονεύεται σε όλα σχεδόν τα κείμενα των ταξιδιωτών, οι αναφορές έως το 
17ο αι. είναι σύντομες και μάλλον αόριστες. Λεπτομερέστερες και ακριβέστερες περιγραφές των ερειπίων της 
αρχαίας πόλης βρίσκουμε στα έργα των περιηγητών του 18ου και 19ου αι. 

Buondelmonti, version greque 42: Προς έσπέραν δε, περί που τον ναόν της 'Αγίας Αουτζίας, λιμένες 
εισίν άριστοι οπού και πόλις ην πάλαι καλώς ώκοδομημένη. 

Coronelli: Μπορεί να δει κανείς μερικά ρημαγμένα κάστρα, στα ερείπια των οποίων έχουν 
εγκατασταθεί βοσκοί και ψαράδες, όπως αυτό του Αγ. Αουκά που έδωσε το όνομα του σ'ένα από τα νότια 
λιμάνια48. 

Piacenza, 303: Εκτός από τα διάφορα κάστρα που καταστράφηκαν ολοσχερώς, υπάρχει ένα ακόμη 
αρχαιότερο, του Borea49. 

Tournefort, 126: Υπάρχουν επίσης στο νησί αυτό τα ερείπια δύο αρχαίων πόλεων, του Εβραιόκαστρου 
και του Παλαιόκαστρου: το Εβραιόκαστρο, ή η πόλη των Εβραίων, βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή πάνω στην 
πλαγιά ενός λόφου, κοντά σ'ένα λιμάνι με μια βραχονησίδα- η μεγάλη ομορφιά και η επιβλητικότητα των 
ερειπίων εντυπωσιάζουν και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πόλη υπήρξε πολύ ισχυρή. Ανάμεσα στα ερείπια 
που επισκεφθήκαμε, μας οδήγησαν σε τρεις όμορφες σπηλιές λαξευμένες στο βράχο και επιχρισμένες με 
υδραυλικό κονίαμα για να μην διαφεύγουν τα νερά της βροχής από τις σχισμές· τα λείψανα του οχυρωματικού 
τείχους, που ήταν κτισμένο με ογκόλιθους με λοξούς αρμούς και κυφωτή εξωτερική επιφάνεια, μας έκαναν να 
συμπεράνουμε ότι επρόκειτο για τα ερείπια κάποιας αρχαίας ακρόπολης, αλλά δεν καταφέραμε να 
ανακαλύψουμε καμία επιγραφή που να μας πληροφορεί για το όνομα της πόλης- μας έδειξαν ένα θαυμάσιο 
μαρμάρινο τάφο σχεδόν μισοθαμένο και διακοσμημένο με ανάγλυφα- υπάρχουν και ορισμένοι ακόμη τάφοι 
από ντόπια πέτρα, ένα γρανίτη κακής ποιότητας που φθείρεται εύκολα- ένα μαρμάρινο γλυπτό που οι 
πτυχώσεις του μας φάνηκαν ιδιαίτερα όμορφες, σώζεται σε κακή κατάσταση. 

Charlemont: Πήραμε άλογα και διασχίσαμε την πεδιάδα προς την αντίθετη πλευρά του νησιού ... 
αναζητώντας μια ερειπωμένη πόλη, η οποία κατά τον Tournefort ονομάζεται Εβραιόκαστρο και διακρίνεται 
για τη μεγαλοπρέπεια της. Αλλά τα μοναδικά λείψανα μεγαλοπρέπειας δεν είναι παρά μερικές τετράγωνες 
πέτρες, που θα πρέπει να ανήκαν σε κάποιο αρχαίο φρούριο. Κοντά στις πέτρες αυτές, ωστόσο, βρήκαμε το 
μισό μιας σαρκοφάγου και γίναμε αιτία να μείνει ακάλυπτο. Είναι ακέραιο και διακοσμημένο με ελαφρώς 
έξεργα ανάγλυφα ανεκτής τεχνικής και καλής τεχνοτροπίας50. 

Maihous, 267: Σε ολόκληρο το Αρχιπέλαγος δεν υπάρχει τίποτα πιο υπέροχο από τα ερείπια μιας 
αρχαίας πόλης που ονομάζουν Εβραιόκαστρο. Εκεί μπορεί να βρει κανείς πλήθος από τμήματα επιβλητικών 
οικοδομημάτων. Τόσο από την έκταση της, όσο και από το μέγεθος των ερειπίων της, μπορεί να φανταστεί 
κανείς πώς θα πρέπει να ήταν κάποτε αυτή η Πόλη. Μας οδήγησαν στα ερείπια της αρχαίας ακρόπολης, η 
οποία είναι πολύ ισχυρή. Είδαμε πλήθος ανάγλυφων, άλλα πάνω σε πλάκες, άλλα πάνω σε ανορθωμένα 
τμήματα τάφων υπάρχουν επίσης σπαράγματα αγαλμάτων, τα οποία αν ήσαν ολόκληρα, θα μπορούσαν να 
πλούταιναν τις ωραιότερες συλλογές του κόσμου- έχουν όμως όλα θλιβερά αλλοιωθεί από το χρόνο- τα 
περισσότερα, πιο πολύ και από τη φθορά του χρόνου, μοιάζουν να φέρουν τα σημάδια της βαρβαρότητας των 
κατοίκων. 

van Krienen: Στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, βρίσκεται η παραλία Di Canti, κοντά στο μοναστήρι 
του Αγίου Γεωργίου, καθώς και η πόλη του Αγίου Αουκά, όπου και το λιμάνι με το όνομα Κολονάκι. Εκεί 
υπάρχουν τα Αουτρά και το Φρούριο Vio-Castro, τα ερείπια του οποίου, όπως και εκείνα άλλων μεγάλων 
οικοδομημάτων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στην αρχαιότητα υψωνόταν στην περιοχή αυτή μια μεγάλη πόλη. 

47. Σχετικά με τις έρευνες στην αρχαία Κύθνο βλ. τις ανακοινώσεις των Α. Μαζαράκη Αινιάνα, The Kythnos survey project, 
και Α. Γούναρη, Πολεοδομία και τείχη της αρχαίας πόλεως Κύθνου, στον παρόντα τόμο. 

48. Ε. Armao, In giro (supra σημ. 19), 269. 
49. To τοπωνύμιο Borea εμφανίζεται άπαξ· πρόκειται πιθανότατα για παραφθορά του πρώτου συνθετικού της λέξης 

Βρυόκαστρο. 
50. W.B. Stanford - E.J. Finopoulos, The travels of Lord Charlemont (supra σημ. 31), 102-103. 
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d'Estourmel, 146: Ανεβήκαμε σ'έναν ερειπιώνα που ονομάζεται Εβραιοκάστρο. Ο μνημειώδης τάφος 
και το μαρμάρινο γλυπτό που αναφέρει ο Tournefort έχουν εξαφανιστεί, καθώς και κάθε άλλο ίχνος 
μεγαλοπρέπειας. Τρεις οξυκόρυφες αψίδες με επίχρισμα κονιάματος έχουν λαξευτεί μέσα στο βράχο και 
φαίνεται πως είχαν χρησιμεύσει ως υδατοδεξαμενές. Ο Δημήτριος έβαλε τους ναύτες να κάνουν μια 
ανασκαφή, η οποία όμως δεν απέδωσε παρά ελάχιστα λείψανα, χωρίς ενδιαφέρον. Τμήματα τοίχων, καθώς 
και μια δεξαμενή διακρίνονται ακόμη σε μικρή απόσταση από την κορυφή του βουνού. Βρήκα ένα θραύσμα 
αγγείου με ωραία γυαλιστερή επιφάνεια διακοσμημένη με κομψά φυλλώματα. Σ'ένα εγκαταλειμμένο εκκλησάκι 
φάγαμε υπέροχα σταφύλια- κατόπιν πήγα να δω μερικά αρχαία αντικείμενα που μου είχαν εκθειάσει και που 
θα έβρισκα σ'ένα χωριό που απείχε μια ώρα περίπου- δεν μου έδειξαν, όμως, παρά μερικά κοινά νομίσματα 
και μια κεφαλή φιλοσόφου την οποία αγόρασα. 

Buchon: Ta τείχη της Κύθνου σώζονται εν μέρει και τα λείψανα της πόλης είναι διάσπαρτα μέσα στα 
χωράφια. Μερικά μεγάλα θραύσματα από μάρμαρο, ερείπια ναών, τμήματα κοινών ψηφιδωτών και αρχαίες 
δεξαμενές είναι ό,τι απομένει από αυτή την πόλη, όπου κανένα μνημείο δεν διατηρείται όρθιο. Τα τείχη 
φτάνουν μέχρι τα θάλασσα, απέναντι από ένα νησάκι, πάνω στο οποίο διακρίνονται τα ερείπια ενός μεγάλου 
οικοδομήματος- ο δήμαρχος λέει ότι, σύμφωνα με την παράδοση, εκεί βρίσκονταν τα αρχαία σχολεία της 
ΚύθνοιΡΚ 

Ross, 116-117: Τα τείχη της σχεδόν εντελώς κατεστραμμένα, περιβάλλουν, όπως ήδη αναφέραμε, τη 
ράχη και την κορυφή του βουνού και κατεβαίνουν, δυτικά, μέχρι τη θάλασσα. Όπως ακριβώς τα τείχη της 
Τήνου και της Ίου, αποτελούνται από λιθόπλινους σχιστόλιθου, που σχηματίζουν οριζόντιους δόμους 
διαφορετικού πάχους. Οι κάθετοι αρμοί δεν είναι όλοι κατακόρυφοι, αλλά συχνά πλάγιοι. Κρίνοντας από την 
περίμετρο του τείχους, η πόλη θα μπορούσε να φιλοξενεί 8 έως 12 χιλιάδες ψυχές. Προς τα νότια, πάνω στην 
υψηλότερη κορυφή του λόφου υπήρχε η ακρόπολη. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αγορά βρισκόταν στις 
βόρειες παρυφές της ακρόπολης, στο σημείο όπου η ράχη είναι λιγότερο επικλινής. Στο δυτικό τμήμα αυτού του 
άνδηρου, προς τη θάλασσα, σώζονται δύο μεγάλα ορθογώνια αναλήμματα κτισμένα με λαξευμένους 
σχιστόλιθους- βρίσκονται σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο και χωρίζονται από ένα διάδρομο τριών ή 
τεσσάρων βημάτων. Πάνω στα αναλήμματα αυτά υψώνονται πιθανότατα δύο μεγάλα δημόσια οικοδομήματα, 
ίσως ναοί, όπως οι ναοί του Απόλλωνα Πύθιου και της Αρτεμης Σωτηρείας στην Ανάφη, οι οποίοι βρίσκονταν 
πάνω σε παρόμοια πλατώματα στο ανώτερο σημείο της αρχαίας πόλης. Το νότιο ανάλημμα έχει μήκος 18μ. 
Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του καλύπτεται ακόμη με ένα γερό δάπεδο από μαρμαροκονίαμα, μέσα 
στο οποίο έχουν τοποθετηθεί λευκά στρογγυλά βότσαλα. Όχι μακριά από το σημείο αυτό σώζονται ορισμένοι 
ογκώδεις λιθόπλινθοι, ένας λίθος λαξευμένος ημικυκλικά, καθώς και μια δεξαμενή. Στο σημείο αυτό βρήκα 
ένα μικρό βραχίονα αγάλματος από παριανό μάρμαρο και 15 έως 20 βήματα χαμηλότερα, στην πλαγιά του 
λόφου, ένα γυναικείο άγαλμα από πεντελικό μάρμαρο, ακρωτηριασμένο, χωρίς κεφάλι ούτε χέρια, που 
φαίνεται να έχει κυλήσει από ψηλά. 

Για να κατέβει κανείς από το άνδηρο της αγοράς περνά μεταξύ των δύο αναλημμάτων, ακολουθώντας 
το διάδρομο που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο δρόμος αυτός φαίνεται ότι κατέβαινε κλιμακωτά και σε ευθεία 
γραμμή μέχρι τη θάλασσα, εν μέρει λαξευμένος στο βράχο και κατά τόπους συμπληρωμένος από κτιστούς 
αναβαθμούς. Στο ένα τρίτο της απόστασης από τη θάλασσα, στα δεξιά του δρόμου, βρίσκονται τρία 
συνεχόμενα σπήλαια, σκαλισμένα στο βράχο που στεγάζονται από τόξα ... και οι τοίχοι τους καλύπτονται από 
σκληρό και λείο κονίαμα (σημ. ο Tournefort, 2, 16, αναφέρει τα σπήλαια αυτά). Το ύψος τους είναι 3μ., το 
μήκος 8μ. και το πλάτος ανέρχεται στα 2-3,30μ. Ένας εγκάρσιος διάδρομος στο βάθος ενώνει τα τρία αυτά 
σπήλαια. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί παρόμοιο συγκρότημα. Τα σπήλαια δεν φαίνεται να ήταν τάφοι, διότι 
δεν διαθέτουν κόγχες ή άλλη κατασκευή που να δηλώνει ύπαρξη ταφών πρόκειται επομένως, κατά πάσαν 
πιθανότητα για ένα ιερό. Η τριμερής είσοδος ήταν πιθανότατα διακοσμημένη με μαρμάρινη πρόσοψη- το 
πλάτωμα που σχηματίζεται μπροστά στο συγκρότημα συγκρατείται από έναν αναλημματικό τοίχο κτισμένο με 
ογκώδεις λίθους- η πρόσβαση σε αυτό γινόταν από μερικά σκαλοπάτια. 

Εκτός από τα ισχνά αυτά οικοδομικά λείψανα, διακρίνει κανείς διάσπαρτα μέσα στην πόλη 
αποτμήματα μαρμάρου, καθώς και θραύσματα κεραμίδων και αγγείων. Επειδή το έδαφος είναι πολύ εύφορο, 
με το πέρασμα του χρόνου ο χώρος άρχισε να καλλιεργείται και οι αρχαιότητες να εξαφανίζονται. Υπάρχουν 
μερικές δεξαμενές χωρίς μεγάλη σημασία. Κατά διαστήματα στο παρελθόν είχαν, ωστόσο, βρεθεί γλυπτά, τα 

51. Αξίζει να σημειωθεί η πληροφορία που παραδίδει ο Α. Buchon, Voyage dans l'Eubée (supra σημ. 42), 242, ότι οι κάτοικοι 
τον χωριού Θερμιά ζήτησαν να τους δοθεί το προνόμιο να ανοικοδομήσουν την αρχαία πόλη και να έλθουν να 
κατοικήσουν εκεί, αλλά προς το παρόν δεν κατάφεραν τίποτα. Η ανοικοδόμηση αυτή θα ήταν ωστόσο ιδιαίτερα 
χρήσιμη για το νησί, επειδή θα ενίσχυε το ναυτικό πνεύμα των κατοίκων τον αλλά στην Αθήνα τίποτα δεν 
ολοκληρώνεται. 
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οποία ένας θεός ξέρει σε ποια χέρια έχονν περάσει. Ένα από αντά βρίσκεται στο Μονσείο της Αίγινας. Δεν 
έχω καταφέρει να δω νομίσματα της Κύθνον όσα μον έχονν δείξει ως τώρα είναι νομίσματα κακής ποιότητας 
ρωμαίων αυτοκρατόρων. Χθες μονάχα, μετά από πολλές έρεννες, είδα επιτέλονς μια επιγραφή. Είναι η 
μοναδική πον κατάφερα να εντοπίσω στο νησί. Σώζεται στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στη Μεσαριά, 
όπον τη δώρισε ο τελενταίος της κάτοχος και χρησιμεύει σήμερα ως κατώφλι τον ιερού. Πρόκειται για μια βάση 
πον έφερε το άγαλμα της Σελινούς, αλλά η γραφή ήταν σκεπασμένη με τόσο ασβέστη, πον πέρασα μισή ώρα 
για να την καθαρίσω. Αναφέρει: Πύθιλλα Γλαύκωνος την θνγατέρα, και Γλαυκών και Ίσαρχος οί Ίσάρχον την 
άδελφήν Σελινώ Ίσάρχον. Η επιγραφή αντή, μαζί με την επιτάφια επιγραφή ενός Σιδωνίον [σημ. 27: βλ. C.J.G. 
II, αρ. 2373.- Να προσθέσουμε επίσης μια ακόμη επιτάφια επιγραφή που αναφέρεται στο Intelligenzblatt der 
A.L. Zeitung 1838 αρ. 40 (η σημ. προστέθηκε αργότερα)] ακόμη μικρότεροι! ενδιαφέροντος, είναι τα δύο 
μοναδικά γνωστά μνημεία αντού τον τύπον, τα οποία προέρχονται από την Κύθνο. Κανένα από τα δύο δεν 
δίνει ιστορικές πληροφορίες. 

Bent, 440-442: Η αρχαία πόλη της Κύθνον βρισκόταν σε μια θανμάσια θέση, από την οποία μπορούσε 
να ελέγχει δύο κλειστούς κόλπονς, ενώ διέθετε συγχρόνως μια ακρόπολη με θέα προς τη μακρινή 
Πελοπόννησο, την Ύδρα και τον κόλπο τον Σαρωνικού. Στην ακρόπολη διακρίνονται τα ίχνη ενός ναού, ενός 
βωμού και μιας δεξαμενής- μέσα στην πόλη νπάρχονν βωμοί, ναοί και πολλοί αγωγοί ύδρενσης. Η ακρόπολη 
είναι κτισμένη με εξαιρετικά μεγάλονς λίθονς και είναι γνωστή στονς ντόπιονς ως το Αρακόσπιτο... (ακολουθεί 
αναφορά στη μυθολογία των δράκων). 

Χαμηλά στο ακρωτήριο, απέναντι σ'ένα νησάκι πον σννδεόταν παλαιότερα με τη στεριά μέσω μιας 
προβλήτας, νπάρχονν τα ίχνη της αγοράς, ενώ κάτω στην ακροθαλασσιά βρίσκεται ένα ένθρονο ακέφαλο 
άγαλμα μισοθαμένο στην άμμο, ρωμαϊκής τεχνοτροπίας... (στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον ψευδο-Νέρωνα, 
στον οποίο και αποδίδεται το άγαλμα). 

Το νησάκι στον κόλπο καλύπτεται από ερείπια και, όπως στην Κίμωλο, οι ντόπιοι το ονομάζονν 
Δασκαλειό... Πάνω από το λιμάνι επισκεφθήκαμε τρεις σπηλιές, δέκα πόδια μήκος και δέκα πόδια ύψος, 
λαξενμένες στο βράχο, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τονς με δύο πόρτες στο βάθος. Οι τοίχοι είναι προσεκτικά 
καλυμμένοι με νδρανλικό κονίαμα και από τα ίχνη τον αγωγού πον έφθανε στο εσωτερικό τονς, μπορούμε να 
σνμπεράνονμε ότι ήταν ένα περίεργο είδος δεξαμενής σε χρήση κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Εκτός από τονς 
σύγχρονους τοίχους, όλα τα ερείπια του Βρυόκαστρου φαίνεται να χρονολογούνται στη ρωμαϊκή περίοδο
φαίνεται ότι το θεωρούσαν τότε σαν ένα ισχυρό στρατιωτικό κέντρο. 

Γίνεται φανερό ότι οι μαρτυρίες των χαρτογράφων για το Βρυόκαστρο είναι μηδαμινές σε σχέση με 
εκείνες των περιηγητών. Από τους πρώτους μόνον ο Buondelmonti δίνει κάποια στοιχεία για την αρχαία πόλη 
τα οποία είναι μεν ελάχιστα, πλην όμως σαφή ως προς τον προσανατολισμό, τη θέση της κοντά στο ναό της 
Αγίας Αουτζίας και την καλή κατασκευή των οικοδομημάτων της. Ο αναφερόμενος ναός θα πρέπει να 
βρισκόταν στη θέση της σημερινής εκκλησούλας του Αγ. Λουκά52, πάνω στο ομώνυμο νησί. Όσο για τα 
οικοδομήματα που σημειώνονται στο χάρτη του, το ένα θα πρέπει να είναι ο πύργος, ενώ το άλλο απεικονίζει 
μάλλον την αναφερόμενη ομώνυμη πόλη του νησιού και όχι το Βρυόκαστρο. Αντίθετα, σημειώνεται ο ναός της 
Αγίας Αουτζίας. 

Οι υπόλοιποι χαρτογράφοι έως το 17ο αι. δεν θα προσθέσουν ουσιαστικά τίποτα περισσότερο για το 
Βρυόκαστρο. Οι dalli Sonetti, Bordone και Boschini αντιγράφουν σχεδόν κατά γράμμα τον Buondelmonti, ο 
Thévenot αναφέρει απλώς και μόνον ένα παλιό κάστρο χωρίς άλλες επεξηγήσεις, ενώ οι Pîri Re'is, Porcacchi, 
Randolph και Dapper δεν αναφέρουν τίποτα. Η μοναδική περιγραφή που διαφέρει κάπως είναι εκείνη του 
Coronelli, τελευταίου της σειράς των χαρτογράφων, ο οποίος μας πληροφορεί ότι στα ερείπια του κάστρου του 
Αγίου Λουκά είχαν εγκατασταθεί βοσκοί και/ή ψαράδες. 

Εάν στα κείμενα των χαρτογράφων το Βρυόκαστρο δεν φαίνεται να κατέχει σπουδαία θέση, στους 
χάρτες τους (dalli Sonetti, Pîri Re'is, Bordone, Boschini), οι οποίοι όπως ήδη αναφέραμε είναι σχεδόν 
πανομοιότυποι, δεν σημειώνεται καθόλου. Η θέση του δηλώνεται μόνον εμμέσως με την παρουσία του ναού του 
Αγίου Λουκά, ο οποίος, αν και δεν βρίσκεται πάνω στο νησάκι του, κατά περίεργο τρόπο δεν λείπει από 
κανένα χάρτη. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο χάρτης του Ανώνυμου, όπου σημειώνονται για πρώτη φορά τα 
ερείπια (Ruynes) του Βρυόκαστρου. Δίπλα στα ερείπια αυτά υπάρχει ένας οικισμός που ονομάζεται S. Luca. Ο 

52. Σχετικά με το εκκλησάκι του Αγίου Λουκά θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι άφθονη κεραμεική και αρχιτεκτονικά μέλη 
της ύστερης αρχαιότητας ή των παλαιοχριστιανικών χρόνων, άλλα διάσπαρτα γύρω από την εκκλησία και άλλα 
ενσωματωμένα στην τοιχοδομία του, μαρτυρούν κάποια αρχαία εγκατάσταση. Επ'ευκαιρία θα θέλαμε επίσης να 
επισημάνουμε την ύπαρξη οικοδομικών λειψάνων και αρχιτεκτονικών μελών, πιθανότατα των παλαιοχριστιανικών ,
χρόνων, απέναντι, στον όρμο της Απόκρουσης, κοντά στην παραλία (εικ. 14). 
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οικισμός αυτός σημειώνεται και στο χάρτη του Piacenza. Πρόκειται άραγε για κάποιον οικισμό που βρισκόταν 
πάνω στο νησάκι του Αγ. Αουκά, ή μήπως μέσα στο χώρο του Βρυόκαστρου, χρησιμοποιώντας το άφθονο 
αρχαίο οικοδομικό υλικό; (cf. μαρτυρία Coronelli). 

Ο Tournefort είναι ο πρώτος που θα περιγράψει με ακρίβεια τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της αρχαίας 
πόλης. Μετά από αυτόν, με εξαίρεση φυσικά το θαυμαστό κείμενο του Ross, οι υπόλοιποι περιηγητές δεν θα 
προσθέσουν πολλά νέα στοιχεία. Η εικόνα της πόλης όπως αναδύεται μέσα από τις περιγραφές τους δεν 
διαφέρει πολύ από αυτήν που αντικρίζουμε σήμερα. Εντυπωσιακή έκταση, επιβλητικά τείχη, μνημειώδη 
οικοδομήματα στο "μεσαίο" πλάτωμα της ακρόπολης, ελάχιστα οικιστικά κατάλοιπα, το μαρμάρινο άγαλμα, 
λίγοι τάφοι, θραύσματα κεραμεικής. Η σπηλιά-δεξαμενή με την τριμερή είσοδο προκαλεί την εύλογη περιέργεια 
όλων (εικ. 15 και 16). Πράγματι, είναι ένα από τα λίγα οικοδομήματα που σώζεται σε καλή κατάσταση53. Η 
επαφή με το χώρο δεν προκαλεί, ωστόσο, σε όλους τα ίδια συναισθήματα· άλλους ενθουσιάζει και άλλους 
απογοητεύει. Ορισμένοι μάλιστα ομολογούν την αρχαιοθηρευτική τους δράση. 

2. Ο ΠΥΡΓΟΣ (εικ. 17) 
Πρόκειται για έναν αρχαίο κυκλικό πύργο, κτισμένο πάνω σε ένα χαμηλό λόφο στα δυτικά της Χώρας 

(εικ. 18). Σήμερα, το κτίριο σώζεται κατά το ήμισυ, σε ύψος 5 δόμων, ενώ το υπόλοιπο έχει συμπληρωθεί με 
αργολιθοδομή και χρησιμοποιείται ως μάντρα για τα ζώα. Η θέση του συνδέεται ασφαλώς με τις πηγές που 
αναβλύζουν λίγα μέτρα χαμηλότερα, στο βάθος μιας ειδυλλιακής, καταπράσινης κοιλάδας. Τα νερά των 
πηγών σχηματίζουν ένα ρυάκι (εικ. 19), το οποίο χύνεται στον όρμο της Απόκρουσης54. Σήμερα ο χώρος αυτός, 
ερημικός και λησμονημένος, έχει χάσει την παλιά του σημασία. Το νερό διοχετεύεται με σωλήνες στη Χώρα και 
τα πλυντήρια που υπήρχαν κάποτε55 έχουν, δυστυχώς, καταχωθεί. Παλιότερα, όμως, τον καιρό που πέρασαν 
οι περιηγητές, αλλά πιθανότατα και πολύ πιο πριν, θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα πολυσύχναστος, σημαντικό 
σημείο αναφοράς για τη ζωή του τόπου. 

Buondelmonti: και, εν τφ μέσω σχεδόν της νήσου περί τό ορός, πύργος ϊσταται, άφ'οϋ ρύαξ μέχρι 
θαλάσσης διήκων αρδεύει τα μεταξύ πάντα. 

van Krienen, 81: Στην κορυφή του βουνού που υψώνεται στο μέσον του νησιού διακρίνονται τα ερείπια 
ενός πύργου, που ονομάζεται από τους ντόπιους Castella- από εκεί πηγάζει ένα ήσυχο ρυάκι που ποτίζει τα 
κτήματα στις πεδιάδες της Piscopia και του Merca. 

Ross, 120-121: Σε απόσταση 20 λεπτών προς βορράν της πόλης, πάνω σε ένα ύψωμα μέσα στην 
κοιλάδα, βρήκαμε τα ερείπια ενός αρχαίου κυκλικού πύργου, με διάμετρο 25 πόδια, κτισμένο με λιθόπλινθους 
μεγάλου μεγέθους, σωζόμενο όμως σε ύψος 10 έως 12 ποδών. Βορείως του πύργου και χαμηλότερα, πηγάζει 
ένα ποταμάκι όπου οι γυναίκες συνηθίζουν να πλένουν τα ρούχα. Το ποταμάκι αυτό χύνεται στο λιμάνι 
Φνκιάδα, κοντά στην αρχαία Κύθνο. Οι ντόπιοι πιστεύουν ότι ο πύργος κτίστηκε για να προστατεύει τις 
πλύστρες από τις ξαφνικές επιθέσεις. Η ερμηνεία αυτή φαίνεται απλοϊκή εκ πρώτης όψεως, μπορεί όμως να 
είναι η σωστή, επειδή δεν φαίνεται ποιον άλλο λόγο θα μπορούσε να εξυπηρετεί αυτός ο απομονωμένος 
πύργος, κρυμμένος ανάμεσα σε βουνά (σημ. ο Tournefort δεν είδε τον πύργο· ο δούκας P. van Krienen τον 
αναφέρει, αλλά με το περίεργο όνομα Κάστελλα. Το όνομα του είναι όμως "Παλαιόπυργος" και δεν βρίσκεται 
πάνω σε βουνό, αλλά σε ένα ύψωμα). 

Bent, 440: Δεσπόζουσα θέση πάνω από αυτή τη λουρίδα εύφορης γης κατέχουν τα ερείπια ενός 
αρχαίου ελληνικού πύργου, κτισμένου, κατά τα λεγόμενα των ντόπιων, από έναν αρχαίο βασιλιά των Θερμιών 
για να προστατεύονται από τους πειρατές οι γυναίκες που έρχονταν να πλύνουν. Πρόκειται, όμως, για μια 
από τις πολλές περιπτώσεις πύργων-παρατηρητηρίων στα νησιά, τοποθετημένων σε καίρια σημεία για να 
προστατεύουν είτε μια εύφορη κοιλάδα, είτε το μοναδικό ποταμάκι κοντά στην πόλη. 

Όπως και στην περίπτωση του Βρυόκαστρου, η μνεία στο ιζολάριο του Buondelmonti θα σταθεί μοιραία 
για το μέλλον του πύργου. Οι μεταγενέστεροι χαρτογράφοι dalli Sonetti, Bordone και Boschini, στηριζόμενοι 
στο κείμενο του πρωτοπόρου Buondelmonti θα τον αναφέρουν και αυτοί, με τη διαφορά ότι στους χάρτες τους η 
ροή του κατευθύνεται, λανθασμένα, προς την ανατολή56. Το ίδιο συμβαίνει και στο χάρτη του ανώνυμου (βλ. 
παραπάνω), όπου αναφέρεται ως Fort Justin. Το γεγονός ότι δεν αναφέρεται από τους Pîri Re'is, Porcacchi, 
Thévenot, και Dapper δεν μας εκπλήσσει. Αντίθετα, αξιοπερίεργο είναι ότι δεν μνημονεύεται από τον 

53. Βλ. Φ. Ζαφειροπούλου, ΛΔ 23, 1968, Χρονικά, 383. 
54. Είναι πολύ πιθανόν το μονοπάτι που περνά σήμερα από την κοίτη σχεδόν του ρέματος να αποτελούσε, ήδη από την 

αρχαιότητα, μία δίοδο από και προς τον όρμο της Απόκρουσης, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω, βορεινό μέρος της 
αρχαίας πόλης και χρησίμευε πιθανότατα ως δεύτερο λιμάνι (εικ. 20). Το κύριο λιμάνι βρισκόταν, όπως είναι γνωστό, 
στη ΝΔ πλευρά της πόλης. 

55. Βλ. Κυθνιακά, 14. 
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Tournefort. Ο Buchon, παρά την έντονη επιθυμία του για εξερευνήσεις, δεν τον παρατηρεί. Ο Ross θα δώσει, 
φυσικά, την πληρέστερη περιγραφή. Από τον πύργο περνάει και ο Bent, ο οποίος ουσιαστικά δεν προσθέτει 
τίποτα περισσότερο από τον Ross57. Συμπληρώνει, ωστόσο, την προσπάθεια του τελευταίου να ερμηνεύσει την 
ύπαρξη του πύργου στο σημείο αυτό. Ο Ross παρατηρεί μεν ότι ο πύργος δεν βρίσκεται σε ιδιαίτερα ψηλό 
σημείο, άρα στρατηγικό, δεν βρίσκει όμως καλύτερη ερμηνεία από την προστασία των πλυντηρίων. Ο Bent 
γνωρίζει ότι υπάρχουν παρόμοιοι πύργοι και σε άλλα νησιά, και ότι μπορεί να συνδέονται με την προστασία 
εύφορων περιοχών, δηλαδή με την αγροτική δραστηριότητα των κατοίκων. 

3. ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ (εικ. 21) 
Στο βάθος του κόλπου της Αγίας Ειρήνης, στα ΒΑ του νησιού, βρίσκεται ο χώρος των θερμών πηγών 

της Κύθνου (εικ. 22). Από τους σημαντικότερους του νησιού, κυρίως για τη νεώτερη ιστορία του, αναφέρεται 
συχνά και από πολύ νωρίς στα κείμενα των ταξιδιωτών. Οι σημερινές λουτρικές εγκαταστάσεις αποτελούν 
επέκταση των Οθωνικών του 1838, οι οποίες με τη σειρά τους κτίστηκαν στη θέση εκείνων που θεμελίωσε ο 
Νικόλαος Μαυρογένης το 1782. Φαίνεται, όμως, ότι πριν από την οικοδόμηση των μαυρογένειων 
εγκαταστάσεων καταφανέστατα ήσαν τα των αρχαίων λουτήρων ερείπια 58. Για τα αρχαία αυτά οικοδομικά 
λείψανα, καθώς και για άλλα, κυρίως ταφικά, κάνουν λόγο οι περιηγητές από τον Tournefort και μετά59. 

Tournefort, 125-126: Εκτός από τα πηγάδια που βρίσκονται γύρω από τα χωριά, το νησί διαθέτει 
πηγές, σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι θερμές πηγές που έδωσαν το όνομα στο νησί. Βρίσκονται στο 
βάθος του λιμανιού, στα βορειοανατολικά και δεξιά όπως μπαίνουμε- η κύρια πηγή κοχλάζει στους πρόποδες 
του λόφου μέσα σ'ένα οίκημα όπου πλένουν τα ρούχα και όπου οι άρρωστοι έρχονται να ιδρώσουν οι 
υπόλοιπες πηγές αναβλύζουν λίγα βήματα πιο μακριά, έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία και σχηματίζουν ένα 
ρυάκι που χύνεται στη θάλασσα. Τα αρχαία λουτρά της Θέρμης βρίσκονταν στο μέσον της κοιλάδας
διακρίνονται ακόμη τα λείψανα μιας αρχαίας δεξαμενής, χτισμένης με πλίνθους και πέτρες, καθώς και ενός 
αγωγού, μέσω του οποίου το νερό με την υψηλή θερμοκρασία μπορούσε να διοχετεύεται όπου ήθελαν. Τα νερά 
αυτά έχουν διατηρήσει την αρετή τους, αλλά έχουν χάσει τη φήμη τους επειδή δεν έρχονται πια παρά μόνον 
εκείνοι οι άρρωστοι που ούτε όλα τα ιαματικά λουτρά του κόσμου δεν θα μπορούσαν να τους γιατρέψουν. 

Charlemont: Δεν υπάρχουν αρχαιότητες τριγύρω, εκτός από τα λείψανα ενός πήλινου αγωγού, μέσα 
στον οποίο κυλούσε (το ζεστό νερό), καθώς φαίνεται από το υλικό που έχει επικολληθεί στα τοιχώματα του60. 

von Riedesel, 90: Υπάρχουν θερμά ιαματικά λουτρά στο νησί και το γεγονός ότι οι Ρωμαίοι το 
επισκέπτονταν συχνά γίνεται φανερό από αρκετά ρωμαϊκά μνημεία που μπορεί να δει κανείς, μεταξύ των 
οποίων ένα κιονόκρανο από λευκό μάρμαρο, σύνθετου ρυθμού, αρκετά μεγάλων διαστάσεων. 

Λάνδερερ, 21-22: Εις αυτήν την πεδιάδα σώζονται τά ερείπια των παλαιών λουτρών, περί των οποίων 
ό Τουρνεφόρτος αναφέρει, συνιστάμενα εις εν τείχος από πλίνθους κτισμένον, τεσσάρων και ήμισυ ποδών τό 
ϋψος, και εις τήν έπιφάνειαν με ρυακίδιον και σωλήνας, δια νά φέρεται τό ϋδωρ εις οποιονδήποτε μέρος τις 
ήθελε- πιθανόν δέ μοί φαίνεται, ότι οί παλαιοί μετεχειρίσθησαν τό της προειρημένης πηγής ϋδωρ, δηλαδή της 
κατά τήν θερμοκρασίαν 32 βαθμών, προς γέμισιν της δεξαμενής, επειδή αί ετεραι δύο ύπάρχουσι βαθύτεραι 
και δεν δύναται ν'άνακαλυθφή υδραγωγού Ιχνος. ... Κατ'αντήν δέ τήν θέσιν, οπού ή μεγαλητέρα οικοδομή 
εθεμελιώθη, άνεσκάφησαν πέντε τάφοι κατά σειράν δύο ήμισυ οργυιών βάθους, εις τους οποίους ευρέθησαν 
οστά ανθρώπινα και διαφόρων ειδών πήλινα σκεύη, άβλαβη όμως μόνον εν πήλινον σταμνίον και μία ωραία 

56. Ο λόγος του επαναλαμβανόμενου αυτού λάθους οφείλεται στη λανθασμένη ανάγνωση του χάρτη του Buondelmonti. H 
περίπτωση αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λογοκλοπίας. 

57. Το μοναδικό νέο στοιχείο είναι ότι δίπλα στο ρυάκι ο ευγενικός δήμαρχος Μπάστας έκτισε ένα στέγαστρο για να 
προστατεύονται (οι γυναίκες που έρχονταν να πλύνουν) από τις δυσάρεστες καιρικές συνθήκες. J.T. Bent, The Cycìades 
{supra σημ. 44), 440. 

58. Κυθνιακά, 15. 
59. Πριν από τον Tournefort οι ταξιδιώτες ανέφεραν απλώς την ύπαρξη των λουτρών, dalli Sonetti: αγαλιάζουν την καρόιά 

και κάνουν καλό σε κάθε αρρώστια · Porcacchi: ...τα θειούχα νερά πηγάζουν ψηλά, εκεί όπου βρίσκεται η πόλη Θερμιά
υπάρχει και μια πεδιάδα που ονομάζεται Αγία Ειρήνη, γύρω από την οποία τρέχει το νερό- Thévenot: Το νησί 
ονομάζεται έτσι εξαιτίας των θερμών πηγών που βρίσκονται σε μια πεδιάδα κοντά στη θάλασσα και όπου οι ασθενείς 
έρχονται να ανακουφιστούν Δεν υπάρχει τίποτα αξιολογότερο από τα λουτρά αυτά · Boschini: Δεν πρέπει να 
λησμονήσω να πω ότι υπάρχουν πολύ καλά θερμά λουτρά, που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από εκείνα του Abano και 
όπου συρρέουν άνθρωποι από πολλά μέρη για να θεραπευτούν από διάφορες αρρώστιες- λίγοι δε είναι εκείνοι που 
φεύγουν διασαρεστημένοι- Piacenza: Στο χαμηλότερο σημείο της, όπως αναφέρουν ο Porcacchi και ο Doglioni, έχει θερμά 
θειούχα λουτρά ... Πολλοί ασθενείς που πάσχουν από διάφορες αρρώστιες, βρίσκουν ανακούφιση στα νερά αυτά · van 
Krienen: Στα χαμηλότερα σημεία της περιοχής υπάρχουν εξάλλου θερμά και θειούχα λουτρά με θεραπευτικές 
ιδιότητες, τα οποία ελκύουν ακόμα έως σήμερα πολλούς επισκέπτες που επιθυμούν να θεραπευτούν. 

60. W.B. Stanford - E.J. Finopoulos, The travels of Lord Charlemont (supra σημ. 31), 102. 
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πηλίνη λεκάνη άνωρύχθησαν προσέτι δε εν σπάνιον μικροστρόγγνλον νάλινον άγγεΐον, τό όποιον φαίνεται ότι 
ητον δακρυοδοχεΐον των παλαιών και το όποιον εστάλη εις τό εν Αιγίνη ΜονσεΙον. 

Ross, 109: Φαίνεται ότι στα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων δεν υπάρχει καμία μαρτυρία για τις 
θερμές πηγές της Κύθνου. Ωστόσο, δεν χωράει αμφιβολία ότι υπήρχαν ήδη στην αρχαιότητα και ότι γινόταν 
χρήση τους. Από την άλλη πλευρά του βραχώδους υψώματος που οριοθετεί την κοιλάδα των θερμών πηγών, 
προς τα βόρεια, ένας χωρικός μας υπέδειξε στην ακροθαλασσιά λείψανα από τοίχους και θεμέλια 
οικοδομημάτων που είχαν καλυφθεί από τη θάλασσα. Επίσης, στο γειτονικό κτήμα είχε βρει δύο χρόνια πριν 
αρκετούς παλαιούς τάφους. Πέντε ακόμη αρχαίοι τάφοι ανακαλύφθηκαν σε απόσταση μόνο 50 βημάτων από 
την ανώτερη πηγή, στους πρόποδες των λόφων. Φαίνεται ότι πρόκειται για αρρώστους που βρήκαν το θάνατο 
αντί για τη γιατρειά. Είναι πιθανόν να βρίσκαμε αρχαία λείψανα και στο σημείο των πηγών, εάν 
διαπερνούσαμε τη σκληρή επιφάνεια που κερδίζει συνεχώς σε έκταση και πάχος και πραγματοποιούσαμε 
ανασκαφές. Σήμερα δεν διακρίνονται άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, εκτός από τα ασήμαντα υπολείμματα 
μιας δεξαμενής που είναι ενσωματωμένη στη σκληρή επιφάνεια του εδάφους και έχει κτισθεί από πλίνθους και 
πέτρες με ίχνη φωτιάς. Η δεξαμενή αυτή χρονολογείται ίσως στη ρωμαϊκή εποχή και δεχόταν το νερό όχι από 
τον Κάκκαβο, αλλά από την υψηλότερη πηγή. 

Buchon, 239: Οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν αυτές τις πηγές· είναι ακόμη ορατά τα υπολείμματα των 
εγκαταστάσεων της εποχής τους. 

Bent, 430: Είναι πιθανόν οι πηγές να ήταν άγνωστες στους αρχαίους και να εμφανίστηκαν μετά την 
έκρηξη του όρους Σωρός, το οποίο αποτελεί σήμερα ένα σβησμένο ηφαιστειακό κρατήρα στον πίσω λόφο... 
Υπάρχουν, ωστόσο, ίχνη ρωμαϊκών ερειπίων και τάφων κοντά στα λουτρά. 

Είναι εντυπωσιακό ότι ο Buondelmonti αναφέρεται στις θερμές πηγές μόνον έμμεσα61, ενώ αντίθετα ο 
dalli Sonetti, ο οποίος ως προς τις άλλες θέσεις φαίνεται να τον αντιγράφει, αφιερώνει μια ολόκληρη στροφή 
στα λουτρά, μιλώντας μάλιστα για κάποιους που έρχονται εδώ από την Πάντοβα μετά από δική του προτροπή. 
Για τον Pîri Re'is δεν φαίνεται να αποτελεί χρήσιμη πληροφορία, ενώ οι Bordone και Boschini όχι μόνο τις 
αναφέρουν στα κείμενα τους, ο πρώτος ακροθιγώς και ο δεύτερος λεπτομερέστερα, αλλά τις απεικονίζουν και 
στους χάρτες τους. Όσο για τους Porcacchi, Thévenot και Piacenza, οι οποίοι δεν ανέφεραν τίποτα για το 
Βρυόκαστρο, τον Πύργο και τον Κατακέφαλο, θεωρούν ότι τα λουτρά αποτελούν το κύριο ενδιαφέρον του 
νησιού, χωρίς ωστόσο να παρατηρούν αρχαία λείψανα. Δυστυχώς, δεν είχαμε στη διάθεση μας παρά μονάχα 
ορισμένα αποσπάσματα του έργου του Coronelli και επομένως δεν γνωρίζουμε αν μιλάει για το χώρο αυτό. 

Οι περιηγητές που φθάνουν στο νησί μετά το 1700 γνωρίζουν το έργο του Tournefort και, αναφέρουν 
συχνά τα λείψανα των αρχαίων λουτρικών εγκαταστάσεων (δεν λείπουν βέβαια εκείνοι που κάνουν απλή 
μνεία, όπως οι Thomson, van Krienen, van Egmont, Galt, d'Estourmel)· αξιοθαύμαστη επιστημονική ακρίβεια 
διακρίνει τις μαρτυρίες των Landerer και Ross. Μετά από αυτούς οι πληροφορίες του Buchon και του Bent δεν 
έχουν τίποτα ενδιαφέρον να προσθέσουν, εκτός ίσως από τη δραματική εντύπωση που προκαλεί στο δεύτερο ο 
άθλιος αυτός τόπος62. 

4. ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΕΦΑΑΟΥ (εικ. 23) 
Όπως αναφέραμε και παραπάνω η μεσαιωνική πόλη, σκαρφαλωμένη πάνω σ' έναν απόκρημνο, 

δυσπρόσιτο βράχο της ΒΔ ακτής του νησιού, δεν θα μας απασχολήσει αναλυτικά. Αξίζει, ωστόσο, να δούμε εν 
συντομία πώς εμφανίζεται μέσα από τα κείμενα των περιηγητών. 

Κατά περίεργο τρόπο, στο κείμενο του Buondelmonti, επομένως και σε εκείνα των μεταγενέστερων 
περιηγητών που τον "ακολουθούν", δεν αναφέρεται το Κάστρο, παρά το γεγονός ότι έως τα μέσα του 16ου αι. 
θα πρέπει να ήταν ακόμη μια ζωντανή πόλη63. Ο Buondelmonti μιλάει μόνο για μια πόλη στην ανατολική 

61. ήτις (ή Θέρμεια) από τοϋ θερμού ή της θερμότητος ταύτης έτυχε της επωνυμίας. Η λέξη θερμυϋ υποδηλώνει ίσως τις 
θερμές πηγές. 

62. Είναι σίγουρα ένας ζοφερός τόπος για θεραπεία· ούτε ένα δέντρο στη γύρω περιοχή και, από το οίκημα των λουτρών 
μέχρι τη θάλασσα, μια απαίσια έρημος από άμμο διαποτισμένη με μεταλλικό νερό- θα ήταν προτιμότερο να έχει κανείς 
ρευματισμούς για όλη του τη ζωή παρά να περάσει ένα μήνα καυτού καλοκαιριού σ'αυτό τον τόπο, J.T. Bent, The 
Cyclades (supra σημ. 44), 431. 

63. To Κάστρο αποτελούσε τον κύριο χώρο κατοίκησης στο νησί ήδη από τα πρώιμα βυζαντινά χρόνια. Αργότερα έγινε 
κέντρο των λατίνων κατακτητών, ενώ καταστράφηκε από τον τουρκικό στόλο και τα πειρατικά του Χαϊρρεντίν 
Μπαρμπαρόσσα στα 1537, όταν ο τελευταίος ανέλαβε να εδραιώσει την οθωμανική κυριαρχία στο Αρχιπέλαγος. 
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ακτή, η οποία δεν φαίνεται να ταυτίζεται με το Κάστρο64. Εξαίρεση αποτελεί το κείμενο του Pîri Re'is, όπου 
αναφέρεται ότι εκτός από το κάστρο που βλέπει στα ΝΑ, υπάρχει ένα ακόμη κάστρο στη ΒΔ πλευρά του νησιού. 

Αλλά και ο Tournefort δεν δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες: Το Παλαιόκαστρο βρίσκεται σε μιαν 
άλλη περιοχή του νησιού και η πόλη, που είναι εντελώς εγκαταλειμμένη, δεν είναι το ίδιο ερειπωμένη με την 
προηγούμενη- εδώ όμως δεν συναντά κανείς ούτε μάρμαρα ούτε κατάλοιπα μεγαλοπρέπειας65. Την παραμονή 
των Χριστουγέννων του 1836 ο Ross πραγματοποιεί μια εκδρομή στο κάστρο, το οποίο τον εντυπωσιάζει 
κυρίως για τη θέση του και το τρόπο της άλωσης του από τους Τούρκους: Πρόκειται για τα ερείπια μιας 
πολίχνης οχυρωμένης στους τελευταίους αιώνες του Μεσαίωνα, που μοιάζει να ήταν από τον καιρό εκείνο η 
πρωτεύουσα του νησιού66. Στο κείμενο του Buchon βρίσκουμε μια αρκετά πλήρη περιγραφή του Κάστρου. Δεν 
τον εντυπωσιάζει μόνον η εκπληκτική θέα προς τα άλλα νησιά, αλλά και το πλήθος των καλά σωζόμενων 
ερειπίων της πόλης, καθώς και ο μεγάλος αριθμός των εκκλησιών, ορισμένες από τις οποίες περιγράφονται 
λεπτομερώς67. Ο Bent θαυμάζει επίσης την επιβλητική θέση του Κάστρου: από τις πιο εκπληκτικές θέσεις που 
μπορεί να υπάρξουν για ένα φρούριο. Σημειώνει ακόμη ότι σώζεται το οχυρωματικό τείχος και μια χαμηλή 
πύλη από την οποία εισέρχεται κανείς στο εσωτερικό της πόλης, όπου οι παλιές εκκλησίες και τα σπίτια 
διατηρούνται, συχνά σε καλή κατάσταση 68. 

5. ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ξωκλήσι της Παναγίας (εικ. 24) 
Πηγαίνοντας από τη Χώρα στο Βρυόκαστρο ο Ross περνάει από το εκκλησάκι της Παναγίας 

Θεοτόκου, όπου σημειώνει την παρουσία διαφόρων αρχιτεκτονικών μελών: Στα μισά του δρόμου βρίσκεται το 
ξωκλήσι της Παναγίας όπου βρίσκονται μερικά μικρά τρίγλυφα από παριανό μάρμαρο, ένα μικρό ιωνικό 
κιονόκρανο, καθώς και ορισμένα άλλα ασήμαντα θραύσματα09. Στα ερείπια της εκκλησίας, η οποία βρίσκεται 
δεξιά του δρόμου που οδηγεί από το Μέριχα στη Χώρα, διακρίνονται ακόμη και σήμερα πολυάριθμα 
αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση. 

Θόλος 
Ο Ross κλείνει την περιγραφή των αρχαιοτήτων της Κύθνου μνημονεύοντας ένα κτίσμα που αποφεύγει 

να χρονολογήσει: Σε απόσταση 10 λεπτών νοτίως του λιμανιού της Αγ. Ειρήνης, στις παρυφές ενός λόφου 
βρίσκονται τα ερείπια ενός αρχαίου κτίσματος που ονομάζουν θόλο. Πρόκειται για ένα κτίσμα εν μέρει 
σκαμμένο στο βράχο, το οποίο αρχικά αποτελούνταν από δύο μακρόστενες θολωτές αίθουσες. Η μπροστινή 
έχει καταστραφεί, ενώ η πίσω διατηρεί ακόμη τη θολωτή στέγη της. Το κτίσμα ήταν πιθανότατα μια αποθήκη 
που χρησίμευε για τη διατήρηση των γεννημάτων70. 

Καστέλας (εικ. 25) 
Κατά τον Buchon71 στην αρχαιότητα υπήρχαν δύο πόλεις στο νησί, η πόλη της Κύθνου και η Δρυοπίδα. 

Αργότερα, οι κάτοικοι κατέφυγαν στο βουνό για να προφυλαχτούν από τους πειρατές και ίδρυσαν τη σημερινή 

64. Προς μεν υυν την εω ναός τής Αγίας Ελένης οραται, οπυυ και πεοιάς εστί, και περί τό ακρυν αυτής ή ομώνυμος τη νήσω 
κείται πυλις- ην πυτε Τυϋρκυι λαβόντες νυκτός ήρέμωσαν, πρυδυθεΐσαν υπό δυύλυυ τινός των εντός. Νϋν δέ υικεϊται 
καλώς. Ακόμα και αν ο περιηγητής κάνει λάθος στον προσανατολισμό, το κάστρο, σκαρφαλωμένο πάνω σ'έναν 
απόκρημνο βράχο, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να αντιστοιχεί στην περιγραφή της πόλης (στην άκρη μιας πεδιάδας). 
Το πιθανότερο είναι λοιπόν ότι ο Buondelmonti αναφέρεται σε μιαν άλλη πόλη, οχυρωμένη επίσης, η οποία βρισκόταν 
είτε στην ανατολική ακτή αλλά έχει σήμερα εξαφανιστεί, είτε στη θέση της σημερινής Χώρας-οπότε ο ναός της Αγ. 
Ελένης θα αντιστοιχούσε με το ναό της Αγ. Ειρήνης. 

65. J.P. de Tournefort, Relation (supra σημ. 27), 126. 
66. L. Ross, Grat Pasch van Krienen (supra σημ. 35), 111-113. 
67. Α. Buchon, νυγα§6 dans Γ Eubée (supra σημ. 42), 243-245. Εντυπωσιάζει η προσπάθεια του να χρονολογήσει τα ερείπια: 

Μπήκα σε μερικά από τα εγκαταλειμμένα ξωκλήσια. Πάνω από την πόρτα ενός από αυτά βρίσκεται ένα τμήμα γλυπτού 
μαρμάρου βυζαντινής εποχής. Είναι τόσο αποσπασματικό που δεν μπόρεσα να διακρίνω ακριβώς το σχέδιο του 
διακόσμου- πρόκειται μάλλον για φυτικό διάκοσμο. Σε ένα άλλο, στα δεξιά της ιερής τράπεζας υπάρχει ένας αρχαίος 
ανοικτός τάφος. Είναι κτισμένος με μεγάλες πλίνθους και μοιάζει υπερβολικά με τους δύο τάφυυς που βρίσκονται 
κοντά στο Δαφνί, στο ερειπωμένο εκκλησάκι από την άλλη πλευρά τυυ ρέματυς. Αυτός υ τύπος σαρκοφάγου μου 
φαίνεται ότι ανέρχεται στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, ίσως στον 4ο ή 5ο αι. 

68. J.T. Bent, The Cyclades (supra σημ. 44), 442. 
69. L. Ross, Graf Pasch van Krienen (supra σημ. 35), 133. 
ΊΟ. Ibidem, 121. 
71. Α. Buchon, Voyage dans l'Eubée (supra σημ. 43), 240. 
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πόλη Θερμιά, η οποία πρέπει να υπήρχε όταν οι Φράγκοι κατέλαβαν το νησί, καθώς και δύο μεγάλα κάστρα 
στις δύο άκρες τον νησιού. Είναι άγνωστο σε ποια στοιχεία στηρίζεται ο Buchon για να συμπεράνει ότι υπήρχε 
μια αρχαία πόλη με το όνομα Δρυοπίδα· κάτι τέτοιο δεν μαρτυρείται από άλλες πηγές. Σημαντική και ακριβής 
είναι, ωστόσο, η πληροφορία σχετικά με την ύπαρξη των δύο κάστρων. Το ένα, στα ΒΔ, είναι βέβαια εκείνα του 
Κατακεφάλου, ενώ το άλλο δεν μπορεί παρά να είναι ο Καστέλας, στα ΝΔ του νησιού, λίγο νοτιότερα του 
όρμου των Φλαμπουριών72. Πρόκειται για τη μοναδική μαρτυρία σχετικά με το κάστρο αυτό, έναν οχυρωμένο 
λόφο κοντά στη θάλασσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τοπωνύμιο αναφέρεται και από τον van Krienen ως η 
κοινή ονομασία του Πύργου. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Μια γενική διαπίστωση που συνάγεται από την επαφή με τα κείμενα των ταξιδιωτών του ελληνικού 

Αρχιπελάγους είναι ότι, ενώ για τους χαρτογράφους του 15ου, 16ου και 17ου αιώνα η Κύθνος αποτελεί έναν 
υποχρεωτικό σταθμό, για τους περιηγητές του 18ου και 19ου αιώνα το αγκυροβόλημα στο νησί είναι συνήθως 
αποτέλεσμα τυχαίων ή αναγκαστικών γεγονότων και σπανιότερα σταθμός επιλογής. 

Το Αρχιπέλαγος αποτελεί τον καθαυτό στόχο του ταξιδιού των χαρτογράφων, επειδή κύρια επιδίωξη 
τους είναι να δώσουν μια όσο το δυνατόν πιο πλήρη και αντικειμενική εικόνα του συνόλου των νησιών του 
Αιγαίου, κυρίως μέσα από το πρίσμα της φυσικής γεωγραφίας. Υπάρχουν ασφαλώς νησιά με μεγαλύτερη 
σημασία (λόγω έκτασης, οικονομικής ανάπτυξης, θέσης, ή κάποιου ειδικού ενδιαφέροντος), για τα οποία 
απαιτείται μια λεπτομερέστερη περιγραφή· το γεγονός αυτό δεν θα γίνει αιτία, ωστόσο, να παραμεληθούν 
άλλα, "μικρότερα" νησιά, όπως ετούτο που μας απασχολεί. Αποτέλεσμα αυτής της μη επιλεκτικής διάθεσης 
είναι η παρουσία της Κύθνου σε όλα τα ιζολάρια και η συστηματική απεικόνιση της σε αυτοτελείς χάρτες. Δεν 
αποκλείεται, βέβαια, στα νησιά ήσσονος σημασίας οι επισκέψεις να ήταν ιδιαίτερα σύντομες ή και σποραδικές· 
στην περίπτωση αυτή οι χαρτογράφοι δανείζονταν τις απαραίτητες πληροφορίες, είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου 
από αντίστοιχα προγενέστερα έργα. Κάτι τέτοιο φαίνεται να έχει συμβεί στην περίπτωση της Κύθνου, 
μαρτυρούμενο από το γεγονός της ύπαρξης, στο ίδιο έργο, πληροφοριών που προέρχονται άλλοτε από αυτοψία 
και άλλοτε από αντιγραφή. 

Επειδή όμως, καθώς είπαμε παραπάνω, οι χαρτογράφοι προέρχονται από το χώρο των ανθρωπιστών, 
δεν πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός κάποιας ευρύτητας στη θεματογραφία τους. Ακροθιγώς αναφέρονται σε 
διάφορους τομείς, επομένως και σε αυτόν της αρχαιολογίας. Οι καθαρά αρχαιολογικές πληροφορίες είναι 
βέβαια ελάχιστες, συχνά μάλιστα ασαφείς, χρήσιμες ωστόσο όταν συνοδεύονται από παρατηρήσεις 
ερμηνευτικές, ιστορικές ή τοπογραφικές, όπως λ.χ. η πληροφορία του Coronelli ότι στο Βρυόκαστρο υπήρχε 
οικισμός βοσκών και ψαράδων. 

Για τους περιηγητές, αντίθετα, το Αρχιπέλαγος δεν είναι απαραίτητα αυτοσκοπός. Η επίσκεψη στα 
νησιά αποτελεί γι αυτούς μια σύντομη περιοδεία που συμπληρώνει το καθιερωμένο "ταξίδι" στον ελλαδικό 
χώρο, είτε έναν αναγκαστικό σταθμό στην πορεία τους προς τα μεγάλα οθωμανικά λιμάνια του βορείου 
Αιγαίου (Χίο, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Πόλη) ή προς τους Αγίους Τόπους. Και στις δύο περιπτώσεις η Κύθνος 
δεν αποτελεί ένα σταθμό του συρμού. Αφενός η ιστορική της αφάνεια και το περιορισμένο αρχαιολογικό της 
ενδιαφέρον δεν την κατατάσσουν σε έναν από τους ελκυστικότερους τόπους επίσκεψης αρχαιολατρών ή και 
αρχαιοκαπήλων. Αφ'ετέρου οι περιηγητές, συνήθως έμποροι, διπλωμάτες ή προσκυνητές, ακολουθούν 
συγκεκριμένους ναυτικούς δρόμους73, στους οποίους και πάλι δεν προβλέπεται σταθμός στα λιμάνια της. Η 
θέση αλλά και η φυσική της διαμόρφωση συμβάλλουν στην κοινωνικο-οικονομική της εσωστρέφεια και στην 
περιθωριοποίηση της. Τις περισσότερες φορές οι λόγοι που φέρνουν τους ταξιδιώτες στο νησί είναι είτε οι κακές 
καιρικές συνθήκες που τους αναγκάζουν να προσορμισθούν στο κοντινότερο λιμάνι, είτε τα ειδικότερα 
ενδιαφέροντα τους (βέβαιο πόλο έλξης αποτελούν λ.χ. τα θερμά λουτρά). 

Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετοί περιηγητές που επισκέπτονται το νησί. Οι περιγραφές τους, αντίθετα με 
εκείνες των χαρτογράφων που ήσαν μάλλον στερεότυπες και απαλλαγμένες από προσωπικές εντυπώσεις, είναι 
ασφαλώς πιο πλούσιες και πολυειδείς, κάποτε μάλιστα και αρκετά αντιφατικές. Παραδίδουν ένα ευρύ φάσμα 

72. Βλ. στον ίδιο τόμο ανακοίνωση της Ο. Χατζηαναστασίου, Σημειώσεις (supra σημ. 45). 
73. Τα πλοία που έφταναν από τη δυτική Μεσόγειο περνούσαν υποχρεωτικά νοτίως της Πελοποννήσου και, αν είχαν την 

τύχη να μην υποστούν την επίθεση των πειρατών που κρύβονταν στα ορμητήρια των Κυθήρων, αντίκρυζαν το 
Αρχιπέλαγος. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες περιηγητών που περιγράφουν με συγκινητικά λόγια αυτή την πρώτη επαφή 
με τη θάλασσα του Αιγαίου. Η συνέχεια της πορείας δεν προσέφερε απεριόριστες δυνατότητες. Τα μεγαλύτερα πλοία 
ανέβαιναν παράλληλα προς τις δυτικές Κυκλάδες και περνούσαν από τον Κάβο Ντόρο, ενώ τα μικρότερα που 
απέφευγαν το επικίνδυνο αυτό πέρασμα προτιμούσαν, μέσω Μήλου, να ανέβουν από Σίφνο, Σύρο και να περάσουν είτε 
από τα στενά Άνδρου-Τήνου, είτε μεταξύ Τήνου-Μυκόνου. Αλλα πάλι περνούσαν μέσω Πάρου και Νάξου 
ανατολικότερα (βλ. B.J. Slot, Archipelagus turbatus, Leiden 1982,20-21). 
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πληροφοριών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και εκείνες που αφορούν στις αρχαιότητες του νησιού. Οι 
τελευταίες, από τις οποίες άντλησαν πολλά στοιχεία οι νεώτεροι ιστοριογράφοι της Κύθνου, 
αποκρυσταλλώνουν την αρχαιολογική φυσιογνωμία του νησιού έως τα τέλη του περασμένου αιώνα. Μια 
φυσιογνωμία που, από όσο δείχνουν οι έρευνες των τελευταίων χρόνων, πρόκειται, και ευχόμαστε, να αλλάξει 
σε μεγάλο βαθμό. 

Α. ΦΙΛΙΠΠΑ-TOUCHAIS 
Αθήνα 
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il. Ανώνυμος: Χάρτης της Κύθνου, χαλκογραφία, Ι5χ18£ ex., 1584. 

Εικ. 5. 

35. 

FERA\ENÎA. 

Εικ. 6. 



Οι αρχαιότητες της Κύθνου με'σα από τις μαρτυρίες των περιηγητών (15ος - 19ος αι 

A Greek Prieft A Worn an ol the Arch ipeiag-o 

Εικ. 7. 

; P A R T F M E R I D I O N A L DELI . A R C I P E L A G O 

jf 
("X, A Ν C 

f 

m% 
/ 

ί Ν TE A'.V UMMA R E ME /) I TEIÌJR. 1 Ν £ Ρ 

Εικ. 8. 



354 Α. ΦΙΛΙΠΠΑ-TOUCHAIS 

•jefc F E R M Έ Η ι 

FERMENÌA 

Sehisara Prnnt. 

?fm 

.37,5»-; 

Zmori 
%?* c y τ π Ν ν s. 

CJS'-CÌiratóiw:« CY TMNVS 

c*. §Cè*. 

Εικ. 9. 

GÎWac 

^·1·/·44· 

Εικ. 10. 



Οι αρχαιότητες της Κιίθνου με'σα από τις μαρτυρίες των περιηγητών (15ος - 19ος αι 

j^'ié

&t*l ^ :

ai- *· 
cT -m •= ÎL« s }f^AiH 

*^mkïh^ " ι | / 4 ^ 5# 
39 ^  0 

ÎÊ*.>Vf j 

=11 Ä 

Εικ. 

W T S ! L&/<f Λ THERMIA 

= = J 

Εικ. 12. 



356 Α. ΦΙΛΙΠΠΑ-TOUCHAIS 

Εικ. 14. 



357 Οι αρχαιότητες της Κύθνου μέσα από τις μαρτυρίες των περιηγητών (15ος - 19ος αι.) 

Εικ. 15. 

Εικ. 16. 



358 Α. ΦΙΑΙΠΠΑ-TOUCHAIS 

Εικ. 17. 

ί 

Εικ. 18. 



359 Οι αρχαιότητες της Κύθνου με'σα από τις μαρτυρίες των περιηγητών (15ος - 19ος αι.) 

Εικ. 19. 

:,*-' 

'."jrr^,; 

*&u 
^"-i^JiSfl 

Εικ. 20. 



360 Α. ΦΙΑΙΠΠΑ-TOUCHAIS 

. , 

; 

*£) 

Εικ. 21. 

Εικ. 22. 



361 Οι αρχαιότητες της Κύθνου μέσα από τις μαρτυρίες των περιηγητών (15ος - 19ος αι.) 

Εικ. 23. 

ΐ· 

« * 
Εικ. 24. 



362 Α. ΦΙΛΙΠΠΑ-TOUCHAIS 

-'· . ..·;'.:·... 

• 

- • • • : ? . • . 

^y-^yi^CZ^ 

Εικ. 25. 



THE KYTHNOS SURVEY PROJECT: 
A PRELIMINARY REPORT* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη πραγματεύεται τα αποτελέσματα του Προγράμματος Επιφανειακών Ερευνών στην αρχαία πόλη της 
Κύθνου (1990-1995) που χρηματοδοτήθηκε από την Αρχαιολογική Εταιρεία, και διεξήχθη υπό την εποπτεία του 
υπογράφοντος σε συνεργασία με την ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Ιστορίας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου. Η αρχαία πόλη της Κύθνου, το σημερινό Βρυόκαστρο, βρίσκεται στη Βορειοδυτική ακτή του 
νησιού. Η τειχισμένη ζώνη περικλείει έκταση περίπου 285 στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένης μικρής νησίδας που 
πιθανότατα ήταν συνδεδεμένη με την ακτή κατά την αρχαιότητα αλλά σήμερα, λόγω της ανύψωσης της στάθμης της 
θάλασσας, έχει αποκοπεί από την στεριά. Από την περιοχή του αρχαίου νεκροταφείου συλλέχτηκαν θραύσματα από ταφικά 
ανάγλυφα και ενεπίγραφες στήλες των αρχαϊκών και ελληνιστικών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ενεπίγραφο 
σήμα των μέσων του 7ου π.Χ. αι., όχι μόνο γιατί είναι η πρώτη αρχαϊκή επιγραφή που έρχεται στο φως στο νησί, αλλά 
κυρίως γιατί η διάλεκτος είναι δωρική. Ολόκληρη η περίμετρος της αρχαίας πόλης περιβάλλεται από τείχη. Με βάση τα 
συστήματα τοιχοποιίας, η κατασκευή των πύργων και των προμαχώνων τοποθετείται στους κλασσικούς ή πρώιμους 
ελληνιστικούς χρόνους, αν και ορισμένα τμήματα, ιδιαίτερα στην Άνω Πόλη, ίσως χρονολογούνται στην αρχαϊκή περίοδο. 
Εντυπωσιακή είναι η διατήρηση των τριγωνικών ενάλληλων πύργων του Βορείου σκέλους του τείχους, που είναι μοναδικοί 
στον ελλαδικό χώρο. Νοτιοανατολικά της πόλης σώζονται τα λείψανα μικρής αυτοτελούς οχυρωμένης ακροπόλεως. 
Ορισμένες ενδείξεις οδηγούν στην υπόθεση ότι εδώ ίσως ήταν η έδρα της Μακεδόνικης φρουράς που εγκατέστησε στην 
Κύθνο ο Φίλιππος ο Ε' το 201 π.Χ. Στην κορυφή του λόφου της ακροπόλεως δεσπόζουσα θέση κατέχει ένα σημαντικό 
ιερό, που όπως δείχνουν τα επιφανειακά ευρήματα ήταν σε χρήση από τον 8ο π.Χ. έως και τον Ιο μ.Χ. αι. Στα ευρήματα 
συγκαταλέγονται μικρογραφικά αγγεία, ανάμεσα τους πολλές υδρίσκες και κερνοειδή αναθηματικά σκεύη, αλλά και λίγα 
θραύσματα από ελευσινιακούς κέρνους, μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αττικά αγγεία, λύχνοι εισαγμένοι από διάφορα 
κέντρα, τεράστια πολύμυξα άβαφα φωτιστικά σκεύη, καθώς και πολλά θραύσματα από πήλινα παιδικά και γυναικεία 
ειδώλια, ανάμεσα τους και αρκετές υδριαφόροι. Τα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ιερό ήταν αφιερωμένο 
πιθανότατα στη λατρεία της Δήμητρας. Σε χαμηλότερο επίπεδο, στο μακρόστενο πλάτωμα που σχηματίζεται κατά μήκος 
της κορυφογραμμής, σώζονται δύο μνημειώδη ορθογώνια οικοδομήματα που στηρίζονταν από ισχυρά αναλήμματα 
(Μεσαίο Πλάτωμα). Το νοτιότερο, το Κτήριο 1, αποτελείται από δύο δωμάτια που ανοίγουν προς τα Α. σε στοά (17 Χ 11,60 
μ.). Σύρριζα στον στυλοβάτη υπάρχει μια δεξαμενή λαξευμένη στο φυσικό βράχο που το στόμιο της επικοινωνεί με μια 
κτιστή γούρνα, καθώς και ημικυκλικός κατεργασμένος λίθος εξέδρας. Δίπλα σώζονται τα θεμέλια μικρού βωμού (7X3 μ.) 
που αποτελείται από ορθογώνιους κατεργασμένους δόμους που περιβάλλουν ένα έξαρμα του φυσικού βράχου. Το 
βορειότερο οικοδόμημα, το Κτήριο 2, είναι μεγαλύτερο (μηκ. 20 μ.) αλλά η εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων δεν είναι 
ορατή επιφανειακά. Από την τοιχοποιία τα δύο αναλήμματα μπορούν να χρονολογηθούν προσωρινά στον 4ο ή στον 3ο π.Χ. 
αι. Η υπόθεση ότι είχαν λατρευτικό προορισμό στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στην επιγραφή των Σαμοθρακίων Θεών που 
βρέθηκε εντοιχισμένη σε γειτονικό κελλί (IG XII 5, 1057), καθώς και στο θραύσμα μαρμάρινου γλυπτού που ο καθηγητής 
Π. Θέμελης ταύτισε με την κνήμη κολοσσιαίου αγάλαματος Αφροδίτης Αναδυόμενης, το οποίο ενδέχεται να είναι έργο του 
Μεσσήνιου γλύπτη Δαμοφώντα, ο οποίος, σύμφωνα με ψήφισμα των Κυθνίων που βρέθηκε στη Μεσσήνη, κατασκεύασε ένα 
άγαλμα της θεάς και το ανέθεσε ο ίδιος στο ιερό της Κύθνου, στις αρχές του 2ου π.Χ. αι. Η λατρεία της Αφροδίτης στην 
Κύθνο επιβεβαιώθηκε από την εύρεση κοντά στο λιμάνι μικρής ενεπίγραφης βάσης του 4ου π.Χ. αι. που αναφέρει το όνομα 
της θεάς. Από το Μεσαίο Πλάτωμα μια βαθμιδωτή οδός οδηγούσε στο λιμάνι. Βρέθηκαν πάνω από 25 δεξαμενές 
λαξευμένες στο φυσικό βράχο που προορίζονταν για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων, ενώ ένας υπόγειος αγωγός διοχέτευε 
το κεντρικό υδραγωγείο της πόλης με νερό από την πηγή στη θέση Τρύπιο, που βρίσκεται έξω από την πόλη. Από το 
υδραγωγείο σώζονται τρεις παράλληλες στοές λαξευμένες στο φυσικό βράχο που επικοινωνούν στο βάθος με τέταρτη, που 
τις τέμνει εγκάρσια, καθώς και η κρήνη που καταλαμβάνει το χώρο μπροστά από τις δεξαμενές. Τα πρωιμότερα όστρακα 
από την επιφανειακή έρευνα, χρονολογούνται στους Πρωτογεωμετρικούς και Γεωμετρικούς χρόνους. Ανάμεσα στα 
ευρήματα, σημαντική θέση κατέχουν τα θραύσματα πιθαμφορέων με ανάγλυφη διακόσμηση και η αττική κεραμεική των 
αρχαϊκών και κλασσικών χρόνων, καθώς και οι ενσφράγιστες λαβές των αμφορέων της ελληνιστικής περιόδου. Με βάση τα 
επιφανειακά ευρήματα, η εγκατάλειψη της πόλης τοποθετείται στον 6ο μ.Χ. αι. Οι κάτοικοι μετακινήθηκαν στον 
οχυρωμένο οικισμό του Κάστρου, στη Β. ακτή του νησιού. 
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The purpose of this study is to present a brief account of the preliminary results of the intensive survey 
of the ancient capital of the island of Kythnos. The Kythnos Survey Project started in 1990 and the first part is 
scheduled to end in 1995. The program is conducted under the author's direction, with the permission and 
collaboration of the Greek Archaeological Service and is financed by the Greek Archaeological Society and the 
Department of History of the Ionian University (Corfu)1. 

AN OUTLINE OF THE HISTORY OF KYTHNOS2 

The reconstruction of certain episodes of the history of Kythnos is primarily based on the ancient 
literary sources, complemented by inscriptions from outside the island3. Nineteen documents in all form the 

* Παρ'όλο που η ανακοίνωση έγινε στα ελληνικά, θεώρησα σκόπιμο η δημοσίευση να γίνει στην αγγλική γλώσσα 
προκειμένου τα πορίσματα των επιφανειακών ερευνών που διεξάγουμε στο Βρυόκαστρο να γίνουν ευρέως γνωστά. 
Άλλωστε, στις δύο μελέτες μου στην ελληνική γλώσσα (Κύθνος /και Κύθνος II) δίδονται λεπτομερή στοιχεία για τα 
αποτελέσματα των ερευνών μας. 
Επιθυμώ να εκφράσω τις ειλικρινές μου ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία των ερευνών. 
Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχαιολογικής Εταιρείας και ειδικότερα το Γενικό Γραμματέα κ. Β. Πετράκο 
για την συνεχή οικονομική και ηθική υποστήριξη του προγράμματος, την ΚΑ' Ε.Π.ΚΑ, και ειδικότερα την Έφορο κ. Φ. 
Ζαφειροπούλου και τους συνεργάτες Επιμελητές Αρχαιοτήτων Χ. Σιγάλα, Σ. Σαμαρτζίδου και Ο. Χατζηαναστασίου. 
Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και τους φοιτητές Ν. Αγγελόπουλο, Ι. Αθανασοπούλου, Θ. Ανδρώνη, Β. 
Ασκητή, Ν. Αστεριάδη, Ω. Βαρθάλη, Χ. Γόρδιου, Α. Γκουγκούδη, Α. Δαβιδοπούλου, Σ. Δελή, Η. Ζωγράφο, Α. Καββαθά, 
Ν. Κατσίνη, Β. Κίτσου, θ. Κορακά, Γ. Κουτζακιώτη, Μ. Μοδιώτη, Β. Μπρατοπούλου, Α. Τριάντου, Λ. Τσίρκα, Κ. 
Πασχαλίδη, Δ. Πετρόπουλο, Ε. Φραγκουδάκη, Α. Ρούση και Ε. Χολέβα, καθώς και τους σπουδαστές του Εργαστηρίου 
Ελευθέρων Σπουδών 'Southeastern', Ε. Παπαδοπούλου, Δ. Πολυδωρόπουλο, και Μ. Χάδου. Τους συνεργάτες 
αρχαιολόγους Φ. Μαζαράκη Αινιάνα, Χ. Μητσοπούλου και Ε. Παπανικολάου, τον τοπογράφο Θ. Χατζηθεοδώρου, τον 
αρχιτέκτονα Α. Γούναρη, τον γεωλόγο Ε. Καμπούρογλου, και την σύζυγο μου, φωτογράφο, Λ. Μαζαράκη-Λύχνου. 
Επίσης ευχαριστώ για τις κατ' ιδίαν συζητήσεις μας και για την πολύπλευρη υποστήριξη τους τις Εφόρους 
αρχαιοτήτων κκ. Ντ. Πέππα-Δελμούζου, Μ. Οικονομίδου, Αι. Ρωμιοπούλου, καθώς και τους Καθηγητές κκ. Π. Θέμελη, 
Α. Καμπίτογλου, Ν. Κούρου, Β. Λαμπρινουδάκη, Λ. Μαραγκού, Ε. Μπουρνιά, και την Δρ. Λ. Μενδώνη. Επίσης τους 
ξένους αρχαιολόγους Δρες Μ. Ervin-Caskey, Κ. Fittschen και Κ. Sheedy. Τέλος, ευχαριστώ θερμά όλους τους τοπικούς 
φορείς αλλά και τους επώνυμους ή ανώνυμους Θερμιώτες που περιβάλλουν με ενθουσιασμό τις έρευνες μας και 
συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του στην επιτυχία των εργασιών. Ειδικότερα θα ήθελα να αναφέρω το Κοινοτικό 
Συμβούλιο της Κύθνου και τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Δ. Βασάλο, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Δρυοπίδας κ. Κ. 
Γονιδάκη, τους Συνδέσμους Κυθνίων και Δρυοπιδαίων και ειδικότερα τους κκ. Ζ. Καραχρήστου, Γ. Λεβαντή, Γ. 
Μαρτίνο, Δ. Μαρτίνο, Γ. Πασχάλη, Ντ. Φραγκούδη, και πολλούς ακόμη συμπατριώτες που οι περιορισμοί της παρούσας 
μελέτης δεν μου επιτρέπουν να μνημονεύσω ξεχωριστά. 
Abbreviations: 
Bent, CycIades-i.T. Bent, The Cyclades orlile among the insular Greeks, London 1885. 
Fortifications = F.E. Winter, Greek fortifications, London 1971. 
Hows = idem, Επιγραφές από την Κύθνο, Horos 10, 1994, in press. 
Κύθνος Ι = Α. Μαζαράκης-Αινιάν, Επιφανειακές έρευνες στη νήσο Κύθνο: Το τείχος της αρχαίας Κύθνου, ΑΕ 1993, 
217-253. 
Κύθνος 11= idem, Κύθνος 1991-1995, ΠΑΕ 1995, forthcoming. 
Ross, Reisen I = L. Ross, Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meers I, Stuttgart-Tübingen 1890. 
Nigdelis = P.M. Nigdelis, Πολίτευμα και κοινωνία των Κυκλάδων κατά την ελληνιστική και αυτοκρατορική εποχή, 
Thessalonike 1990. 

1. The team throughout the six seasons consisted of myself (director), a representative of the Greek Archaeological Service (curators 
of Antiquities of the KA' Ephoreia. 1990-91: Mr. Ch. Sigalas, 1992: Mrs. S. Samartzidou, 1993 - 1995: Mrs. O. 
Hadjianastasiou), a topographer (Mr. Th. Hatzitheodorou), an architect (Mr. A. Gounaris), a photographer (Mrs. L. Mazarakis-
Lychnou), a geologist (Dr. V. Kambouroglou) and archaeologists (Ch. Mitsopoulou, E. Papanikolaou and Ph. Mazarakis Ainian). 
Since 1992, students of the Department of History of the University of Corfu participate every year in the field work. 

2. In general on the history of Kythnos see Ιστορία Κύθνου; Nigdelis, esp. 199, 201, 202, 205, 209, 211, 215, 216, 219, 221, 
223, 224-225, 229, 245, 247, 273, 282-283; L. Robert, Monnaies hellénistiques, RN 19, 1977, 7-34 and the first part of my 
study in AE, 1993 (= Κύθνος I, 214-218). 

3. For a summary in Greek of the history of Kythnos see Κύθνος 1,215-218. 
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modest corpus of inscriptions which have been found on the island, and in this figure are included the six which 
were discovered between 1990 and 19954. 

According to Herodotus the oldest inhabitants of the island were Dryopians5. Stephanus of Byzantium 
relates that the first oikist, presumably the leader of the Dryopians who emigrated to Kythnos towards the end 
of the Late Bronze Age, was called Kythnos, from whom the island took its name6. In the beginning of the 
historical period new immigrants populated the island. This time they came from Athens7 under the leadership 
of Kestor and Kephalenos8. It seems that the arrival of the Ionians forced certain of the already established 
Dryopians to migrate to Cyprus9. 

Herodotus relates that in 480 B.C. the Kythnians participated in the naval battle of Salamis with a 
trireme and a pentekonteros10 and had the honour to be included in the honorific inscriptions commemorating the 
cities which fought the Persians, on the Delphic tripod and on the base of the cult statue of Zeus at Olympia11. 

After the Persian wars Kythnos was incorporated in the First Athenian League; the Kythnians appear 
twice at least on the tribute lists. The contribution of Kythnos was at first three talents (449/448 B.C.), sum 
which was consequently doubled (425/424 B.C.)12. 

It seems that the Kythnians maintained close relations with the Athenians until at least the rise of 
Macedonian power (for instance Kythnos took part in the league against Sparta in 378/7 B.C.)13, at which time it 
seems that they took the side of King Philip B' of Macedon, leading Demosthenes to sarcastic comments14. 
Roughly at the same period, Aristotle wrote his Κυθνίων Πολιτεία, a work unfortunately lost today15. 

Between 330 and 326 B.C., during a famine which struck the Greek world, the city of Cyrene provided 
several poleis with wheat, including Kythnos. According to the inscription found at Cyrene, the Kythnians 
received 10000 medimnoi of wheat, a considerable quantity indicating that the island was at that time densely 
populated16. 

From two inscriptions dated around 315 B.C. we learn that the Athenians, under Thymochares17 and 
with the help of the Kythnian General (a certain son of Parmenon) and the support of the local people managed 
to expel from the island the pirate Glauketes who had established his base at Kythnos18. 

In 314 B.C. the Cycladic islands formed a confederation which was under the control of Antigonos the 
One-Eyed (the so-called Nesiotic League which was based on the island of Delos). An inscription which was 
found at Nemea concerns the sending of troops from Kythnos, Kea and Mykonos to the Péloponnèse, in support 
of Antigonos (312 or 311 B.C.), thus confirming the support of the Kythnians to the latter during the quarrels of 
the successors of Alexander the Great19. 

Kythnos doubtless remained under the rule of the Macedonians until 288 B.C. when most Cycladic 
islands became part of the kingdom of the Ptolemaioi of Egypt. This can be deduced from an inscription which 

4. IGXll, 5,520-525, 1057-1059, and Suppl. 231; Κνθνιακα, 56, η. ά; Β. Meri«, Epigraphic notes of Francis Vernon, Hesperia
Suppl. 8, 1949,217; Hows. See also p. 53 in this volume. 

5. 8.46. 
6. Εθνικά, s.v. Κύθνος (initially the island was called Δρυοπίς and Οφιούσσα). 
7. Dio Chrys., Χαρίδημος, 80. 26, 9. 
8. Eust., Σχόλια είς Διονυσίου περίπλουν, 525. 
9. Herodotus 7. 90; Diod. Sic. 4. 37,2. 
10. 8. 46, 48, 66. 
11. Herodotus 9. 81; Thucydides 1. 132; Pausanias 5. 32,2; Ploutarchus, Περί της Ηροδότου κακοήθειας, 863, 873. 
12. B.D. Meritt et al., Athenian tribute lists III, Cambridge Mass. 1950, 197-199; R. Meiggs, The Athenian empire, Oxford 1972, 

558-559. See also P. Brun, Les voyageurs modernes dans les Cyclades, DHA 19, 1993, table in 232. E. Ruschenbusch calculated 
that the population of Kythnos at that time would have counted c. 9600 souls: see Tribut und Bürgerzahl im 1. athenischen 
Seebund, ZPE 53, 1983, 125-143, esp. 128. 

13. IG XII, testimonia 1264, acording to Hyperides in his 'Kythnian' speach (see Ch. Jensen, Hyperides frammenta, Stuttgart, 
Teubner, 1963, 134, fr. 117). 

14. Περί συντάξεως 13, 34. 
15. Harpocration, s.v. Κύθνιοι. 
16. M. Tod, Greek historical inscriptions II, Chicago 1985, no. 196. Most recently see P. Brun, La stèle des céréales de Cyrène et le 

commerce du grain en Egée au IVe s. av. J.C., ZPE99, 1993, 185-196. According to E. Ruschenbusch (ZPE48, 1982, 185-187 
and ZPE 59, 1985, 253-263), the island would have been inhabited by c. 2550-2700 (or 2560-2720) people, of which 640-680 
(or 670) would have been full citizens. 

17. IG 112, 682 (Syll?, 409, I, 10-14). 
18. IG II2, 549 (IG XII, 5, testimonia 1297). 
19. DJ. Geagan, Inscriptions from Nemea, Hesperia 37, 1968, 381-384. See also Nigdelis, 209, n. 47. 
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mentions that the Kythnians sent around 280 B.C. a theoros called Glaukon at the Ptolemaia of Alexandria20. 
From another inscription we learn that the Kythnians accepted as a crowning festival the Leykophryena of 
Magnesia in Asia Minor (208/207 B.C.)21. 

According to Titus Livius, in the end of the 3rd c. B.C., between 205-203/202 King Philip E' of Macedon 
achieved in annexing the Cyclades to his kingdom and established in 201 B.C. garrisons on Andros, Paros and 
Kythnos22. Shortly afterwards the Rhodians, with their ally King Attalos A' of Pergamon attempted to seize the 
islands from the Macedonians. They coalesced with the Romans and after seizing control of Andros they attacked 
Kythnos; they besieged the capital of the island in 199 B.C. but after a few days they left without achieving to 
capture the city23. However, Kythnos seems to have fallen under Rhodian influence a few years later, since in 
an honorific inscription of the early 2nd c. B.C. found on Lindos in Rhodes, a Rhodian General, Agemachos, is 
honoured by the Kythnian demos24. It may not be irrelevant that the Hellenistic bronze coins issued by the city 
of Kythnos had on the obverse the rose, the emblem of the city of Rhodes (see below n. 64). 

During the Roman period Kythnos, like the other Cycladic islands, declined and served either as a place 
of exile25 or as a base for pirates. From a honorific inscription which was found in the Peiraeus we learn that 
already during the 1st c. B.C. Kythnos was seized by pirates which were finally expelled by an Athenian 
admiral who was doubtless acting on behalf of the Romans. On the same inscription one also reads that the same 
person restored the constitution, something which could be interpreted as an indication that the island had been 
occupied by pirates for a long period26. 

Tacitus narrates another relative episode27: in 68 A.D., under the rule of Galba, an adventurer who 
claimed being Nero who had escaped death, formed a strong pirate corps mainly from deserters and slaves and 
turned Kythnos into his base. The next year the Roman governor L. Nonius Calpurnius Asprenas, on his way to 
the province of Galatia-Pamphylia killed the false Nero and displayed his head round Asia and finally to Rome, 
as a paradigm (69 A.D.)28. 

HISTORY OF THE MODERN RESEARCH AT THE ANCIENT CAPITAL OF KYTHNOS 
The Kythnos Survey Project has so far been concerned with the study of the ancient capital29, thus filling 

a gap since previous work on the island had focused almost exclusively on the prehistoric period30. The ancient 
homonymous capital of Kythnos lies in the NW coast of the island and the area is today called Vryokastro, 
Rigokastro, or Evraiokastro (fig. 1, p. 397)31. There has been no loss of memory about the location of the 
ancient capital and the ruins were visited by numerous travelers, especially during the 18th and 19th centuries32. 
The site is a promising one since no modern constructions lie within its limits, the ancient structures are often 

20. JG XII 7,506; Syll?, 390 (JG XII, 5, testimonia 1312). See also R. Bagnai, The administration of Ptolemaic possessions outside 
Egypt, Leiden 1976, 145. 

21. O. Kern, Die Inshriften von Magnesia am Maiander, Berlin 1900, 39-41, no. 50; Syll.2,562 (JG XII, 5, testimonia 1341). 
22. 31. 15. 
23. Titus Livius 31. 45. 
24. F. Hiller von Gaertingen, MDAI(A)2l, 1896, 391, no. 54. See also IG XII, 5, testimonia 1347; L. Robert, Monnaies (supra η. 

2), 28-29. See also Nigdelis, 216, n. 78. 
25. Tacitus, Annal. 3. 66-69 and 4. 15. In 22 A.D. G.J. Silanus was deported to the island (Tacitus, Hist., 2. 8-9). 
26. IG II2, 3218; L. Robert, Monnaies (supra n. 2), 24-25; Nigdelis, 219, n. 91. 
27. Histor. 2. 8 and 9; Zonar., Επιτομή ιστοριών XI, 15. 
28. See also P.A. Gallivan, The false-Neros: a re-examination, Historia 22, 1973, 364-365. 
29. At this first stage it also aimed in locating new sites and defining the nature of the occupation of the land in the island, especially in 

the periphery of the ancient capital, though for various reasons this particular section of the project has not started yet. 
30. For a summary of the research at prehistoric sites on Kythnos see Κύθνος 1,214f. and pp. 50-52 in this volume. 
31. On the ancient capital see Dionisius Kalliph., Αναγρ. 'Ελλάδος, 136-137; Titus Livius, 30. 45, 9; Harpocration, s.v. ΚύθνίΟί; 

Skylax, Περίπλους, 58. Concerning the etymology of the name see Stefanus of Byz., s.v. Κύθνος. In general about ancient 
Kythnos see L. BUrchner, REX1U, 1924, col. 219-223; E. Meyer, Kleine PaulyUl, 1969, col. 423-424. 

32. For earlier descriptions of the ruins of the ancient city see for instance J. Pitton de Tournefort, Relation d'un voyage au Levant II, 
Lyon-Paris 1717, 328-329; Ross, 13-118; K.G. Fiedler, Reise durch alle Theile des Königreiches Griechenland lì, Leipzig 1841, 
105; Bent, Cyclades, 439-442; A. Philippson, Beiträge zur kenntnis der griechischen Inselwelt, Gotha 1901, 51-56. See also 
Κνθνιακά, 43-47 and A. Gounaris, Η Κύθνος, Athens 1938, 67-72. Concerning the travellers at Kythnos see Α. Φίλιππα-
Touchais, Οι αρχαιότητες της Κύθνου μέσα από τις μαρτυρίες των περιηγητών (15ος-19ος αι.), and P. Brun, Pauvreté et 
impuissance de Kythnos: Essai pour un jugement équilibré, in this volume. 
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fairly well preserved and no systematic excavation has taken place33. The first stage of the project consisted in 
studying the geology of the island and of the ancient site in particular. The geological study aimed in 
reconstructing the natural paleogeomorphological environment and landscape and enabled us to estimate the 
height of the sea level from antiquity until our days. The second objective was to draw the topographical plan of 
the ancient town in scales 1:1000 (fig. 2) and 1:200 (cf. figs 10, 31, 33, 37-38, 50, 58), as well as detailed plans 
and elevations of the surviving monuments, especially sections of the fortification walls and the public buildings. 
Having completed the topographical plans we then proceeded in the collection of surface finds. The final season 
(1995) was basically devoted to the study of the material. 

The methods used in our survey may be termed "traditional". This is partly due to the lack of large 
funds though one must confess that it is also a conscious choice we made, due to the configuration of the 
terrain34. The area has been divided into 31 topographical sheets (I to XXXI, fig. 3), thus allowing the detailed 
recording of the find-spot of every important surface find. The architectural members and sculptures were 
usually recorded on the spot. We have also achieved in reconstructing up to a certain degree the city-planning of 
Kythnos and in understanding the function of various buildings or areas, public or private. A few surface 
cleanings were conducted in order to execute the plans and elevations of the most important ruins visible today. 
Architectural members and sculptures which are scattered within the ancient city-limits were also drawn. 

So far we have collected important surface finds only35. The exact location of all the finds (sherds, coins, 
architectural members, inscriptions, sculptures) were marked on the topographical plans (scale 1:200). We have 
also conducted a systematic survey of the ancient city and cemeteries in order to define the use of space and to 
be able to study the typology, chronology and provenance of the surface finds. By simply surveying and 
recording all categories of surface finds on the spot, we are today capable to distinguish the residential areas, 
the public spaces or buildings, the temples and sanctuaries as well as the extent of the cemeteries. 

In parallel with the field work we have assembled the testimonia dealing with the island and completed 
the corpus of all known antiquities which are scattered in various museums, in Greece and abroad. All these will 
be included in the monograph dealing with the results of the first stage of the Kythnos Survey Project (1990
95)36. This study with hopefully provide the scientific basis for a future short-term excavation in carefully 
selected areas of the ancient capital of the island37. 

GENERAL DESCRIPTION OF THE SITE 
The ancient city lies in the NW coast of the island between the bays of Apokrousi, to the North, and 

Episkopi, to the South (figs 1-2, 4). The western limit of the town follows the coastline, which for the most part 
consists of cliffs which provide natural defense (fig. 57). The acropolis (+144,75 m. above sea level) occupies the 
SE corner of the city and is surrounded by a double defensive system (fig. 4). Outside the fortification wall, to 
the South, there was a small autonomous citadel in the shape of a trapezium (+129,60 m. above sea level). The 
fortified area surrounds an area of c. 285.000 sq.mts, including the small island Vryokastraki which in antiquity 
was presumably linked with the coast but today, due to the rise of the sea level, is cut-off from the opposite 
shore. 

THE CEMETERIES 
The main cemetery of the ancient city extended over a vast area South of the city wall and extends c. 

more than 500 metres outside the fortification wall (fig. 2). However, a few graves were situated outside the 

33. Concerning the activity of the Archaeological Service on the site see Ph. Zapheiropoulou, AA 23, 1968, Χρονικά, 338. The 
seated statue of the Roman period which was transferred from the ancient city to the Chora Collection was recently studied by K. 
Fittschen, Zur Rekonstruction griechischer Dichterstatuen. 1, Teil: Die Statue des Menander, MDAI(A) 106, 1991, 259 who 
identifies it as a copy of the portrait of Menander. See also Bent, Cyclades, 441. 

34. The author collaborated closely with the topographer and was responsible of recording all the ancient ruins. The topographical 
plans were drawn by myself in collaboration with the topographer in order to avoid inaccuracies. 

35. The main reason for proceeding in a severe selection of the finds is the lack of a Museum or a storehouse on the island, in addition 
to the fact that Kythnos remains the only Cycladic island without a guardian of antiquities. 

36. For a brief summary of the known antiquities from Kythnos see pp. 49-63 above. 
37. For earlier preliminary reports of our work see Κύθνος Ι, Κύθνος //and Έργον 1995, 57-63; see also A. Mazarakis Ainian, 

Ricognizioni archeologiche nell'isola di Kithnos, Le Cicladi ed il Mondo Egeo, Roma 19-21 novembre 1992, Roma 1996,245
273; Hows. See also Ch. Mitsopoulou, Prospection archéologique à Vryokastro de Kythnos: A propos de la céramique, D.E.A., 
Université de Paris IV, La Sorbonne, Paris 1995. 
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NW gate as well (fig. 10). Since most tombs are dug into the rock, the shape and dimensions of several among 
them can be easily observed on the ground (many graves have been plundered38). A few inscribed gravestones 
and grave reliefs have been found in the area of the cemeteries and the majority form today part of the 
collection of the National Archaeological Museum of Athens (figs 11-14 at p. 62)39. During the survey we found 
in the area of the South Cemetery four new inscribed gravestones, as well as a stele decorated in relief, all but 
one incorporated in the field walls40. The earliest inscription on a crude limestone block dates in the 7th c. B.C. 
and reads: [ ]Χαρικλος σάμα AAA[ ] (fig. 5)41. The Dorian form σάμα instead of the Ionian σήμα is 
intriguing. It implies the existence of an "epichoric" alphabet and suggests that the dead woman, Chariklo, or 
perhaps and less likely the unknown engraver, was Dorian, or perhaps Dryopian42. However, in the absence of 
other comparative documents of the Kythnian script of the Archaic period43 it is rather difficult to pursue further 
this assumption44. Two inscribed stelae of the Hellenistic period were embedded in the paving of a threshing 
floor. The first (fig. 6) is almost intact and bears the inscription "Αριστοκλή / "Αριστοκλείους / χαίρε45. The 
second (fig. 7) is badly worn. There were presumably three lines. In the third line one reads [χρησ]ταί 
χ<α>ίρετε, therefore the two upper lines would have mentioned the names of two women buried together46. 
Another fragmentary inscription which was found in the area of the cemetery preserves the patronymic of the 
deceased, [—]νους (fig. 8)47. 

The lower half of a small marble stele of the Hellenistic period was incorporated in a field wall inside 
the South Cemetery. It is decorated with a relief of a standing child which holds with its right hand a bunch of 
grapes and to the left, by the feet of the youth, there is a bird (fig. 9)48. 

In the promontory of the South Cemetery a fragmentary marble sarcophagus with floral decoration was 
found (fig. 16, p. 63). It is partly sunk into the earth and incorporated into a modern field wall. This is 
undoubtedly the sarcophagus which J. Pitton de Tournefort saw during his visit of the site in 170049. 

The surface finds in the area of the South cemetery are scattered mainly in the area along to the 
fortification wall, between points A' and H'. All the finds presumably belong to disturbed tombs and date 
between the Geometric and Late Roman periods (further details on pp. 375ff.). 

THE FORTIFICATIONS (figs 10-30)50 

The perimeter of the city is c. 2100 m., the length of the curtains of the fortification wall attains 1350 m. 
The walls are built with local schist and the quarries from which the stone was taken are still visible around the 
perimeter of the city wall. The thickness of the wall ranges from 2,30 to 3,40 m. The technique is the well-known 
emplekton, i.e. two faces with well-dressed blocks and a fill of rubble in the middle (fig. 14)51. The curtains 
display a variety of masonry styles, ranging from the irregular (fig. 20), irregular trapezoidal or roughly 
orthogonal (figs 21, 23) to the isodomic orthogonal or trapezoidal styles (figs 16-17, 25-26). 

38. See Κυθνιαχά, 45; Ιστορία Κύθνου; 81; A. Gounaris, Κύθνος {supra n. 32), 69-70. 
39. See supra pp. 52-53, n. 32. 
40. See Hows. 
41. Pr. 1. 0,635, w. 0,415-0,455, h. 0,11. Letter h. 0,09-0,08 (O: 0,04). 
42. On the Dryopians in general see D. Fourgous, Les Dryopes: peuple sauvage ou divin?, Metis 4, 1989,5-32. 
43. See L.H. Jeffery, The local scripts of Archaic Greece2, A. Johnston (ed.), Oxford 1990, 291. It is usually thought that the 

Kythnians used the Ionian script. However, it may not be pure coincidence that the honorific inscription of the Kythnians found 
at Messene and dated in the Hellenistic period, discussed by Professor Themelis in this volume, pp. 437-448, is also written in the 
Dorian dialect. For further details see Hows. 

44. It seems that the newcomers from Athens (Eustathius, Σχόλια εις Διονυσίου περίπλουν, 525) forced certain of the Dryopians 
to leave the island and to migrate to Cyprus (Herodotus 6. 90), though Herodotus stresses the fact that the Kythnians at the time 
of the Persian wars were still Dryopians (8. 46: "Στυρέες ... Κύθνιοι... έόντες συναμφότεροι ούτοι Δρύοπες"). 

45. Η. 0,62, w. 0,28 at the base, 0,245 at the base of the gable. Letter h. 0,012-0,014. Alphas with broken cross-bar. Letters with 
apices. 

46. H. 0,445, w. at the base 0,285, at the top 0,25. Letter h. 0,013. 
47. It was handed to me by K. Vlastaris. Pr. h. 0,215, pr. w. 0,155, th. 0,045 (0,065 with the parastade). Letter h. 0,02 (with apices). 
48. Pr. h. 0,19, w. 0,215. Cf. for parallels M.-Th. Couilloud, EADXX, Paris 1974, nos. 254-265. 
49. J. Pitton de Tournefort, Relation (supra n. 32), 329: "on nous fit remarquer un fort beau tombeaux de marbre presqu'à moitié 

enterré et orné de bas reliefs". 
50. For a detailed description of the fortifications see Κύθνος Ι. 
51. Concerning the definition of the term εμπλεκτον see Y. Garlan, Recherches de poliorcétique grecque (= BEFAR 223), Paris 

1974, 199, 343, fig. 43. For a slightly different view see R.A. Tomlinson, Emplekton masonry and Greek structure, JHS 81, 
1961, 133-140 and Fortifications, 79, n. 33, 135. 
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Several towers and bastions are preserved (c. 20 in all). The masonry style is usually isodomic 
trapezoidal or irregular trapezoidal. Some towers are rectangular approximately 7,00 X 5,00 m. (Γ, fig. 16), or 
7,50 X 6,80 m. (Δ', figs 15, 17), and they are obliquely placed in relation to the curtains52. The majority of the 
defense salients are triangular in plan, an unparalleled feature in the fortifications of the rest of the Greek 
World (see for instance figs 10, 24 )53. It is not clear yet whether these were towers extending in height above 
the parados, or bastions at the same height as the curtains54. It has been established however, that the triangles 
are solid structures, filled up like the curtains55 and not simple indentations of the line of the circuit wall. We 
could consider these projections a combination of jogs of the indented trace of the wall (πριονωτό σύστημα 
introduced according to Philo of Byzantium by Polyeidos around the middle of the 4th c. B.C.)56 and the 
polygonal tower57. One tower which preserves part of the inner room may have been polygonal in plan (Θ'). 
Circular towers appear to have been unpopular in the city, though they are found in the chora of the island58. A 
circular or semicircular tower flanks the NW gate (ΛΑ')59, while Towers ΚΓ and ΚΔ' seem to present a 
semicircular plan. The best preserved sections of the circuit can be observed at the NW extremity (several 
triangular salients the one next to the other, fig. 10) and at the middle of the South section of the wall 
(rectangular and triangular towers at regular intervals). 

The coastline around the harbour was also provided with fortifications, traces of which survive here and 
there in a bad state of preservation due to the erosion by the sea. In various places the substructure of the wall 
lies just a few centimetres beneath the sea level. 

The acropolis is cut-off from the rest of the city by a circuit wall (sort of diateichisma). In the junction 
between this inner defense line and the northern part of the acropolis outer wall a defense structure built in the 
irregular trapezoidal style is preserved (figs 22 and 38). In the two visible upper corners of this structure two 
slabs project outwards. These were presumably meant to hold wooden planks which could be placed into position 
or removed depending on the circumstances, i.e. they may be identified with the ikria described by Philo of 
Byzantium60. 

The gates and posterns are concentrated along the South section of the wall (for instance to the right 
hand of the attacker, next to Towers Β', Δ' and ΣΤ'). Only one gate, apparently a major access to the city, has 
been detected at the NW extremity of the North wall (between A' and ΛΑ'). No gates seem to have existed along 
the East side of the city. 

Two stone staircases are preserved in the northeastern (cf. fig. 37 behind IZ') and northern (figs 27-28) 
part of the wall. A superficial cleaning of the interior face of the wall on either side of the northern staircase (2) 
yielded a substantial amount of Classical and Hellenistic pottery, including a fragment of a fine Attic psykter 
decorated in the Red Figure technique61. Drains at the base of the wall have been detected in various places; the 
best preserved can be seen across the thickness of the southern bastion of the acropolis (fig. 29). 

Judging by the masonry styles, especially in the better preserved towers, we can reasonably postulate a 
date for the construction of specific portions of the fortification walls in the Late Classical or Early Hellenistic 
period. This stands of course for the sections which are built in the isodomic ashlar or trapezoidal styles. 
However, the portion of the wall surrounding the Upper Town (South Terrace and acropolis) may be earlier (figs 
19-20). This assumption is based on the fact that the building technique here is more primitive and no towers can 

52. This was the usual arrangement, according to Philo of Byzantium [see Y. Garlan, Recherches de poliorcétique, (supra n. 51), 337
338]. 

53. In their letters F. Winter, Y. Garlan and P. Ducrey also undelined this unparalleled feature of the towers of Kythnos. For a few 
rough parallels see Fortifications, 121-125, fig. 99. 

54. Fortifications, 102, n. 3, for the definition of the two terms. 
55. Fortifications, 170-171. 
56. Philo, Μηχανική ούνταξις IV (Βελοποικά) A, 83,44. Fortifications, 117-120; Y. Garlan, Recherches de poliorcétique (supra n. 

51), 246-250. 
57. Philo, 79, 3 and 6; Winter (Fortifications, 103) states that "the jogs of the indentated trace are in a way the ancestors of the 

towers". 
58. See for instance the late Classical or Hellenistic tower at Pyrgos, near Chora: M. Nowicka, Les maisons à tour dans le monde grec 

(- Bibliotheca Antiqua XV), Ossolineum 1975,49. 
59. Such towers are often placed next to gateways [cf. Fortifications, 193-194]. 
60. Philo IV (supran. 56), 80, 15. On the ikria see Fortifications, 143-148. 
61. The anabasmoi of stone bond with the interior face of the wall. The pottery recovered is consistent with the date of appearance 

of stone stairways which become common from late Classical times onwards (Fortifications, 149). 
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be observed62. Moreover, the few Protogeometric (?) and Geometric sherds from the Acropolis and the Middle 
Terrace suggest an early use of the upper part of the town. The abundance of finds from the Early Archaic 
period onwards offers additional support to this view. The question whether the original stretches of wall 
descending from the acropolis towards the sea also date in the Archaic period remains a possibility which will be 
discussed below. 

THE FORTRESS OF THE SOUTHERN HILL (figs 31-32 and 35) 
The fortress of the southern summit (+129,60 m. above sea level) outside the city limits, across the 

saddle which leads to the acropolis of the town (also called Vryokastro by the local people) presents the plan of 
an irregular trapezium of maximum dimensions 73 by 37 metres. It is built with small-medium size stones 
neatly fitted together. The gaps are filled with smaller sets of stones and slabs, set the one on top of the other 
(βύσματα). The thickness of the wall does not exceed 1,00 m. It seems that there were rectangular towers in the 
four corners. The irregular trapezoidal masonry technique observed here seems to imply a date in the 
Hellenistic period. The entire structure gives the impression of a single short-lived architectural program. This 
is also supported by the two additional facts: in the interior of the fortress, despite the fact that the soil is 
ploughed in depth, no ancient walls are visible and the finds are rare, consisting mostly of large coarse storage 
vessels. One could tentatively suggest that this small stronghold could either be connected with the Macedonian 
garrison stationed on the island in 201 B.C.63 or with the Rhodian contingent which may have been posted at 
Kythnos in the 2nd c. B.C.64, or both65. 

THE ACROPOLIS (figs 4, 11, 33, 45) 
The rocky hill of the acropolis, known as Τούρλος του Κολωνέλλου, rises at +144,75 m. above sea 

level, at the SE corner of the city. This section (Acropolis and South Terrace) was cut-off from the remaining part 
of the city by an inner defense wall [diattichisma (fig. 1)]. A second circuit wall surrounded the rocky plateau of 
the summit and enclosed the public and religious buildings which would have been situated here. In the southern 
extremity of the acropolis lies a rectangular building (fig. 33, no. 1), oriented roughly North-South and 
measuring internally 14,00 by 5,60 m. (figs 34-35). The walls are built with medium size stones and are 0,60m 
wide. The edifice is built on a stepped-like podium and for this reason could perhaps be identified with a temple. 
However, a second slightly smaller edifice lies 1,00 m. West of the building just described. In fact, it is equally 
possible to suggest that the buildings in this part of the acropolis were for civic and not religious use. In favour 
of this assumption speak the few and rather insignificant finds recovered during the surface cleaning of the 
southern part of the acropolis. It is possible, however, that intensive illegal collection of surface finds has taken 
place both on the southern half of the acropolis, as well as on the Middle Terrace, where finds are also rare66. 
From the surface cleaning of the building on the southern edge of the acropolis were collected among others the 
base of a skyphos of the Geometric period, a fragment of a large seated female figurine of the Archaic period, a 
fragment from a ritual vase with applied floral decoration, presumably from a kernos67, a sherd from a black-
glazed kantharos with relief decoration and a nozzle of a lamp of the Hellenistic period. The rest of the pottery 
consisted of coarse ware and Corinthian rooftiles. 

62. Bent, Cyclades, 440, presumably referring to this portion of the wall, notes that "this acropolis is built of huge stones and is 
known by the inhabitants as the Dragon's House". 

63.TitusLivius31. 15. 
64. IG XII, 5, testimonia 1347; L. Robert, Monnaies (supra n. 2), 28-29; R. Etienne, Ténos II. Ténos et les Cyclades (= BEFAR 

263bis), Paris 1990, 115. Despite the fact that the Rhodians failed to capture the city in 199 B.C. (Titus Livius 31. 45), the 
inscription of the early 2nd c. B.C. found in Lindos attests that there was a Rhodian strategos on the island. The fact that the 
Kythnians finally joined the Rhodian alliance is further proven by the adoption of the rose in their coinage of the 2nd and 1st c. 
B.C. See on this last topic Robert, op. cit., 7-34. On the specific coin type see W. Wroth, A catalogue of Greek coins in the 
British Museum. Crete and the Aegean islands, London 1886, 98, pi. 22: 20-22,24 and K. Sheedy - Ch. Papageorgiadou, The 
coinage of Kythnos, in this volume. 

65. This is also the opinion of Dr. K. Sheedy (cf. his forthcoming study, The origins of the Nesiotic League and the defence of 
Kythnos, Historia). 

66.1 owe this information to Mr. Th. Mauropoulis, former President of the Community of Kythnos. 
67. Cf. G. Bakalakis, Les kernoi Eleusiniens, Kernos A, 1991, 105-117; J.J. Pollitt, Kernoi from the Athenian Agora, Hesperia4S, 

1979,205-233. (I owe these references to Miss. Ch. Mitsopoulou). 
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On the other hand, in the northern part of the acropolis (fig. 36), the surface finds clearly indicate that 
there was a sanctuary dedicated to the cult of a female divinity. The architectural layout of the sanctuary is still 
unclear and one must await the systematic excavations in order to gain a better idea. Indeed, it cannot be 
established for the time being whether the buildings of the southern extremity of the acropolis form part of the 
same sanctuary68. The northern half of the acropolis is strewn with finds which are doubtless associated with this 
sanctuary. The eastern part of the sacred precinct has subsided and the material has tumbled down the slope of 
the acropolis. Each year, following the winter rainfalls, more finds are revealed, some of which fit together with 
those collected in earlier seasons. The categories of finds allow us to reconstruct the history of the sanctuary and 
to make guesses about the identity of the divinity worshipped. These include terracotta female or children's 
figurines, mostly locally made (more than 100 well preserved pieces)69, many of which are of the hydriaphoros 
type70, terracotta lamps (black-glazed Attic and East Greek of the Archaic, Classical and Hellenistic periods but 
also unglazed lamps of the late Hellenistic and Roman periods), multi-nozled as well as peculiar kernoi-like 
vessels71, miniature vases (especially skyphoi, hydriai and lamps, but also other categories, such as a fish-plate), 
mesomphaloi phialae, Late Geometric, Protocorinthian, Corinthian, Attic Black and Red-Figured vases. The 
preliminary study of the finds further indicates that the sanctuary was in use from the Late Geometric to the late 
Hellenistic and perhaps Roman periods. Hydriaphoroi and kernoi are often associated with the cult of Demeter, 
though Artemis or, less likely, Hera could be regarded as possible candidates as well72. Yet, from an inscription 
of c. 408 B.C. which was found at Eleusis and remained hitherto unnoticed, we hear that the Kythnians sent 
initiators (τελεστές) to the sanctuary of Demeter and Kore at Eleusis73. This implies that there existed a 
sanctuary devoted to the same goddesses on Kythnos, which may be securely identified with the one on the 
summit of the acropolis. 

THE MIDDLE TERRACE (figs 37-38) 
Various civic and religious buildings were located on the plateau which follows the ridge of the hill 

(Middle Terrace, +112/+110 m. above sea level, c. 200 m. long N-S and c. 40 m. wide E-W). Here several 
structures can be seen, including two monumental rectangular buildings (1 and 2) which the local people call the 
"Palace of the King" (To παλάτι του Ρήγα). 

The northern part of the Middle Terrace (fig. 37) is formed by a retaining wall 62,00 m. long which runs 
parallel to the fortification wall. It has a width of 40 m. at the North and 60 m. at the South. Traces of a large 
rectangular building associated with large amounts of Corinthian rooftiles is visible in the northern section of 
this terrace, partly incorporated in the back wall of a modern field shelter. The datable sherds in this area are 

68. The NW corner of a building oriented NE-SW is preserved to a length of 7,00 m. (fig. 33, no. 2). The structure, perhaps the 
temple, was doubtless resting on an artificial terrace which has collapsed down the slopes of the acropolis and even beyond the 
fortification wall. To the SE of this building lies a corridor-like structure (a stoa?) measuring c. 8,30 by 33,00 m. (fig. 33, no. 3). A 
peribolos wall encloses the area towards the NW. The few sacred objects collected during the surface cleaning of the southern edge 
of the acropolis may have once belonged to the sanctuary of the northern edge. 

69. Among the numerous well-preserved fragments there were two clay frontal molds which prove that there was a local workshop for 
the production of terracotta figurines at Kythnos. 

70. See in general E. Diehl, Die Hydria, Mainz 1964, 176-181, 187-193, pi. 45; A. Daffa-Nikonanou, Θεσσαλικά ιεράΔήμητρος 
και κοροπλαστικά αναθήματα, Volos 1973, 38-39, 87-89, pi. 1, fig. 1-4; S. Guettel-Cole, The uses of water in Greek 
sanctuaries, Early Greek Cult Practice. Proceedings of the fifth international symposium at the Swedish Institute at Athens, 26-29 
June, 1986, R. Hagg - N. Marinatos - G. Nordquist (eds), Stockholm 1988, 163-165; W. Burkert, Greek religion, Oxford 1985, 
73, 78. For some parallels see R. Higgins, Greek terracottas, London 1967, pis 23B, 27F-G, 49D; idem, Terracottas in the British 
Museum I, London 1970, pis 49 (no. 285), 54 (nos. 354, 356), 58, 59 (nos. 408, 417), 63 (nos. 449-453), 67 (nos. 501, 504), 
91 (nos. 697), 93 (nos. 710, 716bis), 120 (no. 885); J.N. Coldstream, Knossos. The sanctuary of Demeter, BSA Suppl. 8, 1973, 
68-70, 184, pis 40-41. See also E. Zervoudaki, ΑΔ 28, 1973, Χρονικά, 622; idem, Vorläufiger Bericht über die Terrakotten aus 
dem Demeter - Heiligtum der Stadt Rhodos, Archaeology in the Dodecanese, S. Dietz -1. Papachristodoulou (eds), Copenhagen 
1988, 132, fig. 3; Ch. Mortzos, Το ελληνικό ιερό Α στον Καστέλο, Athens 1985, 66-67, figs 33-35; S. Piniatoglou, Το ιερό 
της Δήμητρας στο Δίον, ΑΕΜΘΑ, 1990, 208; idem, To ιερό της Δήμητρας στο Δίον. Ανασκαφή 1991, ΑΕΜΘ5, 1991, 
147, 149-150. 

71. J.N. Coldstream, Knossos (supra n. 70), 28-29, 183, pis 13, 15, 26. See also R.H. Howland, Greek lamps and their survivals, 
Agora IV, Princeton 1958, 126, pi. 36 (no. 207), 45 (nos. 524-528). See also supra n. 67 (kernoi). 

72. E. Diehl, Hydria (supra n. 70) passim.
73. S. Dragoumis, Αττική στήλη εν Ελευσίνι, ΑΕ 1895, 76 for the suggested restoration of the line (τε[λεσταις έλ]θοϋσιν έκ 

Κύθνου). See also D. Filios, AE 1888, 48-54; idem, MDAI(A) 19, 1894, 191-193; A. Kirchhoff, CIA IV, 225c, d, e, f. Cf. also 
G.E. Mylonas, Eleusis and the Eleusinian Mysteries, Princeton 1961,245, n. 106. 
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extremely rare. The area and the architectural layout suggest that the Agora or the Gymnasium of the Kythnians 
may have been situated here. 

The southern part of the Middle Terrace is occupied by two imposing long rectangular structures, 
roughly oriented NW-SE (figs 38-39). These occupy the western ridge of the plateau, thus being visible from 
those who approach by sea the ancient town. The southern edifice (Building 1, figs 40-42) was first described by 
L. Ross74 and was cleared by our team during the 1991 season. It measures 17,00 by 11,60 m. and was 
presumably entered from the East long side. The West side rested on a massive retaining wall, preserved to a 
height of 2,70 m. The exterior walls of the building were 0,80 m. thick. The terracotta rooftiles scattered in the 
area were of the Corinthian type. The building was divided into two rooms which opened towards the East onto 
a corridor or stoa which may have been formed by a row of columns of Doric order resting on the stylobate 
which is still well preserved75. The two thresholds and a portion of the pebbled floor of the northern room are 
still in place. Against the East wall there was a circular cistern dug into the rock which communicated with a 
small rectangular basin. Nearby, a semicircular worked marble block is all that remains from an exedra for the 
positioning of a statue. Outside the NE corner of the building and parallel with it lies a rectangular structure 
measuring 5,40 (pr. length) by 2,90 m. (figs 45-46). Of this structure only four of the estimated six rectangular 
stone blocks of one course are preserved today. 

The northern structure (Building 2, figs 43-44) is larger, measuring 20,20 by ?8,50 m. (pr. height of 
retaining wall 3,30 m.), but its internal divisions are not visible above ground level. 

Judging by the masonry style (isodomic trapezoidal) we could tentatively date the construction of the two 
buildings in the late 4th or early 3rd c. B.C. However, the earliest trace of human activity in this area of the 
town is provided by a fragment from a skyphos decorated with concentric circles, presumable of Protogeometric 
date. 

Both buildings were perhaps temples, though a secular public function cannot be overruled. However, 
the religious function is strengthened by the finds of the neighbourhood, which include an inscribed stele of the 
late 4th or 3rd c. B.C. dedicated to the Gods of Samothrace (fig. 47)76 a fragment 1,50 m. long, of a marble 
statue of a female draped figure of the Hellenistic period (fig. 48)77, a fragment from a perirranterion of black 
marble, a few seated terracotta female figurines, a base of a vase with a hole intentionally pierced in it, 
presumably for the pouring of libations, the lower part of a miniature vase and a fragment of an unglazed multi
nozled lamp. 

My first impression that the two buildings should be identified with the temples of Apollo, perhaps the 
poliad divinity of the city of Kythnos78, and Artemis79, is difficult to prove. Certain complementary finds, 
however, may perhaps shed some light to the identity of the two buildings. From a decree of the beginning of the 
2nd c. B.C. found at Messene in the South-west Péloponnèse, we learn that the Kythnians (together with six 
more poleis) offered honours to the famous Messenian sculptor Damophon for executing (or repairing) a large 
cult statue of Aphrodite in the sanctuary of their city80. Indeed, if Professor Themelis is correct that the statue 
should be identified with Aphrodite (see pp. 437-448 in this volume), we should assume that her sanctuary was 

74. Ross, Reisen I, 116. As Dr. K. Fittschen kindly imforms me (letter of July 4, 1994) the sketch of the western face of Buildings 1 
and 2 as well as the one of the tower at Pyrgos, both usually attributed to Ch. Hansen and published in I. Haugsted, Η Κύθνος στα 
1700, 1836,1845, Αθήνα 1987, fig. pp. 46 and 56, are included in pp. 20 and 28, of the day book of L. Ross kept in the 
Brandenburgischen Akademie of Berlin (Inscriptiones Graecae) and therefore could have been drawn by Ross himself. 

75. Two small fragments of Doric capitals of poros stone were discovered nearby. 
76. IG XII 5, 1057. The inscription was lost since the visit of Ross in 1840 [Ross, Reisen I, 116, n. 25a] and was found, partly 

destroyed, on the roof of a nearby field shelter (κελλί) in 1992: ίΣΑΜΙΟΘΡΑΙΚΙΩΝ ΘΕΩΝ. Dim.: pr. 1. 0,425, pr. h. 0,05, pr. 
w. 0,13-0,17 m. Height of letters 0,045 (K), 0,035 (Ω). 

77. The statue is discussed by P.G. Themelis, Ο Δαμοφών στην Κύθνο, in this volume. Themelis suggests that it belongs to a statue 
larger than lifesize and identifies it with Aphrodite. He further suggests that the statue of Damophon mentioned on the inscription 
from Messene could perhaps be identified with the statue under consideration. See also P.G. Themelis, Damophon von Messene, 
AntK 36, 1993, 35. 

78. Cf. the coins of Kythnos of the second c. B.C., W. Wroth, Greek coins (supra n. 64), 98, pi. 22: 20-22,24; L. Robert, Monnaies 
(supra η. 2), 17, fig. 1. See however K. Sheedy - Ch. Papageorgiadou, The coinage of Kythnos (supra n. 64), in this volume. 

79. A female head, usually identified with Artemis, is often represented in the Kythnian coins, W. Wroth, Greek coins (supra n. 64), 
98, nos. 8-9; SNG. The Royal Collection of Coins and Medals. Danish National Museum. Argolis-Aegean Islands, Copenhagen 
1944, no. 666 and the unpublished coins in the Numismatic Museum in Athens, nos. 4759, 4758b and c (Obv. female head r. 
Rev. rose; KY). 

80. P.G. Themelis, Damophon von Messene (supra n. 77), 24-40, esp. 35 and idem, Ο Δαμοφο')ν στην Κύθνο (supra n. 77). 
Themelis places the activity of the sculptor between 223 and 190 B.C. 
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situated on the Middle Plateau81. The importance of the cult of Aphrodite at Kythnos had been suspected long 
ago. In 1880 P. Kavvadias had offered a lecture in which he presented a marble head 1/3 than life-size found in 
Kythnos which would have belonged to a statue of Aphrodite, which I have not been able to locate yet82. 
Kavvadias compared it with the head of the statue of Aphrodite of Milos and suggested that it represents an 
earlier 4th c. (?) version, very similar to the prototype statue. Moreover, P.J. Mazarakis mentions a small 
headless statue of Aphrodite from Kythnos which was set in the Theseion Square in Athens and later transferred 
to the National Archaeological Museum83. In addition to this, during the 1994 season we discovered a small 
inscribed statue base mentioning Aphrodite (fig. 49)84. The inscribed base, also of 4th c. date, was found near the 
sea, far from the Middle Terrace, but since its dimensions are small (pr. length 0,18, height 0,07 m.) it is likely 
that it was moved from its original position. On the other hand, the inscription mentioning the Gods of 
Samothrace suggests that the sanctuary associated with this cult should be sought nearby. Building 1 according to 
Themelis could be the cult building associated with the cult of the Gods of Samothrace (see p. 440 in this 
volume). Indeed, the unusual plan of the edifice could thus receive a suitable explanation. However, the off-
centre position of the doorway of the southern room, the pebble floor still preserved in the northern room and 
the cistern next to the building, would equally suit a public building with dining facilities, i.e. a prytaneion. The 
northen building (2) could perhaps be identified with the temple of Apollo, or more likely, as Themelis suggested 
(p. 441), with the temple of Aphrodite. As for the small rectangular base, this was probably the substructure of 
an altar85. 

THE LOWER CITY 
A monumental steeped way, hewn in the rock, winds up through the central part of town and leads from 

the harbour to the Middle Terrace (fig. 50). On either side of the road, especially in the middle part of the 
Lower City, several rectangular houses are preserved, most of which are partly hewn in the rock (fig. 51). The 
lack of thick earth deposits and the good state of preservation of several structures enable one to partly 
reconstruct the town-planning of the ancient city. Scattered over the entire inhabited space, especially in the 
Lower Town, are several circular cisterns dug into the rock, which served to collect the rainwater (22 have been 
identified up to the present day, and one suspects that there were many more, undetected as yet). Moreover, the 
town possessed an underground aqueduct, several hundred metres long, which supplied the only (?) fountain of 
the town with water from a spring situated outside the city limits, in the area called "Trypio" (c. 1km SE of 
Vryokastro)86. This impressive channel enters the city from the South, just North of Tower Δ' (fig. 52, no. 1, +62 
m.), and follows thereafter the contours of the terrain in the direction of the fountainhouse (no. 2, +60 m.) which 
was situated in the middle of the city, at mid-distance between the sea and the acropolis87. The channel passes 
behind the rear reservoir of the fountainhouse (no. 3, +56 m.) and ends at the NE corner of the back stoa (cleft in 
the rock, 0,15m in diameter, visible from the inside at a height of 1,40m from the fill of earth and dung, no. 4, 
+51 m.)88. The fountainhouse consists of three parallel stoas 6,70 m. long (roofed reservoirs) dug into the rock 

81. Certain Kythnian coins present on the obverse a female head (Aphrodite?) and on the reverse a bunch of grapes or a pigeon. See 
T.E. Mionnet, Description des médailles antiques grecques et romaines, Suppl. IV, Paris 1829, 389, no. 186; W. Wroth, Greek 
coins (supra n. 64), 98 nos. 4-5, pi. XXII.23; Κνβνιακά, 56 and A. Miliarakis, Κυκλαδικά, Athens 1874, 46. Concerning the 
cult of Aphrodite at Kythnos and the possible links with Cyprus see V. Pirenne-Delforge, L'Aphrodite grecque, Athènes-Liège 
1994 (Kernos Suppl. 4), 319-320. 

82. Περί τίνος εν Κύθνω ευρεθείσης μαρμάρινης κεφαλής της Αφροδίτης, Παρνασσός5, 1881, 92. Kavvadias states that the 
head is in the possesion of a private collector on Syros. The same head is mentioned in Κνβνιακά, 56. 

83. Η Κύθνος δια μέσου των αιώνων, Athens 1938, 12. No such statue is recorded in the archives of the National Museum, but this 
may be due to the fact that when it was transferred to the museum, its provenance had been forgotten (P. Mazarakis notes that it 
was his father who used to show him this statue, knowing its provenance). 

84. —]ΗΜΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ / —]ΦΩΡΑΓΧΙΑΙ ΑΝΕΘΗ[ΚΕ]. Inscription in two rows. Letter height 0,7 cm. In the first line the 
name of the dedicant and that of the divinity are partly preserved. The obscure word in the second line could be the epithet of the 
divinity. It would be an ommission not to mention that we owe the discovery of this inscription, as well as the rediscovery of the 
inscription of the Samothracian Gods to the vigilance of our architect, A. Gounaris. 

85. For the possible existence of a third sanctuary of lesser importance on the summit of the North Terrace, see p. 375. 
86. The existence of this water-system is known to all the local inhabitants. See also Κνβνιακά, 44. 
87. Compare with the aqueduct of the city of Tinos, R. Etienne, Ténos II (supra n. 64), 19-24, pi. II. 
88. The channel is partly constructed with schist slabs set in an upright position; it is partly cut in the rock and covered throughout with 

schist slabs. Int. dim. 0,50 m. wide, 0,80 m. deep. 
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which communicated at the back by means of a fourth stoa set perpendicularly to the other three89, and of 
several basins and additional reservoirs situated at different levels, in front and on either side of the main 
roofed reservoirs. It seems that there was a stoa in front of the main basin, i.e. the actual fountainhouse (figs 53
56). 

Despite our efforts we have not been able to locate a theatre, though it seems that there existed one 
which was visible in the beginning of our century90. A likely location would be in the deep valley which starts 
from the northern side of the harbour and reaches up to the SW side of the northern half of the Middle Terrace. 

THE ISLAND VRYOKASTRAKI (figs 57-58) 
The small island Vryokastraki, also known as Δασκαλειό, was part of the ancient town. The underwater 

geological observations of the 1993 season by Ev. Kambouroglou have shown that the sea level was 
approximately two metres lower than it is today. The submerged piece of land which once connected the island 
with the shore lies today c. 1,50 m. beneath sea level and could either be natural or artificial. An artificial mole 
c. 20 m. wide and c. 100 m. long closed the southern side of the harbour which would have been entered by the 
incoming ships through the narrow opening in the SE corner, between the extremity of this mole and the 
extremity of the southern curtain of the fortification wall. These impressive maritime structures assured on one 
hand the safe communication between the island and the rest of the town, and produced a safe anchorage for the 
ships. 

The island was fortified in its eastern side. A defensive rectangular structure projects in the NE corner 
of the island, just opposite the submerged mole91. This structure is backed by a wall c. 2,00 m. thick which 
fortifies the entire eastern and part of the southern sides of the island. Several rectangular, almost square 
rooms, which were set in a row against the inner face of the wall could perhaps be identified as storerooms or 
shops, though these could be also identified as the cells of monks92. Moreover, approximately in the centre of 
the small island the ruins of a building are preserved. The overall dimensions are 12,60 by c. 16,00 m. It is 
divided into three naves and the central one which is slightly wider than the other two, is provided with an apse 
in the eastern short side. There were no surface finds in this area to help in dating and identifying the function of 
the structure, though one might suggest that this is a small Christian basilica. 

The surface finds from the island include sherds of all periods, from the Geometric down to Late Roman 
and Old Christian times. The presence, however of numerous finds of the Geometric period, including a 
fragment from a bronze fibula, compared to the few scattered pieces observed in other parts of the town, suggest 
that the original nucleus of the settlement was on the island and that the town later expanded across the 
continent. 

THE FINDS FROM THE INTERIOR OF THE CITY AND THE CEMETERIES 
The finds from the interior of the city belong also to the same periods as those from the cemeteries and 

attest that the site was continuously occupied from Geometric times down to the Late Roman or Early Christian 
period. As noted earlier, no prehistoric sherds have been positively identified. Obsidian flakes are extremely 
rare (including one from the acropolis, and two from the small island) but these could equally belong to the 
Geometric and/or Early Archaic periods93. 

Several architectural members and fragments of monuments of all kinds are incorporated in the modern 
field walls. Among those found within the city walls one could mention three fragments of Ionic capitals, and a 

89. North stoa 2,50 m., Middle stoa 1,80, South stoa 2,30 m. wide. Stoa at the back 1,40 m. wide. Overall int. dim. 8,10 (E-W length) 
X 7,30 (N-S width). Max. height of stoas up to the apex of the arcs c. 2,70 m. See also Ph. Zapheiropoulou, ΑΔ 23, 1968, 
Χρονικά, pi. 340a. 

90. P.J. Mazarakis, Η Κύθνος δια μέσον των αιώνων, Athens 1938, 12. 
91. Overall dimensions 32,00 by 23,00 m., exterior wall 3,80 m. thick. A few metres to the south there is a rectangular tower roughly 

8,00 m. on a side. 
92. The latter hypothesis is based on the etymology of the word Δαακαλειό which according to one interpretation means the cell of a 

monk. See J.A. Thomopoulou, Μελέτη τοπονυμική της νήσου Κέω, Kea 1992, 82 (s.v. τον Αασκάλου). By extention, 
several small islands located off-shore in other places in the Aegean bear the same name, presumably because they are cut-off 
from the land. Concerning the superstitions of the local people about this island see Bent, Cyclades, 441-442. 

93. See for instance the workshop for obsidian tools of the 7th c. B.C. which was identified at Koukounaries on Paros: D. Schilardi, 
ΠΑΕ 1985, 117. 
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rather late capital of hybrid type, as well as a fragmentary marble Herrn of the Classical period (the head is 
missing). 

A few terracotta figurines, especially of the well-known female seated type94 have been found in various 
areas of the ancient town. It is worth noting that a concentration of such figurines, including a well preserved 
fragment of an hydriaphoros was found on the summit of the North Terrace, indicating perhaps the location of 
another subsidiary sanctuary of the city. A few figurines have come up in the South Cemetery as well. 

Relief pithoi are not limited to the cemetery but are scattered all over the inhabited area as well95. 
They are so numerous (in fact they form the most significant body of ceramic material -140 pieces in all from the 
settlement and cemetery, equally distributed-) that one must concede that there must have existed a local 
workshop for the manufacture of such vessels on the island, perhaps in the capital itself. The types represented 
are varied. A few are decorated with slashed rope bands which reminds us of the Early Cycladic period. Since, 
however, no clearly identifiable prehistoric finds have been noted yet during our intensive survey of the site, it 
would be more prudent to leave the question open until the study of the pottery is completed. The most common 
types are those with impressed circles and incised lines (naught-and-cross pattern) set onto a horizontal applied 
raised band of clay (fig. 59). This well-known category doubtless dates in the Archaic period (7th and 6th c. 
B.C.)96. Other fragments are decorated with guilloche bands (fig. 60; one of the oldest pieces is mold-made, fig. 
60:ß)97, rosettes (fig. 60:ε-η, ι)98, tongue pattern (fig. 61:δ-ε), lotus and palmettes (fig. 61:α-γ)99, meanders (fig. 
61:στ), etc. The majority are decorated with cylindrical seals (with the exception of the stamped rosettes) usually 
applied on horizontal bands, though occasionally on vertical or even oblique bands. On one piece (fig. 60:ε), the 
two ends of the impression overlap, like in the case of a lekane from Thorikos100. 

A few fragments of relief pithoi preserve figured scenes101. The earliest such piece from the cemetery, 
dating in the mid-6th c. B.C., depicts two antithetical wild animals engaged in a fight (a lion to the right and a 
wild boar to the left, fig. 62:δ). Another piece depicts a row of griffins, perhaps alternating with sphinxes, 
walking towards the right (second half of 6th c , fig. 62:ε). Two further fragments belong to the same vase which 
is decorated in several zones (fig. 62:στ-ζ). The upper one depicts seated sphinxes. In the central zone horses 
galloping towards the right and separated by an enigmatic pattern, perhaps a stadium limit (νύσσα) or a trophy. 
A fragment from the figured frieze of a fourth pithos was decorated with the same cylindrical seal which was 
used to decorate a funerary pithos from Legrena102 and a lekane from Thorikos (2nd quarter of the 5th c. B.C., 

94. For the well-known type see for instance R. Higgins, Greek terracottas (supra n. 70), 72, pi. 29; idem, Catalogue of teiracottas in 
the department of Greek and Roman antiquities, British Museum I, London 1954, 175-177 (with references), pi. 85-86. Seated 
female figurines are often, though far from exclusively, associated with the cult of Athena. It may be relevant to note here that, 
judging by the Kythnian coins, Athena Pallas would have been worshipped on the island as well. See for instance T.E. Mionnet, 
Médailles (supra n. 81), 388, no. 184 and SNG Cop. (supra n. 79), pi. 14, no. 667. 

95. For a terracotta plaque in Paris from Kythnos see E. Pottier, Les vases archaïques à reliefs, BCH12, 1888,500; S. Mollard-
Besques, Catalogue raisonné des figurines et reliefs (Musée du Louvre) I, Paris 1954,26-27, no. Β156, pi. XX; E. Simantoni-
Bournia, Επίδραση της πρωτοκορινθιακής και κορινθιακής αγγειογραφίας στην ανάγλυφη κεραμεική, Πρακτικά Γ 
Αιεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Athens 1987-88, 180. 

96. Α. Brueckner - E. Pernice, MDAI(A) 18, 1893, 134, fig. 30; Ο. Broneer, Hesperia 1, 1938, 221-222, n. 43, fig. 56; C. 
Roebuck, Hesperia 9, 1940, 253-254, n. 324, fig. 56; J.K. Brock, BSA 44, 1949, pi. 20:3; E. Brann, Agora VIII, Princeton 
1962, 101-102, n. 609, pi. 40; B.A. Sparkes - L. Talco«, Agora XIL2, Princeton 1970, pi. 65 nos. 1506-1508; D. Schilardi, 
AAA 6, 1973, 264 fig.7; idem, ΠΑΕ 1984, 283 (the latter in a context of the first half of the 7th c. B.C.); L. Marangou, 
Relief keramik aus Amorgos, Praestant Interna. Festschrift für Ulrich Hausmann, Tübingen 1982, 196-197 (with bibliography), 
figs. 1-2 and pi. 41; Landscape archaeology, 136, fig. 5.8, nos. OS-48 and 50-6, 137, fig. 5.9, no. 50-8, 258, fig. 11.13-14; G. 
Bakalakis, Από τα νοτιοανατολικά κράσπεδα της Πάρου, Αμητός. Τιμητικός τόμος Μ. Ανδρόνικου, Thessalonike 1987; 
E. Bournia, Πίθοι των ιστορικών χρόνων με εγχάρακτη διακόσμηση από την ΝΑ Κέα, in this volume. 

97. B.A. Sparkes - L. Talcott, Agora XII (supra n. 96), pi. 65 nn. 1514-1514; J.K. Brock, (supra n. 96), pi. 20:4; E. Simantoni-
Bournia, Ανασκαφές Νάξου. Οι ανάγλυφοι πίθοι, Athens 1990 (=Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 
αρ. 113) pis 15-24 (Κ32-Κ61); Landscape archaeology, 136, fig. 5.8, nos. 48-7,54-10, 7-62. A fragmentary Laconian cover 
tile from the summit of the acropolis is exceptional in that it preserves two bands each decorated in relief with a triple guilloche. 
Tiles with painted guilloches are known from the Archaic and Classical periods [see several examples in First international 
conference on Archaic Greek architectural terracottas, N.A. Winter (ed.), Hesperia 59, 1990, and also a pan tile from 
Rhamnous in Έργον, 1985,46] but I know of no parallel with decoration in relief. In general on stamped tiles of the Archaic 
period R.C. Felsch, MDAI(A) 94, 1979, 1-40; idem, Hesperia 59, 1990, 301-323. 

98. B.A. Sparkes - L. Talcott, Agora XII (supra n. 96), pi. 65, no. 1517. 
99. The latest pieces date in the Classical period. Cf. L. Marangou, Amorgos (supra n. 96), 14, fig. 6. 
100. A. Helsen, A relief-decorated basin, Thorikos III, Gent 1978, 158-159. 
101. Fragments from four vases from the South Cemetery and two from the NW part of the city. 
102. V. Kallipolitis - V. Petrakos, AA 18, 1963, Χρονικά, 44-45, pi. 48β. 
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fig. 62:β)103. Pegasus galloping towards the right is almost completely preserved, while the only portion of the 
Chimaira facing him is the raised right foreleg. Beneath the scene a hound is chasing a hare104. The sharpness 
of the details of our fragment could perhaps be taken as an indication that the workshop which produced the seal 
was at Kythnos105. 

From the interior of the city only two fragments decorated with figured scenes were found. One depicts a 
lion walking towards the right (fig. 62:γ)106, the other preserves human scenes in rectangular panels, very 
similar in style to the famous Mykonos pithos, though perhaps of a slightly earlier date (fig. 61:a)107. 

The sherds of the Geometric period from the South Cemetery and the city are not numerous but attest 
that the earliest occupation belongs to this period. The entire town (including the cemeteries) is strewn with 
black-glazed sherds of the Archaic, Classical and Hellenistic periods, the vast majority of which is Attic (311 
sherds have been selected). The most common shape represented is the Type A skyphos (those of "Corinthian" 
type are rare), but plates, kylikes, kantharoi, kraters, pyxids and amphoras are quite common as well. 
Fragments from Attic Black and Red figure vases are found in great concentrations in the South Cemetery 
(mostly from kylikes but also lekythoi) and at the sanctuary of the female divinity on the acropolis (a substantial 
proportion of the pottery from the sanctuary is however Protocorinthian, Corinthian and East Greek)108. Quite a 
few Black and Red-Figure sherds, have been collected from within the habitation quarters as well. 

Among the material of the Hellenistic period the fragments from "Megarian" bowls are extremely rare 
(17 sherds in all). On the other hand, Eastern Sigillata Fabric A is quite common, especially in the central and 
lower section of the town. We have collected more than 50 stamped amphora handles of the Hellenistic period, 
the vast majority Rhodian and Knidian. The interesting feature about the distribution of the stamped amphoras 
lies in the fact that the majority was collected in the Lower Town and around the harbour (fig. 63). 

Local wares cannot be safely distinguished for the time being, though a substantial portion of the 
unglazed pottery, as well as the household utensils (such as braziers' feet which turn up quite often) and the 
cultic equipment (such as certain terracotta figurines) of the sanctuaries must be of local manufacture. 

Fragments from beehives combed or incised in the interior were discovered both from the interior of the 
city, as well as from the cemeteries (in the latter presumably used for child burials). These attest that 
beekeeping was an important occupation of the Kythnians in antiquity109. 

Clay loom weights and spindle whorls of all shapes are scattered all over the site, but they are less 
common, although not absent, from the cemeteries. We have selected 112 well preserved pieces, of which four 
are decorated with stamps (3 oval with figured scenes and one with a circular rosace). Loom weights are 
pyramidal, conical, discoid or lentoid (including one of stone) in shape, spindle whorls are usually round or 
biconical. 

We have been able to find only two badly worn Kythnian coins and one of Maximian (294-299 A.D.)110. 
Numerous slags and shapeless lumps of various metals are dispersed all over the fortified portion of the 

city, especially in the Lower Town, attesting that metallurgy was one of the main occupations of the Kythnians 
during the historical era111. It is also possible to suggest that some of the numerous cisterns, reservoirs and 
extensive waterworks which have been detected in various areas of the central and lower part of the city were in 
fact related to such activities. With the industrial and household activities of the Kythnians can be associated the 
numerous stone pounders and tools which are scattered all over the fortified section of the town. 

103. A. Helsen, ThorikosIII (supran. 100) 155-171, fig. 82. 
104. Concerning the theme of the hunt which finds its source in the Protocorinthian iconography see E. Simantoni-Bournia, 

Επίδραση της πρωτοκορινθιακής και κορινθιακής αγγειογραφίας (supra η. 95), 185. 
105.1 owe this suggestion to Prof. E. Simantoni-Bournia. 
106. The lion is of the Assyrian type and should be dated in the early 6th c. B.C. 
107. In the left pannel a nude male figure, facing left, is holding with hisright hand a bow. To the left the lower half of a female figure in 

a frontal (?) position wearing a long skirt. A similar nude male figure is partly preserved in the left extremity of theright pannel, 
turned in the opposite direction. M. Ervin, A relief pithos from Mykonos, AA 18, 1963, Μελέται, 37-75, pis 17-28. 

108. BF: 59 sherds, RF: 69 sherds. 
109. Cf. Κνθνιακά, 26-27. In general on beehives see Landscape archaeology, 260-263. It may be interesting to note that similar 

beehives (ψέλια) were manufactured in the island by the potter G. Milas, until quite recently. 
110. Concerning the type see C.H.V. Sutherland, The Roman imperial coinage VI, London 1967, pi. 14, no. 13 (Cyzicus). 
111. Κνθνιακά, 13; Ο. Davies, Roman mines in Europe, Oxford 1935,257; P. Graindor, Mines anciennes en Grèce, MB 1, 1903, 

468-470. 



The Kythnos Survey Project: A preliminary report 377 

CONCLUSIONS 
Despite the fact that no digging has taken place yet, the evidence so far collected during our survey and 

the few but valuable written sources concerning the island enable us to form a good idea of the material 
civilization of the people of Kythnos during antiquity. The site of Vryokastro is one of the four major settlements 
of the Early Iron Age detected as yet on the island. The remaining three are the Kastro in the NE coast (cf. fig. 
1 and fig. 66)112, Kastellas at the W coast (fig. 64 and fig. 3, p. 58)113, and Ay. Ioannis at the homonymous bay 
in the SE side of the island114. Kythnos developed due to its strategic position and excellent harbour, into the 
only polis of the island. Judging by the finds the ties between Kythnos and Athens were strong during the 
Archaic and Classical periods, while the connections with the East Greek World appear to have become stronger 
during the Hellenistic era. Thus, the archaeological record seems to corroborate the written sources. The 
dispersion of the finds, and the quantities observed in each area of the ancient capital, indicate that the central 
lower part of the town was more densely occupied. The upper terraces were loosely inhabited, and one suspects 
that there were substantial areas free of constructions115. The greatest concentration of sherds of the Early Iron 
Age was discovered on the island Vryokastraki, a fact which suggests that the original nucleus of the settlement 
was located there. However, the few finds dating before 700 B.C. recovered from the acropolis and the Middle 
Terrace suggest that the sanctuaries in this area were perhaps founded roughly at the same time. In addition to 
this, the first use of the South Necropolis also dates in the Geometric period. It is in fact between these three 
focal points, i.e. the small island, the sanctuaries on the summit of the hill and the cemetery that the settlement 
gradually expanded during the Archaic period. Despite the lack of secure evidence, I will venture to suggest that 
the basic line of the fortification wall was already in place before the Persian wars116. Otherwise, it is difficult 
to understand how the Geometric and Archaic tombs of the South Cemetery, as implied by the surface material, 
follow closely the line of the fortification wall117. The portions of the fortification wall with the isodomic or 
trapezoidal masonry styles may consequently be regarded as additions of the Late Classical and Hellenistic 
periods118. 

It is not clear yet exactly when the city was abandoned. Material of the Late Roman period is quite 
common on the site. A secure terminus post quern for the abandonment of the site is provided by a bronze coin 
of Maximian dated in the end of the 3rd c. A.D. which was found to the SW of the central fountainhouse119. The 
latest material from our survey dates in the Old Christian and Early Byzantine era (mostly sherds of Red 
African and Late Roman C wares, as well as combed and ridged storage amphoras, though only exceptionally 
glazed ware). The new capital was established in the northern abrupt coast of the island, at the site called today 
Kastro, Kastro tis Orias or Paliokastro (fig. 66), though, judging from the scattered surface finds, the place was 
occupied at least from the Protogeometric period onwards120. Some time during the Middle Ages the name of 

112. Ross, Reisen I, 111-113; G. Gerola, Fermenia (Kythnos - Thermja), ASAtene 6-7, 1923-24,46, 77-82. See also Ch. Hansen's 
drawings in I. Haugsted, Η Κύθνος (supra η. 74), fig. at p. 42 and A. Papanikolaou-Kristensen, Χριστιανός Χάνσεν, Athens 
1993, 101, fig. 150. During my visits at the site the past years I have noted sherds of the Protogeometric, Geometric and later 
periods. 

113. Ross, Reisenl, 121. Κυβνιακά, 51. During my visit there the 15th of August 1994 I observed sherds of the Geometric, Archaic 
and Classical periods (including three fragments of pithoi decorated with the naught-and-cross pattern). These finds were handed 
over to the representative of the Archaeological Service, Mrs. O. Hadjianastasiou. Concerning Kastellas see O. Hadjianastasiou, 
Σημειώσεις από την Κύθνο, in the present volume. 

114. O. Hadjianastasiou - S. MacGillivray, An Early Bronze Age copper smelting site on the Aegean island of Kythnos 2: The 
archaeological evidence, Aspects of ancient mining and metallurgy: Acta of a British School at Athens centenary conference at 
Bangor, 1986, J. Ellis-Jones (ed.), Bangor 1986, 32. 

115. Compare with a similar case at ancient Kallipolis [S.C. Bakhuizen, in E.B. French, AR, 1993-94, 34]. 
116. This might serve as a satisfactory explanation of the fact that the Kythnians dared to take the part of the Athenians during the 

Persian wars. 
117. Countless sherds of the Archaic period cover a zone c. 50-100 metres wide along the southern fortification wall, starting from 

the West extremity of the wall and moving up until Tower H'. The remaining part of the cemetery, judging by the surface finds, 
must consist mainly of tombs of the Classical period onwards. 

118. The fact that the city was seized by pirates towards the end of the 4th c. B.C. could be taken as an indication that the 
fortifications were in a bad state of preservation at that time. The liberation of the island from the pirates by a joint expedition 
of Athenians and Kythnians around 315 B.C. may provide a terminus post quern for the extensive repairs of the walls (see IG 
II2, 682 and 549). 

119. Supra n. 110. 
120. Supra n. 112 
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the island was changed to Thermia (Θερμιά) due to the hot springs which are located at the bay of Loutra121. It 
seems that the healing qualities of these springs were acknowledged at least from the 4th c. B.C. onwards since 
on a relief of that date which was found somewhere on the island (perhaps at Loutra) there is a representation of 
Asclepios and his sons being received by a local healing god (fig. 10, p. 61)122. 

The results of the intensive survey of the ancient city of Kythnos have surpassed our initial expectations. 
Yet, several problems are now posed and many of these cannot receive a definitive answer unless excavations 
complement our work. The initial goal, however, which was to learn as much as possible about the material 
civilization of the Kythnians 'at home' without disturbing the earth that covers the ruins of their capital has been 
achieved and will be accomplished when the results are fully published. 

A. MAZARAKIS AINIAN 
Corfu 

121. Κνθνιακά, 14-19; X. Landerer, Περί των εν Κύθνω θερμών υδάτων, Athens 1835, 22; J. Foustanou, Τα εν Κνθνω θερμά 
ιαματικά ύδατα, Hermoupolis 1912. 

122. N.M. no. 1387; J.N. Svoronos, Το εν Αθήναις Έθνικόν Μουσείον, Athens 1903, 331-332 (with earlier bibliography); S. 
Karouzou, Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μουσείον. Συλλογή Γλυπτών, Athens 1967, 137; J.H. Croon, Hot springs and healing 
gods, Mnemosyne Series IV, 20, 1967,230. Tombs which contained several vases, including a small perfume bottle of glass were 
discovered next to the hot springs: see X. Landerer, Περί θερμών υδάτων (supra η. 122), 22; Ross, Reisen I, 109; Bent, 
Cyclades, 430. 
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Ε. Τουλούπα: Βλέποντας όλα αυτά τα σημαντικά 
ευρήματα που μας παρουσίασε ο κ. Μαζαράκης θα 
ήθελα να ρωτήσω την κ. Χατζηαναστασίου, ως επρόσωπο 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων στην Κύθνο, πού 
φυλάσσονται τα ευρήματα και αν υπάρχει Μουσείο στο 
νησί. 

Ο. Χατζηαναστασίου: Προσωρινά φυλάσσονται στο 
Αστυνομικό Τμήμα της Χώρας. 

Α. Μαζαράκης: Θα ήθελα να σημειώσω ότι ήδη από 
το 1990, όταν άρχισαν οι συστηματικές επιφανειακές 
έρευνες του κλιμακίου μας στην αρχαία πόλη της 
Κύθνου, μεριμνήσαμε ώστε να εξευρεθεί ένα οίκημα στη 
Χώρα κατάλληλο για την φύλαξη των ευρημάτων. Το 
κτήριο αυτό επισκευάστηκε το 1991 με χρήματα της 
Κοινότητας Κύθνου, του Συνδέσμου Κυθνίων και της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας και στη συνέχεια, αφού 
κρίθηκε κατάλληλο από αυτοψία που διενήργησε 
εκπρόσωπος της ΚΑ' Εφορείας Αρχαιοτήτων 
παραχωρήθηκε από την Κοινότητα στο Υπουργείο 
Πολιτισμού. Εδώ και τρία χρόνια βρισκόμαστε ακόμα 
στις διαδικασίες παραχώρησης και παραλαβής του 
κτιρίου από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 

Ο. Χατζηαναστασίου: Θα ήθελα να επισημάνω ότι 
υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα, ότι δηλαδή δεν έχει 
ακόμα διοριστεί φύλακας αρχαιοτήτων στην Κύθνο. 

Επειδή ο ομιλητής αναφέρθηκε στο Κάστρο 
της Ωριάς και παρατήρησε ότι η θέση ήταν ήδη 
κατοικημένη από τους Γεωμετρικούς χρόνους θα ήθελα 
να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με τις δικές μας 

παρατηρήσεις στον ίδιο χώρο η κατοίκηση ανάγεται σε 
ακόμα παλαιότερα χρόνια και συγκεκριμένα στη 
μυκηναϊκή περίοδο. Βεβαίως, δεν έχει ακόμα γίνει 
συστηματική έρευνα στη θέση και το θέμα χρειάζεται 
μελέτη. 

Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά: Η επιγραφή των πρώιμων 
αρχαϊκών χρόνων που μας δείξατε που βρίσκεται 
σήμερα; Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένα 
συμπληρωματικά στοιχεία για την επιγραφή; 

Α. Μαζαράκης: Η ενεπίγραφη στήλη φυλάσσεται και 
αυτή στο κτίριο της αστυνομίας. Μάλιστα, θα ήταν ίσως 
σκόπιμο να αναφέρω εδώ ότι η ενέργεια μας να 
μεταφέρουμε τη στήλη σε ασφαλές μέρος απέβη σωτήρια 
για το εύρημα αφού λίγες μέρες μετά την αποκόλληση 
της στήλης, η ξερολιθιά στην οποία ήταν ενσωματωμένη 
γκρεμίστηκε από διερχόμενο φορτηγό! Η επιγραφή, με 
βάση τη μορφή των γραμμάτων χρονολογείται στον 7ο 
π.Χ. και είναι γραμμένη σε δωρική διάλεκτο. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό γιατί οι μεταγενέστερες επιγραφές από 
το νησί χρησιμοποιούν την Ιωνική διάλεκτο. Θα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο χαράκτης ή η νεκρή 
ήταν Δωρικής ή πιθανότερα Δρυοπικής καταγωγής. 

Π. θέμελης: Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι και το 
ψήφισμα των Μεσσηνίων που βρέθηκε στην Κύθνο και 
στο οποίο θα αναφερθώ στην ομιλία μου στη συνέχεια, 
είναι γραμμένο και αυτό σε δωρική διάλεκτο. 





ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΝΟΥ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ* 

ABSTRACT: The aim of this paper is the formulation of issues concerning the urbanism and the evolution of the walled settlement of 
the ancient city of Kythnos. Final conclusions are premature without any kind of excavation or surface cleaning. These preliminary 
remarks are based on two stages of analysis: 1. The general elements related to the apparent plan of the settlement (choice of site, 
landscape, relief, urban elements, urban plan, land-uses, urban substructure). 2. The specific elements offered by the principal urban 
construction: the fortification walls of the city (the city walls in the defence system of the Cythnos island, the trace of the wall and its 
urban effect, the walls' construction: material, technique, styles of Cythnian masonry, date). The paper is also concerned with broader 
issues such as the relations between fortification walls, urban plan, local history, calculation of population and the general history of 
defensive architecture. 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 
Τα τείχη της αρχαίας πόλεως Κύθνου είναι το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο που αποτυπώνεται στη 

μνήμη του επισκέπτη καθώς πλησιάζει το Βρυόκαστρο από τη βόρεια πλευρά της πόλης, από τον όρμο της 
Απόκρουσης1 (εικ. 24). Η αριστοτέλεια ρήση των Πολιτικών2 εδώ επιβεβαιώνεται: 

... ει δή τοϋτον έχει τον τρόπον, ονχ 
οτι τείχη μόνον περιβλητέον, αλλά και τούτων 
επιμελητέον όπως και προς κόσμον εχη ττ\ πόλει 
πρεπόντως και προς τάς πολεμικός χρείας, τάς τε 
αλλάς και τάς νϋν επεξενρημένας... 

Προσπαθώντας ο επισκέπτης να ανακαλύψει πέρασμα για να εισέλθει στην πόλη παρακολουθεί την 
εξωτερική περίμετρο των τειχών. Παρατηρεί ότι καθώς η χάραξη του τείχους εναρμονίζεται με τις ισοϋψείς ή 
αντιβαίνει στο φυσικό ανάγλυφο, η τοιχοδομία αλλάζει μορφή. Έξω από τα τείχη, ξερολιθιές σε μεγάλες 
αποστάσεις μεταξύ τους χωρίζουν τους αγροτικούς κλήρους. Γενική εγκατάλειψη (εικ. 11). Σε κάποιο σημείο 
βρίσκει πρόσβαση και εισχωρεί στο εσωτερικό της πόλης. Η εικόνα μεταβάλλεται: Ερείπια αναλημμάτων 
διαταράσσουν τις ατέλειωτες καμπύλες των χωραφότοιχων, άλλοτε ενσωματώνονται σε αυτούς, άλλοτε 

* Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Μαζαράκη Αινιάνα για την πρόσκληση να διατυπώσω τις σκέψεις και τις απόψεις μου επί 
ενός αρχιτεκτονικού - πολεοδομικού υλικού που πρώτος αυτός, με τη βοήθεια του τοπογράφου Θεόδωρου 
Χατζηθεοδώρου συστηματικώς αποτύπωσε και σε σύντομο χρονικό διάστημα παρουσίασε (βλ. infra, σημ. 7). Ευχαριστώ 
τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη για τις υποδείξεις και παρατηρήσεις του κατά τις επισκέψεις μας στο χώρο. Τους 
συναδέλφους της ΚΑ' ΕΠΚΑ Χαράλαμπο Σιγάλα, Σταυρούλα Σαμαρτζίδου, Όλγα Χατζηαναστασίου. Τους 
φιλότιμους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Southeastern College που μοιράστηκαν μαζί μου τον κόπο της 
αποτύπωσης των αρχιτεκτονημάτων. Έσχατους αλλά όχι ελάχιστους στη βοήθεια τους προς εμέ, ευχαριστώ τους 
συνοδοιπόρους μου Φίλιππο Μαζαράκη Αινιάνα και Χριστίνα Μητσοπούλου. 
Συντομογραφίες: 
Κύθνος ϊ- Α. Μαζαράκης Αινιάν, Επιφανειακές έρευνες στη νήσο Κύθνο. Το τείχος της αρχαίας Κύθνου, ΑΕ 1993, 
217-253. 
Κύθνος 11= idem, Κύθνος 1991-1995, ΠΑΕ 1995 (υπό έκδοση). 
Νίγδελης = Π.Μ. Νίγδελης, Πολίτευμα και κοινωνία των πόλεων των Κυκλάδων κατά την ελληνιστική και 
αυτοκρατορική εποχή, Θεσσαλονίκη 1990. 

1. "Όρμος Απόκρισις" κατά τον χάρτη ΓΥΣ 1974 κλ. 1: 50.000. Ο χάρτης αποτελεί ακόμα μέχρι σήμερα την πληρέστερη 
χαρτογραφική αποτύπωση της νήσου σε αυτήν την κλίμακα. 

2. Αριστοτέλης, Πολιτικά, Η 1331 α. (Όλες οι αναφορές στις γραμματειακές πηγές όταν δεν αναφέρεται ο εκδότης 
γίνονται από τις εκδόσεις Loeb). 
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εξαφανίζονται για να φανούν πάρα πέρα (εικ. 41). Αντιλαμβάνεται κανείς ότι κάτω από τις καλλιέργειες, 
καθώς αλλάζει η βλάστηση κρύβονται εκτεταμένες ρυμοτομικές και πολεοδομικές διαμορφώσεις. Δε βλέπει 
αρχεία, ούτε γυμνάσιο, ούτε θέατρο, ούτε αγορά, βλέπει όμως τα ερείπια της κρήνης, όπου κάποτε κατέβαινε 
νερό3 (εικ. 53). Βλέπει την πόλη. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
Τα τείχη της νήσου Κύθνου είλκυσαν την προσοχή περιηγητών4, απετέλεσαν και αποτελούν5 

αντικείμενο έρευνας, ποτέ όμως δεν υπήρξαν αντικείμενο αρχαιολογικής ανασκαφής6. Η ανάδυση της 
πολεοδομίας του οικιστικού συνόλου επί του ανάγλυφου του Βρυοκάστρου είναι ένα άλλο θέμα: Προϋποθέτει 
εκτεταμένη αποκάλυψη αρχιτεκτονημάτων πολύ περισσοτέρων από αυτά που προσφέρουν οι ανασκαφικές 
τομές. 

Ελλείψει στοιχείων από ανασκαφή ή καθαρισμούς επιφανειών, τα όρια του περιεχομένου αυτής της 
ανακοίνωσης είναι προδιαγεγραμμένα. Σκοπός της είναι η περιγραφή τοπογραφικών προβλημάτων και η 
διατύπωση πολεοδομικών ζητουμένων. Με επιφυλάξεις και κατά περίπτωση δίδονται μερικές απαντήσεις 
καθώς πάντοτε επικρέμονται οι εκπλήξεις που επιφυλάσσει μια μελλοντική ανασκαφή. 

Τα περισσότερα φιλολογικά και αρχαιολογικά δεδομένα, ιδίως αυτά που προέρχονται από τις 
πρόσφατες επιφανειακές έρευνες στην Κύθνο, έχουν παρουσιασθεί σε προγενέστερες δημοσιεύσεις7. Για τις 
ανάγκες της ανακοίνωσης δανειζόμαστε τα πλέον πρόσφορα εξ αυτών, όπως έχουν παρουσιασθεί στην πρώτη 
και κύρια δημοσίευση8. 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ 
Περίγραμμα της ιστορίας της νήσου9 μέχρι και τη ρωμαϊκή κυριαρχία βάσει των γραμματειακών10, 

επιγραφικών11 και νομισματικών12 πηγών μετά δυσκολίας μπορεί να ιχνογραφηθεί. Ακόμη πιο δύσκολη η 
άντληση στοιχείων από τις εν λόγω πηγές για την ιχνηλάτηση της ιστορίας της οικιστικής, της πολεοδομίας και 
της αρχιτεκτονικής του τόπου. Ψήγματα πληροφοριών για το κάθε θέμα υφίστανται, η σημασία τους όμως 
αποδυναμώνεται καθώς είναι σπαρμένα σε ένα χρονικό εύρος χιλίων πεντακοσίων περίπου ετών13. 

3. Τα κατά Παυσανία 1. 4. 1 κτήρια - κριτήρια αναγνώρισης μιας πόλεως, όταν αναφέρεται στην πόλη Πανοπέα της 
Φωκίδος, από τα πλέον προσφιλή χωρία μνημονευόμενα στα εισαγωγικά έργα αρχαίας ελληνικής πολεοδομίας. 

4. Περί περιηγητών στην Κύθνο: I. Haugsted, Τα ελληνικά τετράδια σχεδίων του Χριστιανού Χάνσεν, Αρχαιολογία 17, 
1985, 56-63, ειδικώς 61-62· idem, Η Κύθνος στα 1700, 1836, 1845, Αθήναι 1987· Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν, 
Χριστιανός Χάνσεν. Επιστολές και σχέδια από την Ελλάδα, Αθήνα 1993, 96-101· επίσης βλ. στον παρόντα τόμο τις 
ανακοινώσεις των P. Brun, Pauvreté et impuissance de Kythnos: Essai pour un jugement équilibré και A. Φίλιππα-Touchais, Οι 
αρχαιότητες της Κύθνου μέσα από τις μαρτυρίες των περιηγητών (15ος-19ος αι.). 

5. Έρευνες Α. Μαζαράκη Αινιάνα, 1990 και εντεύθεν. Για τη δημοσίευση του intra σημ. 7. 
6. Πρώτες ανασκαφές εγγύς των τειχών της Κύθνου, οι δύο σωστικές ανασκαφές της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων κατά το 1992 με υπεύθυνη αρχαιολόγο τη Σταυρούλα Σαμαρτζίδου (ανασκαφή τμήματος του 
νοτίου νεκροταφείου της Κύθνου - όρμος Επισκοπής). 

7. Κύθνος II και Α. Mazarakis Ainian, Ricognizioni archeologiche nell' isola di Kithnos, Le Cicladi ed il mondo egeo, Roma 19 - 21 
novembre 1992, Roma 1996, 245-273. 

8. Κύθνος I. 
9. Σύνοψη της ιστορίας της αρχαίας Κύθνου, όπως και πρώτος απολογισμός αρχαιολογικών δεδομένων στο Κύθνος Ι, 219

222, όπου η σχετική βιβλιογραφία στις σημειώσεις. 
10. Πρώτη συλλογή γραμματειακών πηγών, Κνθνιακάκαι Ιστορία Κύθνου, στα οποία παγίως γίνονται οι βιβλιογραφικές 

αναφορές των μεταγενεστέρων. 
11. Πρώτη συλλογή επιγραφών Κύθνου από F. Hiller von Gaertringen IG XII 5, 520-525 και IG XII 5, Suppl. 23. Σχετικές με 

Κύθνο αυτές στα IG II2 (682, 549, 3218), IG XII 7, 506. Σχολιασμός και αναφορές σε ορισμένες από αυτές, Νίγδελης, 
211, σημ. 55 [IG XII 7, 506 (= Syll 3 390), στ. 61]· 219, σημ. 91 (IG Π2 3218 VII)· 247, σημ. 232 (IG II2 549, στ. 13-14)· 
262, σημ. 290 (IG XI 4, 1196)· 283, σημ. 374 (IG XII 5, 521 στ. 2). Για τις προσφάτως ανευρεθείσες επιγραφές, βλ. Α. 
Μαζαράκης Αινιάν, Επιγραφές από την Κύθνο, Hows 10, 1994 (υπό εκτύπωση). 

12. Για τη νομισματοκοπία της Κύθνου: Κ.Α. Sheedy - Ch. Papageorgiadou, The coinage of Kythnos, στον παρόντα τόμο, όπου 
η σχετική βιβλιογραφία. 

13. Άνω πέρας αυτού του διαστήματος είναι ο χρόνος εγκατάστασης των Δρυόπων στη νήσο, η οποία γίνεται μετά τον 
διωγμό τους από τον Ηρακλή και τους Μαλιείς από την μετέπειτα Δωρίδα (για τη φιλολογική τεκμηρίωση infra σημ. 
15), γεγονός θεωρούμενο μεταξύ μύθου και ιστορίας. Σχολιασμός: M. Sakellariou, Peuples préhelléniques d'origine indo
européenne, Athènes 1977, 274. Κάτω πέρας η ένταξη της Κύθνου στην επαρχία Ελλάδος ήτοι Αχαΐας υπό άνθύπατον, 
Ιεροκλής, Συνέκδημος, 643-648 (Aug. Burckhadt, 1893), η οποία γίνεται με τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις του 
Διοκλητιανού (294 μ.Χ.). Σχολιασμός: Νίγδελης, 223, σημ. 109. 
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α. Για την οικιστική. 
Η ταυτότης των κατοίκων: 
Η νήσος βρίσκεται στο θαλάσσιο δρόμο από την Αττική και Εύβοια προς Μέση Ανατολή και Κύπρο όσο 

και στο δρόμο προς τη Μικρά Ασία. Τα κυθνιακά μυθολογούμενα δε φανερώνουν σημάδια αυτοχθονίας πέραν 
της αναφοράς του ονόματος του κτίσαντος αυτήν Κύθνου14. Στο δρόμο προς την Κύπρο15, Δρύοπες θα 
εγκατασταθούν στον τόπο. Ακολουθεί ο επίσης μυθολογούμενος αποικισμός των Αθηναίων με οικιστές τον 
Κέστορα και τον Κεφαλλήνο16. 

Ο πληθυσμός: 
Βάσει επιγραφικών πηγών υπολογισμοί θα δώσουν για δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους τον 

πληθυσμό της νήσου: 9600 κάτοικοι κατά την πρώτη Αθηναϊκή συμμαχία17, 2560 - 2720 κάτοικοι (εκ των 
οποίων πολίτες 640 - 680) κατά τη σιτοδεία στα τέλη του 4ου αι. π.Χ.18. 

Μία συνολικότερη θεώρηση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τους δύο τελευταίους αιώνες μέχρι των 
ημερών μας19 καθιστά τον δεύτερο αριθμό πλέον αξιόπιστο. 

Ο αριθμός των οικισμών: 
Εν πάση περιπτώσει κανένα στοιχείο για την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε δεν κάνει μνεία για 

άλλο οικισμό πλην αυτού που σήμερα ερειπώνεται, της πόλης των Κυθνίων20. 

β. Για την πολεοδομία. 
Αναφέρουμε σχετικώς τρία χρονολογικώς ασύνδετα μεταξύ των στοιχεία - αμφιλεγόμενης σημασίας: 
Η νήσος οικίζεται συμφώνως με τους νόμους των Αθηναίων21. Ανιχνεύεται ο κτηνοτροφικός 

χαρακτήρας των Κυθνιακών οικήσεων22. Τρίτον και εντελώς παράταιρο: Στην πόλη πιθανολογείται ύπαρξη 
ιουδαϊκής συνοικίας ή παροικίας23. 

γ. Για την αρχιτεκτονική. 
Σκέψεις για τα αρχιτεκτονήματα της νήσου γεννώνται από τα εξής: 
Κάποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική υλοποίηση πρέπει να εκφράζει η εγκατάσταση στη νήσο 

μακεδόνικης φρουράς από τον Φίλιππο τον Ε' το 201 π.Χ.24. Η πολύ κανονική κατασκευή φρουριακού 

14. Ο κτίστης Κύθνος δεν εντάσσεται σε καμμία από τις γνωστές γενεαλογίες επήλυδων ή αυτοχθόνων. Δεύτερον: 
Επιχειρηματολογία περί προελληνικότητος των Κυθνίων βάσει του προσφύματος -θν- δεν έχει μέχρι σήμερα 
διατυπωθεί, καθώς δεν έχει τεκμηριωθεί η προέλευση του προσφύματος από τον αναγραμματισμό του -νθ-, πρόσφυμα 
στο οποίο παγίως αποδίδεται προελληνική προέλευση. Γενικώς περί του θέματος L. Deroy, La valeur du suffixe 
préhellénique -nth- d' après quelques noms grecs en -νθος-, Gioita 35, 1956, 171-195. H Κύθνος απουσιάζει από τον σχετικό 
χάρτη των δημοσιεύσεων των J.B. Haley, The coming of the Greeks. 1. The geographical distribution of pre-Greek place names, 
AJA 32, 1928, 141-142 και C.W. Biegen, The coming of the Greeks. 2. The geographical distribution of prehistoric remains in 
Greece, AJA 32, 1928, 146-154, ενώ στο σχολιασμό του ο Α. Fick, Vorgriechische Ortsnamen als Quelle tur die Vorgeschichte 
Griechenlands, Göttingen 1905, 57, παραπέμποντας στον Ησύχιο γράφει: "Hesych bietet unter κυθνόν και πολνκυθνα 
πυλύσπερμα· κυθνόν γαρ το σπέρμα". Davon kann die Insel Κύθνος benannt sein, das Wort war vielleicht dryopisch wie die 
Insel, die daher Αρυοπίς hießt ". 

15. Η πορεία αυτή συνάγεται από: 1) την εκδίωξη των Δρυόπων από τον Ηρακλή και τους Μαλιείς από τη μετέπειτα Δωρίδα 
(Ηρόδοτος 8. 43,2) την ένταξη των Κυθνίων στην ευρύτερη φυλοομάδα των Δρυόπων (μαζί με τους Στυρείς), Ηρόδοτος 
8. 46, 3, την ονομασία της Κύθνου ως Δρυοπίδος. Στέφανος Βυζάντιος λ. (Aug. Meineke, 1849,4) την καταγωγή κάποιων 
εκ των εθνών των Κυπρίων από την Κύθνο, Ηρόδ. 7. 90. Περί μεταναστεύσεων Δρυόπων: D. Fourgous, Les Dryopes: 
peuples sauvage ou divin?, Metis 4, 1989,5-52. 

16. Διονυσίου Αλεξανδρέως, Σχόλια 525 GGMII, 451, στ. 6 (C. Müller, 1861). 
17. Ε. Ruschenbusch, Tribut und BUrgerzahl in ersten athenischen Seebund, ZPE53, 1983,5-128. 
18. Idem, IG XII5, 609. Eine BUrgerliste von Mis und Koresia auf Keos, ZPE48, 1982, 185-187. 
19. Υπολογισμοί από Ε. Ruschenbusch, ibidem, 186, σημ. 32. Βασίζεται κυρίως σε στοιχεία του Α. Philippson, Beiträge zur 

Kenntnis der griechischen Inselwelt, Glotta 1901,51-56 και Die griechischen Landschaften. Eine Landeskunde 4: Das aegaeische 
Meer und seine Inseln, Frankfurt 1959, 71-74. 

20. Για τη μετατόπιση του οικιστικού κέντρου του νησιού από το Ρηγόκαστρο στο Κάστρο του Κατακέφαλου ή Κάστρο 
της Ωριάς ή Παλαιόκαστρο ή "Κάστρο" της Βόρειας Κύθνου και από το τελευταίο στη Μεσσαριά, cf. αχ. G. Gerola, 
Fermenia. (Kythnos - Thermja), ASAtene 6-7, 1923-24,45-82. 

21. Δίων Χρυσόστομος, Χαρίδημος 26, 12. 
22. Αλεξις, Πανννχίς ή Ερυθροί, 12 (Aug. Meineke, 1855)· Αθηναίου Ναυκρατίτου, Δειπνοσοφιστών IB. 516e· Στέφανος 

Βυζάντιος λ. (Aug. Meineke, 1849). 
23. Β. Meritt, Epigraphic notes on Francis Vernan, Hesperia 8, 1949, Suppl., 217, αρ. 9. Σχολιασμός Νίγδελης, 273, σημ. 333. 
24. Livy, 31. 15. 8. Αναφορά - σχολιασμός Νίγδελης, 215, σημ. 74. 
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χαρακτήρα στη δίδυμη σχεδόν κορυφή του Βρυόκαστρου διαστάσεων 70.00 m. x 35.00 m. είναι υποψήφια για 
ταύτιση ως τόπος εγκατάστασης των Μακεδόνων25. 

Εν σχέσει με το ανωτέρω πρέπει να υπομνησθεί ότι δύο χρόνια μετά το 199 π.Χ. τα τείχη της Κύθνου 
ενταγμένα μέσα στο αμυντικό σύστημα της νήσου πρέπει να ανταποκρίθηκαν στην αποστολή τους. Οι Κύθνιοι 
κατορθώνουν να αποκρούσουν τις συνασπισμένες δυνάμεις των Ρωμαίων και του Αττάλου του Α' ενώ η 
γειτονική Ανδρος υποκύπτει26. 

Πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι οι λατρείες οι διαπιστωμένες από τα νομίσματα, τις επιγραφές και ένα 
εύρημα γλυπτικής, θα έχουν και αρχιτεκτονικές υλοποιήσεις. Ναοί του Απόλλωνος και της Αθηνάς πιθανόν να 
υφίστανται στην πόλη27, όπως και ιερό των Σαμοθρακίων θεών28. Πιθανόν να υφίσταται συναγωγή29, ενώ 
βεβαία πρέπει να θεωρείται η ύπαρξη ιερού Ασκληπιού ή τοπικού ήρωος - ιατρού έξω από την πόλη, στα 
Αουτρά30. Η εκ φιλολογικών πηγών ύπαρξη του τοπικού ήρωα Κύθνου31 και του επιχωρίου δαίμονα 
Μενεδήμου32 είναι άγνωστο αν φθάνει σε υλοποίηση κατασκευών33. 

Αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος η πληροφορία από επιγραφή που βρέθηκε στη Μεσσαριά περί 
οικοδόμησης και επισκευής των σκιάδων34. 

Για το τέλος αφήνουμε τα περί ύπαρξης ιερού Αφροδίτης στην πόλη της Κύθνου. Ήδη από το 188235 

έχει διατυπωθεί επιχειρηματολογία - βάσει ευρημάτων νομισματικής (;), γλυπτικής (;), αλλά και βάσει 
φιλολογικών στοιχείων περί σχέσεων Κύπρου - Κύθνου36- υπέρ της ύπαρξης λατρείας Αφροδίτης στο νησί. Οι 
νεώτερες έρευνες συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης ιερού καθώς τα στοιχεία ξεφεύγουν από το πλαίσιο των 
κινητών ή αδέσποτων ευρημάτων και γίνονται περισσότερο αναγνωρίσιμα και ερμηνεύσιμα37. 

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Η ιχνηλάτηση της ιστορίας της Κύθνου μέσω παρατηρήσεων των μνημείων της υπήρξε αναπόφευκτη 

λόγω της πενίας των πηγών που αναφέραμε. Κατά λογική συνέπεια, αυτή άγγιξε και τα τείχη καθώς ήσαν το 
καλύτερα σωζόμενο μνημείο. Κατά τα αρχαιοφιλικά ειωθότα μιας άλλης εποχής έγιναν προσπάθειες 
περιοδολόγησης της ιστορίας της νήσου βάσει παρατηρήσεων επί της αρχιτεκτονικής τυπολογίας των τειχών. 
Πρόκειται για προσέγγιση που κατ' ανάγκην, με επιφυλάξεις και ελλείψει ανασκαφής, εφαρμόζεται και στις 
μέρες μας38. Οι αντιστοιχίες αυτές ήσαν οι εξής: 

25. Το ότι σώζεται έστω και σε εντελώς ερειπιώδη κατάσταση βαρύνει αρνητικώς για τον χαρακτηρισμό της ως φρουρίου. 
Τα φρούρια προκαλούν αισθήματα απέχθειας στον τοπικό πληθυσμό ειδικώς μάλιστα όταν χρησιμεύουν για την 
εγκατάσταση ξένων δυνάμεων. Εξ ου και το γεγονός ότι ελάχιστα παραδείγματα σώζονται στον ελλαδικό χώρο. 
Παρατηρήσεις του A.W. Lawrence, Greek aims in fortification, Oxford 1979, 137-140, ειδικώς 138. 

26. Livy, 31. 45. 9. Αναφορά - σχολιασμός Νίγδελης, 216, σημ. 78. 
27. Τεκμηρίωση βάσει νομισμάτων, Κ.Α. Sheedy - Ch. Papageorgiadou, The coinage of Kythnos (supra σημ. 12). 
28. Τεκμηρίωση βάσει της επιγραφής IG XII 5, 1057: "[Σαμ]οθρακίων θεών" που δημοσιεύθηκε από τον L. Ross το 1844, βλ. 

επίσης Α. Μαζαράκης Αινιάν, Επιγραφές (supra σημ. 11). 
29. Βλ. supra σημ. 23. 
30. Πιστοποίηση της λατρείας αυτής βάσει παραστάσεως επί αναθηματικού ανάγλυφου πιθανώς προερχόμενου από Κύθνο. 

Βλ. Ι.Ν. Σβορώνος, Το εν Αθήναις Εθνικό ν Μουσείο ν, Αθήναι 1903, 331, αρ. 1387, πίν. 39,4 (σχετική βιβλιογραφία, 331, 
σημ. 1). Επίσης αναφορά από J.H. Croon, Hot springs and healing gods, Mnemosyne 20, 1967, 232, σημ. 3. Από Ι.Ν. 
Σβορώνο, ibidem, διατυπούται η υπόθεση ότι πιθανόν ο ήρως - ιατρός να ήταν ο υιός του Απόλλωνος και της Κυρήνης, 
Αρισταίος. 

31. Στέφανος Βυζάντιος λ. (Aug. Meineke, 1849). 
32. Κλήμεντος Αλεξανδρέως, Προτρεπτικός προς Έλληνας, II 35 Ρ, 10 (G.W. Butterworth, 1919). 
33. Με το θέμα ασχολείται εκτεταμένως ο Βάλληνδας στα Κνθνιακά, 69-70, όπου διατυπώνει υπόθεση για ύπαρξη ηρώου 

του επιχωρίου ήρωος Ευδήμου (αντί Μενεδήμου) στη θέση Πετσιά όπου και ο ναΐσκος του Αγ. Γεωργίου. Όντως μέχρι 
και σήμερα διατηρούνται τόσο πέριξ του ναού, όσο και ενσωματωμένα στους τοίχους του, αρκετά μαρμάρινα 
αρχιτεκτονικά μέλη. 

34. Βλ. Κνθνιακά, 56· Ιστορία Κύθνου, 1. 
35. Κυθνιακά, 56-57. Αναγνωρίζει σε κυθνιακά νομίσματα κεφαλή Αφροδίτης, αναφέρει ότι ανευρέθηκε "ωραία κεφαλή 

"Αφροδίτης πολλήν την ομοιότητα έχούσης τή της Μήλου", πραγματεύεται δε επί μακρόν το θέμα των σχέσεων Κύθνου
Κύπρου αλλά και Κύθνου-Φοινίκης. 

36. Νεώτερες αναφορές περί σχέσεων Κύθνου-Κύπρου και λατρείας Αφροδίτης βλ. V. Pirenne-Delforge, L' Aphrodite grecque,
KemosA, 1994, Suppl., 319. 

37. Βλ. σχετικές δημοσιεύσεις Π. Θέμελη και Α. Μαζαράκη Αινιάνα στον παρόντα τόμο. 
38. Το πρόβλημα αναλύεται από τον Υ. Garlan, Recherches de pohorcétique grecque, Paris 1974, 15-17, όπου επισημαίνονται 

και κρίνονται πέντε κριτήρια - τρόποι χρονολόγησης τειχών. (Η μαρτυρία από τις πηγές, η τυπολογική ανάλυση των 
όψεων, τα λειτουργικά κριτήρια, η συμβολή της στρωματογραφίας και τέλος τα "εξωτερικά" κριτήρια ήτοι συνδυασμός 
ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών, πλαστικών ή επιγραφικών στοιχείων συνηρτημένων με τα τείχη). 
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Η περίοδος της προϊστορίας της νήσου έχει αρχιτεκτονική αντιστοιχία σε τείχη "έχοντα μήκος μεν 20 
μέτρων ϋψος δέ ενός, εξ ογκολίθων μεγίστων αμελώς λελατομημένων κατά τον επί των ηρωικών χρόνων 
ρυθμόν της τειχοδομίας, τον κυκλώπειον"39. Τα τείχη αυτά αναφέρονται ότι βρίσκονται στην περιοχή της 
Μεσσαριάς και είναι αρχαιότερα από τα σωζόμενα στην Ερμιόνη τα οποία χρονολογούνται την εποχή της 
ακμής των Δρυόπων. 

Παρά τις ασθενείς τυπολογικές βάσεις για την εποχή που γίνονται οι θεωρήσεις αυτές, τα ερείπια των 
τειχών του Βρυοκάστρου θα αναχθούν στην τοιχοδομία των πρώτων ιστορικών χρόνανν40. 

Το ερειπιώδες σύνολο που απέμεινε εντάσσεται στη χορεία των Βρυοκάστρων41 των εσχάτων χρόνων 
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Κάστρα πειρατών δηλαδή και όχι κάστρα Εβραίων ή κάστρα Ρηγάδων όπως 
αφελώς ερμηνεύτηκαν σε μεταγενέστερες περιόδους42. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΘΝΟΥ 
Οι νύξεις περί Κυθνιακών τειχών και χρονολογήσεως αυτών που έγιναν πριν από εκατό χρόνια 

αποτελούν αφορμή για μια άλλη προσέγγιση στο πλαίσιο προβληματισμών και θεωριών της αρχαίας ελληνικής 
πολεοδομίας και οχυρωματικής. 

Απόκτηση πρώτης εικόνας της πολεοδομίας της αρχαίας πόλεως, ήτοι της εικόνας της εγκατάλειψης 
της από τους κατοίκους, προϋποθέτει - όπως αναφέρθηκε - ανασκαφή. 

Απόκτηση εικόνων της πολεοδομικής της εξέλιξης στον ίδιο χώρο προϋποθέτει κάτι ακόμα πιο 
δύσκολο: Περιορισμένη ή εκτεταμένη καταστροφή του υπερκειμένου πολεοδομικού ιστού για αποκάλυψη του 
υποκειμένου. 

Βάσει της αρχαιολογικής εργονομίας που μετά από τόσα χρόνια έχει διαμορφωθεί (οικονομικές 
προϋποθέσεις, διαδικασίες, φυλακτικές ανάγκες, άνθρωποι) το έργο φαίνεται βαρύ παρά το ότι ο χώρος 
παρουσιάζει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: 

Επί της αρχαίας πόλεως και εντός των τειχών δεν ορθώνονται σύγχρονες κατασκευές πέρα από τις 
γνώριμες ταπεινές κτηνοτροφικές και γεωργικές εγκαταστάσεις. Στην περιοχή του νοτίου νεκροταφείου όμως 
(όρμος της Επισκοπής), όπως και κοντά στην περιοχή του βορείου (όρμος της Απόκρουσης) οι σύγχρονες 
κατοικίες και τα κτήρια τουριστικού ενδιαφέροντος απειλητικώς πλησιάζουν το τείχος43. 

Περαιτέρω αρχαιολογική έρευνα συμπεριλαμβανομένης και της ανασκαφής θα συμβάλει ακόμα 
περισσότερο στην κατοχύρωση αυτού του χώρου ως αρχαιολογικού. 

Δοκιμάζουμε κατά συνέπεια τα όρια μιας προσέγγισης του κυθνιακού πολεοδομικού και 
αρχιτεκτονικού κειμένου γράφοντας την πρώτη σελίδα ενός μελλοντικού ημερολογίου ανασκαφής, 
περιγράφοντας ορατά αρχιτεκτονήματα. Αφήνουμε λευκές σελίδες για την περιγραφή κινητών ευρημάτων που 
ακόμα κείνται in situ καθώς εκτάσεις μέσα στην πόλη περιμένουν την περισυλλογή της κεραμικής που πιθανόν 
να οδηγεί σε εξακρίβωση των χρήσεων γης. 

Δεύτερον: Χωρίς ανασκαφή, χωρίς εκτεταμένους καθαρισμούς, η πολεοδομική εικόνα που 
σχηματίζουμε προέρχεται από επί μέρους αρχιτεκτονήματα με σχετική ασφάλεια χρονολογημένα ή 
χρονολογικώς ετερόκλητα: Εδώ έχουμε κονιάματα ρωμαϊκής περόδου, εκεί ο δρόμος που διασχίζει το χώρο 
πρέπει να υφίσταται από τα κλασικά χρόνια, τμήμα του νεκροταφείου δίνει ελληνιστικά ευρήματα. 

Υποβόσκει η υπόθεση ότι σε κάποια φάση, πολύ κοντά προς το χρόνο της ερήμωσης, όλα τούτα 
ενώθηκαν δίδοντας μια ενιαία εικόνα. Από αυτήν εκκινεί η περιγραφή, αφού έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη 
σύμβαση, μια υπόθεση εργασίας, τα όρια της οποίας ομολογουμένως και συνειδητώς είναι αδιευκρίνιστα. 

39. Ιστορία Κύθνου, 6-7. 
40. Ιστορία Κύθνου, 7. 
41. Για το έτυμον της λέξης βλ. Ν. Πολίτου, Βασιλιάδες και ρηγάδες και βασιλόπουλα, Μελέται περί του βίου και της 

γλώσσης του ελληνικού λαού, Αθήναι 1904, 720, σημ. 3· Φ. Κουκούλες, Βριόκαστρο - Βρυόκαστρο, Λεξικογραφικό 
Αρχείο 6, 1923, 318- I.A. Θωμόπουλου, Μελέτη τοπωνυμική της νήσου Κέω, Σύρος 1963, 74. 

42. Επισημάνσεις Ιστορία Κύθνου, 22. 
43. Το πλαίσιο προστασίας της αρχαίας πόλεως Κύθνου διέπεται από την Υπουργική Απόφαση Αρ. 6419/19- 5- 72 (ΦΕΚ 

5- 6- 1972 Αρ. 399 Β'). Στις μέρες μας (1994) ενεργοποιήθηκε και η διαδικασία καθορισμού λεπτομερέστερων όρων για 
την προστασία του αρχαιολογικού χώρου. (Καθορισμός ζωνών Προστασίας Α- Β αρχαιολογικού χώρου Βρυοκάστρου 
Κύθνου. Υπ. Απ. ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ ΑΙ/ Φ21/ 46904/ 2466/ 6- 10- 94 προς δημοσίευση στο ΦΕΚ). 
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Επιλογή της θέσης45. 
Με συγγνωστό το πρόβλημα του χρόνου της πρώτης εγκατάστασης46 στον τόπο, η επιλογή του 

Βρυοκάστρου ως θέσης ίδρυσης και ανάπτυξης της αρχαίας πόλεως Κύθνου αιτιολογείται πλήρως. Η θέση 
συνάδει τόσο με τη θουκυδίδεια ιστορική διαπίστωση47, όσο και με την αριστοτέλεια πολεοδομική επιταγή48 (εικ. 
1). Από όλα τα μέρη του νησιού δύο παρουσιάζουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα: Η περιοχή του Βρυοκάστρου και η 
περιοχή του Βασιλικού - όρμου Αη-Γιάννη. Η περιοχή του Βρυοκάστρου υπερέχει εμφανώς. Αποτελεί τη 
μοναδική υψηλή προβολή (υψ. 144.75 m) του ορεινού όγκου της Κύθνου προς δυσμάς που εφοδιάζει την πόλη 
με δύο βαθείς εις μήκος όρμους, τον όρμο της Απόκρουσης και τον όρμο της Επισκοπής. Επιπλέον, το έξαρμα 
της πόλης συνδέεται με τον ορεινό όγκο με έναν προσιτό αυχένα, που σήμερα διακόπτεται από τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Ιδιαιτέρως ο πρώτος όρμος, ο όρμος της Απόκρουσης, έχοντας στην είσοδο του την 
εντελώς αξιοπρόσεκτη γλώσσα γης, την Κολόνα, αποτελεί υπήνεμο αγκυροβόλιο ακόμα και όταν πνέουν 
ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Δεύτερο πλεονέκτημα του τόπου: Η νησίς του Δασκαλιού49 (Βρυοκαστράκι), που 
προφυλάσσει το μικρό ορμίσκο του Βρυοκάστρου το φυσικό λιμενίσκο της αρχαίας πόλεως, το ονομαζόμενο 
Μανδράκι. Τρίτο στοιχείο: Η θέση εξασφαλίζει δύο ζωτικούς χώρους γεωργικώς εκμεταλλεύσιμους: Την 
κοιλάδα της Επισκοπής και τις δύο κοιλάδες που καταλήγουν στον όρμο της Απόκρουσης. Επί πλέον, από την 
πόλη μέσω της νοτιότερης κοιλάδας της Απόκρουσης είναι σχετικώς εύκολη η πρόσβαση στο πλέον κεντρικό 
εύφορο μέρος του νησιού, στην κοιλάδα της Μεσσαριάς. Η περιοχή του Βασιλικού - όρμου Αη Γιάννη 
παρουσιάζει τα δύο εκ των τριών πλεονεκτημάτων της θέσης του Βρυοκάστρου (δυνατότητες ελλιμενισμού και 
αμύνης), καθώς η νησίδα του Αγίου Ελεήμονα βοηθεί, όπως και οι όρμοι Αγίου Στεφάνου και Νάουσας. Πλην 
όμως μειονεκτεί ως προς το εξής: Προσέγγιση στο Βασιλικό από την Αττική και την Εύβοια σημαίνει έκθεση 
του σκάφους στο βοριά, στοιχείο που συστηματικώς αποφεύγεται στην κυκλαδίτικη ναυσιπλοΐα. Ακολουθείται 
και εδώ ο πάγιος οικιστικός κανόνας των Κυκλάδων της κατά κανόνα50 προτίμησης ως θέσης εγκατάστασης 
των κεντρικών λιμανιών στη δυτική ή νοτιοδυτική ακτή και σε όρμους όπου αποφεύγεται περίπλους της νήσου 
και ταυτόχρονη έκθεση στους βορινούς ανέμους51. 

44. Τα σημαντικότερα σχεδιασμένα στοιχεία που απέφεραν οι έρευνες του Α. Μαζαράκη Αινιάνα είναι το τοπογραφικό 
διάγραμμα της αρχαίας πόλεως Κύθνου κλίμακος 1:1000 (1990 - 1992), όπως και οι αδημοσίευτες πινακίδες κλίμακος 
1:200 από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω διάγραμμα. Τοπογράφηση: Θ. Χατζηθεοδώρου. Χάριν της ιστορίας των 
τοπογραφήσεων στο Βρυόκαστρο αναφέρουμε την εκπόνηση κτηματολογικού διαγράμματος ενός πολύ μικρού 
τμήματος του Βρυοκάστρου από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Αριθ. Μελέτης 146/ 3/ 2. 
Μελέτη: Θ. Καλαμπάκος. Σχεδίαση: Ν. Βλάχος 4/ 9/ 1985. Κλίμαξ 1:1000. Πινακίδες 1- 2). 

45. Πραγμάτευση του θέματος της επιλογής της θέσης ενός οικισμού από F.E. Winter, Greek fortifications, Toronto - Buffalo 
1971, 3-46. Ειδικώς για τις πόλεις των μεγάλων νήσων βλ. 9-10. Αξιοσημείωτη η διάκριση που κάνει μεταξύ κριτηρίων 
επιλογής μιας θέσης ως τόπου εγκατάστασης οικισμού κατά τη μυκηναϊκή περίοδο και των αντίστοιχων κατά την 
πρώιμη εποχή του σιδήρου. Κατά Winter, op. cit., 6, κατά την πρώιμη εποχή του σιδήρου η ιδανική θέση εγκατάστασης 
ήταν η κορυφή ενός υψώματος που ξεκινούσε από την πλαγιά ενός βουνού και συνδεόταν με τον κύριο όγκο μόνο με μια 
χαμηλή ράχη (περίπτωση Βρυοκάστρου Κύθνου). 

46. Σύμφωνα με το Κύθνος II η πόλη κατοικήθηκε αδιάκοπα από τους πρωτογεωμετρικούς έως και τους υστερορωμαϊκούς 
χρόνους, ενώ επί του παρόντος (1996) δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ο ακριβής χρόνος ίδρυσης και εγκατάλειψης 
της πόλεως. Τονίζεται πάντως η παντελής απουσία προϊστορικών ευρημάτων ενώ οι αδέσποτες φολίδες οψιανού που 
βρέθηκαν δεν αποτελούν χρονολογικό κριτήριο από μόνες τους. Βλ. και Έργον 1995, 63. 

47. Θουκυδίδης, 1. 8 "των δέ πόλεων δοαι μεν νεώτατα φκίσθησαν και ήδη πρωιμωτέρων όντων περιουσίας μάλλον εχουσαι 
χρημάτων, έπ' αύτοϊς τοις αίγιαλοΐς εκτίζοντο και τείχεσι τους ισθμούς άπελάμβανον εμπορίας τε ένεκα και της προς 
τους προσυίκονς έκαστοι ισχύος". 

48. Αριστοτέλης Πολιτ. 7 1327α "της δέ πόλεως την θέσιν ει χρή ποιεΐν κατ' εύχήν, προς τε την θάλατταν προσήκει κεϊσθαι 
καλώς προς τε τήνχώραν. Εϊς μεν ό λεχθείς ορός, δει γαρ προς τάς έκβυηθείας κυινην είναι τών τόπων απάντων". 

49. Ο Σ.Ε. Λυκούδης (ΜΕΕ, τ. Δ', λ. Δασκαλιό) παρατάσσει δεκαεπτά νησίδες με το όνομα Δασκαλιό. Για το έτυμο της 
λέξης παραπέμπει στον Α. Μηλιαράκη, Εστία 1890, 43, ο οποίος θεωρεί ότι τούτο πρέπει να αναζητηθεί στην 
παρετυμολογία του ενετικού όρου scoglio (= βραχονησίς, σκόπελος) μαζί με τό άρθρο di. Αντιθέτως ο Θωμόπουλος, 
Μελέτη τοπωνυμική (supra σημ. 41), 82, θεωρεί ότι "δασκαλειό" σημαίνει τόπος διαμονής μοναχού, σκήτη, καθώς 
διδάσκαλος λεγόταν και ήταν κατά τους βυζαντινούς χρόνους ο καλόγερος. Η αποτύπωση των ερειπίων στο Δασκαλιό 
του Βρυοκάστρου δίδει μια κάτοψη ενός κτηριακού συγκροτήματος που αφήνει περιθώρια για παραπλήσια ερμηνεία. 

50. Από τις αξιοσημείωτες εξαιρέσεις οι θέσεις του Κάστρου Σίφνου, της Ερμούπολης Σύρου, της Ανδρου Ανδρου. 
51. Βλ. σχετικές παρατηρήσεις του Ε.Υ. Kolodny, La population des îles de la Grèce, 1, Aix-en-Provence 1974, 72-73. Τελικώς 

όμως διαφωνεί με τη διατύπωση κάποιου γενικού κανόνος που πιθανόν να ακολουθείται κατά την επιλογή του τόπου 
εγκατάστασης των οικισμών του ελληνικού νησιωτικού χώρου: "c' est dans le detail de la topographie locale, plutôt que dans 
l'exposition générale, et surtout dans l'agencement de l'agglomération qu'il faut rechercher les éléments de protection", ό. π. 72. 
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Το φυσικό ανάγλυφο και η χωροθέτηση των πολεοδομικών στοιχείων επ' αυτού. 
Το δεύτερο στοιχείο που έχει βαρύνουσα σημασία για την πολεοδομική εξέλιξη του οικισμού είναι το 

φυσικό ανάγλυφο επί του οποίου αυτός θα ιδρυθεί και θα αναπτυχθεί. Το φυσικό ανάγλυφο έδρασης του 
οικισμού και της εγγύς περιοχής του είναι εκείνο του ορεινού εξάρματος του Βρυοκαστρου που αποκόπτεται 
από τα γειτονικά υψώματα του Τρύπιου και τον κεντρικό ορεινό κυθνιακό όγκο. Μοναδική σύνδεση με αυτόν, ο 
αυχένας που αναφέραμε. Στον τόπο ξεχωρίζουν τρεις κορυφές οι δύο από τις οποίες θα περιληφθούν μέσα στα 
τείχη. Τα εντελώς διακριτά πολεοδομικά στοιχεία είναι τα εξής (εικ. 2): 

Ο οριζόμενος από το τείχος οικισμός. 
Καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του εξάρματος, αποκόπτοντας από αυτό 285 στρέμματα. Το 

ανάγλυφο επί του οποίου αναπτύσσεται η οίκηση περιγράφεται ως εξής: Μέσα στην πόλη αμυδρώς ορίζεται μια 
κορυφογραμμή μεταξύ της υψηλότερης κορυφής του εξάρματος ύψ. 144.75 μ. και της χαμηλότερης ύψ. 89.45 
μ. Σε αυτήν την κορυφογραμμή σβήνουν δύο φυσικά κοίλα που ξεκινούν από τις δύο δίδυμες παραλίες του 
όρμου του Μανδρακίου που αποτελεί και το φυσικό λιμενίσκο της πόλης. 

Το βόρειο και το νότιο νεκροταφείο. 
Εκτός των τειχών και σε πολύ μικρή απόσταση από αυτά εντοπίζονται τα δύο νεκροταφεία του 

οικισμού: Το νότιο προς τον όρμο της Επισκοπής - το οποίο φαίνεται να είναι και το πλέον εκτεταμένο καθώς 
το ανάγλυφο χωρίς να είναι ιδιαιτέρως ομαλό βοηθεί στην ανάπτυξη του - και το βόρειο προς τη μεριά του 
κόλπου της Απόκρουσης περιορισμένης έκτασης καθώς σε εκείνο το σημείο η ξηρά πέφτει απότομα προς τον 
όρμο της Απόκρουσης. 

Το λεγόμενο "φρούριο". 
Το δεύτερο μετά το τείχος σημάδι του τόπου είναι ο περιτειχισμένος χώρος πολύ κανονικού σχήματος 

τείνει προς το ορθογώνιο. Καταλαμβάνει το δεύτερο υψηλό σημείο του εξάρματος ύψ. 129.62 μ. νοτίως της 
πόλης. Δε φαίνεται προς το παρόν κάποια σύνδεση του φρουρίου με τα τείχη μέσω κάποιας κατασκευής. 

Το λιμάνι και η νήσος. 
Βασικό πολεοδομικό στοιχείο, το λιμάνι. Σήμερα εμφανίζεται σαν ένας ταπεινός όρμος, ο όρμος 

Μανδρακίου, διαιρεμένος σε δύο μικρότερες παραλίες μήκους 30 και 40 μ., ενώ το πλεύσιμο άνοιγμα του είναι 
70 μ. Σε απόσταση 60 μ. από το βόρειο - βορειοανατολικό βραχίονα του βρίσκεται η νησίδα του Δασκαλιού. Η 
έκταση της δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15.000 μ2, ενώ το ανώτατο υψόμετρο από τη θάλασσα είναι 23.03 μ. 
Ακρως ενδιαφέρον στοιχείο του τόπου καθώς και κτίσματα φέρει και πιθανόν στην αρχαιότητα να αποτελούσε 
λιμενοβραχίονα του λιμενίσκου της πόλης, εξασφαλίζοντας έτσι σε αυτόν ένα μεγαλύτερο μήκος, στοιχείο που 
σήμερα δεν έχει. 

Μορφή. 
Το σχήμα της αρχαίας πόλεως της Κύθνου ταυτίζεται με αυτό του εξωτερικού περιγράμματος του 

τείχους. Είναι ένα από τα πλέον γνωστά52 που καταγράφονται στην τυπολογία της αρχαίας ελληνικής 
πολεοδομίας: Μια πόλη πολυγωνικού σχήματος που τείνει προς το ακανόνιστο τετράπλευρο οριζόμενο στη 
μικρή βάση και τις δύο πλάγιες πλευρές από το τείχος, ενώ στη μεγάλη βάση από το σχήμα που του δίνει η 
ακτογραμμή. Στο ΝΑ τμήμα της μικρής βάσης, στο πιο καίριας σημασίας αμυντικά σημείο, βρίκεται η 
ακρόπολις ενώ έξω από αυτήν προς τα δυτικά, προς τη θάλασσα, αναπτύσσεται ο οικισμός. Από τη μεριά της 
ακτογραμμής πλην της περιοχής του λιμανιού, η πόλη παραμένει ακόμα και σήμερα απροσπέλαστη λόγω της 
μεγάλης υψομετρικής διαφοράς του εδάφους από τη θάλασσα (14.94 μ. στο νοτιότατο σημείο και 44.9 μ. στο 
βορειότερο). 

Ο πολεοδομικός ιστός. 
Ο δρόμος (εικ. 50). 'Ενας κεντρικός δρόμος απροσδιορίστου μήκους και κυμαινόμενου πλάτους από 

2.00 μ. έως 3.00 μ. ξεκινά από το λιμάνι. Δίκην κεντρικής οδικής αρτηρίας οδηγεί στα άνω μέρη της πόλης. Ο 
κεντρικός αυτός δρόμος, η ύπαρξη του οποίου πιστοποιείται κυρίως από τη λάξευση του οδοστρώματος του επί 
του φυσικού βράχου, ακολουθεί μια ελαφρώς καμπυλούμενη πορεία καθέτως προς τις ισοϋψείς έχοντας 
αριστερά και δεξιά του δύο κοίλα, που σχηματίζουν οι τρεις ράχες του εξάρματος μέσα στην πόλη. Η όδευση 
του δρόμου γίνεται στη μεσαία ράχη. Τμήματα του οδοστρώματος συνίστανται από λαξευμένες βαθμίδες επί 
του βράχου, στοιχεία που προσδίδουν στο δρόμο σε αυτά τα σημεία μορφή κλίμακος. Η σημασία αυτού του 
δρόμου για το οδικό δίκτυο της πόλης τονίζεται: 

α) από τη γειτνίαση του με την απόληξη του κεντρικού υδραγωγείου της πόλης που γίνεται σε μία θέση 
του οικισμού εντελώς κεντροβαρική. 

52. Χρήσιμη συνοπτική εικονογράφηση της τυπολογίας 87 αρχαίων ελληνικών πόλεων βλ. τον Άτλαντα στο τέλος του 
τόμου των P. Leriche - Η. Tréziny (eds), La fortification dans l'histoire du monde grec, Paris 1986. 
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β) από τη βάσιμη υπόθεση ότι ο δρόμος καταλήγει σε μια μνημειακού χαρακτήρα είσοδο - πρόσβαση 
μεταξύ των δύο αναλημματικών τοίχων που με τη σειρά τους σχηματίζουν ένα είδος μνημειώδους εξώστη (εικ. 
39). 

Η ακρόπολη και τα πλατώματα. 
Αν ο δρόμος κυριαρχεί στον κεντρικό πολεοδομικό ιστό της πόλης, στα ακραία υψηλότερα βόρεια, 

ανατολικά και νοτιοανατολικά μέρη αυτής, στην κορυφογραμμή δηλαδή του Βρυόκαστρου, κυριαρχούν τρία 
πλατώματα, ενώ στο πλέον υψηλό σημείο διακρίνεται ευκρινώς ένα σύνολο οικοδομημάτων που θα μπορούσε 
να χαρακτηρισθεί σαν ακρόπολη. 

Η ακρόπολη (εικ. 33) αποκόπτεται από τον υπόλοιπο οικισμό προς Δ. και Ν. με μια σειρά ανδήρων και 
κατασκευών ενώ προς Α. και Β. το ανάγλυφο γίνεται εντελώς κρημνώδες. Ο δακτύλιος της Ακροπόλεως 
συναποτελούμενος από το εξώτατο περίγραμμα των ανδήρων αυτών και του κρημνώδους βράχου είναι ο 
πρώτος διακρινόμενος πυρήνας στον ιστό της πόλης. 

Μεταξύ της κορυφής της Ακροπόλεως ύψ. 144.75 μ. και της δεύτερης εμφανώς διακρινόμενης κορυφής 
ύψ. 89.45 μ., επί της κορυφογραμμής δηλαδή του ανάγλυφου, διακρίνονται τρία επιμήκη πλατώματα (εικ. 2) 
διαδεχόμενα το ένα το άλλο, τα οποία για τις ανάγκες των δημοσιεύσεων συμβατικώς ονομάσθηκαν βόρειο, 
νότιο και μεσαίο. 

Το νότιο πλάτωμα (εικ. 2). 
Αόγω γειτνιάσεως συναρτάται με την ακρόπολη από την οποία όμως ξεχωρίζει λόγω των ανδήρων που 

την ορίζουν. Από την υπόλοιπη πόλη και με το αμέσως προσεχές μεσαίο πλάτωμα ξεχωρίζει με έναν εντελώς 
ιδιαίτερης σημασίας τοίχο που ξεκινά από ένα σημείο (συντεταγμένες χ: 6400 ψ: 17300) του βορείου σκέλους 
του τείχους της πόλεως για να καταλήξει σε ένα άλλο (συντεταγμένες χ: 6350 ψ: 17160) του νοτίου σκέλους 
αυτού. Αυτός ο τοίχος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως διατείχισμα53, καθώς αποκόπτει την υψηλότερη περιοχή 
της πόλης, συμπεριλαμβάνει την ακρόπολη και δημιουργεί την τελευταία ή έστω την προτελευταία γραμμή 
αμύνης για τον οικισμό όταν ο επιτιθέμενος επιτίθεται από το λιμάνι. 

Το μεσαίο πλάτωμα (εικ. 37-38). 
Εδώ αποτυπώνονται οι πλέον εντυπωσιακές διαμορφώσεις πολεοδομικής φύσεως. Δεσπόζουν τα δύο 

άνδηρα που προηγουμένως αναφέραμε, το ένα μήκους 17.00 μ., το δεύτερο μήκους 20.20 μ. και σωζόμενου 
μεγίστου ύψους 3.20 μ., το μεταξύ των δε μνημειακού ύφους άνοιγμα πλάτους 4.00 μ. 

Σε αυτό το τμήμα του μεσαίου πλατώματος αποτυπώνονται ένα μνημειώδες ορθογωνικής κατόψεως 
βάθρο, ίχνη από δάπεδο με βοτσαλωτό του τύπου opus barbaricum54, όπως επίσης δεξαμενή σε σύνδεση με 
απιδοειδές φρέαρ λαξευμένο στο φυσικό βράχο που λειτουργούν με το γνωστό σύστημα της υπερχειλίσεως. 
Αλλαγές στη χαμηλή βλάστηση στο χώρο αυτό προδίδουν την ύπαρξη και άλλων κατασκευών. Στο βόρειο 
τμήμα του το μεσαίο πλάτωμα καταλήγει πάλι σε μια εντυπωσιακή ανδηροειδή διαμόρφωση μήκους 64 μ. 

Το βόρειο πλάτωμα (εικ. 2). 
Στο βόρειο πλάτωμα ελάχιστα ίχνη αρχιτεκτονημάτων σώζονται. Η ίδια η ύπαρξη του φαίνεται να 

οφείλεται περισσότερο στις μεταγενέστερες καλλιέργειες ενώ απουσιάζουν οι ορατές ανδηροειδείς κατασκευές 
των δύο προηγουμένων πλατωμάτων. Παρά τούτο, και λόγω της θέσεως του στον πολεοδομικό ιστό, και λόγω 
ορισμένων κινητών ευρημάτων, η σημασία του πολεοδομικώς δεν είναι αμελητέα. 

Χρήσεις γης. 
Έχοντας περιγράψει τα κύρια πολεοδομικά στοιχεία εντελώς ουδέτερα χωρίς χαρακτηρισμούς των 

χρήσεων - πλην της κεντρικής οδού και του διατειχίσματος - τα κενά πάνω στον πολεοδομικό χάρτη της 
Κύθνου είναι πολλά. Χωρίς ανασκαφή τα αδέσποτα κινητά ευρήματα θα κληθούν να καλύψουν τα κενά και να 
δώσουν χρήσεις στο χώρο55. Με αμιγώς αρχιτεκτονικά κριτήρια, οι διαμορφώσεις εκτεταμένων πλατωμάτων με 
άνδηρα (εικ. 39) στην κορυφή, οι μεγάλες κατασκευασμένες ευθείες δεν μπορούν παρά να γεννήσουν σκέψεις 
για χώρους δημοσίου ενδιαφέροντος. Κατασκευές σχετιζόμενες με λατρείες και συναγόμενες από τις 
γραμματειακές, επιγραφικές και νομισματικές πηγές πρέπει να βρίσκουν τη θέση τους ακριβώς εδώ στα τρία 
πλατώματα. Τα διαπιστούμενα κενά ιδίως μεταξύ μεσαίου και βορείου πιθανόν να καταλαμβάνονται από 
άλλες λειτουργίες. Η χάραξη της κεντρικής οδικής αρτηρίας εν συνδυασμώ με τις κάθετες σε αυτήν ισοϋψείς 
του ανάγλυφου δημιουργεί βάσιμες υποθέσεις για ύπαρξη ενός λογικού συστήματος δρομίσκων που 
καταλήγουν σε αυτήν την αρτηρία, κάνοντας την να επέχει λειτουργία συλλεκτηρίας οδού κινήσεων και 
δραστηριοτήτων. 

53. Περί διατειχίσματος: A.W. Lawrence, Fortifications (supra σημ. 25), 148-155. 
54. Όρος που χρησιμοποιείται - καταχρηστικώς μάλλον - για τον ονοματισμό μωσαϊκών με βότσαλο. Βλ. σχ. παρατηρήσεις 

R. Ginouvès - R. Martin, Dictionnaire méthodique de Γ architecture grecque et romaine I, Athènes-Rome 1985, 148, ειδικώ 
σημ. 138 (παραπομπή στις γνωστές εργασίες του Ph. Bruneau περί μωσαϊκών). 

55. Πρώτη απόπειρα διάκρισης χρήσεων στο Κύθνος //και Έργον 1995, 57-63. 
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Επί πλέον, το ίδιο το ανάγλυφο και η κλίση του προς το λιμάνι καθιστούν αναπόφευκτη την κατασκευή 
μικρότερων ανδήρων - που ακόμα και σήμερα φαίνονται - και διευκολύνουν την ανάπτυξη κατοικιών σε 
συνοικίες με προσανατολισμό προς δυσμάς και προς τα νοτιοδυτικά56. Την ύπαρξη κατοικιών με αυτόν τον 
προσανατολισμό υποδηλώνουν και οι ορθογωνικές λαξεύσεις (εικ. 51) στο βράχο που αποκαλύπτουν την 
ύπαρξη κατοικιών εν σειρά και σε γειτονιές. 

Το λιμάνι57 ως υποδομή και οι κατασκευές που αμέσως σημειώνονται μετά τις δύο παραλίες και προς 
το εσωτερικό του οικισμού, αφήνουν να γεννηθούν σκέψεις για ύπαρξη εμπορικών δραστηριοτήτων στο σημείο 
που καταλήγει ο κεντρικός οδικός άξων. 

Σχετικώς κοντά στο λιμάνι, 150 μ. προς τα βόρεια της δυτικής του μικρής παραλίας πρέπει να 
αναπτύσσεται μια ιδιότυπη συνοικία με εργαστήριο ή εργαστήρια μεταλλοτεχνίας. Αν και οι ορατές κατασκευές 
δεν είναι πυκνές, τα κινητά ευρήματα (μάζες μετάλλου, τεμάχια τραχίτη, μυλόπετρες) είναι αξιοσημείωτα. Επί 
πλέον, είναι η περιοχή όπου αξιοπρόσεκτος είναι και ο αριθμός των δεξαμενών (εικ. 52). 

Μια άλλη πολεοδομικώς ενδιαφέρουσα περιοχή είναι η νοτιότατη αφετηρία του τείχους (εικ. 2). Η 
πιθανή ύπαρξη πύλης στο σημείο αυτό, όπως και η πυκνότης των κατασκευών υποδηλώνουν την τυπική 
ύπαρξη εμπορικών δραστηριοτήτων επί οδού που οδηγεί από την πύλη προς το λιμάνι. Κατ' αντιστοιχία μια 
άλλη οδός πρέπει να ξεκινά από την περιοχή του λιμανιού, να περνά από τη συνοικία των εργαστηρίων και να 
φθάνει μέσω ενός δρόμου που ακόμα και σήμερα υφίσταται, στη βόρεια πύλη (εικ. 10). 

Ήδη κάποιες κατανομές χρήσεων γης διακρίνονται. Κατά παράδοση η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός 
νεκροταφείων υποδηλώνει και υποδιαιρέσεις στο χώρο της κατοικίας και ύπαρξη συνοικιών58. Στην Κύθνο 
τούτο γίνεται περισσότερο αντιληπτό, και λόγω των σχετικώς μεγάλων αποστάσεων που υφίστανται μέσα στον 
πολεοδομικό ιστό, και λόγω του ότι ο χώρος του νοτίου νεκροταφείου δεν εξαντλείται ώστε οι κάτοικοι να 
αναγκασθούν να δημιουργήσουν το βόρειο. 

Το κύριο ερώτημα: Για ποιους λόγους επιλέγεται ως χώρος δημοσίων δραστηριοτήτων και μάλιστα 
λατρευτικών, ο χώρος των τριών πλατωμάτων επί μιας τόσο μεγάλης έκτασης και εν επαφή με την πρώτη 
γραμμή αμύνης (το τείχος) προς βόρεια - βορειοανατολικά; Κυριαρχούν τόσο πολύ λειτουργικές απαιτήσεις για 
χρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος σε αυτό το χώρο ή εκφράζεται μια αμυντική αυτάρκεια; Η αίσθηση ασφαλείας 
δημιουργείται από τις οχυρωματικές κατασκευές που πρέπει να αναζητηθούν εκτός των τειχών και προς τα 
ενδότερα της νήσου; 

Κατά τα λοιπά, σε θεωρητικό επίπεδο αυτή η χωροθέτηση ανταποκρίνεται στη βιτρουβιανή αρχή59 περί 
κατασκευής των ναών στα υψηλότερα σημεία από τα οποία είναι ορατά γύρω - γύρω τα τείχη. Υποβόσκει η 
ιδέα συμφώνως με την οποία οι Θεοί προστατεύουν ότι είναι ορατό από τους ναούς τους, και αντιστρόφως, οι 
άνθρωποι πετυχαίνουν τη βοήθεια των Θεών όταν, την ώρα της άμυνας έχουν δυνατότητα οπτικής επαφής με 
τις επιφάνειες των Θεών60. 

Η πολεοδομική υποδομή. 
Η πόλη και το νερό. Μια παρατήρηση. 
Δεν είναι τυχαίο ότι στις συνθετικές μελέτες αρχαίας ελληνικής πολεοδομίας τονίζεται πάντοτε η σχέση 

αρχών οικιστικής και υδάτινου πλούτου ή αλλιώς η σημασία του νερού για την εκλογή μιας θέσης ως τόπου 
εγκατάστασης των κατοίκων61. 

Για την περίπτωση της αρχαίας πόλεως Κύθνου τα σημάδια του αγώνα για την εξασφάλιση του νερού 
είναι εμφανέστατα. Παρά τούτο, δεν αναφέραμε ως πέμπτο λόγο για την επιλογή της θέσης την ύπαρξη νερού 
στον τόπο καθώς τούτο δεν πρέπει να θεωρείται οπωσδήποτε ασφαλές δεδομένο. 

Αρχιτεκτονικές υλοποιήσεις για την εύρεση και εξοικονόμηση νερού στην πόλη και σε επίπεδο 
νοικοκυριού ή ομάδων νοικοκυριών είναι τρεις: 

-Το απιδοειδές λαξευμένο πηγάδι μέσα στον ασβεστόλιθο. 

56. Ο προσανατολισμός αυτός δεν συνάδει με τις πολεοδομικές επιταγές των Ιπποκράτη, Περί αέρων, υδάτων, τόπων, 6. 1
25 και Vitruvius, 1. 4. 1 περί προσανατολισμού των οικιών, δρόμων, της πόλης γενικώς. Στην περίπτωση της κυθνιακής 
πόλης πρέπει να βαραίνουν για την επιλογή αυτού του προσανατολισμού τα λοιπά θετικά στοιχεία του τόπου. 

57. Συγκεντρωμένα στοιχεία περί λιμένων κατάλληλα για συγκρίσεις με το λιμάνι της Κύθνου. Βλ. D.J. Blackmann, Ancient 
harbours in the Mediterranean. Part 1, UNA 11, 1982, 79-104· Part 2, 185-211. Συμπληρώνει την κλασική πλέον μελέτη του 
Κ. Lehmann-Hartleben, Die antiken Hafenlagen des Mittelmeeres, Kiio Beiheft 14, Leipzig 1923. 

58. Οι προσεγγίσεις του θέματος επί των ημερών μας (1996) δεν αρκούνται στην τυπική διαπίστωση της σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ τόπων ταφής και τόπων οίκησης. Επεκτείνονται σε πλέον απόμακρα πεδία μετασχηματίζοντας αυτή 
τη σχέση σε αντιστοιχία ταφικών εθίμων και κοινωνικών δομών. Βλ. σχ. Ι. Morris, Death-ritual and social structure in classical 
antiquity, Cambridge 1992, 149-155 και 202. 

59. Vitruvius, 1.7. 1. 
60. Βλ. σχ. σχόλιο Ph. Fleury, De l'architecture, CUF, Paris 1990, 189, σημ. 6. 
61. Βλ. σχ. F.E. Winter, Fortifications (supra σημ. 45), 46-53 (2. Water-supply). 
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-Η μεμονωμένη δεξαμενή κτιστή μέσα στο έδαφος ή λαξευτή μέσα στο βράχο ή κατασκευασμένη εν 
μέρει λαξευτή με πατούρα μέσα στο βράχο και πάνω σε αυτήν κατασκευή τοίχου επιχρισμένου με κουρασάνι. 

-Ο συνδυασμός πηγαδιού και δεξαμενής δίπλα σ' αυτό που λειτουργεί με το σύστημα της υπερχείλισης. 
Σε κλίμακα πόλης υπάρχει δημόσιο έργο ύδρευσης που σήμερα πιστοποιείται από την απόληξη του 

υδραγωγείου και της κρήνης62 (εικ. 56). Αυτό είναι και το μοναδικό σωσμένο στεγασμένο αρχιτεκτόνημα. Η 
κάτοψη του αποτελείται από τρεις στοές λαξευμένες μέσα στο βράχο μήκους 8,10 μ. και πλάτους 1,80 - 2,50 μ. 
επιχρισμένες με κονίαμα και ενούμενες στο βάθος με μια τέταρτη στοά ανοιγμένη εγκαρσίως ως προς τις 
τρεις. Στο τοίχωμα του βάθους φαίνονται ίχνη απόληξης αγωγού, πλην όμως το ζητούμενο είναι η προέλευση 
του νερού: 

-Αν δηλαδή έρχεται κατ' ευθείαν με αγωγό έξω από την πόλη. 
-Αν προέρχεται επί πλέον και από καρστικά πετρώματα εντός της πόλεως63. 
-Αν συλλέγεται βρόχινο νερό μέσα στην πόλη και σώζεται με κάποιο άλλο σύστημα - άλλες δεξαμενές 

για να διοχετευθεί τελικώς στην απόληξη του υδραγωγείου. 
Το σύστημα ήδη φαίνεται να είναι αρκετά πολύπλοκο και διαφορετικές απαντήσεις φαίνονται δυνατές 

καθώς στοιχεία υφίστανται και για τις τρεις περιπτώσεις με πλέον πιθανή την πρώτη. 
Υπέρ της πρώτης άποψης: Στην ισοϋψή του υδραγωγείου ύψ. 62.00 μ. ήδη είναι διαπιστωμένος ένας 

αγωγός ο οποίος οδηγεί έξω από το τείχος. 
Υπέρ της δεύτερης: Στην πόλη ακόμα και σήμερα οι ξωμάχοι λένε ότι υφίσταται νερό όχι στο ύψος 

όμως του υδραγωγείου αλλά στην περιοχή του λιμανιού. Τούτο όμως σήμερα είναι γλυφό. 
Υπέρ της τρίτης: Στην περιοχή του υδραγωγείου και ιδιαιτέρως πάνω από αυτό σώζονται άλλες 

δεξαμενές ανοικτές και κλειστές που υποδηλώνουν ένα τοπικό σύστημα εξασφάλισης και αποθήκευσης νερού. 
Απαιτείται όμως η πιστοποίηση πολύ περισσοτέρων που να δικαιολογούν τον όγκο της κατασκευής του 
υδραγωγείου. 

Πολεοδομικό ενδιαφέρον πάντως θα παρουσίαζε οποιαδήποτε διαπίστωση δικτύου κατανομής του 
ύδατος σε επί μέρους περιοχές, η χάραξη δηλαδή αγωγού ή αγωγών προσαγωγής του ύδατος μέσα στον 
πολεοδομικό ιστό64. 

Το δίκτυο αποχέτευσης. 
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της πολεοδομικής υποδομής του οικισμού είναι και το δίκτυο 

αποχέτευσης. Επισημαίνονται κυρίως τρεις απολήξεις του δικτύου στο τείχος. Πάντοτε οι απολήξεις αυτές 
έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς προδίδουν προς τα έξω την πιθανή επιφάνεια - επίπεδο του δρόμου δίπλα 
ή μέσα στον οποίο είναι κατασκευασμένες. Κατά συνέπεια ο επιτιθέμενος μπορεί να επισημάνει από ποιο 
σημείο και πάνω οι κρούσεις πάνω στην επιφάνεια του τείχους μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικές. 
Παρά τούτο, η κατασκευή των αγωγών αυτών φαίνεται αναπόφευκτη καθώς το τείχος λειτουργεί σαν φράγμα 
κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων εμποδίζοντας - όταν δεν υπάρχουν τα στόμια των αγωγών αυτών μέσα 
στο τείχος- την απορροή των υδάτων65. Στην περίπτωση της Κύθνου ένας εκ των αγωγών κατευθύνεται προς τη 
θάλασσα ακολουθώντας τη φυσική κλίση του εδάφους (περιοχή αφετηρίας της νοτίου κεραίας του τείχους) (εικ. 
30). Απόληξη ενός δευτέρου αγωγού επισημαίνεται στο τείχος της περιοχής του νοτίου πλατώματος, λίγο 
νοτιότερα της ακροπόλεως μεταξύ των σημείων IB και ΙΓ66 (εικ. 29). Ενώ ο τρίτος αγωγός απορροής είναι 
εντελώς ορατός, τόσο στην εξωτερική παρειά του τείχους, όσο και στην εσωτερική στην περιοχή του προμαχώνα 
ΚΘ. 

62. Το κυθνιακό υδραγωγείο και η δημόσια κρήνη του χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης. Προχείρως αναφέρουμε τη μελέτη του 
Fr. Glaser, Antike Brunnenbauten (Κρήναι) in Griechenland, Wien 1983, όπου παρέχονται συγκεντρωμένα σχέδια κρηνών 
πρόσφορα για σύγκριση με τα εν λόγω αρχιτεκτονήματα. Βλ. ειδικώς πίν. 132 (Περαχώρα). 

63. Για τη σημασία της ύπαρξης καρστικών πετρωμάτων και των επιπτώσεων αυτών στην αρχαία ελληνική πολεοδομία, βλ. 
σχ. D.P. Crouch, Water management in ancient Greek cities, New York - Oxford 1993. Ειδικώς το κεφάλαιο, Karst: The 
hydrogeological basis of civilization, 63-82. 

64. Κάθε μελλοντική έρευνα περί πολεοδομίας, ύδρευσης και υδατικών αποθεμάτων της νήσου Κύθνου θα πρέπει να λάβει 
υπ' όψιν της τη μελέτη των Μ. Παγούνη - Αχ. Γάκη, Έκθεση υδρογεωλογικής έρευνας για τη βελτίωση της υδρεύσεως 
των οικισμών του νησιού Κύθνου νομού Κυκλάδων, ΙΓΜΕ, Αθήνα 1980 (αδημοσίευτο δακτυλογράφο στη βιβλιοθήκη 
του ΙΓΜΕ). 

65. Παρατηρήσεις J.-P. Adam, L'architecture militaire grecque, Paris 1982,45. 
66. Περιγραφή των τειχών περιτρέχοντας το εξωτερικό τους περίγραμμα γίνεται βάσει τριανταενός διαδοχικών σημείων 

σημασμένων από το Α' έως το ΛΑ' επί του χάρτου κλ. 1:1000. 
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ΤΑ ΤΕΙΧΗ67 

Τα τείχη ως στοιχείο της άμυνας της νήσου. 
Είναι γνωστό ότι η αμυντική στρατηγική των αρχαίων πόλεων δεν περιορίζεται στην κατασκευή του 

τείχους, αλλά στρέφει την προσοχή της στο σύνολο των αμυντικών κατασκευών της περιβάλλουσας χώρας. Επί 
πλέον, θεώρηση της εξέλιξης της οχυρωματικής τέχνης σε μια συγκεκριμένη αρχαία πόλη σημαίνει 
παρακολούθηση της πολεμικής τακτικής μέσα σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Για τις περιοχές της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, επειδή υφίσταται πλήθος γραμματειακών πηγών, αυτή η εξέλιξη έγινε διακριτή. Η 
μετάβαση από την πολιορκία στη επίθεση, από την επίθεση στο συνδυασμό των δύο τακτικών - πολιορκίας και 
επίθεσης-αποτυπώθηκε στις οχυρωματικές κατασκευές τόσο της χώρας όσο και της πόλης68. Ό,τι επισημαίνεται 
στην ηπειρωτική Ελλάδα δεν είναι αυτομάτως αναγνωρίσμο και στο νησιωτικό χώρο καθώς εδώ οι 
ιδιαιτερότητες του γεωγραφικού στοιχείου έχουν τις δικές τους επιπτώσεις στην επίθεση και στην άμυνα. 

Για την περίπτωση της Κύθνου είναι σαφές ότι τα τείχη της πόλης δεν αποτελούν την πρώτη και 
τελευταία γραμμή αμύνης τουλάχιστον ως προς το εσωτερικό της ενδοχώρας. 

Η οχυρή θέση του μεσαιωνικού κάστρου που εποπτεύει το πέρασμα Κέας - Κύθνου κατοικείται 
συγχρόνως με την αρχαία πόλη της Κύθνου. Ο κυκλικός ελληνιστικός πύργος στην κοιλάδα της Μεσσαριάς 
(εικ. 65) εντάσσεται στη γνωστή κατηγορία των αμυντικών κατασκευών εκτάκτου ανάγκης του κυκλαδικού 
αγροτικού χώρου καθώς κυριαρχεί στο ζωτικό αγροτικό χώρο της πλέον εύφορης περιοχής της χώρας της 
αρχαίας πόλεως69. Η οχυρωμένη οίκηση στη θέση Κάστελλας (εικ. 64), στη νοτιωτέρα δυτική ακτή του νησιού 
με τον τόσο εύγλωττο τοπωνύμιο, όσο και αυτού του Βρυοκάστρου, παρουσιάζει κεραμική ήδη από τη 
γεωμετρική περίοδο. Η φρουριακή κατασκευή στη δίδυμη κορυφή του Βρυοκάστρου (εικ. 31) αποτελεί αμυντικό 
συμπλήρωμα της οχύρωσης της νήσου και της πόλης. Υπόμνηση της ύπαρξης αυτών των οχυρώσεων δεν 
αποτελεί και ερμηνεία του αμυντικού συστήματος της πόλης και της χώρας της νήσου καθώς αυτά δεν είναι τα 
μοναδικά. Ένα από τα ζητούμενα, κατά συνέπεια, κάθε μελλοντικής έρευνας είναι η καταγραφή των 
υπολοίπων αμυντικών σημείων στήριξης, η χρονολόγηση τους, η ένταξη τους στον αμυντικό χάρτη της νήσου 
και η ερμηνεία της σημασίας τους. 

Η χάραξη τον τείχους και η πολεοδομική του σημασία. 
Η παρακολούθηση της χάραξης του τείχους επιβοηθείται από την ύπαρξη μεταγενέστερων ξερολιθιών 

που εδράζονται στο κατά θέση σωσμένο τμήμα της άνω επιφάνειας του τείχους. Έτσι η έδραση των ξερολιθιών 
γίνεται άλλοτε στην εξωτερική παρειά των δόμων του τείχους, άλλοτε, όταν η εξωτερική σειρά των δόμων είναι 
κατεστραμμένη, μέσα στο έμπλεκτο, σπανίως δε στην εσωτερική παρειά των δόμων, όταν έχει καταστραφεί και 
η εξωτερική παρειά και το έμπλεκτο. 

Προηγουμένως ταυτίσαμε το σχήμα της πόλεως με αυτό του εξωτερικού περιγράμματος των τειχών 
(εικ. 2): Δύο σκέλη του τείχους, βόρειο και νότιο, αποτελούν τις δύο απέναντι πλευρές ενός ακανόνιστου 
τετραπλεύρου που συγκλίνουν προς την ανατολική στενή πλευρά του. Αυτή καμπυλούται για να δώσει τον 
ωοειδή δακτύλιο του νοτίου πλατώματος που αποκόπτεται από το λοιπό σώμα της πόλης με το διατείχισμα. 
Μέσα σε αυτό το πλάτωμα υπάρχει ένας δεύτερος δακτύλιος, η ακρόπολη. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα τείχος σωζόμενου μήκους 1370 μ. που αποκόπτει 28.5 εκτάρια 
εδάφους καλύπτοντας σήμερα τα 83.80% της περιμέτρου της πόλης (μήκος περιμέτρου πόλης: 2.100 μ.). Στην 
αρχαιότητα, άγνωστο πότε ακριβώς, τα μεγέθη αυτά θα πρέπει να είναι κατά τι μεγαλύτερα, καθώς οι 
αφετηρίες του βορείου και του νοτίου σκέλους έχουν γκρεμισθεί μέσα στη θάλασσα. Ήδη ίχνη ορισμένων 
κατασκευών στα ευάλωτα σημεία της ακτογραμμής, ιδίως στην περιοχή του λιμανιού, γεννούν βάσιμες σκέψεις 
για εν μέρει τείχιση της ακτογραμμής. Μια λεπτομερέστερη παρακολούθηση της χάραξης εν σχέσει με τις 
ισοϋψείς μας δίδει τα εξής στοιχεία: 

1. Το νότιο σκέλος του τείχους (ή νότια πλευρά) μήκους 350 μ. ξεκινά από την ακτογραμμή από ένα 
σημείο 14. 94 m. υψηλότερα από τη θάλασσα. Κατευθυνόμενο προς τα ΒΑ. τέμνει τις ισοϋψείς του ανάγλυφου 
μέχρι το σημείο που συναντά το νότιο άκρο του διατειχίσματος. 

67. Για την εγγύτερη στις μέρες μας βιβλιογραφική ενημέρωση περί τειχών βλ. σχ. D.H. Conwell, The Athenian Long Walls: 
chronology, topography and remains, Ann Arbor 1992, 548-608, όπως επίσης και τις βιβλιογραφίες στο τέλος κάθε 
μελέτης στην έκδοση των S. Van de Maele - J.M. Fossey, Fortificationes antiquae, Amsterdam 1992. 

68. Εκτεταμένη ανάπτυξη του θέματος από Y. Garlan, Recherches de poliorcétique grecque, Paris 1974, 19-103. 
69. Από τα πλέον σημαντικά ζητούμενα της έρευνας της κυθνιακής ενδοχώρας είναι ο εντοπισμός και καταγραφή των 

γνωστών αρχαίων πύργων (ορθογωνικών και κυκλικών). Η γειτονική Σίφνος απαρριθμεί ήδη 55, η Κέα 77, ενώ οι 
έρευνες στην τελευταία συνεχίζονται. Της μεν Σίφνου κατά το μέγιστο μέρος έχουν καλυφθεί από τις έρευνες του N.G. 
Ashton, Siphnos. Ancient towers B. C. (συνεργασία: Ε.Θ. Πανταζόγλου), Αθήνα 1991, της Κέας από τις έρευνες της Λ.Γ. 
Μενδώνη, Ο πύργοι της Κέας. Προσθήκες και επισημάνσεις, στον παρόντα τόμο, ενώ της Κύθνου για πρώτη φορά 
αυξάνει ο αριθμός καταγραφής πύργων με τους αναφερομένους από την Ο. Χατζηαναστασίου, Σημειώσεις από την 
Κύθνο, επίσης στον παρόντα τόμο. 
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2. Το βόρειο σκέλος (ή βόρεια πλευρά) μήκους 475 μ. ξεκινά από την ακτογραμμή από ένα σημείο 44.9 
μ. υψηλότερα από τη θάλασσα και με κατεύθυνση προς τα Α. τέμνει τις ισοϋψείς στα πρώτα 105 μ. Ακολούθως 
τις παρακολουθεί για 235 μ. και κατόπιν αλλάζει ελαφρώς κατεύθυνση προς τα ΝΔ. τέμνοντας ελαφρώς αυτές 
στα υπόλοιπα 135 μ. 

3. Ακολουθεί κατόπιν για 180 μ. η χάραξη της ανατολικής πλευράς του τετραπλεύρου του 
περιγράμματος παρακολουθώντας τις ισοϋψείς, οπότε συναντά το βόρειο άκρο του διατειχίσματος. 

4. Ακριβώς από αυτό το σημείο ξεκινά ο δακτύλιος του νοτίου πλατώματος παρακολουθώντας εντελώς 
τις ισοϋψείς σε μία περίμετρο 365 μ. οπότε συναντά το νότιο άκρο του διατειχίσματος και το πέρας του νοτίου 
σκέλους του τείχους που προηγουμένως αναφέραμε. 

Παρατηρήσεις για τη χάραξη τον τείχους. 
Το πρώτο μέγεθος πολεοδομικού ενδιαφέροντος που μας εξασφαλίζει η χάραξη του τείχους είναι η 

έκταση της πόλης, η οποία, όπως αναφέρθηκε, φθάνει τα 28.5 εκτάρια. Αν δεχθούμε: 
-τους υπολογισμούς πληθυσμού της Κύθνου κατά Ε. Ruschenbusch70 που τον υπολογίζει σε 2.720 έως 

2.560 κατά τα τέλη του 4ου π.Χ. αι. 
-ότι η έκταση των 28.5 εκταρίων υλοποιείται κατά την ίδια περίοδο και 
-ότι αυτός ο πληθυσμός αποτελεί ένα maximum στεγαζομένων στην πόλη 

έχουμε μία πυκνότητα 95.4 κατοίκων ανά εκτάριο στην πόλη [ή 0.272 κατοίκους ανά εκτάριο στο νησί]. Εν 
σχέσει με τις ήδη υπάρχουσες ανάλογες περιπτώσεις71 το μέγεθος αυτό είναι ιδιαιτέρως χαμηλό στοιχείο που 
δυνατόν να σημαίνει δύο τινά: 

1. Ότι εντός του οικιστικού πυρήνα υφίστανται εκτάσεις ελεύθερες από δόμηση ή εκτεταμένοι δημόσιοι 
χώροι. 

2. Ότι η χάραξη του τείχους διέπεται από την αρχή της αρχαίας ελληνικής οχυρωματικής συμφώνως 
με την οποία η χάραξη του τείχους δεν υπακούει σε οποιαδήποτε οικιστική ή πολεοδομική επιταγή αλλά 
υποτάσσεται αυστηρώς στις αμυντικές ανάγκες. Η έγνοια των Κυθνίων είναι να περιλάβουν μέσα στην τείχιση 
όλα εκείνα τα σημεία που, αν ο επιτιθέμενος τα κατελάμβανε ή τα προσέγγιζε ως ανοχύρωτα, θα βρισκόταν σε 
πλεονεκτική θέση αποκτώντας βάση στήριξης για επίθεση. 

Το μοναδικό που του προσφέρεται εκτός τειχών είναι η δίδυμη κορυφή του εξάρματος, το λεγόμενο 
"φρούριο", το οποίο οι Κύθνιοι φρόντισαν να το τειχίσουν αυτόνομο. Μία ένταξη του στο περίγραμμα των 
τειχών πιθανόν να καθιστούσε δυσβάστακτη την εκτέλεση του αμυντικού προγράμματος αφ' ετέρου δε θα 
επέβαλε τείχιση και ένταξη τμημάτων της ακτογραμμής αμυντικώς ευάλωτων. 

Από άποψη χαράξεως του τείχους, τα υψομετρικώς χαμηλά σημεία της βορείου και νοτίου κεραίας 
φαίνεται να αποσχολούν ιδιαιτέρως τους Κύθνιους τεχνίτες που οχυρώνουν την πόλη. Τα σημεία αυτά λόγω 
της μη αποτόμου κλίσεως του εδάφους είναι τα πλέον προσεγγίσιμα. Αφ' ετέρου, λόγω του ότι εδώ οδηγούν οι 
δύο δρόμοι εισόδου στην πόλη, εδώ κατασκευάζονται και οι πύλες. Είναι τα πλέον ευαίσθητα σημεία. Ακριβώς 
γι' αυτό, σε τούτα τα τμήματα του τείχους σημειώνεται ιδιαίτερη πυκνότης δευτερευουσών βοηθητικών 
κατασκευών, όπως πύργων, προμαχώνων και κατασκευών που αυξάνουν το πάχος του τείχους. 

Τα τείχη ως κατασκευή. 
Υλικά. 
Αντλώντας στοιχεία από το γεωλογικό χάρτη της νήσου72 παρατηρούμε ότι στην περιοχή του 

Βρυοκάστρου στην περιοχή της πόλης εντός των τειχών επικρατούν οι επιδοτοζωισιτικοί σχιστόλιθοι, 
παρεμβάλλεται μια πολύ λεπτή ζώνη κιτρινοκαστανόχροων μαρμάρων και ακολουθούν πάλι αλβιτικοί 
χαλαζιακοί - μοσχοβιτικοί - χλωριτικοί σχιστόλιθοι. 

Από τα σχιστολιθικά πετρώματα που εξορύσσονται επί τόπου οι Κύθνιοι τεχνίτες λιθολογούν τις 
λιθοπλίνθους των δόμων των τειχών. Εμφανή ίχνη λατόμευσης - οι οπές όπου τοποθετούνται οι ξύλινες σφήνες 
- εμφανίζονται 200 μ. περίπου από την αφετηρία την νοτίου κεραίας του τείχους73. Εκμεταλλεύονται μάλιστα 
την κάθετη στο έδαφος παρειά του σχιστολίθου που δημιουργείται για να προσθέσουν επί πλέον ύψος στην 
τειχισμένη αμυντική γραμμή. 

70. Supra σημ. 19. 
71. Βιβλιογραφία περί παραδειγμάτων υπολογισμών πληθυσμών αρχαίων πόλεων βάσει αποδόσεως εδάφους βλ. R.P. Legon, 

Megara. The political history of a Greek city - state to 336 B. C, Ithaca - London 1981,23-25 ειδικώς σημ. 6 έως 11. 
72. Βλ. χάρτη ΕΘ. ΙΓΜΕ 1975, αρ. 165. Γεωλογική χαρτογράφηση J.B. De Smeth (1972 - 1973). 
73. Για συγκρίσεις βλ. σχ. τις σχεδιασμένες εικόνες της τεχνικής λατόμευσης του Μ. Korres, The geological factor in ancient 

Greek architecture, The engineeringgeology of ancient works, monuments and historical sites. Preservation and protection,
Marinos - G.C. Koukis (eds), Rotterdam - Brookfield 1988, v. 3, 1779-1793, ειδικώς 1785. Βιβλιογραφία 1792-1793. 
Μελέτη αναφοράς: Α. Dworakowska, Quarries in ancient Greece, Wroclaw - Warszawa - Krakow - Gdansk 1975. 
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Τρόποι δόμησης. 
Η έδραση της πρώτης σειράς δόμων γίνεται με τον γνωστό τρόπο: Εξασφαλίζεται πάντοτε μια σαφής 

οριζόντια βάση έδρασης στο σχιστόλιθο όπου συνεκτικώς κατασκευάζεται η πρώτη σειρά λίθων χωρίς να 
φαίνεται κατασκευή πέδιλου θεμελίωσης (εικ. 17). Κατά περίπτωση τυχαίες οδοντώσεις, φυσικές κλιμακώσεις 
του φυσικού ανάγλυφου χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση και σύμφυση των δόμων θεμελίωσης μέσα ή 
πάνω σε αυτό αφού προηγουμένως γίνουν οι απαραίτητες λαξεύσεις. 

Κατά τα λοιπά, η κατασκευή του τείχους γίνεται συμφώνως με τον γνωστό τρόπο της ελληνικής 
τοιχοδομίας: Διαμορφώνεται μία εξωτερική παρειά και μία εσωτερική παρειά συμφώνως με τους πέντε τύπους 
τοιχοδομίας που θα αναφέρουμε κατωτέρω, το δε ενδιάμεσο διάστημα συμπληρώνεται με την τεχνική του 
εμπλέκτου (εικ. 14), με ριπή δηλαδή αδούλευτων λίθων, όπως προκύπτουν από το λιθολόγημα των κανονικών 
λιθοπλίνθων. Βάσει μετρήσεων σε σημεία όπου κατέστη δυνατόν να γίνουν μετρήσεις - το πλάτος του τείχους 
υπολογίσθηκε μεταξύ 2.30 μ. και 3.40 μ. Δεν υφίσταται καμμιά ένδειξη για ανωδομή από πηλόπλινθους 
λογικό άλλωστε, καθώς ο τόπος δεν έχει ποσότητες αργιλωδών χωμάτων που θα επέτρεπαν κατασκευή μιας 
τέτοιας ανωδομής. Δεν υφίστανται ενδείξεις για χρήση συνδετικού κονιάματος στους αρμούς όπως και για τον 
τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονταν η στέψη. Σε κανένα σημείο το τείχος δε σώζεται στο τελικό ύψος που του 
έδωσαν οι Κύθνιοι τεχνίτες. Το μέγιστο σωζόμενο ύψος (4.00 μ. περίπου) διαπιστούται στους τριγωνικούς 
προμαχώνες του βορείου σκέλους. 

Η τοιχοδομία. 
Κατά παράδοση τα κριτήρια για την κατηγοροποίηση της τυπολογίας των τειχών είναι τρία: Το σχήμα 

των λιθοπλίνθων εν συνδυασμώ με τον τρόπο συναρμογής τους σε δόμους ή όχι, η επεξεργασία της εξωτερικής 
τους επιφάνειας και τα χαρακτηριστικά των αρμών και του εξωτερικού περιγράμματος των λιθοπλίνθων74. 

Για την περίπτωση των τειχών της Κύθνου τυπολογικές παρατηρήσεις βάσει των δύο τελευταίων 
κριτηρίων ελάχιστες μπορούν να γίνουν καθώς η διάβρωση των εξωτερικών παρειών των λιθοπλίνθων είναι 
εκτεταμένη. Δύο μόνον: 

Στον τρίτο προμαχώνα της βορείου κεραίας του τείχους σώζονται ίχνη επεξεργασίας (εικ. 26) με 
εργαλείο λιθοξοΐας, ενώ οι λιθόπλινθοι του πύργου της βόρειας κεραίας πρέπει να ήσαν επιμελώς λειασμένοι. 

Στους ίδιους προμαχώνες της βορείου κεραίας η επιφάνεια των λιθοπλίνθων παρουσιάζει κύφωση (εικ. 
25) και σβήνει προς τους αρμούς χωρίς να παρουσιάζει ταινία. 

Στον πύργο της νοτίου παρουσιάζονται οι γνώριμες ταινίες - εγκοπές (εικ. 18) στις γωνίες που κατά 
παράδοση θεωρούνται οδηγοί για την καθετότητα και το γωνίασμα των γωνιακών λιθοπλίνθων. 

Η κατηγοροποίηση βάσει του πρώτου κριτηρίου δίδει τέσσαρες κατηγορίες εκ των δεκατριών που έχουν 
καταγραφεί στην τυπολογία της αρχαίας ελληνικής τοιχοδομίας: Το ακανόνιστο τραπεζιόσχημο (εικ. 21), το 
ισόδομο τραπεζιόσχημο (εικ. 17), μία παραλλαγή του ψευδοϊσόδομου τραπεζιόσχημου (εικ. 16), το ισόδομο 
ορθογώνιο (εικ. 25). Ο τύπος όμως που κυριαρχεί είναι η τοποθέτηση λιθοπλίνθων τραπεζιόσχημης ή 
ορθογωνικής όψεως κανονικώς, όχι σε δόμους αλλά τηρώντας μικρές οριζόντιες ευθυγραμμίες δίκην δόμων 
περιορισμένου μήκους που διακόπτονται από μεγαλύτερους λιθόπλινθους (εικ. 26). Η ισορροπημένη αναλογία 
μεταξύ λιθοπλίνθων τραπεζιόσχημης ή ορθογωνικής όψεως καθιστά πολύ δύσκολη την κατάταξη του στο 
ακανόνιστο ορθογωνικό ή στο ακανόνιστο τραπεζιόσχημο τύπο. 

Βάσει αυτού του συστήματος και αναλόγως του μεγέθους των λίθων στην κυθνιακή οχύρωση 
δημιουργείται μία σειρά επιμέρους τύπων που συναντάται σε όλη την περίμετρο της αλλά σε διαφορετικά μήκη. 
Αυτή η επιμέρους τυπολογία κλιμακώνεται από το σύστημα που στην πρώτη δημοσίευση ονομάσθηκε 
ακανόνιστο "μεγαλιθικό" σύστημα για να φθάσει σε μιά παραλλαγή - σμίκρυνση του προηγουμένου. Σε αυτό οι 
αναλογίες των λίθων μικραίνουν ενώ οι συμπληρώσεις γίνονται με μικρούς λίθους και βύσματα. 

Τα τείχη ως αρχιτεκτονική σύνθεση. 
Με περιγεγραμμένες τις εδαφολογικές, υδρολογικές, αμυντικές και οικονομικές παραμέτρους του 

τόπου, η αρχιτεκτονική σύνθεση του τείχους του βαρύνοντος αρχιτεκτονήματος στην πολεοδομική σύνθεση της 
πόλης, περιγράφεται και ερμηνεύεται κατά ένα λογικό τρόπο: 

Από τις χαμηλότερες τοπογραφικές ισοϋψείς ξεκινούν οι δύο δρόμοι που οι Κύθνιοι παίρνουν κάθε 
πρωί για να πάνε στα χωράφια τους στην κοιλάδα της Επισκοπής, της Απόκρουσης και της Μεσσαριάς. Εκεί 
ακριβώς στη βόρεια και νότια κεραία του τείχους πολύ κοντά στη θάλασσα θα κατασκευασθούν δύο 
τουλάχιστον από τις πύλες του τείχους. Αρχίζοντας μια αναρρίχηση από το χαμηλότερο νοτιώτερο σημείο και 
κατευθυνόμενοι προς την κορυφή σημειώνουμε τα εξής (εικ. 2): 

Στο σημείο Α: Η περιοχή της πύλης στο νότιο σκέλος παρουσιάζει μια ποικιλία κατασκευών 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Αξιοσημείωτη μία επιμήκης λιθόπλακα μήκους 2.60 μ. και πάχους 0.16 μ. με 

74. R.L. Scranton, Greek walls, Cambridge Mass. 1941, 23-24, 158-186. 
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τόρμους στην παρειά ορθογωνικής διατομής υποψήφια για συμμετοχή σε κατασκευή ανωφλίου πύλης75 (εικ. 
13). Στο σημείο Β: έχουμε μία από τις σπανιότατες εμφανίσεις του εμπλέκτου του τείχους σε ένα σημείο όπου η 
κάτοψη του εμφανίζει ένα τεθλασμένο σχήμα76. Αξιοσημείωτη επίσης και η εναλλαγή των συστημάτων 
τοιχοποιίας και για πολλά μικρά μήκη: Διακρίνεται το ακανόνιστο ορθογωνικό με διασπασμένους δόμους. 

Στο σημείο Γ έχουμε ενδείξεις για ύπαρξη πύργου. Σύστημα τοιχοποιίας: τείνει προς το κανονικό 
ορθογωνικό ισόδομο πλην όμως υφίστανται και μερικές τραπεζιόσχημες λιθόπλινθοι. 

Στο σημείο Δ: ύπαρξη πύργου ορθογωνικής κατόψεως, ένα από τα πλέον καλοδιατηρημένα τμήματα 
του τείχους. Σύστημα ορθογωνικό ισόδομο. 

Στο σημείο Ε: εμφανέστατη η δημιουργία απόκρημνης παρειάς από την λατόμευση σχιστολίθου για 
λιθολόγιση λιθοπλίνθων (εικ. 12). 

Ακριβώς μπροστά στο σημείο ΣΤ του τείχους διακρίνεται τμήμα του νεκροταφείου με λαξευμένους στο 
βράχο τάφους. Μια πολύ μεταγενέστερη διαμόρφωση εισόδου στα ερείπια του τείχους σε αυτό το σημείο γεννά 
υπόνοιες για ύπαρξη πυλίδος προς εξυπηρέτηση του νεκροταφείου. Ενισχυτική της απόψεως αυτής η ύπαρξη 
τριγωνικού προμαχώνος που αναγκάζει τον επιτιθέμενο να εκθέτει σε βολές τη δεξιά του. 

Πλησιάζοντας στο σημείο Θ είναι εμφανής η κατασκευή πύργου πιθανόν πολυγωνικής κατόψεως. 
Υποθέτουμε τη δημιουργία πυλίδος στο σημείο Ι όπου η νοτία κεραία συναντά το διατείχισμα και αρχίζει να 
καμπυλούται καθώς σχηματίζεται ο δακτύλιος του νοτίου πλατώματος. 

Παρατηρώντας την περιτείχιση της κορυφής το τείχος εξαφανίζεται. Ανιχνεύεται πλέον από την 
ξερολιθιά, η θεμελίωση της οποίας θα πρέπει να το παρακολουθεί. Εκείνο όμως που γι' αυτό το τμήμα είναι 
ιδιαιτέρως ενδιαφέρον είναι η διαπίστωση τοίχων κτηρίων πάχους 0.80 μ. σε επαφή ή κοντά στην εξωτερική 
παρειά της περιτείχισης της κορυφής. 

Το τείχος εμφανίζεται πάλι στο σημείο ΙΓ με τη διαπίστωση προμαχώνος και τείχους με τη γνωστή 
κυθνιακή τοιχοδομία για να καμφθεί προς τα βοριοδυτικά. Από το σημείο αυτό και μετά δεν διαταράσσεται 
από πύργο ή προμαχώνα. 

Στο σημείο ΙΕ όπου ο δακτύλιος της κορυφής θα συναντήσει το διατείχισμα έχουμε και το μεγαλιθικό 
σύστημα τοιχοδομίας στην πλέον ογκώδη του μορφή (εικ. 20). 

Ακολούθως, από το ΙΕ έως το ΙΖ το ογκώδες της τοιχοδομίας μειώνεται για να φθάσουμε σε ένα από 
τα σημεία του τείχους, όπου σώζεται κλίμαξ ανόδου σε αυτό ενώ έως το IH, όπου ξεκινά η νοτία κεραία του 
τείχους το σύστημα τοιχοδομίας είναι το ορθογωνικό ακανόνιστο τμήμα του οποίου έχει σωθεί λόγω της 
ύπαρξης των μαντριών που έχουν κτισθεί πάνω σε αυτό (εικ. 23). 

Ξεκινώντας εντελώς αντίθετα από τη βόρεια πύλη της βόρειας κεραίας του τείχους υποθέτουμε την 
ύπαρξη της και από τη μοναδική κυκλική ή ημικυκλική κατασκευή που αποτυπώνεται προς το εσωτερικό της 
πόλης στο σημείο ΛΑ77. Σύστημα τοιχοδομίας σε αυτό το σημείο και καθ' όλο το μήκος της βορείου κεραίας 
είναι το ακανόνιστο ιδιότυπο κυθνιακό που αναφέραμε. 

Πέντε τουλάχιστον τριγωνικής κατόψεως προμαχώνες στα σημεία Κ θ . ΚΗ, ΚΖ, ΚΣΤ και ΚΕ 
επιβάλλονται με ένα ισόδομο μεγαλιθικό σύστημα τοιχοδομίας. 

Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτο είναι το τριγωνικό σχήμα της κάτοψης τους καθώς τριγωνικός προμαχών δε 
σχεδιάζεται σε κανένα από τα συνθετικά έργα της αρχαίας ελληνικής οχυρωματικής ούτε γίνεται υπόμνηση 
προμαχώνων αναλόγου κατόψεως78. Επί πλέον, καθώς οι τέσσαρες εξ αυτών βρίσκονται σε απόσταση που 
ποικίλλει από 17 έως 25 μέτρα δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως τριγωνικές οδοντώσεις, ως διαπλατύνσεις 
δηλαδή του πάχους του τείχους. Είναι από τα πλέον αξιόλογα σημεία προς περαιτέρω έρευνα. Σε άλλα τρία 
σημεία ΚΑ, ΓΒ και ΚΑ οι ερειπιώδεις σωρρεύσεις λιθοπλίνθων είναι άγνωστο αν αποτελούν ερείπια 
προμαχώνων ή πύργων. 

75. Για μετρικά στοιχεία πλάτους πυλών κατάλληλα προς σύγκριση με το κυθνιακό εύρημα βλ. A.W. Lawrence, Fortifications 
(supra σημ. 25), 30-304. 

76. Η εν λόγω μορφή αν αποτελούσε αυθεντικό τύπο τεθλασμένου τείχους, à crémaillère κατά τη γαλλική ορολογία, θα 
αποτελούσε ισχυρή βάση χρονολόγησης αυτού του τμήματος της κυθνιακής οχύρωσης (μεταξύ 340 π.Χ. και 260 π.Χ.). 
Πλην όμως καθώς εντοπίζεται μεμονωμένη μέσα στη χάραξη του τείχους δεν μπορεί να τυπολογηθεί αναλόγως. Βλ. σχ. 
Y. Garlan, Recherches (supra σημ. 68), 247-248. 

77. Παγίως ύπαρξη κυκλικών κατασκευών και μάλιστα σε σημεία που περιβάλλονται από τα εξώτατα σημεία χάραξης του 
τείχους υπενθυμίζουν τις γνωστές κατασκευές πυλών με κυκλικούς πύργους. Βλ. F.E. Winter, Fortifications (supra σημ. 
45), 216-217· Y. Garlan, Recherches (supra σημ. 76), 193-198· A.W. Lawrence, Fortifications (supra σημ. 25), 333-334· J.-P. 
Adam, L'architecture (supraan\\i. 65), 83, 89. 

78. Παράδειγμα τριγωνικού πύργου έχουμε στο Ελληνικό της Κυνουρίας, βλ. σχ. Y.C. Goester, The plain of Astros: a survey, 
Pharos 1, 1993, 55-81, ειδικώς 62-63 και 65, εικ. 7 (πύργος 6), βλ. επίσης 57, εικ. 4 (το γενικό σχέδιο του Ελληνικού) εν 
συγκρίσει με αυτούς της Κύθνου παρουσιάζει σημαντικές μορφολογικές διαφορές. 
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Χρονολόγηση 
Βάσει της τυπολογίας της τοιχοδομίας όπως και των τύπων των προμαχώνων τμήματα του τείχους 

χρονολογούνται στην ελληνιστική και κλασική περίοδο. Η εντελώς αυτή στοιχειώδης διαπίστωση χρήζει 
περαιτέρω αποσαφηνίσεων καθώς τούτο είναι ήδη γνωστό από τα κινητά ευρήματα που είναι διάσπαρτα στο 
χώρο. Λεπτομερέστερες και ακριβέστερες χρονολογήσεις μπορούν να γίνουν στις συνηρτημένες με το τείχος 
βοηθητικές κατασκευές, τμήματα των οποίων πιθανόν να αποτελούν κλειστά σύνολα. 

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ 
Η έρευνα του δομημένου χώρου της Κύθνου σε τρεις κλίμακες μας οδηγεί σε μια ανάλογη 

κατηγοροποίηση των κυρίων ερωτημάτων πέραν αυτών που στην ανάλυση διατυπώθηκαν κατά περίπτωση. 

Α. Κλίμαξ οικιστικής. 
Είναι διακριτή μια διαχρονική μετατόπιση του κυθνιακού οικιστικού κέντρου: Από το Βρυόκαστρο στο 

Κάστρο, από το Κάστρο στη Χώρα φθάνοντας σήμερα στην πολυδιάσπαση του κυθνιακού οικιστικού 
πλέγματος: Μέριχας, Χώρα, Δρυοπίδα, Λουτρά, Παναγιά η Κανάλα. Η μετάθεση του οικιστικού κέντρου από 
τη θέση του Βρυοκάστρου στη θέση του Κάστρου έχει ιδιαίτερη σημασία: 

Πώς αιτιολογείται η υπερκέραση των θετικών στοιχείων που παρουσιάζει η θέση του Βρυοκάστρου για 
την επιλογή της θέσης ως τόπου εγκατάστασης του κεντρικού αρχαίου οικισμού και η επικράτηση κάποιων 
άλλων αρνητικών που συμβάλλουν στην εγκατάλειψη του και την επιλογή ως τόπου πρωτεύουσας οίκησης 
εκείνης του Κάστρου; 

Β. Κλίμαξ πολεοδομίας. 
Από την πολεοδομία της Κύθνου ιχνηλατούμε μια στατική εικόνα του βίου της, την ώρα της 

εγκατάλειψης της, αδυνατώντας να αγγίξουμε το θέμα της πολεοδομικής της εξέλιξης. Η τοιχοδομία των 
τειχών της όμως ως ερευνητικό έδαφος προσφέρεται για διατύπωση ερωτημάτων και συναγωγή 
συμπερασμάτων. 

Α. Το περίγραμμα των τειχών της Κύθνου παρουσιάζει μιαν αδιατάρακτη συνεχή γραμμή. Όπως 
προηγουμένως σημειώσαμε στις όψεις της κυθνιακής τοιχοδομίας αναγνωρίζονται πέντε79 τουλάχιστον από 
τους δεκατρείς80 τύπους όψεων τοίχων της αρχαίας ελληνικής οικοδομικής. Κατά παράδοσιν αυτές οι 
διαφορές επί μιας κανονικής χάραξης τείχους ερμηνεύονται ως επισκευή ή αναστήλωση. Επαληθεύεται τούτο 
στην περίπτωση των κυθνιακών τειχών ή μήπως πέραν της επισήμανσηςτων εργασιών αυτών, διαφορά στην 
τοιχοδομία σημαίνει διαφορετική φάση στην κατασκευή; 

Β. Η τελική χάραξη του τείχους δίδει ένα maximum μήκος που αποκόπτει τον χώρο της πόλης από τον 
περιβάλλοντα αγροτικό χώρο. Το αδιάσπαστο της χάραξης του σε αυτήν την φάση, υποδηλώνει μία εκ των 
προτέρων σύλληψη του πολεοδομικού χώρου, πρόβλεψη πολεοδομικών μεγεθών (πληθυσμό, πυκνότητα, 
αναλογική κατανομή δημοσίων και ιδιωτικών χώρων); Ή μήπως συνέβη κάτι το εντελώς διαφορετικό: 
Γενομένης της χάραξης, αφέθη ο οικιστικός πυρήνας να απλωθεί προς την περίμετρο του τείχους 
ακολουθώντας τους δικούς του κανόνες ανάπτυξης; 

Γ. Ποιες πάγιες αρχές πολεοδομικής πρακτικής και οχυρωματικής τέχνης επιβεβαιώνονται στη 
δημιουργία των τειχών ως πολεοδομικού στοιχείου ή ποιες νεοφανείς ή πρωτότυπες καταγράφονται στα 
συγκεκριμένα επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία του τείχους; 

Γ. Κλίμαξ αρχιτεκτονικής. 
Πριν από τη διατύπωση ερωτημάτων περί της κυθνιακής αρχιτεκτονικής απαιτούνται άλλα εντελώς 

χρειώδη και αυτονόητα: Πλήρης αποκάλυψη των ιχνών των αρχιτεκτονημάτων που προβάλλουν αμυδρώς μέσα 
από το έδαφος και προδίδουν την ύπαρξη των. 

Για το τείχος, τη μόνη μέχρι σήμερα υψωμένη κατασκευή - μαζί με την έξοδο του υδραγωγείου
σημειώνουμε τα εξής: 

Ως λειτουργία: Η λειτουργία του τείχους ερμηνεύεται τη βοηθεία των αρχών οχυρωματικής που 
αναφέραμε. Επιμέρους όμως λειτουργίες των πυλών και πυλίδων και η σχέση τους με τους αμέσως 
γειτνιάζοντες χώρους intra και extra muros, ιδίως με τον καθημερινό βίο εν καιρώ ειρήνης, είναι παντελώς 
ανεξιχνίαστες. 

79. Κύθνος Ι, 229-235. 
80. Βάσει R. Ginouvès - R. Martin, Dictionnaire (supra σημ. 80), 97-99: Κυκλώπεια - Πολυγωνική (5 υποκατηγορίες: 

ακανόνιστη, κανονική, οδοντωτή, με καμπύλους αρμούς (λεσβία), κανονική ισόδομη) - τραπεζιόσχημη (3 
υποκατηγορίες: ακανόνιστη, ψευδοϊσόδομη, ισόδομη) - ορθογωνική (4 υποκατηγορίες: ακανόνιστη, ψευδοϊσόδομη, 
ισόόομη ακατάστατη, ισόδομη). 
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Ως σύνθεση: Σαν σύνολο η αρχιτεκτονική σύνθεση των κυθνιακών τειχών ομοίως ακολουθεί τις τυπικές 
συνθετικές αρχές της αρχαίας ελληνικής οχυρωματικής που προηγουμένως περιγράψαμε. Από τα 
ενδιαφέροντα προς έρευνα στοιχεία: η τείχιση της κορυφής. Η χρονολόγηση του τείχους εν συνόλω κατά την 
κλασική και ελληνιστική περίοδο αφήνει αναπάντητο το ερώτημα ποιο τμήμα αντιπροσωπεύει την γεωμετρική 
και αρχαϊκή. Τα τοπικά κυκλαδικά παράλληλα παραδείγματα ακροπόλεων δίδουν αντίστοιχες εικόνες 
εντοπισμένες της θέσης κορυφών εξαρμάτων. Ως προς τη σύνθεση, εν αντιθέσει με το ηπειρωτικό μυκηναϊκό 
πρότυπο, οχύρωση και ενδιαίτημα κατοίκων ταυτίζεται, ακριβώς μέσα σε αυτές τις περίοπτες θέσεις. 

Δεύτερον: Αν ο οχυρωμένος δακτύλιος της κορυφής κατά τη γεωμετρική περίοδο αποτελεί χώρο 
κατοικίας και άμυνας, κατά τις μετέπειτα περιόδους φαίνεται να κυριαρχεί η λατρευτική λειτουργία, στοιχείο 
που δίδει στο διατείχισμα και έναν άλλο χαρακτήρα. 

Ως κατασκευή: Βάσει των στοιχείων από τη σωσμένη ανωδομή οι πληροφορίες για τη στέψη των τειχών 
πρέπει να θεωρούνται οριστικώς απωλεσθείσες. Οι αναμενόμενες απαντήσεις πρέπει να περιορισθούν σε 
ακριβέστερα μετρικά στοιχεία σχετικών με το ανά περιοχή πλάτος και ύψος του τείχους, τη δομή του εμπλέκτου 
και τις λεπτομέρειες κατακευής πυλών, πυλίδων, προμαχώνων και πύργων. 

Αφήσαμε για το τέλος μια παρατήρηση που κάλλιστα θα μπορούσε να διατυπωνόταν στην αρχή: 
Βγαίνοντας από την αρχαία πόλη από κάποιο πέρασμα της νότιας κεραίας του τείχους από τη μεριά 

της Επισκοπής έχουμε μια στοιχειώδη εικόνα ενός πολεοδομικού κειμένου - αυτού της αρχαίας πόλεως Κύθνου 
την ώρα της εγκατάλειψης της- και ενός αρχιτεκτονικού: των τειχών της. Με τα στοιχεία που αντλεί από αυτά 
ο ερευνητής επιστρέφει στη βιβλιοθήκη για να φέρει σε συνομιλία το ειδικό με το γενικό, το στοιχείο με τη 
θεωρία. Στην προκειμένη περίπτωση, το κυθνιακό πολεοδομικό αρχιτεκτονικό κείμενο με την Αρχαία Ελληνική 
Πολεοδομία και τη θεραπαινίδα της, την Αρχαία Ελληνική Οχυρωματική. Επιταγή μιας τάσης της τελευταίας 
είναι η αποφυγή κάθε είδους γενίκευσης: Κάθε τείχος πόλεως έχει τους δικούς του κανόνες σύλληψης και 
κατασκευής. Κάθε τείχος, αν και αποτελεί το μέγιστο προστατευτικό κέλυφος μιας πόλης δεν είναι επιτρεπτό 
να αντιμετωπίζεται σαν αγγείο, γλυπτό ή αρχιτεκτόνημα, να τυπολογείται, να συγκρίνεται και να 
κατατάσσεται σαν οποιοδήποτε πολιτιστικό προϊόν. Μια άλλη τάση οδηγεί σε αναλύσεις και διαπιστώσεις 
καταγωγής, δημιουργίας και προπαντός διάδοσης των τύπων τοιχοδομίας από ένα συγκεκριμένο τόπο προς 
έναν άλλο. 

Μεταξύ των ακρότατων γενικεύσεων και της εντελώς συγκεκριμένης περιπτωσιολογίας η έρευνα των 
τειχών της Κύθνου πρέπει να αναζητήσει παράλληλα και ανάλογα στοιχεία σε μια λογική τοπική κλίμακα. Και 
αυτά δεν είναι άλλα παρά τα τείχη και οι οικισμοί των γειτονικών νησιών. Είναι δε τόσο περιορισμένη η 
έρευνα81 που και μόνον η αναφορά τους ταυτίζεται με τα ονόματα των εργατών της αρχαιολογίας που 
δούλεψαν στην αποκάλυψη και παρουσίαση τους: Ζαγορά Ανδρου, Κουκουναριές Πάρου, Μινώα Αμοργού, 
Βαθύ Λιμενάρι Δονούσας, Παλαιόπολη Άνδρου, Αγιος Ανδρέας Σίφνου, Καρθαία Κέας, Παροικία Πάρου. 

Αποσαφήνιση των πάσης φύσεως ιδιαιτεροτήτων αυτής της μικρής τοπικής κυκλαδικής κλίμακας που 
έδωσε τους τόσο αναγνωρίσιμους παραδοσιακούς οικισμούς των μέσων χρόνων και μετά, πιθανόν να οδηγεί 
και στη σαφέστερη διατύπωση των απαντήσεων. 

Κατά τα λοιπά ενώ η πραγμάτευση του θέματος της πολεοδομικής εξέλιξης της αρχαίας πόλεως 
Κύθνου μέχρι την παλαιοχριστιανική περίοδο θα αναμένει, ελλείψει ανασκαφών, η έρευνα της πολεοδομικής 
εξέλιξης του extra muros δομημένου χώρου από το 1990 και μετά είναι εντελώς αποτυπώσιμη και 
αναγνωρίσιμη. Ερείδεται αφ' ενός μεν στις σαφώς διατυπωμένες "γραμματειακές πηγές" της εποχής μας82, 
υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα περί όρων δόμησης που διέπουν την ανέγερση οικοδομών 
στην Επισκοπή και την Απόκρουση, αφ' ετέρου δε στα αρχιτεκτονήματα που διακρίνονται από το πέλαγος 
ακόμα, τις διώροφες κατοικίες του τέλους του 20ου μ.Χ. αιώνα εντός και επί του αρχαίου νεκροταφείου της 
ελληνιστικής περιόδου (εικ. 67). Είναι ίσως η μοναδική πολεοδομική φάση εξέλιξης του οικισμού του 
Βρυοκάστρου, η οποία θά απαιτήσει ελάχιστες υποθέσεις για την ερμηνεία της. 

Αλέξανδρος Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ 
Αθήνα 

81. Εισαγωγή στο θέμα για μια συγκεκριμένη περίοδο βλ. Λ. Μαραγκού, Τειχισμενοι οικισμοί των γεωμετρικών χρόνων 
(9°ζ- 8°ζ π.Χ. αιώνες), ΠΑΑ 63, 1988, 80-94. 

82. Η δόμηση στην περιοχή της Επισκοπής διέπεται από το Π. Δ. της 27 - 1 - 1977 (ΦΕΚ της 8 - 3 - 1977 Αρ. 61 Δ' ), ενώ 
στην περιοχή της Απόκρουσης από τις διατάξεις του Π. Δ. της 24 - 5 - 1985 (ΦΕΚ της 31 - 5 - 1985 Αρ. 270 Δ' ). 
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Fig. 1. Map of Kythnos and of the area of the ancient capital. A. Mazarakis Ainian. 
Εικ. Ι. Χάρτης της Κύθνου και της περιοχής της αρχαίας πόλης. Α. Μαζαράκης Αινιάν. 
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Fig. 2. Topographical plan of ancient Kythnos (scale of original plan 1:1000). Th. Chatzitheodorou - A. Mazarakis Ainian. 
Εικ. 2. Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας Κύθνου (πρωτότυπο σε κλ. 1:1000). Θ. Χατζηθεοδώρσυ - Α. Μαζαράκης Αινιάν. 
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Fig. 3. Layout of the detailed topographical sheets I-XXXI of ancient Kythnos 
(scale of each sheet 1:200). A. Gounaris. 

Εικ. 3. Κατανομή τοπογραφικών πινακίδων Ι-ΧΧΧΙ της αρχαίας πόλης 
(κλ. πινακίδας 1:200). Α. Γούναρης. 

Fig. 4. View of the acropolis from the South. 
Εικ. 4. Άποψη της ακροπόλεως από το Νότο. 
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Fig. 5. Early Archaic inscription from the South cemetery. 
Εικ. 5. Ενεπίγραφο σήμα m>v πρώιμων αρχαϊκών χρόνοτν από την περιοχή του αρχαίου νεκροταφείου. 

Fig. 7. Inscribed funerary stele of the Hellenistic period 
Εικ. 7. Ενεπίγραφη μαρμάρινη ταφική στήλη Fig. 6. Inscribed funerary stele of Aristocles. 

της ελληνιστικής περιόδου. Εικ. 6. Μαρμάρινη στήλη του Αριστοκλή. 



 401 The Kythnos Survey Project - Πολεοδομία και τείχη της αρχαίας πόλεως Κύθνου

Fig. 8. Fragment of inscribed funerary stele. 
Εικ. 8. Θραύσμα ενεπίγραφης ταφικής στήλης. 

Fig. 9. Funerary stele with decoration in relief. Hellenistic. 
Εικ. 9. Ταφική ανάγλυφη στήλη της ελληνιστικής περιόδου. 
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Fig. 10 . Plan of the West extremity of the North section of the fortification wall with the triangular salients (topographical sheet I). 
Th. Chatzitheodorou - A. Mazarakis Ainian. 

Εικ. 10. Τοπογραφική πινακίδα Ι. Δυτική απόληξη του Βορείου σκέλους του τείχους, όπου τα τριγωνικά εξάρματα. 
Θ. Χατζηθεοδώρου - Α. Μαζαράκης Αινιάν. 

Fig. 11. The East section of the fortification wall and the acropolis viewed from the North. 
Εικ. 11. Άποψη του Ανατολικού σκέλους του τείχους, από το Βορρά. 
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Fig. 12. The South section of the fortification wall and the acropolis viewed from the East. 
Εικ. 12. Άποψη του Νοτίου σκέλους του τείχους, από την Ανατολή. 

Ν - * 

Fig. 13. The western extremity of the southern section of the fortification wall. 
Εικ. 13. Η δυτική απόληξη του Νοτίου σκέλους της οχύρωσης. 
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Fig. 14. View of tower Β from the East. 
Εικ. 14. Άποψη του πύργου Β από την Ανατολή. 

îrfPfc*" 

Fig. 15. View of rectangular tower Δ from the South-East. 
Εικ. 15. Άποψη του ορθογώνι-ου πύργου Δ από Νοτιοανατολικά. 
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Fig. 16. Drawing of rectangular tower Γ. A. Gounaris. 
Εικ. 16. Όψη της Δυτικής πλευράς του πύργου Γ. Σχέδιο Α. Γούναρη. 

Α Ρ Χ Α Ι Α Π Ο Α Ι Σ Κ Υ Θ Ν Ο Υ 
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Fig. 17. Drawing of rectangular tower Δ. A. Gounaris. 
Εικ. 17. Όψη της Ανατολικής πλευράς του πύργου Δ. Σχέδιο Α. Γούναρη. 
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Fig. 19. View of the fortification wall of the 
Upper Town at the junction of the Acropolis 
and the Middle Plateau (IE). Fig. 18. South-East corner of tower Δ. 
Εικ. 19. Άποψη του τείχους της Άνω Πόλης στο Εικ. 18. Νοτιοανατολική γωνία του πύργου Δ. 
σημείο συμβολής του Μεσαίου Πλατώματος με 
την Ακρόπολη (ΙΕ). 
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Fig. 20. Drawing of the fortification wall of the acropolis near the Middle Plateau (IE). A. Gounaris. 
Εικ. 20. Όψη του τείχους της Ακροπόλεως κοντά στο Μεσαίο Πλάτοομα (ΙΕ). Σχέδιο Α. Γούναρη. 
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Fig. 21. Section of curtain at the West extremity of the North arm of the wall with irregular trapezoid masonry. A. Gounaris. 
Εικ. 21. Τμήμα τείχους με τραπεζιόσχημη τοιχοδομία στην δυτική απόληξη του βορείου σκε'λους 

του οχυρωματικού περιβόλου. Σχε'διο Α. Γούναρη. 

--" -"V · '-J _ 

Fig. 22. View of rectangular tower with ikria between the South and Middle Plateau (ΙΣΤ). 
Εικ. 22. Άποψη της ορθογώνιας οχυρωματικής κατασκευής με τα ικρία μεταξύ Νοτίου και Μεσαίου Πλατώματος (ΙΣΤ). 
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Fig. 23. Drawing of curtain with irregular orthogonal masonry at the North extremity of the Middle Plateau. A. Gounaris. 
Εικ. 23. 'Οψη τμήματος του τείχους με ακανόνιστη τοιχοδομία στη βόρεια απόληξη του Μεσαίου Πλατώματος. Σχέδιο Α. Γούναρη. 

Fig. 24. View of the triangular tower KZ. 
Εικ. 24. Άποψη του τριγωνικού πύργου KZ. 
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Fig. 25. Drawing of triangular tower KZ at the northwest extremity of the fortification wall (NE side). A. Gounaris. 
Εικ. 25. Όψη της Βορειοανατολικής πλευράς του τριγουνικου πύργου ΚΖ οτη Βορειοδυτική απόληξη του τείχους. Σχέδιο Α Γούναρη. 

Α Ρ Χ Α Ι Α Π Ο Λ Ι Σ Κ Υ Θ Ν Ο Υ 
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Fig. 26. Drawing of triangular tower KZ (NW side). A. Gounaris. 
Εικ. 26. Όψη της Βορειοδυτικής πλευράς του τριγωνικού πύργου ΚΖ στη Δυτική απόληξη του Βορείου σκέλους 

του τείχους. Σχέδιο Α. Γούναρη. 
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Fig. 27. View of staircase by the North wall. 
Εικ. 27. Άποψη της κλίμακας του Βορείου σκέλους του τείχους 

Α Ρ Χ Α Ι Α Π Ο Α Ι Σ Κ Υ Θ Ν Ο Υ 
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Fig. 28. Drawing of staircase by the North wall. A. Gounaris. 
Εικ. 28. Σχέδιο της κλίμακας του Βορείου σκέλους του τείχους. Σχέδιο Α. Γούναρη. 
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Fig. 29. Drain accross the wall of the acropolis. 
Εικ. 29. Αγωγός που διατρε'χει σε πλάτος το τείχος της ακροπόλεως. 

Fig. 30. Drain at the West extremity of the South wall. 
Εικ. 30. Αγωγός στην Ανατολική απόληξη του Νοτίου σκέλους του τείχους. 
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! Ι ? 
Fig. 31. Topographical plan of fortress of South hill (topographical sheet XXV). Th. Chatzitheodorou - A. Mazarakis Ainian. 

Εικ. 31. Τοπογραφικό διάγραμμα του φρουρίου της νότιας κορυφής (τοπογρ. πινακίδα XXV). 
Θ. Χατζηθεοδώρου - Α. Μαζαράκης Αινιάν. 

* * & •'• * • 

:;-fi® 
Fig. 32. View of NE side of fortress. 

Εικ. 32. Άποψη της Βορειοανατολικής πλευράς του φρουρίου. 
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Fig. 33. Plan of the Acropolis (topographical sheet XIV). Th. Chatzitheodorou - A. Mazarakis Ainian. 
Εικ. 33. Κάτοψη της Ακροπόλεως (τοπογραφική πινακίδα XIV). Θ. Χατζηθεοδώρου - Α. Μαζαράκης Αινιάν. 
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Fig. 34. Acropolis. Southern tip. Plan of rectangular buildings. A. Gounaris. 
Εικ. 34. Ακρόπολη. Νότια απόληξη. Κάτοψη ναόσχημων οικοδομημάτων. Α. Γούναρης. 
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Fig. 35. Acropolis. Southern tip. Rectangular building. View from the North, towards the fortress. 
Εικ. 35. Ακρόπολη. Νότια απόληξη. Άποψη ορθογωνίου ναόσχημου οικοδομήματος από το Βορρά. 

Fig. 36. View of the sanctuary of Demeter on the acropolis from the North. 
Εικ. 36. Ακρόπολη. Άποψη του ιερού της Δήμητρας από το Βορρά. 
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Fig. 40. Middle Plateau. Plan of Building 1 and altar. A. Gounaris. 
Εικ. 40. Μεσαίο Πλάτωμα. Κάτοψη Κτιρίου 1 και βωμοΰ. Σχέδιο Α. Γούναρη. 
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Fig. 41. Middle Plateau. View of Building 1 from the West. 
Εικ. 41. Μεσαίο Πλάτωμα. Άποιμη Κτιρίου 1 από τη Δύση. 
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Fig. 42. Middle Plateau. View of Building 1 from the South-West. 
Εικ. 42. Μεσαίο Πλάτωμα. Άποψη Κτιρίου 1 από Νοτιοδυτικά. 
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Fig. 43. Middle Plateau. View of Building 2 from the West. 
Εικ. 43. Μεσαίο Πλάτωμα. Άποψη Κτιρίου 2 από τη Δΰση. 

m 

Fig. 44. Middle Plateau. View of Building 2 from the South-West. 
Εικ. 44. Μεσαίο Πλάτωμα. Άποψη Κτιρίου 2 από τα Νοτιοδυτικά. 
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Fig. 45. Middle Plateau. View of the altar from the North. 
Εικ. 45. Μεσαίο Πλάτωμα. Άποψη του βωμού από το Βορρά. 
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Fig. 46. Middle Plateau. View of the altar from the NW. 
Εικ. 46. Μεσαίο Πλάτωμα. Άποψη του βωμού από ΒΔ. 
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Fig. 47. Middle Plateau. The inscription of the Samothracian Gods. Drawing A. Mazarakis Ainian. 
Εικ. 47. Μεσαίο Πλάτωμα. Επιγραφή Σαμοθρακίων Θέων. Σχέδιο Α. Μαζαράκη Αινιάνος. 

Fig. 48. Middle Plateau. Drawing of fragmentary marble statue. A. Gounaris. 
Εικ. 48. Μεσαίο Πλάτωμα. Σχέδιο του θραυσμένου μαρμάρινου αγάλματος. Α. Γούναρης. 
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Fig. 49. Inscribed marble base with dedication to Aphrodite. A. Mazarakis Ainian. 
Εικ. 49. Ενεπίγραφη αναθηματική βάση Αφροδίτης. Σχέδιο Α. Μαζαράκη Αινιάνος. 
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Fig. 50. Topographical sheet XII: The area of the 
iM'i \ \ fountainhouse and the stepped road. Th. Chatzitheodorou - im m, ' vJO 

A. Mazarakis Ainian. %> K. • \ M 
Εικ. 50. Τοπογραφική πινακίδα XII: Περιοχή κρήνης-υδρα- Fig. 51. House carved in the rock near the fountainhouse. 
γωγείου και βαθμιδωτής οδού. Θ. Χατζηθεοδώρου - Α. Μα- Εικ. 51. Οικία λαξευμε'νη στο φυσικό βράχο κοντά στο 
ζαράκης Αινιάν. υδραγωγείο. 
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CISTERNS Ο WELLS ^ MAIN RESERVOIR ' - •AQUEDUCT 
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Fig. 52. Plan showing location of cisterns and aqueduct. A. Mazarakis Ainian. 
Εικ. 52. Κατανομή δεξαμενών και πορεία αγωγού. Σχέδιο Α. Μαζαράκη Αινιάνος. 
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Fig. 53. Lower Town. The cistern and fountain house. View from the SW. 
Εικ.. 53 Κάτω Πόλη. Η δεξαμενή και η κρήνη από τα Νοτιοδυτικά. 

ΤΟΜΗ ΒΒ 
Α. ΓΟΥΝΑΡΗΣ! 1994 

Fig. 54. Lower Town. View of the cistern and fountain house. A. Gounaris. 
Εικ. 54. Κάτω Πόλη. Όψη της δεξαμενής και της κρήνης. Σχέδιο Α. Γούναρη. 
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Fig. 55. Lower Town. Section of the cistern and fountain house. A. Gounaris. 
Εικ. 55. Κάτω Πόλη. Τομή της δεξαμενής και της κρήνης. Σχέδιο Α. Γούναρη. 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ ΚΥΘΝΟΥ 
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ΑΛΕΧ ΓΟνΝΑΡΗΙ 199-4 

Fig. 56. Lower Town. Plan of the cistern and fountain house. A. Gounaris. 
Εικ. 56. Κάτω Πόλη. Κάτοψη της δεξαμενής και της κρήνης. Σχέδιο Α. Γούναρη. 
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Fig. 57. View of the island Vryokastraki from the North. 
Εικ. 57. Άποψη της νησίδας Βρυοκαστράκι από το Βορρά. 

58. Plan of the island Vryokastraki (topographical sheets XX-XXI, XXVI-XXVII). Th. Chatzitheodorou - A. Mazarakis Ainian. 
Εικ. 58. Τοπογραφικό διάγραμμα της νησίδας Βρυοκαστράκι (πινακίδες XX-XXI, XXVI-XXVII). 

Θ. Χατζηθεοδώρου - Α. Μαζαράκης Αινιάν. 
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Fig. 59. Relief pithoi with naught and cross pattern. A. Mazarakis Ainian. 
Εικ. 59. Ανάγλυφοι πίθοι με εγχάρακτη και εμπίεστη γεωμετρική διακόσμηση. Σχε'δια Α. Μαζαράκη Αινιάνος. 
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Fig. 60. Relief pithoi with geometric and floral decoration. A. Mazarakis Ainian. 
Εικ. 60. Ανάγλυφοι πίθοι με γεωμετρική και φυτική διακόσμηση. Σχέδια Α. Μαζαράκη Αινιάνος. 
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Fig. 61. Relief pithoi with geometric and floral decoration. A. Mazarakis Ainian. 
Εικ. 61. Ανάγλυφοι πίθοι με γεωμετρική και φυτική διακόσμηση. Σχε'δια Α. Μαζαράκη Αινιάνος. 
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Fig. 62. Relief pithoi with figured scenes. A. Mazarakis Ainian. 
Εικ. 62. Ανάγλυφοι πίθοι με ε'μβιες παραστάσεις. Σχε'δια Α. Μαζαράκη Αινιάνος. 
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Fig. 63. Distribution of stamped amphorae handles of the Hellenistic period. A. Mazarakis Ainian. 
Εικ. 63. Κατανομή των ενσφράγιστων λαβών αμφορέων στο εσωτερικό της αρχαίας πόλης. Σχέδιο Α. Μαζαρακη Αινιάνος. 
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Fig. 64. Section of the Archaic (?) fortification wall at Kastellas. 
Εικ. 64. Τμήμα του αρχαϊκού (;) τείχους στον Κάστελλα. 

Fig. 65. View of the tower at Pyrgos. 
Εικ. 65. Άποψη του κυκλικού πύργου στη θε'ση "Πύργος" 
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rig. οο. castro tis Unas. 
Εικ. 66. Το Κάστρο της Ωριάς. 

- : SjfSSt • 
Fig. 67. Vryokastro. Modern building activities in the area of the South cemetery (1991). 

Εικ. 67. Βρυόκαστρο. Οικοδομικε'ς δραστηριότητες στην περιοχή του Νότιου Νεκροταφείου (1991). 





Ο ΔΑΜΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΘΝΟ 

ABSTRACT: An inscribed Doric column of the 2nd century B.C. from the Asklepieion of Messene provides us with valuable 
information about the artistic accomplishments and floruit of the Messenian sculptor Damophon, and fully supports the statements of 
the traveller Pausanias. The inscription is in two columns, one with 98 lines, the other with 66. It records the psiphismata of seven 
poleis, including Kythnos, granting high honours to the sculptor. The psiphisma of the Kythnians is here examined particularly in 
connection with the cult statue which the Messenian sculptor made most probably for the main sanctuary of the city. The likelihood 
that two fragments of a colossal statue of a female figure in Kythnos belong to a work by Damophon is also discussed. 

Ο Δαμοφών, γιος του Φιλίππου από τη Μεσσήνη, είναι ο γνωστότερος γλύπτης της Ώριμης 
Ελληνιστικής περιόδου στη Νότιο Ελλάδα. Επιδιδόταν στην κατασκευή αγαλμάτων που εικόνιζαν αποκλειστικά 
θεούς και ήρωες, όχι θνητούς. Σε αντίθεση με τους σαράντα και πλέον γνωστούς γλύπτες από το τέλος του 4ου 
ως το τέλος του 3ου αι. π.Χ. και αργότερα, οι οποίοι φιλοτέχνησαν κυρίως πορτραίτα1, κανένας εικονιστικός 
ανδριάντας δεν περιλαμβάνεται ανάμεσα στα έργα που αποδίδονται στο Δαμοφώντα. Η ιδεαλιστική αντίληψη 
που είχε για την τέχνη της αγαλματοποιίας ήταν τελείως ξένη προς τις ρεαλιστικές απαιτήσεις της 
ανθρωποποιίας ή ανδριαντοποιίας. Τα κλασικιστικά στοιχεία των θεϊκών και ηρωικών μορφών του 
υπαγορεύονταν κατά ένα βαθμό από τον παραδοσιακά συντηρητικό χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας έργων2. 

Δούλευε κυρίως σε μάρμαρο, αλλά και σε ξύλο και χαλκό. Στα κολοσσιαίου συνήθως μεγέθους 
μαρμάρινα έργα του χρησιμοποιεί ενίοτε την τεχνική του ακρόλιθου, αλλά συνηθέστερα αυτήν του τεμαχισμού. 
Συγκροτεί δηλαδή τις μορφές του από πολλά, χωριστά δουλεμένα τεμάχια μαρμάρου, τα οποία συναρμόττεί, με 
τη βοήθεια μεταλλικών συνδέσμων και κόλλας. Οι επίπεδα κομμένες πλευρές επαφής και σύνδεσης των 
κομματιών, καθώς και οι σκαμμένες πίσω επιφάνειες τους, φέρουν ίχνη εργαλείων χαρακτηριστικά της 
τεχνικής του, τα οποία αποτελούν, σε συνδυασμό με την τεχνοτροπία, πρόσθετο τεκμήριο απόδοσης των έργων 
στον μεσσήνιο γλύπτη. Το καλής ποιότητος μάρμαρο ήταν ανέκαθεν πολύτιμο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι 
γεωλογικές εμφανίσεις του είναι ανύπαρκτες, όπως η Μεσσηνία. Η τεχνική του τεμαχισμού αξιοποιεί ακόμη 
και τα πολύ μικρά κομμάτια του πολύτιμου υλικού, ήταν άλλωστε αναπόφευκτη στα κολοσσιαίου μεγέθους και 
στα τολμηρά κινημένα έργα, γιατί ήταν αδύνατη η εξόρυξη επαρκούς ενιαίου μαρμάρινου όγκου. 

Χάρη στον περιηγητή Παυσανία, ο οποίος εκτιμούσε ιδιαίτερα την τέχνη του Δαμοφώντα, γνωρίζουμε 
δεκαπέντε τουλάχιστον έργα του (πέντε απ' αυτά πολύμορφα συντάγματα), ανιδρυμένα σε ιερά τεσσάρων 
πόλεων της Πελοποννήσου. Εννέα λατρευτικές συνθέσεις του βρίσκονταν στη γενέτειρα του γλύπτη Μεσσήνη, 
δύο στο Αίγιο, έδρα της Αχαϊκής Συμπολιτείας, τρία έργα του στην αρκαδική πρωτεύουσα Μεγαλόπολη και ένα 
λατρευτικό σύνταγμα στην αρκαδική Λυκόσουρα3. Από τα έργα αυτά είχε βρεθεί σε ανασκαφές το κολοσσιαίο 
τρίμορφο σύνταγμα του ναού της Δέσποινας στη Λυκόσουρα4. Αντιπροσωπευτικό έργο της τέχνης και της 

1. Α. Stewart, Attika. Studies in Athenian sculpture of the Hellenistic Age, Plymouth 1979,5, 115-119. 
2. P. Themelis, Damophon, Personality in Greek sculpture, O. Palagia - J.J. Pollitt (eds), Oxford 1995. 
3. Παυσανίας, 4. 31, 5-33· 7, 23, 5-7· 8. 37· 8. 31, 1-7. 
4. P. Cawadias, Fouilles de Lycosoura, Livraison 1, Athènes 1893, 10-16- G. Dickins, Damophon of Messene I. His date, BSA 12, 

1905/6, 109-136· idem, Damophon of Messene III, BSA 17, 1910/11, 80-87· G. Lippold, Die griechische Plastik, München 
1950, 350-351· Μ. Jost, Pausanias à Megalopolitide, REA 75, 1973, 241-267- S. Stewart, Attika (supra σημ. 1), 34, 39-40· W. 
Fuchs, Die Skulptur der Griechen, MUnchen 1983, 571-572· J.J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge 1986, 165· Α. 
Stewart, Greek sculpture. An exploration, New Haven 1990, 45-53, 94-96, εικ. 788-792- R.R.R. Smith, Hellenistic sculpture,
London 1991, 240-241, εικ. 301-303- E. Simon - G. Bauchhenss, LIMCII, 1984, s.v. Artemis, αρ. 1184· RE, s.v. Damophon, 
2078- 2079 (C. Robert)· RE, s.v. Lykosura, 2429-2430 (E. Meyer)· I.C. Thallon, The date of Damophon of Messene, Ai A 10, 
1906, 302-329· V. Müller, Greek sculpture, ArtB 20, 1938, 399-400· M. Bieber, Damophon and Pliny 34, 52, A/A 45, 1941, 
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ικανότητας του στην απόδοση του λεπτού διάφανου υφάσματος και στη ταυτόχρονη ανάδειξη της 
πλαστικότητας της μαλακής γυναικείας σάρκας αποτελεί το μαρμάρινο ακέφαλο ακρωτήριο του ναού της 
Δέσποινας στη Λυκόσουρα, που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο της Μεγαλόπολης (εικ. Ι)5. Το ίδιο 
αντιπροσωπευτικά της ικανότητας του στην απόδοση του γυμνού ανδρικού και γυναικείου κορμού, είναι τα 
σωζόμενα μέλη θαλάσσιου θιάσου, ένας Τρίτων και δύο Τριτωνίδες από τα ερεισίχειρα και το ερεισίνωτο του 
μαρμάρινου θρόνου των Θεαινών της Λυκόσουρας (εικ. 2)6. 

Οι πρόσφατες έρευνες στη Μεσσήνη έφεραν στο φως κορμούς και θραύσματα από όλα τα έργα του που 
ήταν ανιδρυμένα στο Ασκληπιείο της Μεσσήνης: από το τρίμορφο σύνταγμα Ασκληπιού-Μαχάωνος
Ποδαλείριου, το δεκάμορφο σύνταγμα Απόλλωνος και Μουσών, τη Θήβα και τον Ηρακλή, καθώς επίσης την 
Τύχη και την Αρτέμιδα Φωσφόρο7. Ένας αδημοσίευτος κορμός Έρωτος, που φυλάσσεται στις αποθήκες του 
Μουσείου Μεγαλοπόλεως, σχετίζεται πιθανώς με το άγαλμα της Αφροδίτης Μαχανίτιδος, έργο του 
Δαμοφώντα, που είδε ο Παυσανίας μέσα στο ναό της θεάς στη Μεγαλόπολη (8, 31, 5). 

Ο Παυσανίας και πάλι μας πληροφορεί (4, 31, 6) ότι ο Δαμοφών κλήθηκε από τους Ηλείους στην 
Ολυμπία να επισκευάσει το λατρευτικό χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία, το περίφημο στη αρχαιότητα έργο του 
μεγάλου Φειδία, και ότι τιμήθηκε ιδιαίτερα για τη δουλειά του από την Ηλειακή βουλή. 

Ένα επιγραφικό μνημείο του 2ου αι. π.Χ. από τη Μεσσήνη φωτίζει από πολλές πλευρές την 
προσωπικότητα του Μεσσήνιου γλύπτη Δαμοφώντα και προσφέρει νέες πληροφορίες (πέρα από αυτές που δίνει 
ο Παυσανίας) για την καλλιτεχνική του δραστηριότητα τόσο στην αρκαδική Λυκόσουρα, όσο και σε άλλες πόλεις 
της Πελοποννήσου, της Στερεάς και των νησιών. Το κείμενο της επιγραφής περιλαμβάνει τα ψηφίσματα επτά 
πόλεων που αποδίδουν μεγάλες τιμές στο μεσσήνιο γλύπτη Δαμοφώντα Φιλίππου για τη τέχνη του στην 
κατασκευή ή την επισκευή λατρευτικών αγαλμάτων, καθώς επίσης για τις ευεργεσίες και τις γενναιόδωρες 
προσφορές του. Οι πόλεις αυτές είναι: η αρκαδική Λυκόσουρα, η Λευκάδα, οι Κράνιοι της Κεφαλληνίας, η 
Μήλος, η Κύθνος, η Γερήνεια (στα όρια μεταξύ Λακωνίας-Μεσσηνίας) και η Οιάνθεια (πόλη της Δυτικής 
Λοκρίδος)8. Όλα τα ψηφίσματα φαίνεται ότι ανεγράφησαν ταυτόχρονα πάνω στον κίονα, προκειμένου να 
τιμηθεί post mortem από την γενέτειρα του ο άξιος καλλιτέχνης και επιφανής πολίτης της Μεσσήνης. Ο κίονας 
επομένως αποτελεί μνημείο που έστησε η πόλις προς τιμήν του Δαμοφώντα δίπλα στο οικοδομικό συγκρότημα 
του Ασκληπιείου, όπου κατεξοχήν εργάστηκε. Όλα τα γλυπτά του Ασκληπιείου ήταν έργα δικά του, με εξαίρεση 
τον σιδερένιο Επαμεινώνδα και το χρυσόλιθο άγαλμα της θεοποιημένης Μεσσήνης. Το Ηρώο Δ, εγγύς του 
οποίου βρέθηκε ο κίονας, δεν είναι βέβαιο ότι του ανήκει (εικ. 3)9, φαίνεται ωστόσο πολύ πιθανό, οπότε θα 
πρέπει ενδεχομένως να δεχτούμε αφηρωισμό του καλλιτέχνη μετά θάνατον, ανάλογο με εκείνον του ποιητή 
Αρχίλοχου στην Πάρο, ο οποίος στα ελληνιστικά χρόνια (3ος αι. π.Χ.) τιμήθηκε με ναόσχημο Ηρώο10. 

Στο ψήφισμα της Λυκόσουρας ο Δαμοφών τιμάται τα μέγιστα, γιατί χάρισε στην πόλη το ποσό των 
3.546 αργυρών τετράδραχμων, που αποτελούσε μέρος τη αμοιβής του για την κατασκευή του λατρευτικού 
συντάγματος της Δέσποινας, και επί πλέον αφαίρεσε από την αμοιβή του περισσότερες από πενήντα μνές που 
είχε προδαπανήσει ο ίδιος σε μισθούς εργατών για το ίδιο έργο. Τιμάται επίσης γιατί δέχτηκε να κατασκευάσει 
το άγαλμα της θεάς Ηγεμόνης στη Λυκόσουρα. Αγαλμα Αρτέμιδος Ηγεμόνης χάλκινο, που εικονίζε τη θεά με 
δύο δάδες στα χέρια, είδε ο Παυσανίας στο ναό της θεάς δίπλα στην ανατολική είσοδο του τεμένους της 
Δέσποινας, δεν αναφέρει όμως τον καλλιτέχνη11. 

94-95· W.B. Dismoor, An archaeological earthquake at Olympia, AJA 45, 1941, 422-427- L. Alscher, Griechische Plastik 4, 
Berlin 1957, 79· Α. Rumpf, Der kleine Paulyl, Stuttgart 1964, 1377· E. Meyer, Messenien, RE Suppl. 15, 1978, 288· H.V. 
Hermann, Olympia. Heiligtum und Wettkampfstätte, München 1972,253, σημ. 575· P.C. Bol - F. Eckstein, Die Polybius-Stele 
aus Kleitor/Arkadien, AntPI 15, Berlin 1975, 83-94· J. Onians, Art and thought in the Hellenistic Age, London 1979, 140· R. 
Trümmer, Zwei Kolossalköpfe aus Aigeira, AntPlll, 1993, 141-153, ιδιαίτερα 144. 

5. Αναφέρεται σύντομα από τον Β. Λεονάρδο, ΠΑΕ 1896, 113-114. 
6. Σ. Καρούζου, Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μονσείον. Συλλογή γλυπτών. Περιγραφικός κατάλογος, Αθήνα 1967, 170, αρ. 

2171-2172, 2174-2175, πίν. 58. 
7. G. Despinis, Ein neues Werk des Damophon, AA 1966, 378-385- P. Themelis, Damophon of Messene. Sein Werk im Lichte der 

neuen Ausgrabungen, AntK 36, 1993, 24-40, πίν. 3-9· idem, Damophon of Messene. New evidence, Archaeology in the 
Péloponnèse, Κ. Sheedy (ed.), Oxford 1995,24-32. 

8. Για το περιεχόμενο των ψηφισμάτων και πρώτη μεταγραφή του ψηφίσματος των Λυκουρασίων βλ. Π. Θέμελης, Ο 
Δαμοφών και η δραστηριότητα του στην Αρκαδία, Sculpture from Arcadia and Laconia, W. Coulson - O. Palagia (eds), 
Oxford 1993, 99-109· SEG 41, 1991 (1994), 332. 

9. Ο διπλός κιβωτιόσχημος τάφος του Ηρώου Δ ταυτίσθηκε εσφαλμένα από τον Γ. Οικονόμο, ΠΑΕ 1925, 64, με το 
οικογενειακό ηρώο του Ελλαδάρχη Τιβέριου Κλαύδιου (Σ)αιθίδα, σημαντικού εκ προγόνων ευεργέτη της Μεσσήνης και 
συγχρόνου του Παυσανία. Cf. IG Υ1, 1455 και 1455a. 

10. Α. Ohnesorg, Der dorische Prostylos des Archilochos von Paros, AA 1982,271-290. 
11. Παυσανίας 8. 37, 1. 
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Το ψήφισμα των Κυθνίων, πέμπτο στη σειρά και πρώτο της δεύτερης στήλης του κίονα, εκτείνεται σε 
εικοσιένα στίχους συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου. Λόγω της έντονης φθοράς του λίθου παρουσιάζει κενά 
στη αριστερή πλευρά. Το κείμενο χωρίζεται σε δύο νοηματικές ενότητες. Η πρώτη (στ. 101-107), που εισάγεται 
με το έπεί, περιλαμβάνει τους λόγους, για τους οποίους ο μεσσήνιος καλλιτέχνης αξιώθηκε των τιμών που 
αναλυτικά εκτίθενται στη δεύτερη ενότητα (στ. 108-120) : 

100 Κυθνίων 
[Έπ]ε[ί] Λαμοφών Φιλίππου Μεσσάνιος 
[..] χρ[η]στος ευ διατελεί τάι πόλει 
[. ]ων, θεοσέβειαν είσχή<κει> και ες 
[.....]ν γενόμενος καθώς παρε

105 [ ] αυτόν οί άποσταλέντες πο
[λίται έ]τέχνωσέν τε κα[ί] άριστον [...]ασ
[. άνέ]θηκέν τε τάι, <ί>δίαι προαιρέσει
[....] στεφανώσαι Λαμοφώντα Φιλίπ
που Μεσσάν[ι]ον πρόξενον και εύεργέ

110 [ταν εΐ]μεν τας πόλεος_ των Κυθνίων 
αυτόν και εκγόνους, είμεν δέ αϋτοις 
γα[ς κ]αί οικίας εγκτησιν και άτέ
λειαν κ[αί] άσυλίαν και πολέμου και ει
ράν[α]ς και τα λοιπά τίμια όσα και τοις 

115 [άλλοις] προ[ξ]ένοις και εύεργέταις 
τας πόλεος υπάρχει, ταν δέ προ
ξε[νία]ν ταύταν οί "Εφοροι οί μετά πε
δ[.....]ων άναγραψάστω εις στά
λαν λιθίναν και αναθέντω εις τό ιερόν 

120 τας "Α[φ]ροδίτας vacati2. 

Η διάλεκτος είναι εμφανώς δωρική. Οι στίχοι 106-108 λόγω φθοράς δημιουργούν σοβαρά προβλήματα 
ανάγνωσης και κατανόησης. Είναι πιθανό να έχουν παραληφθεί και στίχοι. Η παρουσία Εφόρων δείχνει ότι η 
πολιτειακή οργάνωση της Κύθνου ήταν ανάλογη μ'εκείνη των δωρικών πόλεων της Λακωνίας και της 
Μεσσηνίας. Πεδ[ιανόμ]οι (στ. 117-118), εφόσον η συμπλήρωση είναι ορθή, μαρτυρούνται στη Σπάρτη13. 

Ειδικά το πρώτο και ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του ψηφίσματος, σε αντίθεση με το φλύαρο και 
αναλυτικό αντίστοιχο του ψηφίσματος της Λυκόσουρας, είναι λακωνικό. Τιμάται ο γλύπτης για το χρηστό ήθος 
του, την εύνοια του προς την πόλη των Κυθνίων και τη θεοσέβεια του, αρετές που εξαίρονται και στα άλλα 
ψηφίσματα σε συνδυασμό πάντοτε με τη μεγαλοψυχία και την γενναιοδωρία του και αποκαλύπτουν την 
προσωπικότητα ενός πολίτη της τάξης των εύπορων γαιοκτημόνων, διαπνεόμενο από σεβασμό στα ήθη, τις 
παραδόσεις και τους θεσμούς της πόλεως και από πίστη στους θεούς. Εμφανίζεται συντηρητικός, ιδιαίτερα για 
την εποχή που έζησε και έδρασε, κατά την οποία η απώλεια της πίστης στους θεσμούς, τις παραδόσεις και τους 
θεούς είναι καθολικό φαινόμενο14, όπως συντηρητική και παραδοσιακή γενικά αποδεικνύεται η μεσσηνιακή 
κοινωνία, καθώς και οι αποκλειστικά ηρωικές και θεϊκές μορφές του μεσσήνιου γλύπτη. Τιμάται επίσης 
ιδιαίτερα από τους Κυθνίους, γιατί εισάκουσε την παράκληση των απεσταλμένων του νησιού και κατασκεύασε 
άριστα με την τέχνη του λατρευτική εικόνα και την ανέθεσε μάλιστα ο ίδιος στο ιερό της θεάς με δική του 
προαίρεση. Το έργο απεικόνιζε πιθανότατα την Αφροδίτη, όπως συνάγεται έμμεσα από την ανάθεση της στήλης 
του ψηφίσματος στο ιερό της θεάς αυτής (στ. 119-120). 

Βορειοδυτικά της ακρόπολης της Κύθνου, πάνω στο λεγόμενο "Μεσαίο Πλάτωμα" σώζονται τα θεμέλια 
δύο μεγάλων ορθογώνιων οικοδομημάτων με Β-Ν προσανατολισμό (εικ. 4: κτήρια 1 και 2)15. Ο Ross, που 
τοποθετεί στο Μεσαίο Πλάτωμα την αγορά της αρχαίας πόλεως, περιέγραψε το Κτήριο 1, ενώ ο Chr. Hansen 
σχεδίασε τα αναλήμματα που συγκρατούν το άνδηρο των κτηρίων16. Ο Α. Μαζαράκης, που με τη συμβολή του 
τοπογράφου Θ. Χατζηθεοδώρου και του αρχιτέκτονα Α. Γούναρη καθάρισε και σχεδίασε τα οικοδομήματα, 
χρονολογεί προσωρινά την κατασκευή τους στα τέλη του 4ου ή τις αρχές του 3ου π.Χ. αι., με βάση κυρίως το 

12. Στη μεταγραφή συνέβαλαν η Β. Μπαρδάνη και η Ν. Μακρή. 
13. ŒIGW1, 123. 
14. J.J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age (supra σημ. 4), 1-13. 
15. Α. Μαζαράκης Αινιάν, Κύθνος 1991-1995, ΠΑΕ 1995 (προσεχώς)· Έργον 1995, 61· του ιδίου, Ricognizioni archeologiche 

nell'isola di Kithnos, Le Cicladi ed il mondo Egeo, Roma 19-21 novembre 1992, Roma 1996,251-252. 
16. L. Ross, Reisen auf den griechischen Insel des ägäischen Meeres, I, Stuttgart-Tübingen 1840, 116· I. Haugsted, Η Κύθνος στα 

1700, 1836, 1845, Αθήνα 1987, εικ. 46. 
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σύστημα δόμησης17. Η χρονολόγηση τους ωστόσο στα τέλη του 3ου ή τις αρχές του 2ου αι. π.Χ. δε μπορεί να 
αποκλεισθεί. 

Το νότιο οικοδόμημα, διαστ. 17 x 11,60μ., αποτελείται από δύο επιμήκεις χώρους, από τους οποίους ο 
ανατολικός θα μπορούσε να αποκατασταθεί ως στοά, όπως δείχνουν το μεγάλο πλάτος του βόρειου τοίχου 
(στυλοβάτη;) και η παρουσία εξέδρας μέσα σ' αυτόν. Ο δυτικός ευρύτερος χώρος είναι προσιτός από δύο, 
συμμετρικά τοποθετημένα κατώφλια, η παρουσία των οποίων επιτρέπει να δεχθούμε το χωρισμό του σε δύο 
ισομεγέθη δωμάτια με εγκάρσιο τοίχο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει απιόσχημη λαξευμένη στο βράχο δεξαμενή και 
επιχρισμένη λίθινη λεκάνη σε επαφή με τον εξωτερικό τοίχο του ανατολικού διαμερίσματος. Η ορθογώνια 
κατασκευή, διαστ. 5,40 x 2,90μ., έκκεντρα τοποθετημένη σε μικρή απόσταση από την ανατολική πρόσοψη του 
οικοδομήματος, αναγνωρίζεται από τον Μαζαράκη ως πιθανός βωμός. 

Το Κτήριο 2, διαστ. 20,20 χ 8,50μ., δεν έχει ακόμη αποχωματωθεί και έτσι παραμένει προς το παρόν 
ασαφής η εσωτερική του διαρρύθμιση. 

Ο Μαζαράκης προτείνει με πολλές επιφυλάξεις τη ταύτιση των οικοδομημάτων του Μεσαίου 
Πλατώματος με ναούς του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος18. Τα μορφολογικά πάντως στοιχεία της κάτοψης 
του Κτηρίου 1 το κατατάσσουν στην κατηγορία των ευρυμέτωπων παστάδων με ευρύ προθάλαμο ή προστώο και 
διμερή θάλαμο. Ο τύπος αυτός οικοδομημάτων, των οποίων η καταγωγή αναζητείται συνήθως στην Εγγύς 
Ανατολή, στεγάζει κατά κανόνα χθόνιες και ιδιαίτερα μυστηριακές λατρείες. Συγγενή παραδείγματα βρίσκει 
κανείς στο Καβείριο της Σαμοθράκης όπως το λεγόμενο Τέμενος και κυρίως το Ανάκτορον, που αποκαθίσταται 
με εισόδους στη μακρά δυτική πλευρά του19, καθώς και σε άλλα ιερά. 

Ο Ross είδε και μετέγραψε επιγραφή στο χώρο του Μεσαίου Πλατώματος (IG XII 5, 1057), με το εξής 
κείμενο: [Σαμ]οβρακίων θεών. Θραύσμα της ίδιας επιγραφής, που σώζει τα γράμματα: [. . . .]θραικίω[. ....],
εντόπισε η ερευνητική ομάδα του Μαζαράκη εντοιχισμένο στην οροφή κελιού σταύλου, λίγα μέτρα νοτιότερα 
από τα δύο οικοδομήματα20. Θα πρότεινα λοιπόν, συνηγορούντος και του τύπου της κάτοψης, την αναγνώριση 
του Κτηρίου 1 ως ιερού των Σαμοθρακίων θεών ή ακριβέστερα ως τελεστηρίου. 

Ο Ross αναφέρει επίσης την εύρεση μεγάλου θραύσματος από τον κορμό γυναικείου αγάλματος πολύ 
κοντά στα Κτήρια 1 και 221.Το γλυπτό εντοπίστηκε από την ομάδα Μαζαράκη λίγα μέτρα προς Δ. των 
Κτηρίων και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Α. Γούναρη (βλ. εικ. 48, σελ. 424)22: Επίμηκες θραύσμα γλυπτού 
από λεπτόκοκκο καλής ποιότητος μάρμαρο, ίσως Πεντέλης, σωζ. μέγ. μήκ. 1.50μ., από κολοσσικών διαστάσεων 
άγαλμα (εικ. 5α-δ). Σώζεται μόνο η δεξιά κνήμη στάσιμου σκέλους από τα σφυρά έως λίγο κάτω από το 
γόνατο. Η δεξιά πλευρά του είναι σπασμένη και διαβρωμένη. Η πίσω αδρά δουλεμένη επιφάνεια διατηρεί περί 
το μέσον επιμήκη λωρίδα, ελαφρώς προεξέχουσας συμφυούς μάζας μαρμάρου, ό,τι έχει απομείνει προφανώς 
από αποσπασθέν κατακόρυφο στήριγμα του έργου, πίσω από το δεξί στάσιμο σκέλος της μορφής. Η άνω στενή 
επιφάνεια είναι οριζόντια κομμένη και χτυπημένη με το βελόνι, για σύνδεση με το άνω μέρος του αγάλματος με 
τη βοήθεια κόλλας και μεταλλικού συνδέσμου, του οποίου ο τόρμος έχει αποσπασθεί με τμήμα του μαρμάρου. 
Η κάτω στενή πλευρά του θραύσματος σώζει το κατώτατο οστεώδες τμήμα της κνήμης που έχει σπάσει στο 
ευαίσθητο, λίγο πιο πάνω από τα σφυρά του πέλματος, σημείο. Η διάμετρος του σωζόμενου κατώτατου αυτού 
τμήματος της κνήμης είναι 16εκ., έχει δηλαδή πάχος δυόμισυ περίπου φορές μεγαλύτερο από το φυσικό. Τόσο 
υπολογίζεται περίπου και το συνολικό ύψος του έργου. 

Η μορφή ήταν όρθια και φορούσε μόνο ιμάτιο (όχι και χιτώνα), το οποίο περιέβαλλε σφιχτά τα πόδια, 
επιτρέποντας να διαγράφεται το εξωτερικό περίγραμμα των κνημών. Βαριά μάζα πτυχών του ιματίου πέφτει 
κατακόρυφα σε επαφή με την εσωτερική πλευρά της κνήμης. Το ιμάτιο πρέπει να ήταν σφικτά τυλιγμένο γύρω 
στο κάτω μέρος του κορμού και, δεμένο προφανώς μπροστά στο ύψος της μέσης ή και χαμηλότερα, να έπεφτε 
κατακόρυφα ανάμεσα στα πόδια σχηματίζοντας ένα χείμαρρο πτυχών. 

Η μαρτυρία της ρέουσας πτυχολογίας του ενδύματος ανάμεσα στα πόδια, καθώς επίσης η όρθια στάση 
και το στάσιμο δεξί πόδι, είναι παράγοντες καθοριστικοί για την αναγνώριση του τύπου του αγάλματος. 
Ανάμεσα στις διάφορες παραλλαγές του αγαλματικού τύπου της ημίγυμνης Αναδυόμενης Αφροδίτης με τη 
συνοδεία ή χωρίς του Έρωτα, ξεχωρίζουν ορισμένες μικρογραφικές κυρίως επαναλήψεις της Ελληνιστικής 
περιόδου (Πρώιμης, Μέσης και Ύστερης), που παρουσιάζουν ενδυματολογικά στοιχεία αντίστοιχα ή και 

17. Α. Μαζαράκης Αινιάν, Κύθνος 1991-1995 (supra σημ. 15)· του ιδίου, Ricognizioni (supra σημ. 15), 252. 
18. Α. Μαζαράκης Αινιάν, Κύθνος 1991-1995 (supra σημ. 15). 
19. Η. Ehrhardt, Samothrake. Heiligtümer in ihrer Landschaft und Geschichte als Zeugen antiken Geistelebens, Stuttgart 1985 

εικ. 9, 266, εικ. 42. 
20. Α. Μαζαράκης Αινιάν, Κύθνος 1991-1995 (supra σημ. 15)· του ιδίου, Ricognizioni (supra σημ. 15), 252, εικ. 12. 
21. L. Ross, Reisen auf den griechischen Insel (supra σημ. 15). 
22. Η παρουσία του γλυπτού μου είχε γίνει κατά πρώτον γνωστή από το συνάδελφο Α. Μάντη. 
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ταυτόσημα με αυτά του μαρμάρινου θραύσματος από την Κύθνο23. Ένα ακέφαλο άγαλμα στο Μουσείο dei 
Conservatori (αρ. 1839), ρωμαϊκό αντίγραφο σχετιζόμενο με την Κνιδία του Πραξιτέλη24, ένα πήλινο ειδώλιο 
Αφροδίτης του 2ου π.Χ. αι. από τον Γέρακα Λακωνίας, ένα απότμημα μαρμάρινου αγαλματίου ίσως από τον 
Πειραιά, και κυρίως ένα χάλκινο αγαλμάτιο Αφροδίτης στη Νέα Υόρκη, όπου το ιμάτιο καλύπτει το κάτω μόνο 
μέρος του σώματος της θεάς και πέφτει με βαρείες πτυχές ανάμεσα στα πόδια, εμφανίζονται συγγενέστερα 
προς το θραύσμα της Κύθνου και αποδίδουν τον ζητούμενο αγαλματικό τύπο25. Το θραύσμα μας σχετίζεται 
άμεσα, όπως δείχνει το σχέδιο αποκατάστασης (εικ. 6), με τον τύπο αυτό της Αφροδίτης Αναδυόμενης. 

Η απουσία του γυμνού πάνω κορμού του αγάλματος με το κεφάλι, αλλά και η έκθεση του σωζόμενου 
τμήματος του έργου στο ύπαιθρο επί αιώνες, έχει διαβρώσει ανεπανόρθωτα την επιδερμίδα του μαρμάρου και 
έχει εξαφανίσει τα ίχνη της κατεργασίας. Στυλιστικές αναλύσεις και εκτιμήσεις είναι σχεδόν ανέφικτες και 
οπωσδήποτε μάταιες. Η ποιότητα εντούτοις της εργασίας, εμφανής στη λάξευση των πτυχών, τόσο των λεπτών 
που κολλούν στη σάρκα στο πάνω αριστερό του θραύσματος, όσο και των βαριών έντονα φωτοσκιασμένων και 
βαθιά από κάτω σκαμμένων πτυχών της κατακόρυφης μάζας του ιματίου, σε συνδυασμό με το κολοσσικό του 
έργου, συνηγορούν υπέρ της αναγνώρισης του ως πρωτότυπου ελληνιστκού έργου και όχι ρωμαϊκού 
αντιγράφου. 

Εκτός από το θέμα και τις κολοσσικές διαστάσεις, ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια απόδοσης του έργου στο Δαμοφώντα. Αυτά συνοψίζονται στη τεχνική του 
τεμαχισμού26 και στα χτυπήματα του βελονιού πάνω στην αποκομμένη άνω επιφάνεια του κομματιού για την 
σύνδεση με το μηρό της θεάς, τα οποία είναι συγκρίσιμα με αντίστοιχα χτυπήματα σε κομμάτια γλυπτών της 
Λυκόσουρας και της Μεσσήνης. Το κολοσσιαίο επομένως λατρευτικό άγαλμα Αφροδίτης, ελληνιστικών χρόνων, 
στο οποίο ανήκει το θραύσμα της Κύθνου, αποτελεί πιθανότατα έργο του Δαμοφώντα, ο οποίος τιμήθηκε για 
την εργασία και την προσφορά του από τους Κύθνιους. 

Ακρόλιθο λατρευτικό άγαλμα Αφροδίτης, που έφερε την επωνυμία Μαχανίτις, έπλασε ο Δαμοφών, 
σύμφωνα με τη μαρτυρία του Παυσανία, για το ιερό της στη Μεγαλόπολη (βλ. παραπάνω σελ. 438). Στη 
Λευκάδα ασχολήθηκε ο μεσσήνιος γλύπτης με την κατασκευή αγάλματος Αφροδίτης και πάλι27. Το θέμα 
επομένως Αφροδίτη του ήταν οικείο. Οι κορμοί των Τριτωνίδων του θρόνου της Λυκόσουρας αποκαλύπτουν, 
όπως σημειώσαμε, την εξοικείωση του με το πλάσιμο γυναικείων γυμνών και προσφέρουν τη δυνατότητα 
εκτίμησης βασικών χαρακτηριστικών της τέχνης του, που συνδυάζει τον κλασικισμό με τις σύγχρονες τάσεις του 
ελληνιστικού μπαρόκ. 

Η δουλειά του στην Ολυμπία ήταν από τις τελευταίες της σταδιοδρομίας του, όταν, ώριμος και 
αναγνωρισμένος καλλιτέχνης, κλήθηκε να αγγίξει με το έμπειρο χέρι του το φημισμένο χρυσελεφάντινο έργο 
του μεγάλου Φειδία. Η επέμβαση αυτή θα πρέπει να έλαβε χώρα αμέσως μετά το 183/2 π.Χ., όταν ο Φειδιακός 
Ζευς έπαθε σοβαρές ζημιές από σεισμό28. Τα έργα του μεσσήνιου γλύπτη στη Μεσσήνη, τη Μεγαλόπολη και τη 
Λυκόσουρα ήταν από τα πρώτα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του και εντάσσονται χρονικά περί το 195-190 
π.Χ., σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία και αρχιτεκτονικά, επιγραφικά και ανασκαφικά δεδομένα29. Η εργασία 
του στην Κύθνο έλαβε πιθανότατα χώρα στο διάστημα μετά το 190 και πριν το 183/2 π.Χ. 

Το ευμέγεθες Κτήριο 2 του Μεσαίου Πλατώματος είναι συνεπώς δυνατό να αναγνωρισθεί ως ιερό 
Αφροδίτης και το κολοσσιαίο μαρμάρινο άγαλμα να θεωρηθεί με βεβαιότητα ως το λατρευτικό. Στο Ιερό της 
Σαμοθράκης εκτός από τους Κάβειρους λατρευόταν και η Αφροδίτη. Εκεί μάλιστα είχε ανιδρυθεί το φημισμένο 
στην αρχαιότητα έργο του Σκόπα. Παράλληλη λατρεία Αφροδίτης και Σαμοθρακείων θεών θα πρέπει να 
δεχτούμε, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, και στα δύο γειτονικά ιερά του Μεσαίου Πλατώματος της 
Κύθνου. Σημειωτέον ότι μαρμάρινο κεφάλι Αφροδίτης από την Κύθνο, χαμένο σήμερα, αναφέρει ο Βαλλήνδας 

23. Μ. Bieber, Ancient copies. Contributions to the history of Greek and Rowan art, New York 1977, 64, εικ. 220-224, 228, πίν. 
3-40. 

24. V. Machaira, Les groupes statuaires d'Aphrodite et d'Eros. Etude stylistique des types et de la relation entre les deux divinités 
pendant l'époque hellénistique, Athènes 1993, 65-66, αρ. 37. 

25. LIMCU, 1984, 78, αρ. 695, s.v. Aphrodite (A. Delivorrias)· Α. Δεληβορριάς, Με αφορμή ένα πήλινο ειδώλιο Αφροδίτης, 
Λακωνικές Σπουδές 11, Αθήνα 1992,58-79· cf. V. Machaira, Les groupes statuaires d'Aphrodite et d'Eros (supra σημ. 24), 65, 
αρ. 36, 37, πίν. 36, 37. 

26. H τεχνική του τεμαχισμού είναι σχεδόν υποχρεωτική σε κολοσσιαία έργα. Στα ελληνιστικά χρόνια απαντά κυρίως σε 
περιοχές όπου δεν υπάρχει μάρμαρο· βλ. Cl. Merker, The Hellenistic sculpture of Rhodes, SIMA 40, 1973, 8· πρβλ. Ν. 
Σταμπολίδης, Ο θωρακοφόρος αρ. ΑΕ 268 της Κω, ΑΕ 133, 1992, 137, σημ. 11. 

27. Βλ. P. Themelis, Damophon, (supra σημ. 2). 
28. W.B. Dismoor, An archaeological earthquake (supra σημ. 4), 422-427· cf. A. Stewart, Attika (supra σημ. 1), 40· C. Habicht, 

Pausanias und seine "Beschreibung Griechenlands", München 1985,58. 
29. P. Themelis, Damophon von Messene (supra σημ. 7), 30-31· idem, Damophon (supra σημ. 26). Για τη χρονολόγηση των ναών 

του Ασκληπιού στη Μεσσήνη και της Δέσποινας στη Λυκόσουρα μεταξύ 200 και 150 π.Χ., cf. και Α. Stewart, Attika 
(supra σημ. 1), 40, σημ. 28. 
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και ο Καββαδίας30. Βάση μαρμάρινου αγαλματιδίου με αναθηματική επιγραφή στην Αφροδίτη, που βρέθηκε 
πρόσφατα στην αρχαία πόλη της Κύθνου31, έρχεται εις ενίσχυσιν των όσων υποστηρίζονται παραπάνω. 

Πέτρος ΘΕΜΕΛΗΣ 
Κρήτη 

30. Κυθνιακά, 56· Π. Καββαδίας, Περί τίνος εν Κύθνω ευρεθείσης μαρμάρινης κεφαλής της Αφροδίτης, Παρνασσός 5, 
1881,92. 

31. Κατά πληροφορία του Α. Μαζαράκη. Βλ. τώρα Έργον 1995, 61 και εικ. 49 στη σελ. 424, στον παρόντα τόμο. 
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Γ. Μεϊμάρης: Υπάρχουν τέτοιων διαστάσεων 
γυναικεία αγάλματα της ίδιας εποχής, ιδιαίτερα 
Αφροδίτης; 

Π. Θέμελης: Όρθια δεν υπάρχουν πολλά, 3 ή 4 το 
πολύ (π.χ. η κεφαλή Ηρακλή από τη Μεσσήνη έχει ύψος 
0,45μ.· εάν το άγαλμα αποκατασταθεί, το ύψος του 
μπορεί να υπολογιστεί ότι θα έφθανε τα 3-4 μέτρα). 
Καθιστά όμως αγάλματα κολοσσιαίων διαστάσεων 
υπάρχουν περισσότερα. 

Ι. Τριάντη: Πώς να στηριχτούμε στην εργασία του 
τεμαχισμού και της προσθήκης για την ταύτιση του 
γλύπτη αφού η προσαρμογή αυτού του τύπου είναι 
τεχνική κοινή στις Κυκλάδες εκείνη την εποχή; 

Π. Θέμελης: Συμφωνώ, αλλά συνηγορούν πολλά 
επιπλέον στοιχεία. Βεβαίως, η επιφάνεια του αγάλματος 
είναι πολύ φθαρμένη και είναι αδύνατον να 
αναγνωρισθεί με απόλυτη βεβαιότητα το χέρι του 
Δαμοφώντα. 

Ο. Χατζηαναστασίου: Όπως προκύπτει από την 
ανακοίνωση του κ. Μαζαράκη, η παρουσία γυναικείων 
ειδωλίων στην κορυφή της ακροπόλεως δηλώνει την 

παρουσία κάποιας γυναικείας θεότητας εκεί. Μήπως τα 
ειδώλια αυτά φανερώνουν την ύπαρξη ιερού Αφροδίτης 
και όχι Δήμητρας και επομένως μήπως το άγαλμα ήταν 
στημένο εκεί και όχι στο Μεσαίο Πλάτωμα; 

Π. Θέμελης: Οι κατηγορίες ειδωλίων που απαντώνται 
σε ιερά είναι συνήθως οι ίδιες και σπανίως 
χαρακτηριστικές κάποιας συγκεκριμένης λατρείας. Η 
άποψη μου είναι ότι εφόσον το θραύσμα είναι μεγάλων 
διαστάσεων και πολύ βαρύ, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι 
προέρχεται από εκεί κοντά, επομένως πρέπει μάλλον να 
κύλησε από το Μεσαίο Πλάτωμα. 
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Εικ. 1. Ακε'φαλος γυναικείος κορμός. Ακροατήριο του ναού της Δέ Εικ. 2α 
σποινας στη Λυκόσουρα (φοατ. Β. Σταματόπουλος). 

* • • 

• MÊ& 

Εικ. 2β Εικ. 2γ 

Εικ. 2α-γ. Κορμοί Τριτωνίδων και Τρίτωνος από το θρόνο του λατρευτικού συνατάγματος της Λυκόσουρας 
(φωτ. Β. Σταματόπουλος). 
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ML5-ÎIINH - ΑΙΚΛΗΠΙΕΙΟ 

Εικ. 4. Τοπογραφικό Μεσαίου Πλατώματος Κύθνου (Α. Μαζαράκης Αινιάν). 
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Εικ. 5α 

Εικ. 5β 

Εικ. 5α-5β. Θραύσμα από το δεξί πόδι μαρμάρινου αγάλματος. Μεσαίο Πλάτωμα Κύθνου. 
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Μ Εικ. 5γ. Θραύσμα από το δεξί πόδι μαρμάρινου αγάλματος. 
Ι Μεσαίο Πλάτωμα Κύθνου. 

Εικ. 5δ. Θραύσμα από το δεξί πόδι μαρμάρινου αγάλματος. . 
Μεσαίο Πλάτωμα Κύθνου. ' 
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ι ;
Α ^ p ò A Ì T M π θεκϋ 

Εικ. 6. Πρόταση γραφικής αποκατάστασης αγάλματος Αφροδίτης Κύθνου με βάση το θραύσμα του δεξιού ποδιού. 



ΑΡΧΑΪΚΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ 

ABSTRACT: The lion of Ioulis, the kouros of Kea in the National Museum and the pedimental sculpture from Karthaia have formed 
the basis of our knowledge of archaic sculpture in Kea. The picture is filled out by four fragmentary pieces of sculpture and a round 
statue base coming from the four cities of ancient Keos. All are datable to the last quarter of the 6th century. The first is the upper 
torso of a kore (Kea Museum no. 74) from Karthaia. She wears an unpleated chiton and a diagonal himation and she has long ringlets 
down her back and over her shoulders on either side of her neck. The work will have been made at 510-500 B.C. by a local sculpture 
who appears to had have been influenced by island styles. A decade earlier than the Karthaian kore will have been the kouros whose 
foot is on an inscribed base on the acropolis of Poiessa, at the site of the temple of Apollo. The lower part of the torso of a kouros 
(Kea Museum no. 8) was found in Koressia and appears to be slightly earlier than the big kouros in the National Museum (no. 3686). 
The right hand (inv. no. 5294) which had been found with the kouros by Stavropoulos, has been located in the National Museum. 
Finally, a round column capital was recovered in 1979 in Ioulis and handed over to the Kea Museum (Kea Museum no. 183). It is 
made of Parian marble and has a concave cutting on the upper surface for the reception of a marble statue of a kouros. 

Η πλαστική στην Κέα κατά τα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια αντιπροσωπεύεται από ένα μόνο έργο, τον 
γνωστό λέοντα, που κατέληξε να αποτελεί το σύμβολο του νησιού1 (εικ. 1). Το πολυσυζητημένο αυτό λιοντάρι 
είναι κολοσσός. Μεγαλύτερο απο όλα τα άλλα γνωστά αρχαϊκά λιοντάρια διαφέρει από αυτά και ως προς τη 
στάση του, έτσι όπως εικονίζεται ανέμελα ξαπλωμένο και ως προς την απόδοση των λεπτομερειών κυρίως της 
κεφαλής του. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του είναι περισσότερο διακοσμητικά και επίπεδα. Τα μάτια του 
δεν συγκρίνονται με τα στρογγυλά, ογκηρά μάτια των συγχρόνων του λιονταριών, ούτε έχουν αποδοθεί 
ανάμεσα τους οι δύο χαρακτηριστικοί όγκοι2. Αλλά και η διαμόρφωση του ρύγχους και των πτυχών στα 
ρουθούνια δεν έχει σύγχρονα παράλληλα3. Από τις πρώτες δημοσιεύσεις το λιοντάρι θεωρήθηκε ότι έχει 
επιδράσεις ανατολικές, άποψη που υποστήριξε τελευταία και ο Gabelmann διευκρινίζοντας ότι η στάση του 
εξαρτάται απο τα ξαπλωμένα αιγυπτιακά λιοντάρια, ενώ η απόδοση των λεπτομερειών από τα ασσυριακά4. Ο 
γλύπτης θα ήταν ντόπιος5, που λάξευσε επί τόπου το ζώο στο βράχο, στη στροφή απο τον 7ο στον 6ο αιώνα, την 
ίδια περίπου εποχή που δημιουργήθηκαν κολοσσικά αγάλματα κούρων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας6. 

Συντομογραφίες: 
Ε. Μ. = Εθνικό Μουσείο. 
Μ. Κ. = Μουσείο Κέας. 
Richter, Kouroi2 = G. Richter, Kouroi. Archaic Greek youths, London 1960. 
Richter, Korai = G. Richter, Korai. Archaic Greek maidens, London 1968. 
Σταυρόπουλλος = Φ. Σταυρόπουλλος, Ο κούρος της Κέας, ΑΕ 1937, Β, 687-693. 

1. L. Savignoni, Αρχαιότητες της Κέω, ΑΕ 1898, 231-237· G. Welter, Von griechischen Inseln. Keos 1, AA 1954, 69-78, 78-85, 
εικ. 18-20- J. Dörig, Frühe Löwen, MDAI(A) 76, 1961, 74, Beil. 47-8- H. Gabelmann, Studien zum frühgiiechischen Löwenbild, 
Berlin 1965,54-55, 114, αρ. 43· W. Fuchs - J. Feiten, Die griechische Plastik I, München 1987, 181, σημ. 13. 

2. Πρβλ. π.χ. το λιοντάρι της Κέρκυρας, Η. Gabelmann, Studien (supra σημ. 1), 113, σημ. 32, πίν. 3,4. 
3. Ο Χρ. Καρούζος, Αρχαϊκή κεφαλή λέοντος εκ Σίφνου, ΑΕ 1937, Β, 600-601, εικ. 1-2, συνέκρινε με την κεφαλή του 

λιονταριού της Κέας, την πώρινη λεοντοκεφαλή της Σίφνου κυρίως για τη σχηματοποίηση των πτυχών του ρύγχους που 
αποδίδονται σαν φύλλα ανθεμίου. 

4. Η. Gabelmann, Studien (supra σημ. 1), 114, σημ. 43. 
5. J. Dörig, Frühe Löwen (supra σημ. 1), 74- W. Fuchs - J. Feiten, Plastik (supra σημ. 1), 181, σημ. 13. 
6. Richter, Kouroil, αρ. 2, 3, 6, 12 Α και Β, 14, 15, 18 Α-D, 19. 
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Από τον λέοντα ως το τελευταίο τρίτο του 6ου αι. υπάρχει ένα κενό όσον αφορά την πλαστική 
δημιουργία στο νησί, που δεν είναι απίθανο να οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι η αρχαιολογική έρευνα δεν έχει 
ακόμα προχωρήσει7. 

Από την Καρθαία, τη μόνη απο τις τέσσερεις πόλεις της Κέας που έχει ανασκαφεί, προέρχεται το 
σημαντικό σύνολο γλυπτών από το διάκοσμο των ναών8. Από το σύνολο αυτό θα μπορούσε κανείς να 
διαχωρίσει ένα κορμό κόρης που βρέθηκε κτισμένος σε έναν μαντρότοιχο στις εργασίες καθαρισμού που έκαμε ο 
Ντούμας το 19629. Η μικρή αυτή κόρη (Μ. Κ. αρ. 74, εικ. 2-3) ξεχωρίζει από τα αρχιτεκτονικά γλυπτά, όπως 
δέχεται και η Ήβη Τουλούπα που τα μελετάει, γιατί χρονολογικά δείχνει λίγο παλιότερη και ως προς τις 
διαστάσεις λίγο μικρότερη. Η κόρη της Καρθαίας σώζεται από το λαιμό ως τη μέση περίπου και είναι 
κατασκευασμένη από χοντρόκοκκο παριανό μάρμαρο10. Φοράει χιτώνα απτύχωτο, που δεν δηλώνεται καμιά 
λεπτομέρεια του, ούτε καν το τελείωμα του στο λαιμό, και μικρό, λοξό ιμάτιο, το οποίο απο τον δεξιό ώμο 
περνάει διαγώνια κάτω από το αριστερό στήθος και τη μασχάλη. Μπροστά έχει μια πλατειά πτυχή που 
αναδιπλώνεται και άλλες ρηχές κατακόρυφες πτυχές. Στην πίσω πλευρά του κορμού, οι πτυχές δηλώνονται 
μόνο δεξιά από την πλατειά αναδιπλωμένη πτυχή, που δε σχηματίζεται στο μέσο της ράχης, αλλά δεξιότερα. 

Από κάθε πλευρά του λαιμού της κόρης, τρεις μακριές κυματιστές μπούκλες πέφτουν λοξά πάνω απο 
το στήθος, ενώ πίσω 14 κυματιστές μακριές μπούκλες με περίγραμμα σε σχήμα οβάλ, φτάνουν ως το μέσο 
περίπου της ράχης. 

Το αριστερό χέρι της κόρης είναι σπασμένο με τον ώμο. Ελεύθερο κατά μήκος του σώματος θα ανέσυρε 
ένα άκρο του χιτώνα στο μηρό. Το σπάσιμο στην αριστερή πλευρά δείχνει ότι σχηματιζόταν στο πλάι και ο 
κόλπος του χιτώνα που ξέφευγε από το ιμάτιο. Το δεξί της χέρι, σπασμένο και αυτό από ψηλά, θα φερόταν 
προς τα έξω και λυγισμένο στον αγκώνα, θα κρατούσε την προσφορά στη θεότητα. 

Η ελαφρά προβολή του αριστερού στήθους, η διαφορετική θέση που έχουν οι πλαϊνές μπούκλες και η 
διαφοροποίηση που παρατηρείται στο περίγραμμα της μάζας των μαλλιών πίσω, που είναι λίγο πιο καμπύλο 
δεξιά, δείχνουν ότι η κόρη είχε μια μικρή στροφή προς τα αριστερά. 

Το λοξό ιμάτιο σχηματίζει στο πάνω άκρο του μια συγκέντρωση πτυχών, που στην κόρη της Κέας είναι 
απλώς κυλινδρικές, ενώ σε άλλες κόρες πέφτει πάνω σε αυτές τις πτυχές μια παρυφή του ενδύματος με 
κυματιστές αναδιπλώσεις11. Ο τύπος του λοξού ιματίου εμφανίζεται σε κόρες αττικές, όπως η κόρη 674 της 
Ακροπόλεως12, κόρες ανατολικο-ιωνικού εργαστηρίου, όπως η κόρη 675 της Ακροπόλεως13, και κόρες από τα 
νησιά, όπως η κόρη Α 4067 της Δήλου14, η κόρη της Πάρου στη Νέα Υόρκη15, η κόρη της Ανδρου στην 
Κοπεγχάγη16. Δεν φαίνεται δηλαδή να είναι χαρακτηριστικό εργαστηρίου, αλλά μόδα. 

Οι πτυχές του ιματίου της κόρης, οι κυματιστές μπούκλες μπροστά και το περίγραμμα των μαλλιών 
στη ράχη είναι τα στοιχεία που μπορεί να βοηθήσουν στην αναζήτηση της εργαστηριακής της προέλευσης. Με τα 
αρχιτεκτονικά γλυπτά της Καρθαίας δεν έχει στοιχεία συγκρίσιμα. Αλλά και από τις αττικές κόρες διακρίνεται 
για τις απλούστερες μορφές της. Περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά έχει η κόρη της Κέας με την ομάδα των 
νησιωτικών κορών του τελευταίου τετάρτου του 6ου αιώνα, ιδιαίτερα μάλιστα με την κόρη της Ανδρου στην 
Κοπεγχάγη17. Παρουσιάζει την ίδια πτύχωση του ιματίου μπροστά και πίσω, τον ίδιο τύπο κόμμωσης με τις 
κυματιστές μπούκλες και το ίδιο οβάλ σχήμα του περιγράμματος των μαλλιών στη ράχη18. Η κόρη της Άνδρου 

7. Για το ανάγλυφο που βρίσκεται στο Δημαρχείο και εικονίζει ένα καθιστό λιοντάρι με ανασηκωμένο το δεξί μπροστινό 
σκέλος του, έχω αμφιβολίες αν είναι αρχαϊκό [G. Welter, Von griechischen Inseln (supra σημ. 1), 83-87, εικ. 21-22· Η. 
Gabelmann, Studien (supra σημ. 1), 77, αρ. 91]. 

8. P. Graindor, Fouilles de Karthaia, BCH 29, 1905, 342-347, εικ. 8-10· E. Karydi-Walter, Alt-Ägina II, 2. Die äginetische 
Bildhauerschule, Mainz 1987, 109-116, εικ. 177-9. 

9. Χρ. Ντούμας, ΑΔ 18, 1963, Χρονικά, 282. 
10. Σωζόμενο ύψος 0.36 μ. 
11. Richter, Korai, αρ. 182, εικ. 582, αρ. 183, εικ. 676. 
12. Ibidem, αρ. 127, εικ. 414. 
13. Ibidem, αρ. 123, εικ. 397. 
14. Ibidem, αρ. 149, εικ. 476-479. 
15. Ibidem, αρ. 151, εικ. 483-486. 
16. Ibidem, αρ. 152, εικ. 487-490. 
17. Ibidem. 
18. Το ίδιο σχήμα κόμης στη ράχη χωρίς δήλωση των βοστρύχων έχει η κόρη της Δήλου, Ε. Μ., αρ. 22· Richter, Korai, αρ. 148, 

εικ. 472-475. 
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έχει χαρακτηρισθεί ως ναξιακό έργο απο τον Langlotz19, ως κυκλαδικό επαρχιακό απο τον Poulsen20, ως 
επαρχιακό με ναξιακή επίδραση απο την Αλευρά21, και ως ντόπιο απο τον Feiten22. 

Ντόπιο έργο δείχνει και η κόρη της Κέας. Δημιουργία της τελευταίας δεκαετίας του 6ου αιώνα με 
νησιωτικές μάλλον παρά αττικές επιδράσεις, θα ήταν πιθανώς ανάθημα ενός πιστού στο ιερό της Καρθαίας23. 

Στον αυλόγυρο της Παναγίας Σωτείρας ή Παναγίας του Κάστρου στην Ακρόπολη των Ποισσών, της 
αρχαίας Ποιήεσσας, πάνω σε μία βάση είναι στερεωμένο με τσιμέντο ένα άκρο πόδι αγάλματος. Η εκκλησία 
αυτή χτίστηκε στη δεκαετία του '50 στη θέση αρχαίου κτιρίου, το οποίο εντοπίστηκε κατά την επιφανειακή έρευνα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και θεωρήθηκε ναός24. Η βάση πάνω στην οποία βρίσκεται το πόδι είναι ένας 
πεσσός με επιγραφή αναθηματική στον Απόλλωνα, που χρονολογείται στον 5ο αιώνα25. Το πόδι, σύμφωνα με 
τις πληροφορίες των ντόπιων, βρέθηκε όταν οικοδομούσαν την εκκλησία26. Είναι το ίδιο πόδι που είδε ο 
Μάνθος σε αυτή τη θέση, όπως μας πληροφορεί στο κεφάλαιο του χειρογράφου, στο οποίο διαπραγματεύεται 
Περί των της πόλεως Ποίηέσσης και τοϋ Δήμου αυτής αρχαίων. Αύτοϋ, λέει ο Μάνθος, ευρέθη πους 
άνδριάντος, πιθανόν τοϋ αγάλματος τοϋ "Απόλλωνος, εκ λίθου τής Πάρου, αρχαιότατης εποχής έργον21. 

Πρόκειται για αριστερό άκρο πόδι κούρου με τη συμφυή πλίνθο του από μάρμαρο παριανό (εικ. 4-5)28. 
Σώζεται ως πάνω από τα σφυρά και ανήκει σε άγαλμα φυσικού μεγέθους. Σπασμένο είναι το μπροστινό 
κομμάτι του μεταταρσίου και τα δάχτυλα. Η πλίνθος είναι δουλεμένη με το βελονάκι στην πάνω επιφάνεια και 
στην παρειά. Η φτέρνα του ποδιού έχει μια κοίλανση που ίσως οφείλεται σε μεταγενέστερη κακοποίηση. 

Η μαλακή πλαστική του ποδιού και η διαφοροποίηση της θέσης των σφυρών, από τα οποία το 
εξωτερικό είναι τοποθετημένο πιο χαμηλά και πιο προς τα πίσω απο το εσωτερικό, δείχνουν έργο προχωρημένο. 
Το πόδι μπορεί να συγκριθεί και φαίνεται σύγχρονο με τα πόδια του κούρου απο το Πτώον στο Εθνικό Μουσείο 
(αρ. 12), που χρονολογείται στη δεκαετία 520-510 π.Χ29. Ο κούρος στον οποίο ανήκε το πόδι θα ήταν πιθανώς 
ανάθημα στο ναό του Απόλλωνα. 

Ο κάτω κορμός κούρου του Μουσείου της Κέας (αρ. 8, εικ. 6-7), προέρχεται από την Κορησία. Ο 
Welter αναφέρει ότι βρισκόταν στην αυλή του Μαρούλη, στον Αγιο Γεώργιο30. Ο κορμός σώζεται από τη μέση 
ως το μέσο περίπου των μηρών. Στην αριστερή πλευρά του, πάνω στο μηρό, ένα ίχνος επαφής δείχνει ότι τα 
χέρια του ακουμπούσαν πλάι στο σώμα. Από ό,τι διατηρείται βλέπουμε ότι είναι ένας γεροδεμένος νέος με 
ισχυρούς μηρούς και σφιχτούς γλουτούς. Οι βουβώνες του ορίζουν την μαλακή κυρτή κοιλιά, που αρχίζει να 
σχηματίζεται. Στις πλαϊνές όψεις ανοιχτά αυλάκια χωρίζουν τους μηρούς από τους γλουτούς, υποδηλώνοντας 
συνάμα με την κατεύθυνση τους την κίνηση των ποδιών. Στην πίσω όψη μόλις διακρίνονται δύο ελαφρά 
εξάρματα στη βάση της σπονδυλικής στήλης. 

Ο κούρος, με βάση τα 0,26 μ. του κάτω κορμού, υπολογίζεται ότι θα είχε ύψος περίπου 1,70 μ., θα 
ήταν δηλαδή φυσικού μεγέθους. Χρονολογικά βρίσκεται κοντά στον κούρο της Κέας του Εθνικού Μουσείου31, 
ίσως να είναι λίγο παλιότερος, γιατί σε αυτόν τα χέρια εφάπτονται με όλη την παλάμη στο σώμα, ενώ στον 
κούρο στο Εθνικό, μόνο σε ένα μικρό σημείο. 

Για την εργαστηριακή του προέλευση δεν μπορούμε να πούμε ιδιαίτερα πράγματα. Ίσως να είναι μια 
ένδειξη η θέση των βουβωνικών αυλακών που είναι ανοιχτοί προς τα πλάγια, όπως στον κούρο του Εθνικού 
Μουσείου απο το Πτώον (αρ. 12)32 και όχι προς τα πάνω και μετά προς τα πλάγια, όπως στον κούρο της Κέας 
στο Εθνικό Μουσείο33. 

19. E. Langlotz, Frühgriechische Bildhauerschulen, Nuremberg 1927, 126, αρ. 11, 128. 
20. F. Poulsen, Catalogue of ancient sculpture in the Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 1951,40, αρ. 21. 
21. G. Kokkorou-Alewra, Archaische naxische Plastik, München 1975,52. 
22. W. Fuchs - J. Feiten, Plastik (supra σημ. 1), 182, σημ. 19. 
23. Από την Καρθαία προέρχεται και ο αναθηματικό αρράβδωτος κίονας με την επιγραφή ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΕΘΕΚΕ των αρχών 

του 5ου αιώνα (Μ. Κ., αρ. 1). Ο P. Graindor, Fouilles de Karthaia, BCH29, 1905, 354, αναφέρει ότι πάνω στον κίονα υπήρχε 
ένα στρογγυλό κιονόκρανο με διάμετρο 0,31 μ. που θα έφερε ένα άγαλμα με "ελλειπτική" βάση. 

24. Γ. Γαλάνη - Λ. Μενδώνη - Χ. Παπαγεωργιάδου, Επιφανειακή έρευνα της Κέας, Αρχαιογνωσία 3, 1982-84,237-244. 
25. J. Thomopoulos - Ch. Dunant, Inscriptions de Céos, BCH18, 1954, 316-348. 
26. H πληροφορία από τη Λ. Μενδώνη, βλ. Μενδώνη - Μάνθος, 143, σημ. 401. 
27. Μενδώνη - Μάνθος, 72. 
28. Σωζόμενο ύψος: 0.135 μ. 
29. Richter, Kouroil, αρ. 145, εικ. 437- J. Ducat, Les kouroi du Ptoion, Paris 1971, 351, αρ. 198, πίν. CXV. 
30. G. Welter, Von griechischen Inseln (supra σημ. 1), 57. 
31. Richter, Kouroil, αρ. 144, εικ. 419-424. 
32. Ibidem, αρ. 145, εικ. 425. 
33. Ibidem, σημ. 29. 
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Αν ο κούρος του Μουσείου της Κέας ήταν αναθηματικό ή επιτύμβιο γλυπτό δεν μπορούμε να είμαστε 
βέβαιοι, εφ' όσον δεν είναι σαφή τα στοιχεία της προέλευσης του. Είναι πιθανότερα επιτύμβιος γιατί κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Γιαλισκάρι έχει ανασκαφεί νεκροταφείο των κλασικών χρόνων34. 

Ο κούρος από την Κέα στο Εθνικό Μουσείο (αρ. 3686, εικ. 8)35, το πληρέστερα διατηρημένο από τα 
αρχαϊκά αγάλματα του νησιού, βρέθηκε τυχαία στην Κορησία. Τα της ευρέσεως του έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Όπως μας πληροφορεί ο Σταυρόπουλλος36, το Φεβρουάριο του 1930, ο εργάτης Παναγιώτης Ποδόγυρος άνοιγε 
ένα βόθρο στο νότιο μέρος του προσφυγικού συνοικισμού, στους πρόποδες του μικρού λόφου της Αγίας 
Τριάδας, στη θέση Μωρηά, στο κτήμα της Κυριακούλας Μάνθου37. Σε βάθος μισό μέτρο από την επιφάνεια του 
εδάφους άρχισε να φαίνεται το κεφάλι του αγάλματος και σύντομα διαπιστώθηκε ότι το άγαλμα δεν ήταν 
πεσμένο, αλλά όρθιο μέσα στο χώμα. Στην αρχή νόμισαν ότι πρόκειται για γυναίκα, γιατί είχε μακριά μαλλιά 
και θρεμμένο στήθος. Σε ακτίνα 1 μέτρου γύρω απο το άγαλμα ήταν κτισμένος ένας πρόχειρος τοίχος που είχε 
ύψος 1 μ. και μικρό πάχος. Κάτω από τον κούρο, σε βάθος 2 μ. περίπου υπήρχε εκτεταμένο στρώμα καύσης 
γεμάτο με κάρβουνα, ελάχιστα οστά και αρκετά θραύσματα από αγγεία μικρών διαστάσεων, κύαθους, υδρίσκες 
και κώθωνες38. 

Ο Σταυρόπουλλος υπέθεσε ότι ο κούρος στημένος πάνω στον τάφο του νεκρού, έσπασε από κάποια 
αιτία στα πόδια, λίγο μετά την ανίδρυσή του. Τότε τον έστησαν πάνω στα γόνατα του, μέσα στον ίδιο τον τάφο 
του και τον στερέωσαν μέσα στο χώμα, που το συγκράτησαν με το τοιχαλάκι γύρω-γύρω. Πραγματικά ο κούρος 
παρουσιάζει μια διαφορά στη διατήρηση της επιφάνειας του. Από τη μέση και πάνω είναι λίγο πιο 
διαβρωμένος, πιο γκρίζος και λερωμένος με λεκέδες. Από τη μέση και κάτω, που είναι ως τα γόνατα 1 μ. 
περίπου, όσο δηλαδή και ο τοίχος που περιέβαλλε το χώμα, η επιφάνεια του αγάλματος είναι καθαρή με 
ομοιόμοφη κοκκινωπή πατίνα. 

Η δεξιά κνήμη του κούρου βρέθηκε, λέει ο Σταυρόπουλλος, εις μικράν από του αγάλματος απόστασιν, 
χωρίς να διευκρινίζει αν ήταν μέσα στο περιτριγυρισμένο χώμα ή έξω από αυτό39. Μαζί, βρέθηκε και τμήμα 
από το δεξί χέρι κούρου το ήμισυ του πήχεως μετά μέρους του καρπού και του μικρού δακτύλου μήκους 0,26 μ. 
ενός άλλου μικρότερου κούρου40. Το κομμάτι αυτό εντόπισα πριν από χρόνια κατά τις εργασίες τακτοποίησης 
των αποθηκών του Εθνικού Μουσείου (εικ. 9). Δεν είχε αριθμό ευρετηρίου, ούτε άλλη ένδειξη σχετική με την 
προέλευση του41. Η ομοιότητα του με τον κούρο της Κέας με οδήγησε αρχικά στη σκέψη ότι είναι δικό του χέρι, 
πράγμα που διαπίστωσα ότι δεν συμβαίνει γιατί δεν κολλούσε στο άγαλμα. Ούτε όμως μπορούσε να αποδοθεί 
στον κούρο γιατί το σημείο επαφής σε αυτό το κομμάτι είναι μεγαλύτερο απο το ίχνος επαφής που σώζεται στον 
μηρό του κούρου και γιατί φάνηκε ότι προέρχεται από μικρότερο άγαλμα. Ανατρέχοντας στη δημοσίευση είδα 
ότι πρόκειται για αυτό που περιγράφει ο Σταυρόπουλλος ότι βρήκε με την κνήμη του κούρου. Το χέρι σώζεται 
από το μέσο περίπου του πήχη, είναι από παριανό μάρμαρο κι έχει μήκος 0,26 μ. Το πλείστο της παλάμης και 
τα δάχτυλα είναι σπασμένα εκτός από το μικρό δάχτυλο, πλάι στο οποίο υπάρχει το σπάσιμο από το σημείο 
επαφής με το σώμα, που έχει σχήμα ελλειψοειδές42. Με εξόγκωμα δηλώνεται το τέλος του οστού του πήχη στον 
καρπό. Στην μπροστινή πλευρά το χέρι έχει ισχυρή διάβρωση και ιζήματα κατά τόπους. 

Χρονολογικά ο κούρος στον οποίο ανήκε το χέρι θα ήταν σύγχρονος με τον ακέραιο κούρο, θα είχε 
δηλαδή κατασκευαστεί στη δεκαετία 530-520, και τεχνοτροπικά, όσο τουλάχιστον μπορεί να κρίνει κανείς απο 
την στρογγυλή φόρμα του, δεν θα διέφερε. 

Η εργαστηριακή κατάταξη του κούρου της Κέας (Ε. Μ. 3686) έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την έρευνα. 
Απο τον Σταυρόπουλλο έχει θεωρηθεί έργο κυκλαδικού εργαστηρίου, παριανού περισσότερο παρά ναξιακού43. Ο 
Buschor σκέφτηκε μήπως υπήρχε ένα δυτικοκυκλαδικό εργαστήριο με κέντρο ίσως μία από τις πόλεις της 
Εύβοιας, τη Χαλκίδα ή την Ερέτρια, από το οποίο εργαστήριο, λόγω και της θέσης του νησιού κοντά στην 
Εύβοια, θα ήταν πιθανό να εξαρτάται ο Κούρος της Κέας, ο οποίος δεν μπορεί να καταταχτεί ούτε στο 

34.1. Τζεδάκις, ΑΛ 30, 1974, Χρονικά, 324 . 
35. Richter, Kouroil, σημ. 29· W. Fuchs - J. Feiten, Plastik {supra σημ. 1), 182, σημ. 14- J. Ducat, Les kouroi (supra σημ. 29), 351 
36. Σταυρόπουλλος, 687-693. 
37. Τίποτα δεν είναι πλέον ορατό απο τη θέση που βρέθηκε το άγαλμα. Μου έδειξαν όυο-τρία σπίτια πολύ καινούργια κι 

ένα παλιότερο. Κανείς από όσους ρώτησα όεν ξέρει ή δεν θέλησε να μου δώσει ακριβέστερη πληροφορία. 
38. Σταυρόπουλλος, σημ. 34, 692, εικ. 5. 
39. Ibidem, σημ. 34, 688. 
40. Ibidem, σημ. 34, 693. 
41. Έλαβε αρ. ευρ. 5294. 
42. Το σχήμα του σημείου επαφής με το σώμα που έχει το χέρι αποκλείει την υπόθεση ότι μπορεί να ανήκει στον κούρο από 

τον οποίο έχουμε τον κάτω κορμό στο Μουσείο Κέας, εφ' όσον κι αυτός προέρχεται από την Κορησία. Ο κορμός (αρ. 8) 
στη δεξιά πλευρά είναι σπασμένος υψηλότερα από το σημείο επαφής του χεριού του, ενώ αριστερά το σημείο επαφής 
που διατηρείται πάνω στο μηρό είναι πολύ μεγαλύτερο. 

43. Σταυρόπουλλος, σημ. 39, 690-692. 
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παριανό, ούτε στο ναξιακό, αλλά ούτε και σε αττικό εργαστήριο44. Αυτό το δυτικοκυκλαδικό εργαστήριο η 
Καρύδη-Walter το δέχεται ως ντόπιο εργαστήριο, με επιδράσεις απο την Πάρο και από τη βορειοανατολική 
Πελοπόννησο45. Σε ντόπιο εργαστήριο με αττικές όμως επιδράσεις αποδίδει τον κούρο ο Floren46. Ντόπιο 
πραγματικά εργαστήριο δηλώνουν τα χαρακτηριστικά του κούρου της Κέας. Και σε αυτόν, αλλά και στην κόρη, 
όπως είδαμε παραπάνω, είναι φανερή η νησιωτική και μάλλον η παριανή επίδραση, όπως π.χ. στους 
βοστρύχους του μετώπου του που είναι πλασμένοι σαν κουλουράκια, αλλά και στο ανεπτυγμένο στήθος του που 
θυμίζει τον παλιότερο κούρο της Πάρου στο Μουσείο του Λούβρου47. 

Ο Σταυρόπουλλος δέχεται ότι ο κούρος της Κέας ήταν επιτύμβιο άγαλμα. Από την περιγραφή της 
ανασκαφής και την ερμηνεία των λεπτομερειών δημιουργούνται κάποιες απορίες σχετικά με το θέμα. Εάν, 
όπως λέει ο Σταυρόπουλλος, όταν έσπασε το άγαλμα, το επανίδρυσαν πάνω στα γόνατα του, μέσα στον ίδιο 
τον τάφο, τότε δεν θα ήταν ανάγκη να χτίσουν τον πρόχειρο τοίχο για να συγκρατήσει τα χώματα. Το τοιχαλάκι 
αυτό δηλώνει ότι ξαναέστησαν το άγαλμα στην επιφάνεια και το είχαν ανάγκη για να σωρεύσουν το χώμα 
γύρω από το άγαλμα και να μήν κυλήσει. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν δικαιολογείται το καμμένο στρώμα 
κάτω απο τα πόδια του48. Επί πλέον, αν το άγαλμα ήταν κοντά στην αρχική του θέση, τότε θα περίμενε κανείς 
στην ανασκαφή, που θα είχε διαστάσεις τουλάχιστον 2,50x2,50 μ., να είχαν βρεθεί και τα άλλα μέρη του 
αγάλματος που λείπουν: η άλλη κνήμη, η πλίνθος με τα άκρα πόδια, η βάση του κούρου καθώς και τμήματα 
απο το κρηπίδωμα πάνω στο οποίο θα ήταν στημένο το μηνημείο. Αναστηλωμένα αγάλματα είναι γνωστά ήδη 
από τα αρχαϊκά χρόνια, όπως π.χ. ο κούρος της Θήρας στο Εθνικό Μουσείο (αρ. 8)49, αλλά τέτοιου είδους 
επαναχρησιμοποίηση απο όσο γνωρίζω δεν μαρτυρείται. 

Στην Ιουλίδα βρέθηκε το 1979 και παραδόθηκε απο τον Κωνσταντίνο Σαΐ'τη στο Μουσείο Κέας (αρ. ευρ. 
183) ένα στρογγυλό κιονόκρανο-βάση αγάλματος, από παριανό μάρμαρο (εικ. 10, II)50. Ο εχίνος, ελαφρά 
κυρτός, έχει στεφάνη με γλωσσοειδή φύλλα που σχηματίζονται με διπλή χαράκτη γραμμή. Ο στρογγυλός 
άβακας είναι λειασμένος και έχει στη μιά πλευρά του την επιγραφή ΦΙ Η Σ51. Η πάνω πλευρά αυτής της 
βάσης είναι επίσης λειασμένη και έχει στο μέσο λαξευμένο ένα τόρμο ακανόνιστα ελλειψοειδή, για την υποδοχή 
μιας πλίνθου. Στο μέσο του τόρμου υπάρχει μια διαμπερής οπή, η οποία προς τα κάτω ευρύνεται. Από το 
σχήμα του τόρμου είναι φανερό, ότι η βάση δεχόταν την πλίνθο ενός μαρμάρινου αγάλματος. Η βάση θα 
στεκόταν πάνω σε έναν κίονα, στο πάνω μέρος του οποίου θα προεξείχε ένας τένοντας. Η οπή στο μέσο θα 
χρησίμευε για να ενώσει τα τρία στοιχεία: τον κίονα, το κιονόκρανο και το άγαλμα52. 

Ο τύπος του στρογγυλού κιονόκρανου της Κέας δεν είναι συνηθισμένος, κυρίως ως προς τον εχίνο που 
είναι ελάχιστα κυρτός. Συγκρίνεται ως προς την τομή του με ένα στρογγυλό κιονόκρανο της Δήλου, όπως 
φαίνεται στο σχέδιο που δημοσιεύει ο Marcadé, που το χρονολογεί στα 490-480 π.Χ.53. 

Το σχήμα το τόρμου του κιονόκρανου της Ιουλίδας δείχνει ότι το άγαλμα που δεχόταν ήταν ένας 
κούρος και οι διαστάσεις του (0,465x0,26 μ.) υποδηλώνουν ότι ο κούρος θα ήταν φυσικού μεγέθους54. Θα 
μπορούσε να υποθέσει κανείς γι αυτόν ότι ήταν ανάθημα στο ιερό του Απόλλωνα, που μαρτυρείται ότι υπήρχε 
στην Ιουλίδα55. 

Με την παρουσίαση των αρχαϊκών γλυπτών της Κέας ενισχύεται η υπόθεση της ύπαρξης ενός τοπικού 
εργαστηρίου και ορίζονται κάπως καλύτερα τα χαρακτηριστικά του. Επιβεβαιώνεται έτσι και απο τη γλυπτική η 
ακμή του νησιού στα αρχαϊκά και ιδιαίτερα στα ύστερα αρχαϊκά χρόνια, που δηλώνεται τόσο με την οργάνωση 

44. Ε. Buschor, Frühgriechische Jünglinge, München 1950, 132-133, εικ. 148-151. 
45. E. Walter- Karydi, AU Ägina (supra σημ. 8), 114-116, σημ. 7. 
46. W. Fuchs - J. Feiten, Plastik (supra σημ. 1), 182, σημ. 14. 
47. Richter, Kouroi 2, αρ. 116, εικ. 356-358· J.G. Pedley, Greek sculpture of the Archaic period: the island workshops, Mainz 1976, 

39' C. Rolley, Tête de kouros parien, BCH 102, 1978, 45-50, εικ. 8-15· Αικ. Κώστογλου-Δεσποίνη, Προβλήματα της 
παριανής πλαστικής τον 5ου αι. π.Χ., Θεσσαλονίκη 1979, 179-180· M. Hamiaux, Musée du Louvre, Les sculptures grecques 
I, Paris 1992, αρ. 73, 80-82. 

48. Τα αγγεία της ανασκαφής του Σταυρόπουλλου, τα οποία πιθανώς μεταφέρθηκαν με τα γλυπτά στο Εθνικό Μουσείο, δεν 
ανευρέθησαν. 

49. Η. Schrader, Zum Apollo von Thera, Thera; Untersuchungen, Vermessungen und Ausgrabungen in den Jahren 1895-1902,
Hiller von Gaertringen (ed.), Berlin 1904,285, πίν. 7, 12, 13, 14. 

50. Διαστάσεις: ύψ. 0,21 μ., όιάμ. 0,55 μ. 
51. Ύψος γραμμάτων 0,02 μ. Η Λ. Μενδώνη έχει τη γνώμη ότι η επιγραφή είναι μεταγενέστερη. Όπως φαίνεται στο σχέδιο 

του Κ. Καζιαμιάκη δύο γράμματα σκόρπια δεν μας δίνουν κανέναν στοιχείο. 
52. Πρβλ. Α. Raubitschek, Early Attic votive monuments, BSA 40, 1939-40,29, εικ. 30, 31-32,41. 
53. J. Marcadé, Chapiteaux circulaires et chapiteaux doriques de colonnes votives déliennes, BCH9S, 1974, 311-314, αρ. 5, εικ. 9

10. 
54. J. Ducat, Les kouroi (supra σημ. 29). 
55. Μενδώνη - Μάνθος, 40, 113, σημ. 110. 
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του νησιού σε τετράπολη, όσο και από το γεγονός ότι τρεις από τις τέσσερεις πόλεις ήδη απο το 600 π.Χ. 
κόβουν νομίσματα56. 

Ισμήνη ΤΡΙΑΝΤΗ 
Αθήνα 

56. Β. Head, Ιστορία των νομισμάτων, (μετάφρ. Ι. Σβορώνος), Αθήνα 1898, 618—621- Χ. Παπαγεωργιάδου, Η ιστορία και 
νομισματοκοπία της Κέας, Παρνασσός 32, 1990, 116-122. 



 455 ΣΥΖΗΤΗΣΗ/DISCUSSION

Ν. Φαράκλας: Γιατί είναι βάση για κούρο και όχι για 
κόρη; Το χαμηλό ύψος της πλίνθου του θα με οδηγούσε 
περισσότερο σε κόρη. Οι κούροι επιδιώκουν να έχουν 
βαθύτερη πλίνθο, λόγω του ασταθούς των αστραγάλων. 
Ίσως βέβαια να μην το είδα και καλά. Επίσης η επιγραφή 
Φίλης ίσως να είναι γενική θηλυκού. Η δεύτερη 
παρατήρηση μου είναι ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στην 
παλαιά άποψη ότι το λιοντάρι έχει εντονότατα ναξιακά 
χαρακτηριστικά. 

Ι. Τριάντη: Νομίζω ότι το στρογγυλό κιονόκρανο 
δέχεται κούρο εξαιτίας του σχήματος της κοιλότητας 
που έχει λαξευτεί για να δεχτεί την πλίνθο του 
αγάλματος, η οποία κοιλότητα είναι σαν ρόμβος με 
στρογγυλεμένες γωνίες. Τέτοιο σχήμα πλίνθου έχουν 
συνήθως οι κούροι που τα πόδια τους είναι ελεύθερα και 
το περίγραμμα της πλίνθου ακολουθεί το περίγραμμα 
των ποδιών που έχει ένα περίπου τέτοιο σχήμα. Στις 
κόρες το περίγραμμα της πλίνθου ακολουθεί το 
περίγραμμα του ενδύματος που καλύπτει τα πόδια και 
έχει συνήθως σχήμα πιο στρογγυλό. Όσον αφορά το 
βάθος της κοιλότητας, που είναι 0.06-0.07 μ., είναι 

αρκετό για τη στήριξη ενός κούρου φυσικού μεγέθους. 
Π.χ. η πλίνθος με τα άκρα πόδια στο Εθνικό Μουσείο, 
που αποδίδεται στον κούρο του Πτώου αρ. 12, έχει ύψος 
4 εκ. 

Ν. Φαράκλας: Ως προς τα συγκρίσιμα στοιχεία. 
Φυσικά δεν έχουμε λιοντάρια. Αλλά είναι τόσο έντονη η 
γραμμικότητα, θα έλεγα ο τρόπος χειρισμού των όγκων 
και των λεπτομεριών, γνωστός χαρακτηριστικά Ναξιακός 
τρόπος, που δεν είναι ανάγκη να προσφύγουμε σε όμοιο 
θέμα. Υπάρχει ένας ισχνός γραμμικός χειρισμός με 
άρνηση της σάρκας και είναι θα έλεγα, από τις 
εντονότερες παρουσίες αυτού του χαρακτηριστικού σε 
οποιαδήποτε γλυπτά. Και αυτό το χαρακτηριστικό το 
συνδέουμε με την Νάξο. 

Ι. Τριάντη: Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που 
αναφέρετε μπορεί να είναι ναξιακά και μπορεί πράγματι 
ο ντόπιος γλύπτης να έχει υπόψη του ναξιακά έργα. Αλλά 
είναι πολύ πιθανό αυτές οι γενικές αρχές, όσο αφορά τη 
τεχνοτροπία, να μη σχετίζονται μόνο με τα εργαστήρια, 
αλλά και με τα πρώιμα χρόνια κατασκευής των γλυπτών. 
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ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΟΥΛΙΔΑ 

ABSTRACT: A relief of Parian marble, delivered in 1993 to the Keos Museum (Inv. No. 550), identified as an unpublished stele once 
built in a house at loulis, represents Athena in Ionic dress and Attic high-crested helmet, seated on an elaborate throne, holding flower 
and spear. On the right damaged part of the stone remains of a smaller figure, possibly a votary, have survived. The stele, through its 
cubic form and flat frame belongs to a series of one-figured reliefs from the island-ionic area, with either votive or funerary function. 
The workmanship shows that it is probably a local version of Parian sculpture, dating in the early fifth century. An attempt to 
correlate the stele with the late sixth century inscription IG XII 5, 611, an epigram on a statue base with Alkidamas' of Sifnos 
dedication to Athena, also from loulis, although not actually justified due to the loss of the stone, corroborates the case for the 
existence of a sanctuary dedicated to Athena at loulis. 

To Μάιο του 1993 βρέθηκε στην Ιουλίδα και παραδόθηκε στο Μουσείο της Κέας ένα μαρμάρινο 
αναθηματικό ανάγλυφο με παράσταση Αθηνάς, που καταγράφηκε στον κατάλογο του μουσείου με τον αριθμό 
5501 (εικ. 1-2). Τα ίχνη ασβεστοκονιάματος στην επιφάνεια του έδειχναν ότι ήταν κάποτε εντοιχισμένο σε 
μεταγενέστερο κτήριο του οικισμού. Μετά απο έρευνα στο φωτογραφικό αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου διαπιστώθηκε ότι το ανάγλυφο δεν ήταν εντελώς άγνωστο στο παρελθόν: ήταν εντοιχισμένο σε 
σπίτι της Πιάτσας Ιουλίδας, τουλάχιστον έως το 19552. 

Το γλυπτό είναι από παριανό χοντρόκοκκο μάρμαρο και έχει ύψος 58,6 εκ., πλάτος 39, πάχος 18,5 και 
ύψος ανάγλυφου 3 εκ. Το δεξιό τμήμα είναι σπασμένο, αλλά το αρχικό πλάτος συνάγεται απο υπόλειμμα του 
κροτάφου που σώθηκε στο κάτω μέρος. Το σώμα της στήλης παρουσιάζει μείωση 8 χιλ. προς τα πάνω. Η 
παράσταση πλαισιώνεται με ταινία, πλάτους 2,5 (πάνω) έως 3 εκ. (πλάι), που εξέχει απο το βάθος κατά 1 εκ, 
σπασμένη επιφανειακά. Ολες οι πλευρές είναι τέλεια λειασμένες. Στο μέσον της κάτω πλευράς διατηρούνται 
εμφανή ίχνη απο ορθογώνιο έμβολο (διαστ. 0,11x0,09) που έχει απολαξευθεί και χρησίμευε για στερέωση του 
ανάγλυφου σε βάση, καθώς και νεροφάγωμα κατά μήκος της πρόσθιας πλευράς. Στο μέσον ακριβώς της 
επάνω πλευράς υπάρχει ένας στρογγυλός τόρμος (διαμ. 2 και βάθ. 3,5 εκ.), με υπόλειμμα σιδερένιου γόμφου, 

Συντομογραφίες: 
Berger = Ε. Berger, Das BaslerArztrelief, Basel 1970. 
Berranger = D. BeiTanger, Recherches sur l'histoire et la prosopographie de Paros à l'époque archaïque, Clermont-Ferrand 1992. 
Hiller = H. Hiller, Ionischen Grabreliefs des 5. Jh. v. Chr., IM, Beih. 12, Tübingen 1975. 
HUbner = G. HUbner, Ein archaisches Relief aus Paros, Ein Heiligtum auf dem Kounados Berg von Paros, A. Ohnesorg - G. 
Hübner, AA 1994, 335-348. 
Κώστογλου-Δεσποίνη = Αικ. Κώστογλου-Δεσποίνη, Προβλήματα της παριανής πλαστικής του 5ου αιώνα π.Χ., 
Θεσσαλονίκη 1979. 
Neumann = G. Neumann, Probleme dergriechischen Weihreliefs, Tübingen 1979. 

1. Ευχαριστώ τον προϊστάμενο της Α' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Έφορο Αρχαιοτήτων κ. 
Πέτρο Καλλιγά για την παραχώρηση της άδειας για την ανακοίνωση του ευρήματος. Τη Δρ. Λίνα Μενδώνη που έθεσε 
υπόψιν μου την επιγραφή που συζητείται παρακάτω καθώς και απόσπασμα της διατριβής της, ιδιαίτερα ευχαριστώ και 
από αυτή τη θέση. Τον καθηγητή Γιώργο Δεσπίνη που διάβασε το δακτυλογράφο, ευχαριστώ θερμά για τις 
παρατηρήσεις του. Επίσης, ευχαριστώ για τη βοήθεια τους τον φύλακα Αρχαιοτήτων του μουσείου Κέας κ. Ε. Λέπουρα 
και τον συντηρητή γλυπτών του Μουσείου Ακροπόλεως κ. Γ. Παγανή. Τις φωτογραφίες του ανάγλυφου οφείλω στον 
Διευθυντή του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Dr. Κ. Fittschen, τον οποίο ευχαριστώ. 

2. Είναι το ανάγλυφο που αναφέρει η Hiller, 132, σημ. 43: "Keos, Relief mit weiblicher Sitzfigur, bisher unpubliziert: Neg. DAI 
Keos 17". Το αρνητικό (που περιλαμβάνει και το ανάγλυφο λιοντάρι, σήμερα εντοιχισμένο στο Δημαρχείο Ιουλίδας), 
χρονολογείται μεταξύ 1945 και 1955. Ευχαριστώ την κ. Ν. Λαζαρίδου για την πληροφορία και την παραχώρηση 
σχετικής φωτογραφίας. 
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ένδειξη ότι το ανάγλυφο έφερε κάποιο πρόσθετο στοιχείο ως επίστεψη. Σε πολλά σημεία του ανάγλυφου 
υπάρχουν αποκρούσεις και η επιφάνεια του παρουσιάζει διάβρωση από μακρόχρονη έκθεση στο ύπαιθρο. 

Η παράσταση εικονίζει τη θεά Αθηνά, καθήμενη σε θρόνο, σε πλάγια όψη προς τα δεξιά. Φορεί χιτώνα 
και λοξό ιμάτιο και στην κεφαλή αττικό κράνος με μεγάλο, ψηλό λόφο που διακόπτει την ταινία του πλαισίου. 
Τα μαλλιά της πέφτουν στη ράχη μακριά σε λεπτούς βοστρύχους με πυκνούς κυματισμούς. Η επιφάνεια του 
προσώπου, εκτός απο την παρειά, είναι φθαρμένη, αλλά διατηρείται το περίγραμμα της μύτης, των χειλιών 
και του σαγονιού. Η μορφή κάθεται σε θρόνο με ερεισίνωτο και τα πόδια της, σπασμένα στο κάτω μέρος, 
πατούσαν σε υποπόδιο που δεν σώθηκε. Τα χέρια είναι λυγισμένα και προτεταμένα στο ύψος του στήθους. Με 
το κλειστό άκρο του δεξιού κρατούσε αντικείμενο που δεν δηλώθηκε ανάγλυφο. Μια μακρόστενη λοξή εγκοπή 
με τρυπάνι στο ερεισίχειρο του θρόνου, στην προέκταση του χεριού, υποδηλώνει ότι κρατούσε δόρυ που ήταν 
πρόσθετο ή ζωγραφιστό. Στην ανοικτή παλάμη του αριστερού χεριού κρατεί άνθος με χαρακτά πέταλα, που δεν 
διακρίνεται καλά. Το άνθος στο χέρι της Αθηνάς δεν είναι ασυνήθιστο, όπως γνωρίζουμε απο παραδείγματα 
στην αρχαϊκή μελανόμορφη και ερυθρόμορφη αγγειογραφία3. 

Στο δεξιό τμήμα του βάθους, κοντά στη θραύση, σώθηκαν μέρη μιας δεύτερης μορφής σε χαμηλότερο 
ανάγλυφο και μικρότερη κλίμακα, που αντικρύζει τη θεά. Διακρίνονται το δεξί χέρι ως το μέσον του βραχίονα, 
λυγισμένο και υψωμένο, που κρατεί αντικείμενο με μακριά απόληξη, και ίχνη απο το περίγραμμα της κεφαλής 
και του σώματος. Η μορφή αυτή απεικονιζόταν σε προφίλ, στάση επιβεβλημένη από το στενό χώρο ανάμεσα 
στη θεά και το πλαίσιο και το υψωμένο χέρι της δείχνει ότι ίσως είναι λατρευτής4. 

Οι βασικές ιδιομορφίες της αρχιτεκτονικής του ανάγλυφου είναι το μεγάλο πάχος του, σε σχέση με το 
ύψος και το πλάτος, και η ταινία του πλαισίου. Η μορφολογία αυτή χαρακτηρίζει ένα σύνολο ανάγλυφων με 
παράσταση καθιστής μορφής που εξ αιτίας του μεγάλου πάχους τους συνήθως ονομάζονται "κύβοι"5. Έχουν 
κυρίως νησιωτική προέλευση6 και εμφανίζονται απο τα μέσα του 6ου αιώνα έως την πρώιμη κλασική εποχή. Οι 
διαστάσεις τους είναι παραπλήσιες και παρουσιάζουν αναλογία προς εκείνες του ανάγλυφου της Κέας. Το 
παλαιότερο είναι το ανάγλυφο της Συλλογής Max Klinger στο Βερολίνο7 από την Πάρο, των μέσων του 6ου 
αιώνα. Εικονίζει ένθρονη ανδρική (ή γυναικεία) μορφή που κρατεί στάχυα. Χρονολογικά ακολουθεί το 
ανάγλυφο του Λούβρου8 από τη Θάσο με ένθρονη γυναίκα που κρατεί περιστέρι και άνθος, γύρω στα 530/20. 
Το ανάγλυφο της Κοπεγχάγης9 από τη Ρόδο παριστάνει ένα γενειοφόρο άνδρα, καθισμένο σε δίφρο, που 
κρατεί ρυτό και σκήπτρο. Το ανάγλυφο της Συλλογής Ince, Blundel Hall10 (Liverpool), άγνωστης προέλευσης 

3. Cf. τον μελανόμορφο πίνακα της Ακρόπολης με παράσταση Αθηνάς σε δίφρο που φορεί κράνος και κρατεί δόρυ και 
άνθος, Β. Graef- Ε. Langlotz, Die Vasen der Akropolis zu Athen I, Berlin 1925, πίν. 109, ΑΚΡ 2582. Επίσης, ένα όστρακο 
μελανόμορφης όλπης του Κλειτία στην Ταρτησσό της Ισπανίας, με παράσταση Αθηνάς που κρατεί άνθος, J.G. Chamoro, 
Survey of archaeological research on Tartessos, AJA 91, 1987, 225, εικ. 24. Για την τελευταία παραπομπή ευχαριστώ την 
Dr. Ρ. Marx. Ερυθρόμορφα αγγεία: ARV2, 221, 10- Ρ. Demargne, LIMCII, 1984, λ. Athena, 583 και ARV2, 687, 219· Ρ. 
Demargne, ibidem, λ. Athena, 227. 

4. Πρβλ. το μικρό αναθηματικό ανάγλυφο της Ακρόπολης ΑΚΡ. 287 με παράσταση λατρευτή σε πλάγια όψη προς τα 
αριστερά με το δεξί χέρι υψωμένο. W.H. Schuchhardt, Rundwerke außer den Koren. Reliefs, Die archaischen Marmorbildwerke 
der Akropolis, H. Schrader (ed.), Frankfurt 1939, 316, αρ. 436, εικ. 364. 38, σημ. 58. 

5. N.M. Contoleon, Aspects de la Grèce préclassique, Paris 1970, 65, σημ. 1-4· Γ.Ι. Δεσπίνης, Επιτύμβιοι τράπεζαι 
μετ'αναγλύφων παραστάσεων, ΑΕ 1963, 67-68· Neumann, 11,24· Hiller, 132, σημ. 43· Β. Holtzmann, Etudes Thasiennes XV. 
La sculpture de Thasos. Corpus des Reliefs I. Reliefs à thème divin, Paris 1994, 160, σημ. 109. 

6. Ένα μόνο έργο απο τον ηπειρωτικό ελληνικό χώρο είναι γνωστό: το ανάγλυφο απο τη Λειβαδιά των αρχών του 5ου αι. με 
παράσταση καθιστού άνδρα που κρατεί κάνθαρο, που ανήκει επίσης στον ίδιο τύπο· Ρ. Wolters, Die antiken Skulpturen 
aus Boeotien, MDAI(A) 3, 1878, 317-18, αρ. 9· Η. Möbius, Form und Bedeutung der sitzenden Gestalt, MDAI(A) 41, 1916, 
172, εικ. XII. 

7. Κ. Blümel, Katalog der Skulpturen in der staatlichen Museen zu Berlin, Griechische Skulpturen des 6. und5. Jhs v. Chr. I, Berlin 
1940, 35, αρ. 24, εικ. 6. (Coll. M. Klinger)· Neumann, 11,24, πίν. 8c· Berranger, 247· HUbner, 337 κ.ε., εικ. 25. 

8. Αρ. Ευρ. 3103· G. Mendel, Reliefs archaïques de Thasos, BCH24, 1900,554-60, πίν. 16· C. Picard, Stèle archaïque thasienne de 
la fin du VIe siècle, Mon. Piot 32, 1932,21-32, εικ. 1· Κ. Schefold, Meisterwerke griechischen Kunst, Basel 1960, 174, εικ. 168
Hiller, 99, σημ. 12, 132, σημ. 43- The Metropolitan Museum of Art, New York, Greek art of the Aegean islands. Catalogue of 
exhibition (1 Nov. 1979-10 Febr. 1980), New York 1979, αρ. 164. (χρονολογείται στα 520/10). 

9. Ny Carlsberg Glyptotek Ν 13, E.A 3765· G. Rösch, Altertumliche Marmorwerke von Paros, Kiel 1914, 9-10, πίν. 3· Η. Möbius, 
Form und Bedeutung (supra σημ. 6), 172· C. Picard, Stèle archaïque thasienne (supra σημ. 8), 21-32, εικ. 1· V. Poulsen, Ny 
Carlsberg Glyptotek, Ancient sculpture, Copenhagen 1951, 31-32- Berger, 99, εικ. 120· Neumann, 24, πίν. 8a· Berranger, 248, 
πίν. 31a· Fl. Johansen, Catalogue, Greece in the Archaic period, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 1994,51, Cat. No. 11. (I. 
N. 1996). 

10. Ince, Blundell Hall, αρ. κατ. 259" Β. Ashmole, A catalogue of the ancient marbles at Ince, Blundell Hall, Oxford 1929, 95, αρ. 
259, πίν. 41· W. Zuchner, Über die Abbildung, BWP 115, 1959, 14-17, εικ. 10-12. Διαφέρει ως προς το πάχος που είναι 
μικρότερο. Στην κορυφή έχει πιθανά ίχνη αρχαίου γόμφου· Η. Hiller, εις Berger, 49, εικ. 49-50· Neumann, 11, 24, πίν. 8b· 
Berranger, 248, πίν. 32a· HUbner, 337-348, εικ. 21-24. 
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(ίσως από την Πάρο), με ένθρονο γενειοφόρο άνδρα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έχει μικρότερο πάχος και 
δεν εντάσσεται πλήρως στην ομάδα των κύβων. Τα δύο τελευταία ανάγλυφα έχουν χρονολογηθεί στη στροφή 
του 6ου προς τον 5ο αι. από τον W. Schuchhardt11. 

Η ερμηνεία των ανάγλυφων αυτών δεν είναι πάντοτε βέβαιη επειδή η θέση όπου ήταν στημένα και 
συνεπώς και η χρήση τους είναι άγνωστη. Έτσι, από την έρευνα ερμηνεύονται άλλοτε ως επιτύμβια και άλλοτε 
ως αναθηματικά: δηλ. Αφροδίτη στο ανάγλυφο της Θάσου, Διόνυσος ή Πλούτων στο ανάγλυφο της Ρόδου και 
Ζευς ή Διόνυσος στο ανάγλυφο Ince, Blundel Hall). Η ερμηνεία του G. Neumann12 κλίνει περισσότερο προς το 
ταφικό περιεχόμενο των κύβων. Αντίθετα, με το ανάγλυφο της Κέας έχουμε για πρώτη φορά βέβαιο τον 
αναθηματικό χαρακτήρα σε ένα κύβο, επειδή η μορφή ταυτίζεται με ασφάλεια απο το κράνος. 

Η αρχιτεκτονική των ανάγλυφων αυτών χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από την απουσία επίστεψης και 
εμβόλου13, και από την τοποθέτηση της παράστασης μέσα σε πλαίσιο. Το ανάγλυφο της Κέας, όπως είδαμε, 
διαφοροποιείται με μια πρόσθετη επίστεψη14, και το έμβολο στο κάτω μέρος για στερέωση σε βάση, στοιχείο 
που συνδέει το ανάγλυφο μας με τις στήλες της αρχαϊκής εποχής που ήταν στημένες σε βάση. Η τελική λείανση 
και η θέση της ταινίας στο κατώτερο μέρος δείχνουν ότι το ανάγλυφο ήταν ελεύθερο σε σχέση με τη βάση του 
(δηλ. δεν στερεωνόταν σε επιμήκη εγκοπή) και ότι και η πάνω επιφάνεια της βάσης θα ήταν το ίδιο καλά 
δουλεμένη15. Η καταγωγή του αρχιτεκτονικού τύπου του ανάγλυφου ανάγεται από τους μελετητές στους 
αρχαϊκούς επιτύμβιους κύβους ή τράπεζες από το νεκροταφείο της Σελλάδας στη Θήρα16, ένα τύπο μνημείου 
που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στα νησιωτικά νεκροταφεία στην κλασική και την ελληνιστική εποχή17. 
Κυβική μορφή έχουν και δύο πρώιμα ανάγλυφα απο την Πάρο, το επιτύμβιο με παράσταση Γοργούς18, και το 
αναθηματικό με παράσταση Αρτέμιδος και Ερμή ή Απόλλωνα19. Η χρήση του τύπου επιβιώνει και σε 
υστερότερα παραδείγματα, όπως είναι δύο θραύσματα αναθηματικών ανάγλυφων του α' μισού του 5ου αιώνα 
απο τη Θάσο20 και ένα αδημοσίευτο στο Μουσείο της Δήλου με αριθμό ευρετηρίου A 319221. 

Η εικονογραφία της ένθρονης γυναικείας μορφής, γνωστή από τον ανάγλυφο κύβο της Θάσου, παρόλο 
που, όπως έχει παρατηρήσει η Η. Hiller, δεν υπάρχουν στοιχεία για την εξέλιξη της έως το β' μισό του 6ου 
αιώνα, αποτελεί αναμφίβολα επιβίωση του πρώιμου αρχαϊκού τύπου που εικονίζει η παλαιότερη ως τώρα 
στήλη της Πάρου, του 7ου αιώνα22. Ωστόσο η εικονογραφία της Αθηνάς είναι εξαιρετικά σπάνια σε ανάγλυφα 

11. W.H. Schuchhardt, Sitzender Dionysos, AntPIYl, 1967, 16, σημ. 15, 16. Ενώ αυτό το κείμενο είχε ήδη παραδοθεί, κατά τη 
διάρκεια της εκτύπωσης, έλαβα γνώση της δημοσίευσης από την G. Hübner του αρχαϊκού ανάγλυφου από τον Κούναδο 
της Πάρου, με παράσταση ένθρονης ανδρικής μορφής, το οποίο ανήκει στον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο και χρονολογείται 
στα μέσα του 6ου αιώνα. 

12. Neumann, 24. Η ερμηνεία "Ζευς" της Hübner, στη μορφή του ανάγλυφου από τον Κούναδο συνδέεται με τη θέση 
προέλευσης του ανάγλυφου, το ιερό του Διός Υπάτου στο όρος Κούναδος της Πάρου, ενώ στη μορφή του Ince, Blundell 
Hall οφείλεται στην εικονογραφική της αντιστοιχία με το προηγούμενο ανάγλυφο· Hübner, 3. 

13. N.M. Contoleon, Grèce préclassique (supra σημ. 5), 65, σημ. 3. 
14. Άλλα παραδείγματα: Στήλη Κύθνου, ΕΑΜ 44: Berger, 142 κ.ε., εικ. 142· Hiller, 70-71, εικ. 15,1 (Κ4). Φέρει τόρμο, διαμ. 

4,5 εκ., βάθ. 4,4 εκ. Στήλη Μουσείου Πάρου 235+958,957: Κώστογλου-Δεσποίνη, 136, αρ. 21, πίν. 47. Έχει στρογγυλό 
τόρμο στο μέσον της επάνω πλευράς. 

15. Για τη στήριξη των στηλών cf. Berger, 9, σημ. 22,23. 
16. Η. Dragendorf, TheraischeGräber. Therall, Berlin 1903, 104-112. 
17. Οι "κύβοι", ενεπίγραφοι ή ανάγλυφοι, της κλασικής και ελληνιστικής εποχής που έχουν αποκαλυφθεί in situ στην 

κρηπίδα οικογενειακών τάφων στη Θήρα έχουν τους προδρόμους τους στους αρχαϊκούς ταφικούς κύβους. Ν. 
Ζαφειρόπουλος, Ανασκαφή Θήρας, ΠΑΕ 1961, 203, πίν. 162α, 163α.· ΠΑΕ 1965, 184-185, πίν. 227β· ΠΑΕ 1966, 137, 
πίν. 123α-β· ΠΑΕ 1968, 130, πίν. 122δ· ΠΑΕ 1970, 206, πίν. 328β· ΠΑΕ 1971, 226-228, πίν 324 1-β· ΠΑΕ 1974, 195· 
ΠΑΕ 1977, Β, 401, πίν. 209α· ΠΑΕ 1978, 231· Χ. Σιγάλας, ΑΛ 43, 1988, Β2, Χρονικά, 506-510, πίν. 314γ, 315δ. 

18. Ε. Löwy, Antike Skulturen aus Paros, AEM 11, 1887, 155 κ.ε., πίν. 5, 2· G. Rösch, Paws (supra σημ. 9), 4, αρ. 3- Berranger, 
248, πίν. 26b. 

19. Αρτεμις: Ε. Langlotz, Frühgriechische BUdhauerschuien, Nuremberg 1927, 137, αρ. 11, πίν. 86b· Κώστογλου-Δεσποίνη, 178, 
σημ. 560· Berranger, 247, πίν. 26c. 

20. N.M. Κοντολέων, ΠΑΕ 1961,203-4, πίν. 163α· Γ. Δεσπίνης, Επιτύμβιοι τράπεζαι (supra σημ. 5), 9, 16· Οδηγός της Θάσου, 
Αθήνα 1989, 137, εικ. 84, 85· Β. Holtzmann, Etudes Thasiennes XV. La sculpture de Thasos (supra σημ. 5), 159-161, αρ. 97, 
πίν. LIXa και αρ. 98, πίν. LXIb. 

21. Γ. Δεσπίνης, Επιτύμβιοι τράπεζαι (supra σημ. 5), 68, σημ. 2. Διαστ. 0,41 x 0,358 χ 0,185. Μάρμαρο χοντρόκοκκο, 
παριανό. Το σχήμα και οι διαστάσεις δείχνουν ότι πρόκειται ίσως για επιτύμβιο κύβο με παράσταση ανδρικής (;) μορφής 
καθιστής σε θρόνο με ερεισίνωτο, σε όψη 3/4 προς τα δεξιά. Πατάει σε υποπόδιο και φορεί ιμάτιο ριγμένο στους ώμους. 
Τα χέρια είναι λυγισμένα, το δεξί ακουμπάει στο ερεισίνωτο και το αριστερό που ήταν προτεταμένο δεν έχει σωθεί. Η 
έντονη φθορά της επιφάνειας δεν επιτρέπει να διακρίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες στη μορφή. Ευχαριστώ την 
Έφορο Αρχαιοτήτων κ. Φ. Ζαφειροπούλου για την άδεια μελέτης και φωτογράφησης και τον αρχαιολόγο κ. Π. 
Χατζηδάκη που διευκόλυνε τη μελέτη μου. J. Marcadé, Reliefs Déliens, Etudes Déliennes, BCHSuppl. I, 1973, 339-340, εικ. 
13. 

22. Ν. Ζαφειρόπουλος, ΑΑ 1960, Β, Χρονικά, 245, πίν. 215· Hiller, 133· Neumann, 18, πίν. 2. 
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έξω απο την Αττική, με μοναδική εξαίρεση από όσο είναι γνωστό ένα υστερότερο πήλινο ανάγλυφο Αθηνάς με 
κράνος και αιγίδα από το ιερό της θεάς στις Κουκουναριές της Πάρου23. 

Η παρουσία της συνοδευτικής μορφής συνδέει το ανάγλυφο μας με τη σειρά των ανάγλυφων με τις 
"διαλογικές παραστάσεις" που εμφανίζονται στα πρώτα χρόνια του 5ου αιώνα στην Αττική και αργότερα στις 
Κυκλάδες, όταν αρχίζει να υποχωρεί η αυστηρά μονοπρόσωπη παράσταση και το περιεχόμενο των ανάγλυφων 
αλλάζει με την προσθήκη περισσοτέρων μορφών. Ίσως μάλιστα το ανάγλυφο της Κέας να είναι και το 
πρωιμότερο γνωστό παράδειγμα αναθηματικού ανάγλυφου με παράσταση αυτού του τύπου24. Αν και η 
αποσπασματική διατήρηση της δεύτερης μορφής δυσχεραίνει την περαιτέρω ερμηνεία της, αξίζει να σημειωθεί η 
αντιστοιχία του ανάγλυφου της Κέας με το ανάγλυφο "της θυσίας του χοίρου" του Μουσείου Ακροπόλεως (αρ. 
ευρ. 581)25, ως προς το περιεχόμενο. Η Αθηνά, φορεί χιτώνα και ιμάτιο ως κόρη, διατηρώντας ως βασικό 
πολεμικό σύμβολο το κράνος, και εμφανίζεται ενώπιον των λατρευτών που εικονίζονται σε λίγο μικρότερη 
κλίμακα. 

Εν τούτοις το υλικό, παριανό μάρμαρο, και ο τύπος του μνημείου δείχνουν ότι πρόκειται για καθαρά 
νησιωτικό έργο. Η αντίληψη της μορφής και τα επί μέρους στοιχεία της δουλειάς του ανάγλυφου, κυρίως η 
λιτότητα στην πτυχολογία, οι πλατειές επιφάνειες και η καμπυλότητα στο περίγραμμα είναι χαρακτηριστικά 
των νησιωτικοϊωνικών έργων, δηλ. των παριανών εργαστηρίων, στα οποία εντάσσονται όλα τα παραδείγματα 
αρχαϊκών κύβων που προαναφέρθηκαν26. Το πρόσωπο της μορφής, πλατύ και στρογγυλό με μακρύ προφίλ, 
κατάγεται από τα κεφάλια των Χαρίτων στο πρωιμότερο παριανό ανάγλυφο του Μονάχου27, ενώ η κόμμωση 
με ψιλά κύματα βοστρύχων αποδίδεται με τρόπο ανάλογο και στη μορφή της Συλλογής Ince, Blundel Hall. H 
διάπλαση του σώματος είναι μαλακή στον επάνω κορμό και πιο επίπεδη στα σκέλη, και το περίγραμμα 
χαρακτηρίζεται από στρογγυλότητα, όπως στις μορφές των κύβων της Θάσου και Ince, Blundell Hall. H 
πτύχωση του ιματίου, με σχεδόν χαράκτες πτυχές, λοξές στο στήθος και ζικ-ζακ στο άκρο που ακολουθεί την 
καμπύλη του σώματος και πέφτει στην κνήμη, είναι φειδωλή. Το μοτίβο της απόληξης πάνω στο σκέλος το 
βρίσκουμε σε ένθρονες γυναικείες μορφές, όπως ένα αγαλμάτιο Ήρας από τη Δήλο (αρ. ευρ. Α3992)28, του 
τέλους του 6ου αιώνα και στην επιτύμβια στήλη "της δεξίωσης" από την Αίγινα29, των αρχών του 5ου αιώνα. 

Ενδιαφέρουσα από στυλιστική άποψη είναι η απόδοση των σωληνωτών πτυχών της παρυφής του 
χιτώνα που τονίζονται με αυλακιά στο μέσο και ευρύνονται στις απολήξεις τους. Το μοτίβο αυτό αποτελεί 
μικρογραφία των δύο κεντρικών συστάδων πτυχών του χιτώνα στην τρέχουσα μορφή του ακρωτηρίου του ναού 
της Αθηνάς στην Καρθαία30. Η κεντρική παρυφή με τις κλιμακωτές πτυχές συναντάται σε σύγχρονα παριανά 
αγάλματα καθιστών μορφών, όπως η θεά της Πάρου31 και η Ήρα της Δήλου32, και σε πρωιμότερα κυκλαδικά 
αγάλματα από την αθηναϊκή Ακρόπολη33. Το σχήμα του θρόνου που συνδυάζει καμπύλο ερεισίνωτο και 
τορευτά πόδια, αποτελεί συγκερασμό στοιχείων τύπων θρόνου, γνωστών από ανάγλυφα που χρονολογούνται 
γύρω στα 500-480 π.Χ., όπως οι θρόνοι που απεικονίζονται στη ζωφόρο του Μνημείου των Αρπυιών από την 
Ξάνθο, στο Βρεταννικό Μουσείο. Το στοιχείο της ελικοειδούς απόληξης του ερεισινώτου θυμίζει πρωιμότερα 
παραδείγματα θρόνων που το ερεισίνωτο απολήγει σε κεφαλή πτηνού34. 

23. Δ. Σκιλάρντι, Έργον 1983, 74, εικ. 96- D.U. Schilardi, The temple of Athena at Koukounaries, Early Greek cult practice, R. 
Hägg et. al. (eds), Stockholm 1988,41 κ.ε., 45, εικ. 4. 

24. Neumann, 35· Berger, 110-11, εικ. 132, σημ. 277: στήλη Αίγινας· Hiller, 139-140, σημ. 270. 
25. W.H. Schuchhardt, Rundwerke (supra σημ. 4), 304, αρ. 424, πίν. 175· Μ. Μπρούσκαρη, Μουσείον Ακροπόλεως. 

Περιγραφικός κατάλογος, Αθήνα 1974, 53-54, εικ. 94. 
26. Κώστογλου-Δεσποίνη, 183-184. 
27. U. Hausmann, Griechische Weihreliefs, Berlin 1960, 21, εικ. 9· Ε. Schwarzenberg, Die Grazien, Wien 1966, 5, σημ. 6, εικ. 1· 

Berger, 107, πίν. 126. 
28. S. Alford, The seated figure in Archaic Greek sculpture, Los Angeles 1978, αρ. 15, εικ. 21 δεξιά. 
29. Berger, 111, πίν. 132· E. Walter-Karydi, Die aeginitische Bildhauerschule. Werke und schriftliche Quellen, Alt-Aegina II, 2, Mainz 

1987, 80, αρ. κατ. 54, πίν. 42 (όπου η παλαιότερη βιβλιογραφία)· Β. Schmaltz, Griechische Grabreliefs, Darmstadt 1983, 
161-162, σημ. 277, εικ. 132. 

30. Χ. Ντούμας, ΑΔ 18, 1963, Χρονικά, 282, πίν. 327γ. (αρχ. 5ου αι.)· Ε. Walter-Karydi, Die aeginitische Bildhauerschule (supra 
σημ. 29), 110-114, εικ. 182. 

31. Μουσείο Πάρου 162: Κώστογλου-Δεσποίνη, 127-128, αρ. κατ. 12· Ε. Berger, Antike Kunstwerke aus Sammlung Ludwig, 3, 
Skulpturen, Mainz 1990, 58· Γ. Μπακαλάκης, Για την ένθρονη παριανή θεά, Φίλια έπη εις Γεώργιον Ε. Μυλωνάν, 3, 
Αθήνα 1989, 108-137, εικ. 8, πίν. 27. 

32. Μουσείο Δήλου Α4069- J. Marcadé, Notes sur trois sculptures archaïques récemment reconstituées à Délos, BCH1A, 1950, 
204-206, εικ. 17- A. Kossatz-Deissmann, LIMC 4,1988, λ. Hera, 706, αρ. 348, πίν. 426. 

33. E. Langlotz, Die Koren, Die archaische Marmorbildwerke der Akropolis, Η. Schrader (ed.), Wien 1939, 111-112, αρ. 61, πίν. 
86-87 (Ακρ. 618). 109, αρ. 59, πίν. 84 (Ακρ. 620). 114, αρ. 63, εικ. 68b (Ακρ. 158+4834). 112-114, αρ. 62, εικ. 67c (Ακρ. 
498). 

34. G.M.A. Richter, Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans, London 1966,20, εικ. 45, 64, 100· Η. Kyrieleis, Throne und 
Klinen, Berlin 1969, 134-136, τύπος A, l· Hiller, 28-30, σημ. 48. 
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Σύμφωνα με τις παραπάνω στυλιστικές συγκρίσεις, το ανάγλυφο της Κέας θα πρέπει να χρονολογηθεί 
στις αρχές του 5ου αιώνα. Ορισμένες ιδιομορφίες στην εργασία του ανάγλυφου, όπως η δυσαναλογία της 
κεφαλής της μορφής σε σχέση με τον κορμό, κάποια αδεξιότητα στην εναρμόνιση της με το κάθισμα, η 
συγκρατημένη στάση των χεριών και η λεπτομέρεια του λόφου του κράνους που στηρίζεται πάνω στο μέτωπο 
αντί στην κορυφή της θόλου, ίσως και η ομοιότητα που διαπιστώνεται με τη μορφή του ακρωτηρίου της 
Καρθαίας, μας οδηγούν στην υπόθεση ότι το ανάγλυφο είναι ντόπιο έργο35. 

Η παράσταση του ανάγλυφου μας οδηγεί σε ένα επιγραφικό μνημείο, στην επιγραφή IG XII 5 611 από 
την Ιουλίδα36. Είναι η πρωιμότερη επιγραφή που έχει βρεθεί στην Κέα, επίγραμμα χαραγμένο σε λίθινη 
ορθογώνια βάση αγάλματος. Ο λίθος άλλοτε ήταν εντοιχισμένος σε κτήρια του οικισμού και αργότερα στην 
είσοδο του Δημαρχείου της Ιουλίδας, από όπου αφαιρέθηκε στην επισκευή του 1950, και έκτοτε χάθηκε37. 

Σύμφωνα με μια από τις πιό αξιόπιστες συμπληρώσεις της επιγραφής, από την L. Jeffery38, που 
ακολουθεί και ο St. Fogelmark39, οι δύο πρώτοι στίχοι αναφέρονται σε άγαλμα Αθηνάς, έργο του Σίφνιου 
Αλκιδάμαντα: 

[ -"Αθε]ναίες χρυσαίγιδ<ε>ος οβριμ[οπ]ά[τρες]/
[ - ηποίε]σην Σίφνιος Άλκιδάμας. 

Στον Ιο στίχο, η παλαιότερη συμπλήρωση είκόν' Άθεναίες του Ι. Kirchhoff40 είναι γενικώς αποδεκτή. 
Σύμφωνα με τον τύπο των γραμμάτων, η επιγραφή χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα από τη 
Jeffery, με την οποία συμφωνεί και ο Fogelmark. Στο 2ο στίχο, τελευταία ο P. Hansen41 συμπληρώνει: 
ηνξάμενος στέσην. Με τη συμπλήρωση αυτή συμφωνεί και η Λ.Γ. Μενδώνη, επειδή παράλληλος τύπος 
(ενχσάμηνος) συναντάται σε αναθηματική επιγραφή, εγχάρακτη σε κύλικα από την Αγ. Ειρήνη, που 
χρονολογείται γύρω στα 500 π.Χ.42. Αν δεχθούμε μια πλησιέστερη προς το τέλος του 6ου αιώνα χρονολογία 
για την επιγραφή, όπως προτείνει η Μενδώνη, η απόσταση από τη χρονολόγηση του ανάγλυφου δεν είναι 
σημαντική. 

Οι περισσότεροι μελετητές ταυτίζουν τον Αλκιδάμαντα με τον γλύπτη του αγάλματος και εξηγούν την 
παρουσία του στην Κέα, από τα ιστορικά δεδομένα: σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ηροδότου (III, 57), μετά την 
καταστροφή του πλούσιου χάρις στα μεταλλεία χρυσού και αργύρου νησιού της Σίφνου απο τους Σαμίους στα 
525/4, οι κάτοικοι διέφυγαν στα γύρω νησιά. Είναι λοιπόν πιθανό ότι αυτή την εποχή ο Αλκιδάμας 
μετανάστευσε στην Κέα για να κερδίσει εκεί τη ζωή του, ίσως ως γλύπτης. 

Το επίγραμμα αναφέρεται σε παράσταση Αθηνάς που ίσως ήταν άγαλμα, όπως δείχνει το μέγεθος της 
βάσης: σε μήκος 58 εκ. αντιστοιχούσε το κείμενο που σώθηκε στο απόγραφο. Σύμφωνα με τον Fogelmark, το 
επίθετο χρύσαιγις δεν αναφέρεται στο άγαλμα, αλλά είναι φιλολογικό επίθετο της θεάς, όπως και το ομηρικό 
οβριμοπάτρη. Το χρύσαιγις συναντάται σε απόσπασμα του Βακχυλίδη και πιθανότατα δημιουργός του ήταν ο 
ίδιος ο Σιμωνίδης, θείος του Βακχυλίδη. Με την ερμηνεία αυτή εξηγείται πειστικά η χρήση του επιθέτου αυτού 
στο επίγραμμα ενός αναθήματος στην Κέα43. 

Η θεματική και χρονολογική σχέση που διαπιστώνεται ανάμεσα στην επιγραφή και το ανάγλυφο, 
καθώς και η απουσία άλλων παραστάσεων Αθηνάς σε ανάγλυφα αυτή την εποχή, τόσο στην Κέα όσο και στην 
ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων, σημαίνουν ίσως ότι η ανάγλυφη παράσταση της Αθηνάς εξαρτάται, άγνωστο 
σε ποιο βαθμό, από το άγαλμα της επιγραφής. Τα ελάχιστα γνωστά γλυπτά από τη Σίφνο συνήθως 

35. Για την ύπαρξη τοπικής σχολής στην Κέα, Ε. Walter-Karydi, Die aeginitische Bildhauerschule (supra σημ. 29), 114-116. 
36. Η. v. Gaertringen, /GXII5, 611· Επιγραφές Κέας, 104 κ.ε., αρ. Ε25 (όπου παλαιότερη βιβλιογραφία)· Α.Π. Ματθαίου, 

Θεολίστεω μνήμα, Hows 2, 1984, 171. 
37. Αρχικά ήταν εντοιχισμένη στην οικία Ιακ. Πάγκαλου, όπου την είδε ο Rosch, έπειτα στην οικία Σ.Γ. Στεφάνου, όπου την 

είδαν ο Κ. Μάνθος και ο Η.ν. Gaertringen. Την πληροφορία για την τύχη του λίθου οφείλω στην κ. Λ.Γ. Μενδώνη. 
38. L.H. Jeffery, The local scripts of Archaic Greece, Oxford 1961 (αναθεωρ. έκδ. υπό A.W. Johnston, 1990), 297, πίν. 57, αρ. 46. 
39. St. Fogelmark, Chrysaigis, Scripta Minora, 1974-75, 7 κ.ε. Παραλείπω τους επόμενους δύο, πολύ αποσπασματικά 

σωζόμενους στίχους, καθώς και τις διάφορες απόπειρες συμπλήρωσης. 
40.1. Kirchoff, Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets, Berlin 1887, 91. Τη συμπλήρωση βυμόν Αθε]ναίες, ως πλέον 

κατάλληλη για το μέτρο, έχει προτείνει η M.L. Lazzarini, Le formule dediche votive nella Grecia archaica, Mon. Line. ser. 8, 
19, 1976, 170, 173, 186. 

41. P.A. Hansen, A list of Greek verse inscriptions down to 400 B.C., Copenhagen 1975, 40, αρ. 427· P.A. Hansen, Carmina 
Epigraphica Graeca, Berlin-New York 1983, 224-25, αρ. 410. 

42. Επιγραφές Κέας, σημ. 31. Για την επιγραφή της Αγ. Ειρήνης, L.H. Jeffery, The local scripts (supra σημ. 38), 419· Α.Π. 
Ματθαίου, Θεολίστεω (supra σημ. 36)· Λ.Γ. Μενδώνη, Addenda et corrigenda ad inscriptiones Ceae, MEAETHMATA, 
Ποικίλα 10, 1990, 300 κ.ε., εικ. 6. 

43. St. Fogelmark, Chrysaigis (supra σημ. 39), 12 κ.ε., κυρίως 13, σημ. 29, και 34. 
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εντάσσονται απο τους μελετητές στα πλαίσια της παριανής καλλιτεχνικής δραστηριότητας44. Γι αυτό, εάν ο 
Αλκιδάμας ήταν πράγματι ο γλύπτης του αγάλματος, το έργο του θα είχε όπως και το ανάγλυφο, τη σφραγίδα 
της παριανής τέχνης45. Μια περαιτέρω, ιδιαίτερα ελκυστική υπόθεση, σε συνδυασμό με τη σπανιότητα 
παραστάσεων Αθηνάς στην Κέα και την ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων και την αδιαμφισβήτητη ύπαρξη 
βάσης για το ανάγλυφο (σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε όλα τα άλλα παραδείγματα), θα ήταν ότι ανάθημα 
του Αλκιδάμαντα είναι το ίδιο το ανάγλυφο. Δυσκολία παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί άλλη βάση 
αναθηματικού ανάγλυφου με χαραγμένο επίγραμμα. Η απώλεια εξάλλου της ενεπίγραφης βάσης δεν μας 
επιτρέπει να υποστηρίξουμε μια τέτοια άποψη. 

Εκτός από το κοινό θέμα και την αναθηματική λειτουργία, η κοινή προέλευση από την Ιουλίδα 
μαρτυρεί ότι και το ανάγλυφο και η ενεπίγραφη βάση προέρχονται από ένα ιερό της Αθηνάς, από όπου 
μεταφέρθηκαν και εντοιχίστηκαν σε σπίτια του οικισμού, ίσως μάλιστα τον ίδιο καιρό. Από τις πηγές δεν 
μαρτυρείται ιερό της Αθηνάς στην Ιουλίδα, ενώ αναφέρονται σ'αυτή ναοί του Απόλλωνα και της Αφροδίτης και 
από επιγραφικές μαρτυρίες πιθανολογούνται λατρείες της Αρτέμιδος, του Διονύσου και του Ερμή46. Η 
απουσία βεβαιωμένου ιερού στην Ιουλίδα οδήγησε αργότερα τον Hiller von Gaetringen, σε μια νεότερη 
αναφορά του, να αποδώσει την επιγραφή στο ναό της Αθηνάς στην Καρθαία47. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να 
είχε μεταφερθεί η βάση από την Καρθαία στην Ιουλίδα, εξ αιτίας του όγκου της και της απόστασης ανάμεσα 
στις δύο πόλεις. Το νέο απόκτημα του Μουσείου της Κέας αποτελεί μία σημαντική ένδειξη, η οποία ενισχύει 
τις μέχρι τώρα υποθέσεις για την ύπαρξη ιερού της Αθηνάς στην Ιουλίδα48, που μελλοντικές έρευνες ίσως 
φέρουν στο φώς. 

Χριστίνα ΒΑΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Αθήνα 

44. G. Lippold, Die griechische Plastik, München 1950, 67-72· N.M. Contoleon, Grèce préclassique (supra σημ. 5), 63 κ.ε.· N.M. 
Κοντολέων, Theraisches, AM 13, 1958, 134· E. Walter-Karydi, Eine parisene Peplophoros in Delphi, JdI9\, 1976,26, σημ. 82· 
Κώστογλου-Δεσποίνη, 176, σημ. 549· G.A. Wagner - G. Weisgerber, Silber, Blei und Gold auf Siphnos, Bochum 1985, 3· W. 
Fuchs - J. Floren, Die griechische Plastik I, München 1987, 172 κ.ε. Τελευταία, ο K.A. Sheedy, Some observations on three 
examples of Archaic sculpture found on Siphnos, MDAI(A) 107, 1992, 107-117, αναγνωρίζει παριανή επίδραση μόνο στην 
κεφαλή σφίγγας από τη Σίφνο. 

45. Για τις διάφορες τάσεις στα παριανά εργαστήρια που οφείλονται στις συνθήκες εργασίας των τεχνιτών βλ. Κώστογλου-
Δεσποίνη, 185. 

46. St. Fogelmark, Chrysaigis (supra σημ. 39), 12-13, σημ. 24-30. 
47. IG XII, Suppl. 116· St. Fogelmark, Chrysaigis (supra σημ. 40), 8, σημ. 5. 
48. Μενδώνη - Μάνθος, 40, σημ. 108 και σημ. 251. Από την Κέα προέρχεται και δεύτερη επιγραφή με αφιέρωση στην Αθηνά 

IG XII5, 615· Μενδώνη - Μάνθος, 53, αρ. 52· Ι.Ν. Ψύλλας, Ιστορία της νήσου Κέας, Αθήνα 1920, 310, αρ. 38. Βρέθηκε 
έξω από την Ιουλίδα, στη θέση Καλογεράδος των Ελληνικών, κοντά στην μονή Παναγίας της Επισκοπής. Ο Μάνθος 
αναφέρει ότι το ναΐδριο του Αγ. Σώζοντος είναι κτισμένο με σπόλια από αρχαίο ιερό, ίσως της Αθηνάς, όπως 
συμπεραίνει και ο Ψύλλας από την επιγραφή. Δεν θεωρώ πιθανή την προέλευση του ανάγλυφου από την περιοχή αυτή 
και πάλι εξ αιτίας της μεγάλης απόστασης από την Ιουλίδα. Για λατρείες και ιερά αφιερωμένα στην Αθηνά με τον τίτλο 
της Πολιάδος ή Πολιούχου, σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, που η ύπαρξη τους μαρτυρείται επιγραφικά κατά το 
πλείστον, βλ. G. Jöhreus, Der Athenahymnus des Ailios Aristeides, Bonn 1981,93-95. 
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Λ.Γ. Μενδώνη: Δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι, ότι ο 
περίπτερος ναός της Καρθαίας ήταν πράγματι 
αφιερωμένος στην Αθηνά. Ονομάζεται έτσι συμβατικά 
από την εύρεση ενός αγάλματος της θεάς το 1903 από 
τον P. Graindor, χωρίς όμως να έχουμε καμία επιγραφική 
μαρτυρία, ούτε καν ένα graffito. Επομένως μάλλον θα 
πρέπει το ιερό της Αθηνάς, όπου και το εν λόγω 
ανάγλυφο, να το τοποθετήσουμε ούτως ή άλλως στην 
Ιουλίδα, αν όχι στην ακρόπολη της αρχαίας πόλης, 
οπωσδήποτε στην ευρύτερη περιοχή της. 

Ν. Φαράκλας: Το επίθετο Χρυσεγίδαιος φυσικά είναι 
ένα φιλολογικό επίθετο, που δεν αναφέρεται στην 
παράσταση. Όμως από την στιγμή που χρησιμοποιείται 
θα ήταν πολύ δύσκολο η αντίστοιχη παράσταση να είχε 
το σπάνιο χαρακτηριστικό να εικονίζει την Αθηνά χωρίς 
αιγίδα. Άρα κάτι τέτοιο θα έλεγα ότι αδυνατίζει 
περαιτέρω την υπόθεση της συσχέτισης της επιγραφής 
με το συγκεκριμένο αυτό ανάγλυφο. 

Χ. Βλασσοπούλου: Το επίθετο είναι πράγματι 
φιλολογικό. Υπάρχουν και άλλα επίθετα ανάλογα, όπως 
πολέμαιγις ή πελέμαιγις που υπάρχει στον Πίνδαρο, ή 
κυάναιγις, και είναι πολύ πιθανόν ότι δεν αναφέρεται 
στο άγαλμα ή στην παράσταση της μορφής, αλλά έχει 
αντιγραφεί από τον χαράκτη του επιγράμματος από ένα 
ποίημα. 

Ν. Φαράκλας: Αυτό θεωρείται πολύ απίθανο, να 
αντιγραφεί ή να χρησιμοποιείται ένα επίθετο το οποίο 
στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα ταίριαζε. 

Χ. Βλασσοπούλου: Ναι, αλλά στην συγκεκριμένη 
περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι χρυσή η αιγίδα. Θα 
μπορούσε βέβαια να έχει αιγίδα η Αθηνά. 

Ν. Φαράκλας: Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως 
δεν έχει καν αιγίδα. 
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Εικ. 1. 



Μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο από την Ιουλίδα 

ι ι ι Ι ι 
ΟΛΟ Ο.20 0 .25Μ 

Jt.N.KAZAtllAKHZ / ? 9 * vr 
Εικ. 2. 





ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΠΛΑΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΔΟΣ* 

RESUMÉ: Le relief votif, encastré dans le mur occidental de la Maire d'Ioulis (Kéos), représente quatre figures divines (un homme et 
trois femmes) sur la partie droite, le dédicant et un garçon en face d'eux sur la partie gauche. Ioulis est cité comme lieu de provenance. 
La scène est liée par Savignoni (v. bibliographie complète note 11) au culte d'Aristaios, originaire de Kéos et, comme Apollon et 
Asklépios, doué de qualités médicales. Cependant la représentation est liée à celles des reliefs trouvés à l'Asklepiéion d'Athènes. Le 
relief de Kéos est situé dans les dernières décennies du 5ème siècle avant J.-C. et tire son origine iconographique de la tradition 
parthénonienne. 

Τό ανάγλυφο, πού μας απασχολεί σ' αύτη την ανακοίνωση είναι σήμερα εντοιχισμένο στον δυτικό τοίχο 
τοΰ Κοινοτικού Μεγάρου τής Τουλίδος σέ ένα είδος κόγχης, πάνω από ένα άγαλμα ντυμένης γυναικείας 
μορφής στον τύπο τής δεομένης (είκ. 1). Ό Κ. Μάνθος παραδίδει: ...Έπί τής μεσημβρινής πλευράς τής πόλεως 
Ίουλίδος εΐναι κτισμένο μέρος τής σημερινής πόλεως τής Κέας. Έπί των τοίχων των οικιών και τας 
λιθόστρωτους οδούς ϋπάρχουσι θραύσματα..}. 

Ό Luigi Savignoni2 αναφέρει στά 1898 οτι αυτό τό ανάγλυφο ευρέθη προ ολίγων ετών εν Κέω (εν
Ίουλίδι) και απόκειται τανϋν αυτόθι εν τω Δημαρχείφ3. Μένει άγνωστο τό πότε εντοιχίστηκε· είναι γνωστό οτι 
τό Κοινοτικό Κατάστημα περατώθηκε τό 1902, σύμφωνα μέ την επιγραφή πάνω άπό τήν είσοδο. Τό 
"Αρχαιολογικό Μουσείο λειτούργησε τό 19804, ενώ ώς τότε τά αρχαία φυλάσσονταν στό Κοινοτικό κατάστημα. 

Πρόκειται γιά μία ορθογώνια πλάκα άπό πεντελικό μάρμαρο, μέ σωζόμενο μήκος 0,59 μ., ΰψος 0,48μ. 
καί πάχος 0,13 μ.5 (είκ. 2). Ή επιφάνεια τοϋ ανάγλυφου είναι έντονα διαβρωμένη. Λείπουν τά πέρατα δεξιά 
καί αριστερά. Στή δεξιά πλευρά, λείπουν καί τμήματα τών δύο άκρινών γυναικείων μορφών. "Αποκρούσεις, 
κυρίως στην επίστεψη, ή εκτεταμένη διάβρωση, απαντούν κατά τόπους, π.χ. στό πρόσωπο τής κατενώπιον 
πρώτης γυναικείας μορφής. 

Κάτω άπό τά πόδια τών μορφών υπάρχει κανόνας, ό όποιος έχει άσβεστωθεΐ σήμερα. Πάνω 
διακρίνεται τμήμα γεισώματος μέ όρθοκεράμους, πού σώζεται μόνο στό κέντρο τοΰ ανάγλυφου. "Έχουμε 
δηλαδή ένα αναθηματικό ανάγλυφο, τά πέρατα τοϋ οποίου θά ορίζονταν προφανώς μέ παραστάδες. Τό 

* Ευχαριστώ θερμά τους φίλους συναδέλφους Δρες Στ. Κατάκη καί Ί  . Λεβέντη γιά τίς χρήσιμες παρατηρήσεις τους. 
Συντομογραφίες: 
Cook, Aristaios = B.F. Cook, LIMCU, 1984, s. v. Aristaios. 
Croissant, Hygieia = F. Croissant, LIMCW, 1990, s. v. Hygieia. 
Hausmann = U. Hausmann, Kunst undHeiltum. Untersuchungen zu den griechischen Asklepiosreliefs, Potsdam 1948. 
Holtzmann, Asklepios = B. Holtzmann, LIMCU, 1984, s. v. Asklepios. 
Meyer = M. Meyer, Ein frühes Weihrelief für Asklepios und Hygieia, MDAI(A) 102, 1987,213-224. 
Neumann = G. Neumann, Probleme des griechischen Weihreliefs, Tübingen 1979. 

1. Μενδώνη - Μάνθος, 40. ΙΥαύτά τά αρχαία δέν ξέρουμε σέ ποια χρονική στιγμή εντοιχίστηκαν στά σπίτια τής Χώρας (οι 
πληροφορίες αυτές αναφέρονται στό χειρόγραφο τοΰ Ιουνίου 1877). 

2. 'Αρχαιότητες τής Κέω, ΑΕ 1898, 237-240, πίν. 14.2. 
3. Μενδώνη - Μάνθος, - άπό τό χειρόγραφο τής 1ης Ιουνίου 1877 -, 45, αρ. Γ: εν τω αύτώ καταστήματι (Δημαρχειακω) 

υπάρχει έτερον άνάγλυφον φέρον εν αυτά) τύπους 7 ανδρών γεννάδων συνομιλούντων, ήκρωτηριασμέναι αί άκραι 
αύτοϋ. Στό σχόλιο (ύποσημ. 150, 117) ή Λ. Μενδώνη υποθέτει οτι ή περιγραφή αυτή πιθανώς άφορα τό ανάγλυφο μας 
καί οτι ό Μάνθος, λόγω τής κακής διατήρησης του, έχει παρερμηνεύσει τό φύλο τών 3 μορφών. Μέ βάση και την 
αναφορά τοϋ Savignoni, είκοσι χρόνια μετά, θά μπορούσε Ισως νά είναι τό Ιδιο ανάγλυφο. 

4. Τό νησάκι μας ή Κέα, τεϋχος 324, Ίανουάριος-Μάρτιος 1981, 2: τά εγκαίνια τοΰ Μουσείου έγιναν στίς 7 Σεπτεμβρίου 
1980. Γιά τήν πληροφορία ευχαριστώ θερμά τήν Λ. Μενδώνη. Ή μεταφορά ωστόσο τών αρχαίων στό Μουσείο είχε ήδη 
γίνει στή ΙΟετία τοΰ 1970. 

5. Κατά τόν Savignoni· ακριβέστερες μετρήσεις δέν μποροϋμε νά έχουμε επειδή τό ανάγλυφο είναι εντοιχισμένο καί 
συνεπώς δέν είναι σαφή τά περιγράμματα του. 
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μέγεθος των απεικονιζόμενων μορφών δείχνει οτι στά δεξιά έχουμε 4 θεϊκές μορφές καί στ' αριστερά 2 
σεβίζοντες. 

Στην αριστερή άκρη παιδί ή μικρός δοϋλος (ίερόδονλος) γυμνός, σέ κατατομή βαδίζει προς τά δεξιά 
προβάλλοντας τό αριστερό σκέλος. Ή μορφή είναι έντονα αποκρουσμένη· γιά τό άνω τμήμα τοϋ σώματος 
διακρίνεται μόνο τό περίγραμμα. Προτείνει τό αριστερό του χέρι λυγισμένο προς τά εμπρός, καί κρατούσε κάτι, 
ίσως προσφορά, πού δέν σώζεται σήμερα. Ό Savignoni περιγράφει τό δεξί του χέρι καθειμένο· δέν διακρίνουμε 
αυτήν ή άλλη φορά του, Ισως όμως από τόν πήχυ νά κρεμόταν ύφασμα (ίματίδιο;) όπως υποθέτουμε από τό 
είδος της απόκρουσης στό γοφό καί τόν δεξιό μηρό. 

Μπροστά του καί προς τά δεξιά, γενειοφόρος ντυμένος άνδρας σέ κατατομή. Αυτός λυγίζει τό δεξί του 
πόδι ενώ στηρίζεται στό αριστερό. Φοράει ιμάτιο, ή μία άκρη τού οποίου κρέμεται στον αριστερό πήχυ, ενώ ό 
δεξιός ώμος καί τό στήθος μένουν γυμνά. Τό δεξί του χέρι είναι υψωμένο σέ ένδειξη σεβισμού. "Απέναντι τους, 
μέ μικρή απόσταση νά τους χωρίζει, έρχονται άπό τά δεξιά οι θεϊκές μορφές, ένας θεός καί τρεις γυναικείες 
θεότητες. 

Ό θεός, αγένειος6, σέ οψη 3/4 προς τά αριστερά, φοράει τό ιμάτιο κατά τρόπο, ώστε νά καλύπτει τήν 
πλάτη καί τό κάτω τμήμα τοϋ σώματος εμπρός αφήνοντας γυμνό τό μπούστο. Αυτό τό μοτίβο τοϋ Ιματίου 
συνιστά αγαπητό τρόπο ένδυσης τών φιλοσόφων αλλά καί τών πατρικών θεών, όπως ο Ζευς, ό 'Ασκληπιός 
κατεξοχήν κ.ά., άπό τό τέλος τοϋ 5ου καί κατά τόν 4ο αι. π.Χ. "Εντονος είναι ό χιασμός της μορφής, 
θηλυπρεπής θά λέγαμε ή στάση7. Λυγισμένο, άνετο, είναι τό αριστερό του πόδι. Τό δεξί χέρι λυγισμένο 
υψώνεται προς τό πηγούνι, ή διευθετεί τό ιμάτιο (κατά τόν Savignoni) αν υποθέσουμε οτι αυτό κάλυπτε τόν 
δεξιό του ώμο. Τό αριστερό χέρι, όπου συγκρατειτο καί μία άκρη τοϋ ιματίου, είναι σπασμένο. Πίσω του 
γυναικεία μορφή κατενώπιον στηρίζεται στό δεξί πόδι, ενώ τό αριστερό λυγισμένο ανοίγει προς τ' αριστερά. 
Φοράει πέπλο8, μέ έντονες αναμνήσεις άπό μεταπαρθενώνεια έργα9. Πρέπει επίσης νά φορούσε καί ιμάτιο, πού 
καλύπτει καί τό κεφάλι, ή έπίβλημα (καλύπτρα), όπως φαίνεται στά δεξιά της. Μέ τό δεξί χέρι "ανασύρει" τό 
έπίβλημα, θέμα γνωστό άπό τίς σκηνές ίε^ογαμίας, τή σκηνή συγκεκριμένα της "ανακάλυψης"10. Τό αριστερό 
της χέρι είναι καθειμένο καί κρατάει δυσδιάκριτο αντικείμενο. 

Πίσω της ακολουθούν δύο γυναικείες μορφές σέ κατατομή προς τ" αριστερά. Πρέπει καί αυτές νά 
φορούν πέπλο (ή 2η ίσως άζωστο χιτώνα μέ μακρύ άπόπτυγμα) καί ιμάτιο, άπ" οσο τουλάχιστον μπορέσαμε νά 
διακρίνουμε. Τό αριστερό χέρι της δεύτερης γυναικείας μορφής λυγισμένο ακουμπά στον ώμο τής κατενώπιον 
προηγουμένης της. Παραθέτω τό αντίστοιχο χωρίο άπό τήν περιγραφή τοϋ Savignoni, 238: Ή θεά αϋτη (ή 1η) 
αντωπος ιστάμενη στρέφει μικρόν τήν κεφαλήν προς τήν κατόπιν της, ήτις επερείδουσα τήν άριστεράν επί τοϋ 
ώμου τής πρώτης στρέφει επίσης το πρόσωπον προς τήν όπισθεν ακολουθούσαν, ήτις, ώς φαίνεται 
περιεπτύσσετο αυτήν. "Αλλ" ή τελευταία αϋτη μορφή είναι λίαν κολοβή. 

Μέ βάση τά στυλιστικά, τυπολογικά παράλληλα καθεμιάς τών μορφών οδηγούμαστε νά εντάξουμε 
αυτό τό ανάγλυφο στή μεταπαρθενώνεια παράδοση, περί τά τέλη τοϋ 5ου αι. π.Χ. 

Σαφές είναι οτι πρόκειται γιά αναθηματικό ανάγλυφο11, όπου απεικονίζεται σκηνή λατρείας. "Εχει 
σχήμα νάίσκου στό κατώφλι τοϋ οποίου λαμβάνει χώρα ή επιφάνεια τοϋ θεοΰ στους ανθρώπους. Ή σχέση τών 

6. Γενειοφόρο τόν αναφέρει ή Ε. Μητροπούλου, Corpus I. Attic votive reliefs of the 6th and 5th centuries B. C, "Αθήνα 1979, 
62, αρ. 118, καί έτσι φαίνεται στό σχέδιο τοϋ L. Savignoni, 'Αρχαιότητες τής Κέω (supra σημ. 2). 'Εξέταση επί τόπου καί 
διά τής αφής δείχνει οτι είναι ή διάβρωση στό λαιμό πού δίνει αυτή τήν εντύπωση. 

7. Πρβλ. αντίστοιχη στάση τοϋ 'Ασκληπιού σέ ενα ανάγλυφο άπό τήν Κέρκυρα, άρ. εύρ. 169 (είκ. 3), τό όποιο 
χρονολογείται στά 410-400 π.Χ.: ΕΑ 607 - Η.Κ. SUsserott, Griechische Plastik des 4. Jahrhunderts v.Chr. Untersuchungen zur 
Zeitbestimmung, Frankfurt 1938, 96, ύποσημ. 14 - W. Fuchs, Attisches Weihrelief im Vatikan, .RM 68, 1961, 171, πίν. 76.1· 
Hausmann, 166, αρ. 4· Holtzmann, Asklepios, άρ. 103· Croissant, Hygieia, αρ. 54- E. Mitropoulou, Corpus I (supra σημ. 6), αρ. 
142, είκ. 202· Meyer, 217, σημ. 20. Στά ίδια χρόνια καί μέ τήν Ιδια στάση άπαντα ό ήρως Κέραμος στό ανάγλυφο τοϋ 
Βρετανικού Μουσείου μέ άρ. εύρ. 633: πρβλ. SUsserott, 96, πίν. 13.2. 

8. Πρβλ. καί 'Αθήνα, 'Εθνικό "Αρχαιολογικό Μουσείο, άρ. εύρ. 1388 (είκ. 4). Ί . Σβορώνος, Τό εν Αθήναις ΈΟνικόν 
Μονοεϊον, 'Αθήνα 1903, 333-4, πίν. 53· Σ. Καρούζου, Έθνικόν Αρχαιολυγικόν Μουσεΐυν. Συλλογή γλυπτών. 
Περιγραφικός κατάλογος, 'Αθήνα 1967, 140· Hausmann, 175, άρ. 121, πίν. 16· Ch. Karouzos, Ein attisches Weihrelief, 
MÎAI(A) 54, 1929, 3, άρ. 2· Neumann, 64, πίν. 43 α· Ε. Mitropoulou, Corpus I (supra σημ. 6), 52, άρ. 89, πίν. 138· L. Beschi, Il 
monumento di Telemachos, fondatore dell'Asklepieion ateniese, ASAtene 45/46, 1967/68,427, σημ. 3· Holtzmann, Asklepios, 
άρ. 60· F. Croissant, L/MC III, 1986, s.v. Epione άρ. 13· F. Croissant, Hygieia, άρ. 140· Meyer, 218, σημ. 2· Η. Sobel, Hygieia.
Die Göttin der Gesundheit, Darmstadt 1990, 20, 78, άρ. 121. 'Αντίθετα ό Savignoni βλέπει στή μορφή τοϋ ανάγλυφου μας 
ζωσμένο χιτώνα. 

9. Κυρίως τίς μορφές στή βάση τής Νεμέσεως τοϋ Ραμνοϋντος, βλ. Β. Πετράκος, Προβλήματα τής βάσης τοϋ αγάλματος τής 
Νεμέσεως, Archaische und Klassische griechische Plastik II, Η. Kyrieleis (ed.), Mainz 1986, 92, είκ. 2. "Τά ανάγλυφα τοϋ τέλους 
τοϋ 5ου αι. π.Χ. μένουν συνήθως αινιγματικά (όσον άφορα τήν ταυτότητα τών μορφών) μιά καί ή σχεδόν υποχρεωτική 
αναφορά σέ παρθενώνειους τύπους καθιστά τίς γυναικείες μορφές interchangeables": Croissant, Hygieia, 569. 

10. Βλ. σχετικά N.M. Κοντολέων, 'Αρχαϊκή ζωφόρος εκ Πάρου, Χαριστήριυν εις Α.Όρλάνδον 1, Αθήνα 1965, 371· Β. Fehr, 
Orientalische und griechische Gelage, Bonn 1971, 110- Ε.Π. Μανακίδου, Παραστάσεις με άρματα (8ος-5ος αι. π.Χ.). 
Παρατηρήσεις στην εικονογραφία τους, Θεσσαλονίκη 1994, 116, σημ. 15, 133, σημ. 109. 

11. Μνεία του άπαντα στην ακόλουθη γενική βιβλιογραφία: L. Savignoni, 'Αρχαιότητες τής Κέω (supra σημ. 2)· Hausmann, 
167, άρ. 14a (Α 43a), 188, 79, 143, σημ. 246· W. Fuchs, Attisches Weihrelief (supra σημ. 7), 171, σημ. 21· F.W. Hamdorf, 
Griechische Kultpersonifikationen der vorhellenistischen Zeit, Mainz 1964, άρ. 386 (: Votivrelief aus dem Asklepieion)· E. 
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θεών με τους θνητούς είναι αρκετά στενή παρά τό γεγονός οτι σαφής εΐναι ή διάκριση των δύο κατηγοριών 
μεταξύ τους. Σέ σχέση με τά ανάγλυφα προγενεστέρων χρόνων, από τό τέλος τοϋ 5ου καί σαφέστερα στή 
διάρκεια τοϋ 4ου αι. π.Χ οι θεοί διαφοροποιούνται, γίνονται πιό ανθρώπινοι, ενώ οι σεβίζοντες απεικονίζονται 
σέ μικρότερο μέγεθος. Ή κλίση τής κεφαλής καθώς καί τό νεύμα τού σεβισμού με τό χέρι εκ μέρους τών ικετών 
απαντούν κατ' αρχήν στά άσκληπιακά ανάγλυφα12. 

Ή εικονογραφία τών θεϊκών μορφών μας οδηγεί γενικά στά ανάγλυφα όπου ένας θεός ακολουθείται 
από 2 ή 3 γυναικείες μορφές13, οι όποιες μπορεί νά είναι είτε μέλη τής οικογενείας του είτε Νύμφες ή Χάριτες, 
γενικά δηλαδή μυθολογικές μορφές πού αποδίδονται σέ τριάδες καί οδηγούνται συνήθως άπό Έρμη ή Διόνυσο. 

Τό ανάγλυφο τής Κέας έχει συσχετισθεί εικονογραφικά κυρίως μέ τόν άσκληπιακό κύκλο. ""Εχει επίσης 
διατυπωθεί ή υπόθεση ότι έχουμε τόν ντόπιο - ιαματικό συνάμα καί μέ άλλες ιδιότητες του - θεό "Αρισταίο14, ό 
όποιος απεικονίζεται μέ τήν οικογένεια του ακολουθώντας τήν εικονογραφική παράδοση τών άσκληπιακών 
ανάγλυφων, όπως αυτά μας είναι γνωστά κυρίως άπό τό 'Ασκληπιείο τής 'Αθήνας15. 

Μιά λιγυτερο πιθανή ερμηνεία - μέ έντονο όμως τοπικό χαρακτήρα - βλέπει εδώ τόν "Αρισταίο 
συνοδευόμενο άπό τίς Νύμφες Βρίσες, θέμα πού δέν βρίσκει άλλα εικονογραφικά παράλληλα. "Αξιοσημείωτο 
εΐναι άλλωστε οτι καμμία παράσταση "Αρισταίου δέν έχει σίγουρα ταυτιστεί μέ επιγραφή άπό τήν αρχαιότητα. 
Τά γνωστά μας ανάγλυφα Νυμφών - κυρίως άπό τήν "Αττική (τά σπήλαια δηλαδή στην Πεντέλη, τήν Πάρνηθα, 
τή Βάρη) - απεικονίζουν τίς τρεις μορφές ισότιμες άλλα καί αντίστοιχες εικονογραφικά16 εϊτε σέ πομπή μέ τόν 
Ερμή κυρίως ή τόν Διόνυσο, είτε σέ κυκλικό χορό, όπου κρατιούνται άπό τά χέρια. 

Μέ γνωστές ήδη τίς παραπάνω υποθέσεις ερμηνείας, θά αναζητήσουμε στή συνέχεια ακριβέστερα 
παράλληλα γιά τίς μορφές αρχικά, γιά ολόκληρο τό θέμα στή συνέχεια. 

Ό θεός, "Ασκληπιός ή "Αρισταϊος θά εξετάσουμε παρακάτω, εΐναι αυτός πού έχει τήν αμεσότερη σχέση 
μέ τους ικέτες, οι οποίοι παρίστανται σέ στάση σεβισμού. Δέν φέρει σύμβολα, πού θά καθιστούσαν 
προφανέστερη τήν ταυτότητα του. "Έτσι θά προσεγγίσουμε τή μορφή τυπολογικά - εικονογραφικά. Πρόκειται γιά 
νέο θεό, ό όποιος εικονίζεται αγένειος· αγένειος "Ασκληπιός, έφηβος, παραδίδεται στην Πελοπόννησο, γεγονός 
πού οφείλεται "ίσως στους τοπικούς μύθους. Εικόνες αγένειου "Ασκληπιού17 μνημονεύονται στή φιλολογική 
παράδοση έργο τοϋ Καλαμίδος γιά τό "Ασκληπιείο τής Σικυώνος, τοϋ Σκόπα γιά τή Γόρτυνα κ.ά. Λίγα τέτοια 
έργα σώζονται ώς σήμερα18. Μόνο μιά σειρά αγαλμάτων άπό τήν Κυρήνη, πού ενώ αρχικά εΐχε θεωρηθεί 
"Ασκληπιός - τοϋ οποίου φέρουν καί τά σύμβολα, όπως δηλαδή βακτηρία, περιελισσόμενο φίδι -, τελικά 
ταυτίζονται μέ τόν "Αρισταίο19, τόν οικιστή τής Κυρήνης αλλά καί έπιχώριο τής Κέας. Σ" αυτά τά 
παραδείγματα, τά όποια χρονολογούνται στον 2ο αι. μ.Χ., ό θεός φοράει καί πυργωτό διάδημα. Ή μορφή τοϋ 
ανάγλυφου μας δέν έχει ούτε τή βακτηρία μέ τό περιελισσόμενο φίδι20 - στοιχεία πού απαντούν ώς σύμβολα καί 
στους δύο θεούς -, ούτε όμως καί τό πυργωτό διάδημα, πού συνιστά εικονογραφικό μοτίβο τοϋ 'Αρισταίου 
μεταγενέστερο, πού έπιχωριάζει αποκλειστικά στην Κυρήνη. 

Καί ή όλη στάση τοϋ θεοΰ, ή έντονα προτεταμένη στά δεξιά λεκάνη καί τό δεξί "ισχίο21, κυρίως Οέ ή 
κίνηση τοϋ δεξιού του χεριού στον "κόρφο" του, όπου κρατάει ϊσως μιά άκρη τοϋ ιματίου22, δέν βρίσκουν 
παράλληλα ούτε στην ευρέως διαδεδομένη εικονογραφία τών άσκληπιακών ανάγλυφων - στά όποια ό 
"Ασκληπιός έχει σέ ορισμένες περιπτώσεις ομοιότητα μέ τους αττικούς ήρωες τής ανατολικής ζωφόρου τοϋ 
Παρθενώνος23 -, άπό τό τέλος τοϋ 5ου καί στή διάρκεια τοϋ 4ου αι. π.Χ., ούτε καί στή λιγότερο γνωστή - καί 
ελάχιστα βεβαιωμένη - εικονογραφία τοϋ "Αρισταίου. 

Mitropoulou, Corpus I (supra σημ. 6), 61-62, αρ. 118, πίν. 171 bis- Meyer, 217, σημ. 20· G. Güntner, Göttervereine und 
Göttersammlungen auf attischen Weihreliefs. Untersuchungen zurTypologie und Bedeutung, WUrzburg 1994, 141, αρ. C 30. 

12. Hausmann, 45· K. Schefold, Griechische Kunst als religiöses Phänomen, Hamburg 1959, 107. 
13. Στά αναθηματικά ανάγλυφα τών μεταπαρθενώνειων χρόνων οί θεοί απεικονίζονται σέ όμάοες μέ "εσωτερική" εξάρτηση,

όπως π.χ. ό 'Ασκληπιός μέ τήν οικογένεια του. Neumann, 52. 
14. "Rustic deity" κατά τόν Cook, Aristaios, 603. 
15. Ώς τό 420 π.Χ., τήν εγκατάσταση δηλ. τοϋ θεοϋ στην "Αθήνα, λείπει παγιωμένη εικονογραφία του: Holtzmann, Asklepios,

890. Καί στην "Αττική απεικονίζεται πάντα ώς πατρικός θεός μαζί μέ τήν πολυμελή οικογένεια του. 
16. CM. Edwards, Greek votive reliefs to Pan and the Nymphs, διδακτορική διατριβή, New York 1985· Ann Arbor 1987, 40-52 

σχετικά μέ τήν εικονογραφία τών Νυμφών. 
17. Σέ από κοινοϋ απεικόνιση μέ τήν Υγεία. "Αντίθετα ό τύπος τοϋ γενειοφόρου, πατρικού θεοϋ ταίριαζε καλύτερα στή νέα 

εικόνα του, στην "Αθήνα. 
18. Holtzmann, Asklepios, αρ. 20· Croissant, Hygieia, άρ. 59: ύστερότερο ανάγλυφο άπό τήν Τεγέα, αρ. εύρ. 29, οπού ό 

"Ασκληπιός, μάλλον αγένειος, δέν στηρίζεται σέ βακτηρία ενώ τό φίδι ορθώνεται προς τή φιάλη πού κρατάει ό θεός στό 
δεξί του χέρι. Όλόγλυφο έργο από τό "Άργος, ο.π. Asklepios, αρ. 31. 

19. Cook, Aristaios, 607, άρ. 14. 
20. "Ενδεικτική είναι ή απουσία τοϋ φιδιοΰ στή σειρά τών ανάγλυφων άπό τό "Ασκληπιείο της "Αθήνας: Croissant, Hygieia 

569. 
21. Πρβλ. γιά τή στάση τόν "Ασκληπιό τυϋ ανάγλυφου τής Κοπεγχάγης, Ny Carlsberg, άρ. εύρ. IN 1430. "Από τήν "Αθήνα 

(1895)· ίσως βρέθηκε στον Πειραιά: Μ. Moltesen, Greece in the Classical period. Ny Carslberg Glyptothek, Kobenhavn 1995, 
132-133· Meyer, 217, σημ. 20 (οπού καί άλλα παραδείγματα), πίν. 15.1. 

22. Πράγμα περίεργο, γιατί σ" αυτό τόν τρόπο ένδυσης, τό δεξί χέρι μένει γυμνό. 
23. Meyer, 217, σημ. 21· Fr. Brommer, Der Parthenonflies, Mainz 1977, πίν. 183, 186· U. Krön, Die zehn attischen Phylenheroen, 

Berlin 1976, πίν. 30 f. 



472 Β. ΜΑΧΑΙΡΑ 

Ή γυναικεία μορφή, κατενώπιον, πίσω του, βρίσκει όσον αφορά τόν τύπο παράλληλο στή μορφή της 
Υγείας τοϋ ανάγλυφου 1388 του Εθνικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου24 (ε'ικ. 4). Ή Ήπιόνη, ή σύζυγος τού 
"Ασκληπιού, απεικονίζεται ώς μητρική μορφή, καθιστή25, ενώ ή Υγεία, ή κατεξοχήν κόρη, είναι συνήθως 
νεώτερη καί κατά κανόνα όρθια. Ή κίνηση της "ανακάλυψης" υπονοεί μιά σχέση επικοινωνίας οχι οπωσδήποτε 
ερωτική, πράγμα πού καθίσταται σαφές από τήν ολη διάταξη τών μορφών. Οί σκηνές της "ανακάλυψης" σέ 
συνάφεια 'Ιερού Γάμου26 προκειμένου γιά θεϊκές μορφές, δέν λαμβάνουν χώρα παρουσία λατρευτών. 
Προκειμένου γιά τήν Υγεία, ή στάση αυτή ερμηνεύεται από μία μερίδα ερευνητών ώς Επιφάνεια27. 

Όπως καί στό ανάγλυφο τού Εθνικού Μουσείου κρατάει καί εδώ ή Υγεία στό αριστερό καθειμένο χέρι 
της28 κάτι, πού επίσης δέν διακρίνεται λόγω της διάβρωσης, ενώ τό αντίστοιχο χέρι της Υγείας στό ανάγλυφο 
της Κοπεγχάγης (όπου ή στάση της εΐναι αντεστραμμένη σέ σχέση μέ τίς παραπάνω μορφές) λείπει από τό 
κάτω τμήμα τού πήχυ. 

Ή μορφή της Υγείας εξαίρεται στην παράσταση τόσο μέ τήν απεικόνιση της κατενώπιον οσο καί μέ τό 
μνημειώδες εικονογραφικό σχήμα πού υιοθετεί, τραβώντας κυρίως αυτή τήν προσοχή τού θεατή. 

01 δύο γυναικείες μορφές πού ακολουθούν, οί αδελφές της δηλαδή Ίασώ καί Πανάκεια σύμφωνα μέ 
κάποιες υποθέσεις, μοιάζουν συμπληρωματικές μορφές - βωβά πρόσωπα -, πού συνδέονται κατά πρώτον λόγο 
μαζί της. Τό χέρι της 2ης μορφής, πού ακουμπά στον ώμο της Υγείας, βρίσκει εικονογραφικά παράλληλα καί 
σέ άλλα άσκληπιακά ανάγλυφα29. Εΐναι χειρονομία ιδιαίτερα αγαπητή μεταξύ τών μελών της οικογενείας τού 
"Ασκληπιού- άπαντα σέ ποικίλους συνδυασμούς, στίς κόρες, στους γιους, άπό μία κόρη προς τήν Ήπιόνη, από 
ενα γιό προς τόν "Ασκληπιό. 

Μπορούμε συνεπώς εδώ νά δούμε τόν "Ασκληπιό, κατεξοχήν φορέα της "ιαματικής δυνάμεως, προς τόν 
όποιο απευθύνεται ή λατρεία τών ικετών. Τήν Υγεία - κατεξοχήν κόρη του, πού υποκαθιστά σέ μερικές 
περιπτώσεις τήν σύζυγο - ή οποία ήταν γιά τους αρχαίους ή ενσάρκωση τής υγείας, της φυσικής δηλαδή 
ισορροπίας καί τού καλού πού προκαλεί, προσωποποίηση τών στόχων τού ιαματικού θεού. "Ακολουθούν οί 
αδελφές της ελάσσονες χαρακτήρες, αλληγορίες πού απεικονίζουν επί μέρους θεραπευτικές "ιδιότητες τού 
"ιαματικού θεού30 ("Ιασώ, Πανάκεια). Σ'αύτά τά "οικογενειακά ανάγλυφα" ή Υγεία διαφοροποιείται ώς προς τή 
στάση από τίς αδελφές της31. 

Κάπως έτσι πρέπει νά υποθέσουμε οτι γίνονταν κατανοητά αυτά τά αναθηματικά ανάγλυφα στον μέσο 
θεατή τής κλασικής Ελλάδος. Καί μέ αντίστοιχο περιεχόμενο απεικονίζονταν, όταν ακολουθούσαν τό ίδιο 
σχήμα, καί οί ελάσσονες θεοί ή τοπικοί ιαματικοί ήρωες32, όπως π.χ. ο "Αμφιάραος κ.ά. Σέ γενικές γραμμές 
κυριαρχούν δύο εικονογραφικά σχήματα άσκληπιακών ανάγλυφων : 1) Ό θεός μέ τήν οικογένεια του ενώπιον 
τών σεβιζόντων, 2) Ό θεός τή στιγμή τής εκτέλεσης τού έργου του (ίασης) σέ συνδυασμό ενίοτε μέ απόδοση τής 
κατ' οναρ επιφανείας του στον ασθενή (ανάγλυφο Πειραιώς33, τού Άρχίνου άπό τόν 'Ωρωπό34, κ.ά.). 

Ή λατρεία τού "Ασκληπιού άπό τήν κοιτίδα της, τή Θεσσαλία, φθάνει διά τής Φωκίδος καί τής 
Βοιωτίας στην 'Επίδαυρο, οπού βρισκόταν καί τό επιφανέστερο ιερό τού θεού. Άπό εκεί ή λατρεία επεκτείνεται 
διά τού Πειραιώς στην 'Αθήνα οπού καθιερώνεται στά 420 π.Χ.35 Ώς αυτή τήν εποχή λείπει ή εικονογραφία 
τοϋ 'Ασκληπιού, ή οποία παγιώνεται μόνο μετά τήν εγκατάσταση του στην 'Αθήνα. 'Απεικονίζεται δέ ώς 
πατρικός θεός, συνήθως μαζί μέ τήν οικογένεια του36: σύζυγο, γιους, κόρες, οί όποιες είναι μεταγενέστερες 
επινοήσεις όπως δείχνουν καί τά ονόματα τους. 

24. Supra σημ. 8. Πρβλ. καί Meyer, 221, σημ. 45, όπου πλήρης κατάλογος συναφών μορφών άπό τό τέλος τοϋ 5ου καί τόν 4ο 
αι. π.Χ. 

25. Meyer, 220, σημ. 39: ό μοναδικός λόγος ύπαρξης της είναι τά παιδιά της καί ύπ'αύτήν τήν έννοια απεικονίζεται ατά 
άσκληπιακά ανάγλυφα οταν έχουμε ολη τήν οικογένεια. Κατ' άλλην ερμηνευτική προσέγγιση, τό ονομά της, Ήπιόνη, 
είναι δηλωτικό τοϋ τρόπου ίασης τοϋ Άσκληπιοϋ, Thraemer, RE 6, 1909, s. ν. Epione, 186-190· E. Kearns, The heroes of 
Attica, BICS Suppl. 57, London 1989,21, σημ. 64: "Ασκληπιός ήπιος. 

26. Supra σημ. 10. Βλ. επίσης S. Perentidis, Dévoilement rituel et cadeau nuptial en Grèce et à Byzance: continuité ou rupture?, 
Revue Historique de Droit Français et EtrangerlX. 1, 1993, 1-18 γιά τήν διαχρονικότητα τοϋ θέματος. 

27. Ι. Λεβέντη, Η εικονογραφία της Υγείας στα κλασικά χρόνια, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, 'Αθήνα 1992, 89- ή 
Meyer, 222, σημ. 49, πιστεύει οτι ή χειρονομία αυτή είναι χαρακτηριστική της Επιφανείας της Υγείας· ό Neumann, 60, 
θεωρεί ώς Epiphaniegestus τό τράβηγμα τοϋ ιματίου. 

28. Άρ. εύρ. 1388: supra σημ. 24. Πρβλ. ανάγλυφο Βερολίνου Κ85, από τά Μέγαρα· C. BlUmel, Die klassisch griechischen 
Skulpturen der Staatlichen Museen zu Berlin, Berlin 1966, 64, άρ. 72, πίν. 105· Hausmann, H3(83), είκ. 17, όπου κρατάει μιά 
άκρη του ιματίου. 

29. Α. Peschlow-Bindokat, Demeter und Persephone in der attischen Kunst des 6. bis 4. Jhs, JdlSl, 1972, 113, σημ. 209- Meyer, 
218-219, σημ. 47 μέ πλήρη κατάλογο τών μνημείων. 

30. Meyer, 223, σημ. 62· Hausmann, 28· W.F. Hamdorf, Griechische Kultpersonifikationen (supra σημ. 11), 47· Croissant, Hygieia 
568. 

31. Meyer, 221. 
32. Cf. Hausmann, 24-5, γιά τήν ταύτιση τοϋ 'Ασκληπιοϋ μέ ελάσσονες ιαματικούς θεούς ή καί υποκατάσταση τους. 
33. Μουσείο Πειραιώς, άρ. εύρ. 405· Holtzmann, Asklepios, άρ. 105. 
34. Εθνικό 'Αρχαιολογικό Μουσείο, άρ. εύρ. 3369· Σ. Καρούζου, Συλλογή γλυπτών (supra σημ. 8), 147-8, είκ. 47 α· 

Hausmann, 169, άρ. 31, πίν. 2 · Ι. Krauskopf, LIMC1, 1981, s. v. Amphiaraos, άρ. 63. 
35. Hausmann, 34· Holtzmann, Asklepios, 890· E. Kearns, The heroes (supra σημ. 25), 18. 
36. Στον 4ο αι. π.Χ. ή κατ' εξοχήν τάση γιά Vielfigurigkeit: G. GUntner, Göttervereine und Göttersammlungen (supra σημ. 11), 48. 
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Στην Κέα μαρτυρεΐται "Ασκληπιείο, απ' οπού ενδεχομένως προέρχεται τό ανάγλυφο μας37. Παράλληλα 
παραδίδεται ιερό "Αρισταιου - "Απόλλωνος· γνωστό εΐναι οτι ό "Απόλλων, πατέρας τοϋ "Αρισταιου όπως καί τοϋ 
"Ασκληπιοϋ, τοϋ οποίου είναι πρόδρομος στην Επίδαυρο, έχει επίσης ιαματικές ικανότητες. 

Ό "Αρισταίος όμως στην Κέα μαρτυρεΐται λιγότερο ώς ιαματικός38· ή μόνη σχετική μνεία στον μύθο 
είναι οτι άπήλλαξε τίς Κυκλάδες άπό τόν λοιμό. Κυρίως παραδίδεται άπό τη φιλολογική παράδοση οτι έδίδαξε 
στους Κείους τή μελισσοκομία, πού έμαθε από τίς Βρίσες, τη φροντίδα των προβάτων καί κοπαδιών, πού 
έμαθε άπό τίς Νύμφες, ενώ εΐναι εξίσου γνωστός ώς κυνηγός. Όσον αφορά την υπόθεση τοϋ Savignoni οτι 
δηλαδή στό ανάγλυφο άπό τήν Κέα απεικονίζεται ό "Αρισταΐος πού οδηγεί τίς έπιχώριες Νύμφες Βρίσες, 
λείπουν παντελώς εικονογραφικά παράλληλα. 

Συνοψίζουμε τά στοιχεία πού προκύπτουν άπό αύτη τήν μελέτη: Ή μορφή τοϋ γενειοφόρου σεβίζοντος, 
ή στάση καί ό τρόπος ένδυσης τοϋ 'Ασκληπιού, τό σχήμα της Υγείας, μας οδηγούν στά περί τά τέλη τοϋ 5ου αι. 
π.Χ. χρόνια. "Εκτός άπό τίς μορφές μεμονωμένα, ή απεικόνιση τών θεών σέ ομάδες μέ εσωτερική σχέση, ή 
σαφής διάκριση ανάμεσα σέ σφαίρες θνητών καί θεών, καθώς καί ή στενότερη σχέση τοϋ θεοϋ μέ τους ώς 
σεβίζοντες πιστούς, είναι στοιχεία πού απαντούν στά ανάγλυφα τών μεταπαρθενώνειων χρόνων39. Ή στενή 
εικονογραφική σχέση τοϋ ανάγλυφου της Κέας μέ αυτά τοϋ 'Ασκληπιείου τών 'Αθηνών είναι σαφής ένδειξη γιά 
τήν ένταξη του στον Άσκληπιακό κύκλο. Ό λ α τοϋτα τά στοιχεία - μέ terminus post quem τό 420 π.Χ., τήν 
παγίωση δηλαδή της αττικής εικονογραφίας τοϋ 'Ασκληπιού ώς πατρικού θεοϋ παρουσία της πολυμελοϋς 
οικογενείας του - συγκλίνουν στή χρονολόγηση τοϋ ανάγλυφου μας στην τελευταία δεκαετία τοϋ 5ου αι. π.Χ. 

"Εντονος, παρά τίς μνημειώδεις επιδράσεις, παραμένει ό επαρχιακός χαρακτήρας στην απόδοση τών 
μορφών, πράγμα πού εΐναι γνωστό καί άπό τά ανάγλυφα π.χ. της Κύθνου40, της Κέρκυρας41 κ.ά. Όσον 
άφορα όμως τήν εγγύτερη, τοπικού χαρακτήρα ερμηνεία τών μορφών, διατηρούμε, οσο δέν υπάρχουν τά 
realia42, κάποιες επιφυλάξεις. 

Βασιλική ΜΑΧΑΙΡΑ 
'Αθήνα 

37. Τέτοια προέλευση τοϋ δίνει κάπως αυθαίρετα ό F.W. Hamdorf, Griechische Kultpersonifìcationen (supra σημ. 11), αρ. 386. 
Τερό τοϋ "Ασκληπιού εικάζεται στή θέση Ελληνικά, επί τοϋ οποίου ιερόν Γ Αγίων "Αναργύρων: Ί.Ν. Ψύλλας, Ιστορία 
της νήσου Κέας, 'Αθήνα 1920, 310, άρ. 32· Μενδώνη - Μάνθος, 62, αρ. 24, 134, σημ. 325. 

38. "Αντίθετα βλ. L. Savignoni, "Αρχαιότητες της Κέω (supra σημ. 2), 240: Θά παρατηρήσω μόνον ön τον μέν "Αρισταιου ή 
λατρεία ήτο κοινή εις δλην τήν νήσον, τοϋ δέ Ασκληπιού μαρτυρεΐται μόνον μέχρι τούδε δια τήν Καρβαίαν, ουχί δε καί 
δια τήν Ίουλίδα, ενβα ευρέθη τό ήμέτερον άναθηματικόν άνάγλυφυν. 

39. Neumann, 52. 
40. "Αθήνα, "Εθνικό "Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. εύρ. 1387· Σ. Καρούζου, Συλλογή γλυπτών (supra σημ. 8), 131· Hausmann, 

86, άρ. Α 52. Χρονολογείται στά μέσα τοϋ 4ου αι. π.Χ. 
41. Supra σημ. 7. 
42. Ή επιβίωση της λατρείας του "Αρισταιου στην Κέα καί άλλου μπορεί νά κράτησε ζωντανή κάποια εικονογραφική 

παράδοση, αλλά τά τεκμήρια είναι ελλιπή: Cook, Aristaios, 607. 
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P. Leveque: Pourquoi est-ce qu'il y a ce petit eslave à 
gauche? 

Β. Μαχαίρα: Si nous n' avons pas une famille de l'adorant, 
il y a souvent la réprésentantion d' un homme suivi de son 
acolyte ou d'un serviteur; on ne sait pas quoi exactement. Si 
il y a une femme qui à la main, il y en a des parallèles dans 
cette serie de reliefs votifs. 

Σ. Περεντίδης: Μόνο μία πολύ πολύ μικρή απορία 
έχω σχετικά με τον πέπλο, ένα θέμα που με έχει ήδη 
απασχολήσει. Φυσικά δεν είμαι αρχαιολόγος και πρέπει 
να παραδεχτό') τα κενά μου. Βλέπετε λοιπόν κάποια 

σχέση με γαμήλιο τελετουργικό, εφόσον υπαινιχθήκατε, 
ή μάλλον αναφερθήκατε σε σκηνή ανακάλυψης; ' Η 
μήπως πρέπει να μην αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο 
της παρουσίας, ή της απεικόνισης, απλά και μόνο μιας 
καλυμμένης γυναικείας μορφής; 

Β. Μαχαίρα: Αν έχουμε ένα ασκληπιακό ανάγλυφο, 
όπως υπέθεσα, είναι μάλλον απίθανο να έχουμε σκηνή 
ιερογαμίας. Για την Υγεία, η συγκεκριμένη στάση 
ερμηνεύεται ως Επιφάνεια. Άλλωστε ιερογαμία σε 
αναθηματικά ανάγλυφα με λατρευτές, από όσο 
τουλάχιστον γνωρίζω, δεν απαντά. 



Ανάγλυφη πλάκα εντοιχισμένη στο κοινοτικό κατάστημα της Ιουλίδος 

Εικ. 1. Η κόγχη στον δυτικό τοίχο του Κοινοτικού 
Μεγάρου της Ιουλίδος. (Φωτογραφία του Γερμανικού 
λογικού Ινστιτούτου, αρ. αρνητικού 94/561). 

Εικ. 2. Το ανάγλυφο. (Από όιαφανεια του K.-V. von Eickstedt). 
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Εικ. 3. Κέρκυρα, Αρχαιολογικό 
Μουσείο, αρ. ευρ. 169. 
(Φοκογραφία του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, 
αρ. αρνητ. Corfu 83). 

Εικ. 3. 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 

αρ. ευρ. 1388. (Φωτογραφία του Μουσείου). 



A RELIEF PITHOS FROM KORESIA, ΚΕΑ* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To ανάγλυφο πιθάρι που βρέθηκε πρόσφατα στην Κορησία, τοποθετεί την Κέα ανάμεσα στα νησιά των 
Κυκλάδων που παρήγαγαν αυτά τα θαυμάσια αγγεία. Πρόκειται για μερικά μόνο κομμάτια από το χείλος και το λαιμό του 
πιθαριού. Από τις παραστάσεις σώζονται ένα τεράστιο κεφάλι γοργόνας, ένας άνδρας γυμνός που κρατά επιθετικά έναν 
διπλό πέλεκυ, από την δεξιά πλευρά, μία γυναίκα που κρατά στεφάνι ή δακτύλιο στο αριστερό χέρι και εγχειρίδιο στο δεξί. 
Το κέντρο της παράστασης λείπει στο μεγαλύτερο μέρος του. Όμως διακρίνεται επάνω μία μορφή με περικεφαλαία, που 
κρατά στο ένα χέρι κάτι που μοιάζει με σπαθί και στο άλλο ένα ακαθόριστο αντικείμενο. Κοντά στο κέντρο που λείπει 
υπάρχουν και άλλα αταύτιστα ίχνη. Η αποσπασματική κατάσταση του αγγείου δυσκολεύει την οποιαδήποτε μαρτυρία. 
Χωρίς το κέντρο του λαιμού έχει χαθεί ο πυρήνας της παράστασης. Προτείνω δύο ερμηνείες: Είτε πρόκειται για την γέννηση 
μιας θεότητας, ανάλογη με την παράσταση σε πιθάρι της Τήνου, είτε απεικονίζεται η ιστορία του Περσέα και της Μέδουσας. 
Πιθανότατα η συγκόλληση και συντήρηση των οστράκων να επιτρέψουν την καλλίτερη κατανόηση του σημαντικού αυτού 
ευρήματος από την Κέα. 

I begin with a dedicatory note. Whoever studies Cycladic relief pithoi, or indeed any other aspect of 
Cycladic art, owes much to the late Professor Nikolaos Kontoleon; so do I. 

This is a preliminary description of a recent find. A definitive publication will follow when the fragments 
have been mended and drawings made. 

Large pithoi decorated with scenes in relief (fig. 1) have been found over much of the Aegean and in parts 
of Mainland Greece. The most spectacular were made in the seventh century B.C. and they show a range of epic 
and mythological subject matter not found on contemporary painted pottery or metal work. The figures move 
against an uncluttered background with a clarity more in the realm of architectural relief than that of painted 
pottery. The best of the compositions are well in the vanguard of contemporary work (fig. 2)1. 

Kontoleon 's discovery in the sanctuary at Xobourgo2in Tenos of whole and fragmentary pithoi decorated 
in relief showed that island to be an important centre of production of relief pithoi in the 8th and 7th centuries. 
Tenos was indeed a major producer. Most were for local use; actual export of the jars is likely to have been 
limited3. Nearby Mykonos was a recipient of one (see fig. 1). 

Tenos was by no means the sole producer of figured relief pithoi4. To date, Geometric and Archaic pithoi 
and other pottery forms with figured decoration in relief have been found in the following Cycladic islands: 

I thank the representatives of the Ephoreia of the Acropolis and the University of Athens, and the Survey Team directed by 
Una Mendoni for the Centre for Greek and Roman Antiquities of the National Hellenic Research Foundation (K.E.R.A./ 
E.I.E.) for their invitation to publish the Kea fragments. For photography (figs 7-11) I thank the Director of the German 
Institute of Archaeology, Klaus Fittschen, and their photographer E.F. Gehnen. 

1. Given their iconographical importance, it is astonishing that these jars have been so thoroughly overlooked in iconographical 
studies which, concentrating on Attica and taking some note of Proto-Attic pottery and Cretan and Mainland bronze reliefs, 
begin for the most part with the sixth century black figured style. We hope the pithoi will become better known through the 
Corpus of Relief Pithoi at present in preparation by Eva Bournia, Petros Themelis, and myself. 

2. N. Kontoleon in ΠΛΕ 1949 and subsequent issues, see Tenos, Xobourgo. To be published by P. Themelis. 
3. The extent to which Tenos may have exported jars or sent artisans to work elsewhere is being investigated in connection 

with the general corpus of the pithoi (supra n. 1). There is little doubt that the Mykonos pithos was made in Tenos. See also 
M. Ervin, A relief pithos from Mykonos, ΑΔ 18, 1963, 37-75, esp. 37-38. 

4. The major bibliography is as follows: R. Hampe, Frühe griechische Sägenbilder in Böotien, Athens 1936; J. Schäfer, Studien 
zu den griechischen Reliet'pithoi des 8.-6. Jh.vor Chr. aus Kreta. Rhodos, Tenos und Boiotia, Kalimünz 1957; N. Kontoleon, 
Das heutige Bild der archaischen Kunst der Kykladen, Atti del Settimo Congresso Intemazionale di Archeologia Classica I, 
Roma 1961, 267-272; N. Zapheiropoulos, ΑΔ 17, 1961-1962, Χρονικά, 267-269; M. Ervin, A relief pithos from Mykonos 
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Amorgos, Andros, Delos, Kea, Kythnos, Melos, Mykonos, Naxos, Paros, Siphnos, and Tenos. Elsewhere in the 
Aegean they come from Chios, Euboia, Rhodes, Thasos, Thera, Crete. Mainland Greece has also produced a 
number. They were locally made in different local styles. 

They come for the most part from sanctuaries and cemeteries, but the houses of Zagora5 in Andros have 
also yielded their share. Publication of the pithoi from the Xobourgo sanctuary by Professor Themelis may yield 
further information about their use. 

There is nothing unique in a pithos, and its history goes far back. Kea, as elsewhere, produced large storage 
jars in Prehistoric times, some plain, some painted, some with simple rope bands, overlapping disk bands, or ridges. 
The extraordinary face (fig. 3)6 that decorates an Early Bronze Age pithos found at Ayia Irini may or may not be 
unique. It appears to reflect a humourous approach to the otherwise serious business of whatever a pithos may hold 
(if it has not an apotropaic or cultic reference). Separated by centuries and destructions from the very much later 
development that concerns us here, this is the earliest figured relief pithos found in Kea. 

After the Bronze Age, non-figurative applied relief decoration of pottery in the Cyclades continued as a 
Protogeometric phenomenon7. The relief technique was soon attached to the beginnings of mythological and human 
representation. This late 8th and early 7th century phase is at present best represented by fragments from Zagora in 
Andros and Xobourgo in Tenos (fig. 4). Nothing quite so early has as yet been found in Kea. 

Far more dramatic are the pithoi of the next phase (late first quarter and second quarter of the 7th century) 
that show large and extensive scenes from cult or myth. For our purposes, these are best illustrated by the Tenian-
Boiotian group. The neck usually encompasses a single framed scene, but may have an additional decorative panel 
as well (fig. 5). On the front of the body, the figures are in wide panels as a continuous scene, or, less usual, divided 
into metopes as on the Mykonos pithos. The figures are applied in low relief, they are modelled freely by hand and 
decorated superficially by incision, stamping and impression (fig. 6). 

Against this general background the discovery in Kea in September 1986, of fragments of a large relief 
pithos, locally made but certainly related to the Tenian-Boiotian group in terms of technique and figure 
representation, while hardly surprising, is of considerable importance. This is the first large 7th century pithos with 
figured representations in relief known to have come from Kea8. The fragments were unearthed by a bull-dozer 
working for the Electric Company of Greece, together with pieces of other pithoi of various dates on the south 
slope of the hill of Koresia, outside the line of the classical city wall in a place occupied by houses in classical times9. 

(supra n. 3); N. Kontoleon, Die frühgriechische Reliefkunst, AE 1969, 215-236; A. Cambitoglou et al., Ανασκαφαί Ζαγοράς 
Ανδρου, ΑΕ 1970, 154-233; Μ.Ε. Caskey, Groups of relief pithoi from Crete, the Aegean and Mainland Greece in the eighth 
to the sixth centuries B.C., Diss. Bryn Mawr College 1972, unpublished; J. Christiansen, Et Skar fra Mykonos, Meddelelsar 
fra Ny Carlsberg Glyptotek.31, 1974, 7-21; M.E. Caskey, Notes on relief pithoi of the Tenian-Boiotian group, AJA 80, 1976, 
19-41 (with bibliography); M.E. Caskey, Echion on the Mykonos pithos: the fulfillment of prophecy, ΣΤΗΑΗ. Τόμος εις 
μνήμην Νικολάου Κοντολέοντος, Athens 1980, 33-36; E. Simon, Die Geburt der Athena auf der Reliefamphora in Tenos, 
AntK25, 1982, 35-38; E. Kontoleon-Bolanacchi, A propos de l'amphore de la Naissance de Xobourgo (Ténos), AntKll, 
1984, 1-24; E. Semantoni-Bournia, Ναξιακοί ανάγλυφοι πίθοι, Diss. Univ. of Athens, Athens 1984; idem, Ανασκαφές 
Νάξου. Οι ανάγλυφοι πίθοι, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας No. 113, Athens 1990, with full 
bibliography; idem, La céramique à reliefs au musée de Chios, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας No. 
125, Athens 1992; idem, Δίφροι Ευπλεκείς, Ναξιακή κεραμεική του 7ου αιώνα, Πρακτικά του Α 'πανελληνίου συνεδρίου: 
Η Νάξος δια μέσου των αιώνων, Athens 1994, 359-374. See yearly reports in Έργον and ΠΑΕ. 

5. A. Cambitoglou - J.J. Coulton - J. Birmingham - J.R. Green, Zagora 1. Excavation season 1967, Study season 1968-69, 
Australian Academy of the Humanities, Monograph 2, Sydney 1971; A. Cambitoglou - A. Birchall - J.J. Coulton - J.R. Green, 
Zagora 2. Excavation of a Geoemtric town on the island of Andros. Excavation season 1969, study season 1969-1970, 
Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας No. 105, Athens 1988; Α. Cambitoglou, Guide to the finds from the 
excavations of the Geometric town at Zagora, Archaeological Museum of Andros, Athens 1981. See also P. Themelis, 
Ζαγορά. Πόλις ή νεκρόπολις;, ΑΕ 1975,230-266. 

6. J.L. Caskey, Investigations in Keos. Part II: a conspectus of the pottery, Hesperia 41, 1972, 375, pi. 81, C 5 la and b. 
7. For example see N. Kontoleon, Reliefkunst (supra n. 4), pi. 38 b, c. 
8. A pithos fragment recorded by R.F. Sutton in Landscape archaeology, 257, no. 14-3, fig. 5.8 has something in relatively high 

relief, but too little is preserved for secure identification, and it is in any case later. I thank J. Cherry and J. Davis for showing 
me the piece. 

9. Excavation at the ancient city of Koresos was carried out by the Ephor of the Cyclades, Ph. Zapheiropoulou in 1971 (AA 27, 
1972, 606-611). In 1985 excavation within the city was continued by the Surface Survey Team of the University of Athens, 
the National Hellenic Research Foundation and the Ephoreia of the Acropolis in collaboration with the German 
Archaeological Institute represented by Wolfram Hoepfner and Ludwig Schwandner. The pithos fragments were found in the 
Demas property, south of the excavated area, outside the line of the Wall. The earth was dumped and covered in the ΔΕΗ 
operation before a thorough exploration could be made. The area just inside the Wall was carefully examined by the Survey 
team who report (verbally) that the pottery ranged in date from the 7th to the 4th century B.C. See E. Semantoni-Bournia's 
presentation of other pithoi from Kea, Πίθοι των ιστορικών χρόνων με εγχάρακτη διακόσμηση από τη ΝΑ Κέα, in this 
volume. 
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There is no evidence to suggest that the pithoi were used as burial jars, nor any indication that they were used 
separately or collectively at any time in any of the houses. 

To the contrary, there is every reason to believe that they once stood within the temenos on the hill above. 
With the fragments were pieces of building blocks from the temple itself. They had rolled downhill at some time 
when the city wall was no longer standing, no doubt after the fourth century B.C. destruction. 

DESCRIPTION OF THE PITHOS 
Preserved are fragments of the rim and neck of a jar that will have stood around 1,40 m. in height. The 

outside diameter of the rim is estimated to have been ca. 0,65 m., the interior diameter 0,51 m. The Mykonos 
pithos, for comparison, stands to a height of 1,34 m., and the rim diameter is ext.: 0,615, int. 0,418m. The neck, 
including the borders is 0,325 m. in height. Using the proportions of the Mykonos pithos as a rough guide, the total 
height of the neck may have been around 0,34 m. This is an approximation only, of course, since the proportions of 
neck to body varied considerably from jar to jar. The clay is local and it has fired hard throughout to a deep red 
colour. 

None of the body of the pithos was recovered; only part of the neck and rim. To complicate the task of 
interpretation, the centre of the scene on the neck is missing except for a fragmentary bit at the top. The larger 
fragments join each other. The task of gluing them together is dependent on the use of metal clamps because of the 
weight of the fragments. When this has been done the scene may be more comprehensible. Certainly the 
relationship between the figures of fragments a and b will be clearer, and it will be possible to make drawings. 

On the neck is a figured scene framed by 4 parallel ridges in a fashion familiar from the pithoi of the 
Tenian-Boiotian group. 

Fragment a is composed of ten joining pieces. H. près. 0,213 m. Th. 0,018 / 0,019 m. It preserves almost 
half the circumference of the rim together with much of the 4-ridge upper border of the neck frame, and the 
uppermost bit of the central part of the scene (figs. 7, 8). Thirteen incisions at the outer edge of the rim (a-2, fig.7) 
were made for centering the scene and placing the figures. These unusual marks10 in turn enable us to approximate 
the centre line despite the fact that the main figures of the centre are missing. At the left of fragment a-1 (fig. 8) a 
bit of the vertical border is preserved. The position of fragment a-2 (fig. 7) in relation to the left hand border is thus 
clear, and, with the vertical incisions on the edge of the rim (fig. 7), shows that fragment to be near the center of the 
neck zone. At the left of fragment a-2 is the upper part of a helmetted figure facing right with upraised arms, and 
holding in its left hand what could be a dagger, a thunder-bolt or a small shield. The fragment has broken off along 
the line of the arms and shoulder just below the neck. In accordance with the practice of the time, the upper body 
may be restored in frontal pose. The right arm has broken off with the break at the left of the fragment, but above 
this can be seen an abbreviated spear held in the right hand. The helmet crest, represented with short incised lines, 
invades the border, as does the object held in the figure's left hand. This is usual on figured pottery of the time. You 
run out of room? No matter: the frame is a convenience rather than a restraint. 

Fragment a-3 (fig. 9) joins fragment a-2. At the right of the fragment, facing the helmetted figure on a-2, 
stands a woman in profile (fig. 9), the upper part of her body frontal. She wears a short-sleeved peplos of the sort 
seen in contemporary works of art. Her skirt is decorated by straight and zigzag vertical lines, incised. Her hair has 
the familiar herring-bone pattern11, incised, and bordered by small triangular impressions made with the edge of a 
tool. The body is only partly outlined by incision. In her left hand she holds a Stephane or wreath; in her right an 
upraised short sword or long knife which she holds as you might hold a carving knife. The fingers and thumb of her 
right hand, clasped tight around the hilt, are well preserved just above the break. The relief of the blade has broken 
off, but its outline is clear. It extended into the ridged border at the top of the panel (see fig. 7). The upper part of 
the woman's head has likewise pulled off from the surface of the pot. The top of her head was close to the ridged 
border; traces are visible just below and on the border of the panel. To the left of the woman is a vertical zig-zag in 
relief. 

Between the two figures, close to the center of the composition, is part of an object with four vertical 
incised lines on an ill-defined oblong relief (see fig. 7). 

Fragment b (fig. 10) (H. près. 0,158 m. Th. 0,018 / 0,019 m.) preserves a bit of the left hand border and 
comes from the left of the scene. The vertical position of this fragment will be easier to determine once fragments a 

10. Guide lines are found occasionally on the Tenian-Boiotian group, most often not followed. This is the only instance I know 
of with such vertical marks, apparently made to assist the artisan in placing the figures. 

11. For example, the Samos wooden and ivory figures. See also the ivory statuette in the Athens National Museum No. 776, D. 
Ohly, Griechische Goldbleche des 8. Jahrhunderts v. Chr., Berlin 1953, Taf. 30. 
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have been joined. Part of a nude male figure remains, his body shown in profile. His sex is conspicuous12. The 
fragment has broken off across the line of his shoulders and through his legs. Missing are his head, and left arm. His 
right arm and hand are preserved: he wields an enormous double axe. He strides right with tight hold on the weapon 
in a pose of attack. The fingers clasping the haft are incised; elsewhere the figure is carried by relief alone. 

Before him is a long curving upright wing which narrows toward the top. The feathers are indicated by 
incised lines that curve slightly over the outer edge in the same pattern as that used sometimes for the manes of 
horses13. It belongs to a crouching, seated, or falling figure, the rest of which is missing. To the right of the wing, at 
the edge of the fragment, is something in relief that might be part of the neck or back of the winged figure. 

To the left of the striding figure, below his axe, is the most spectacular rendering of all: a gigantic head, 
frontally shown, stares balefully out from the surface of the pot. It has a beard of five points, snail curls straight 
across the forehead, prominent staring eyes, large ears projecting at 90° from the side of the head, and a mouth 
indicated by two almost coinciding lines with pairs of short vertical incisions to suggest the teeth: in short a grimace. 
The four running spirals showing the forehead curls are stamped all with the same tool. The hair pattern is familiar 
enough on 7th and 6th century sculpture and painted pottery both in the islands14 and the mainland15, and parallels 
may be found also on the ivory plaques from Artemis Orthia at Sparta16. 

Fragments c (fig. 11) and d, measure 0,053 χ 0,14 and 0,038 χ 0,065 respectively. Th. 0,022 m. On each of 
these is part of a curving element in relief that could well be a snake. These two fragments are likely to come from a 
decorative zone at the bottom of the neck17 since the wall is slightly thicker than the neck fragments a and b, and 
the curve slightly wider. 

No doubt from the same pithos are 18 other non-joining fragments. They are without decoration and too 
small to concern us here. 

INTERPRETATION OF THE SCENE 
With nearly all the centre missing, we have lost the focus of the scene, and interpretation of the activity on 

the neck is problematical. What remains, however, yields some important clues as well as raising a number of 
problems. 

What remains of the scene presents two major possibilities for its interpretation. The first to consider is the 
Birth of Athena: the second, The Beheading of the Gorgon. 

1. Let us look for a moment at the Tenos "Birth Pithos" (fig. 12) which provides pertinent comparisons, 
whether or not the two scenes can be interpreted in exactly the same way. 

There is no doubt at all that the scene on the neck of the Tenos pithos shows a contra naturam birth, 
complete with midwifery preparations to bring it into the realm of the possible. It takes place in a never-never land 
that joins the reality of human experience with the extra-terrestrial activities of winged deities and daimons by 
means of the winged birth attendant who with pipe-bellows fans the fire beneath a tripod water-pot. To the left 
stands a draped figure with harpe (Kontoleon), sacrificial knife (Fittschen) or knife of the ομφαλοτόμος, his or her 
part in the great event evidently having been performed. The hands of the winged seated figure are upraised in the 
gesture traditionally associated with epiphanies and divine births (so also Artemis Eileithyia or Leto on another of 
the Tenos pithoi, fig. 13). 

Questions arise as to the identification of the scene and the figures. Is this the birth of Zeus from Ge (N. 
Kontoleon, Η Γένεσις του Διός, Κρητικά Χρονικά 15, 1961-1962, 283-293)?, the birth of Athena from Metis (F. 
Brommer, Die Geburt der Athena, JRGZM 8, 1961, 72-73)?, the birth of Athena from Zeus (K. Schefold, 
Frühgrichische Sagenbilder, München 1964, 30; Κ. Fittschen, Untersuchungen zum Beginn der Sagendarstellungen 
bei den Griechen, Berlin 1969; E. Simon, Die Götter der Griechen, München 1969, 57, fig. 51; idem, Die Geburt der 
Athena auf der Reliefamphora in Tenos, AntK 25, 1982, 35-38)?, or the birth of Dionysos from Zeus, or perhaps 

12. By the time of the Kea pithos, the male figures are often clad in a short chiton (as on the Mykonos pithos). Nude male figures 
are not unusual, however, examples being found on the bronze sheets and shield bands from Olympia, K. Schefold, 
Frühgriechische Sagenbilder, München 1964,50, Abb. 17, or 63, Abb. 20. 

13. Compare Artemis Orthia ivory plaque, R.M. Dawkins (ed.), The sanctuary of Artemis Orthia at Sparta, excavated and 
published by members of the British School at Athens 1906-1910, Society for the Promotion of Hellenic Studies, 
Supplementary Monograph No. 5, 1929, pi. CLXIX, I: horse head with long neck and mane. 

14. For example: sphinx on Melian amphora, Athens NM 914, J. Böhlau, Eine melische Amphora, Jdll, 1887, Taf. 12. 
15. For example: Protoattic hydria by the Analatos Painter, Athens NM 2696. 
16. R.M. Dawkins, The sanctuary of Artemis Orthia (supra n. 13), pi. CI. 
17. Narrow decorative bands of this sort frequently occur on the necks of relief pithoi of the Tenian-Boiotian group. In general 

they are at the top of the neck zone as, for example, the crane file on Boston MFA 99.505 (A/A 80, 1976, pi. 6, fig. 23), the 
lotus chain on Athens NM 5898 (ibidem, pi. 4, fig. 12) or the guilloche on Louvre CA 795 (ibidem, 1976, pi. 3, fig. 14). Less 
frequently there is a decorative zone at the base of the neck such as the zig-zag on Louvre CA 795 and on the Mykonos 
pithos (ibidem, 1976, pi. 3, fig. 15), or the lotuses on Boston MFA 99.506 (ibidem, 1976, pi. 6, fig. 24). 
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some other as vet unidentified male divinity from a male divinity (E. Kontoleon-Bolanacchi, A propos de 
l'Amphore [supra η. 4] 21-24)? Both Kontoleon and Mrs. Kontoleon-Bolanacchi identify the figure that appears to 
spring from the head of the seated divinity as male rather than female, but Mrs. Kontoleon-Bolanacchi sees it as a 
figure standing behind and at a higher level than the enthroned deity rather than springing from his/her head. 
Kontoleon 's argument is that i. In archaic art Athena is always clad; here the figure springing from the head is nude, 
therefore male. ii. In scenes of the birth of Athena the attendant divinity near Zeus is always male; here the figure 
with a harpe is female, and the seated figure is therefore female. (Yet we must note that Eileithyia stands behind the 
enthroned Zeus on two shield band reliefs, see K. Schefold, op. cit., 63, figs. 20, 21). iii. The adoring figure at the 
right cannot be Hephaistos (despite his feet), iv. The figure springing from the head of the seated divinity holds in its 
left hand a shield, v. The seated figure wears a short chiton. These are often worn by men, but Zeus always wears a 
long robe. Why would he wear a short one here? vi. Zeus is not shown frontally in birth scenes. 

As you can see, there is some disagreement about the sex of the seated figure, Schefold, followed by 
Fittschen and Erika Simon identifying it as a male divinity. Professor Simon believes the figure is bearded and the 
dispute, therefore, resolved. In Mrs. Kontoleon 's rebuttal of this, I find a more accurate observation of the face. 
There is indeed considerable restoration. Whether male or female, the marks on the face do not seem to me to 
represent a beard. In his later article (AE 1969, 229, n.l) Kontoleon is less specific about an exact identification of 
the figures, but does not contradict what he wrote earlier. In an article in the American Journal in 1976,1 opted for 
a pre-Olympian theogony, following Kontoleon in seeing a female figure on the throne, and a male figure springing 
from her head. 

The fragmentary figures of the new Kea fragments will now have to be considered together with the scene 
on the Tenos pithos, for each may illuminate the other. 

First of all a general observation. While he does not state this, most of Kontoleon 's objections (i, ii, v, and 
vi) are based on comparisons with representations of divinities or scenes of Athena's birth that are not Cycladic. 
Yet we have come to realise that this particular world of Cycladic art is highly idiosyncratic. Mythological and epic 
representations of the first half of the seventh century are moreover bold and unconventional. It is safer therefore 
to try to recognise the particular expression of each scene as a Cycladic or even individual illustration of what the 
artisan may have heard as well as seen, leaving ample room for artistic imagination. As a concrete example of what 
I mean, the seventh century is full of gorgons, usually quite recognisable as gorgons, yet all quite different in 
appearance. They are not yet under the enchantment of what Corinth says a gorgon should look like. Thus we have 
gorgons with pots for heads on the Eleusis Amphora (K. Schefold, Myth and legend in early Greek art, London-
Munich 1964, fig. 16), a bronze gorgon from the Acropolis (fig. 14) (E. Touloupa, Une gorgone en bronze de Γ 
Acropole, BCH 93, 1969, 862-884, fig. 213) with a protruding tongue and scaley wings sprouting from her belt in 
front, a gorgon who is half horse (logical enough since she gives birth to a horse) on a relief pithos in the Louvre 
(fig. 15), a gorgon head either bearded or with blood flowing in rivers from her neck on one of the Thermon 
metopes, a gorgon with an enormous head and snakes on a Samian ivory (K. Schefold, Götter und Heldensage in 
der fruh-und-hocharchaïschen Kunst, München 1993, 85, fig. 67) and bearded gorgons on the Nettos amphora (K. 
Schefold, ibidem, 87, fig. 69b). We may expect almost anything within the range of an apotropaic aspect frontally 
shown and emphasizing the eyes. 

Let us start with the enormous head on the Kea pithos (see fig. 10). It has great staring eyes, the most 
pronounced characteristic of a gorgon, and the mouth is similar to the mouth of the horse-gorgon on the Louvre 
pithos (fig. 15). There can be no doubt that this too is a gorgon. The figure wielding the double axe, nude as 
Hephaistos or Prometheus on a slightly later shield band from Olympia (K. Schefold, Frühgriechische Sagenbilder, 
München 1964, 63, fig. 20), could be either Hephaistos or Prometheus. 

The helmetted figure at the top, on a smaller scale, with both arms raised, closely resembles the figure rising 
from the head of the seated divinity on the Tenos pithos. Although the right hand and forearm are missing on the 
Kea fragment, the spear held in the right hand is evident. In the left is an object that resembles the object (a profile 
shield or thunderbolt according to Kontoleon) in the left hand of the Tenos figure. The figure is very similar to the 
figure rising from the head of the Tenos divinity. Whatever the identification of the individual figures, if a birth 
scene is represented on the Tenos pithos, on the Kea pithos too may be a similar contra naturam birth. 

These three figures strongly suggest that this is a Kean version of the birth of Athena from the head of 
Zeus. The gorgon ultimately is Athena's, although possessed by Perseus for a time. The gorgon 's mouth is the "cry 
of Athena in the camp of the Trojans"; she is the persona of the goddess who terrified all when she first sprang from 
the head of Zeus waving her spear (Horn. Hymn. XXVIII). The dramatic size of the head is not unusual at this time: 
the head being lopped off by Perseus on the above mentioned Samian ivory, and the gorgoneion on the Endoios 
Athena from the Acropolis (M. Brouscari, Musée de ÏAcropole, Athènes 1974, pi. 134), are both in keeping with 
this same tendancy to emphasis its size. 

What about the female figure facing the new divinity, she who holds a wreath while threatening with a 
dagger or large knife? A bridal wreath and threatening weapon might very well be in keeping with an identification 
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as Hera although I know of no exact comparanda. Hera was antagonistic to Zeus in this situation, and although this 
was one birth she was not able to prevent, her presence in such a scene would not run counter to literary tradition. 
As mother of Hephaistos she might have a place. Eileithyia18 of course must also be considered. Alone or as a pair 
she belongs in a scene of birth or imminent birth. Eileithyias, indeed, are ubiquitous in the Cyclades. While not 
apparently having any special attribute in Archaic art19, Eileithyia may hold a Stephane or a wreath as she does on a 
Tyrrhenian amphora in the Louvre (Louvre E 852, ABV 96,13)20. Eileithyia as sage-femme might conceivably hold 
a knife of sorts. In this case, however, the figure appears to be threatening, and thus seems more in keeping with an 
identification as Hera. 

The missing centre of the scene has taken with it the key to its interpretation. Added to this is the present 
difficulty of determining the exact position up or down of fragment b. There is a strong argument for identifying 
the scene as the Birth of Athena, through the administrations of Prometheus or Hephaistos, and attended by 
Eileithyia or, more likely, by the resentful and always jealous Hera. As on the Tenos jar, the zig-zag lightening 
strike proclaims its heavenly setting. The identification of the winged figure in front of the nude with the double axe 
will have to await further study until we see what is its exact relationship in terms of space to the two confronting 
figures on fragment a and the object between them. It might, however, be a crouching daimon comparable to the 
one with bellows on the Tenos jar. It seems placed too low to belong to an enthroned figure like that on the "Birth 
pithos". 

If, despite the missing centre, we can accept this identification, these Kea fragments may in turn help to 
settle the problem of the Tenos pithos itself, supporting an interpretation of that scene as the Birth of Athena from 
a Zeus who is shown not as the familiar elder, but as an ageless, beardless god. 

If these scenes do not represent the same event, yet are both contra naturam births, we are drawn back 
into an earlier world of miraculous births and strange events which indeed abound; more exploration will be needed. 

2. Finally we return to the Gorgon's head confronting us at the left side of the neck and consider briefly 
what evidence there may be for interpreting the scene, quite differently, as the Beheading of the Gorgon. Here I 
shall not pursue this interpretation fully, preferring to await the mending of the fragments. I make a few 
observations only. In this case the nude figure may be identified as Perseus. He would be the only Perseus known to 
me who carries out his task with a double axe. I have no difficulty with that, given the extraterrestrial setting of the 
tale, and considering the readiness of these seventh century artisans to illustrate their myths most any way they 
please. The confronting figure at the right, even though she appears to be on a much higher level, could well be 
Athena, waving her weapon and holding out the Stephane of victory. Fragment b is likely to come from the lower 
part of the neck, but there is no great difference in thickness toward the bottom, and the curve outward at the lower 
part is very slight. At present it is difficult to associate the wing and a hypothetical falling figure with activity in the 
mostly missing centre. If it does not belong to a fallen or a falling Medusa, perhaps it is the wing of Pegasos. 

The pithos was a local work, and the figures, while striking, are somewhat crude in comparison to the best 
products of the Tenian workshop(s). Chronologically it belongs in the early years of the second quarter of the 
seventh century, falling somewhere between such pithoi as the Dance Pithos from Tenos (N. Kontoleon, Die 
frühgriechische Reliefkunst, ΛΕ 1969, pis. 48,49, 50b) and the Mykonos pithos. We have searched in vain for other 
pieces of this splendid pot, but the breaks are modern, and we may still have luck. 

Miriam CASKEY 
Athens 

18. See S. Pingiatoglou, Eileithyia, Würzburg 1981 with bibliography. I thank Eva Bournia for this reference. 
19. Ibidem, 17. 
20. See also an Amphora in Palermo, F. Brommer, Die Geburt der Athena, JRGZMS, 1961, 72-73, AV 19, and another in the 

Villa Guilia, No. 64217, G. Riccioni - M. Amorelli, Quaderni di Villa Guilia, Roma 1968, 28, No. 17, pi. 17a-f. (S. 
Pingiatoglou, Eileithyia [supra η. 18], 16). 
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Fig. 1. Mykonos Pithos. 
Fig. 2. Echion on the Mykonos Pithos. 
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Fig. 3. Early Bronze Age 
pithos fragment with face 
in relief. 

Fig. 4. Relief pithos 
fragments from Tenos. 
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Fig. 5. Pithos in Boston 
Museum of Fine Arts 
(No. 99.505, photo courtesy 
of the Museum). Fig. 6. Mykonos pithos, detail showing Helen and Menelaos. 
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Fig. 7. Fragment a-1, DAI-Athen 94/568. 

Fig. 8. Fragment a-2, DAI-Athen 94/569. 

f • - , | % : , 

Fig. 9. Fragment a-3, DAI-Athen 94/562. 
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Fig. 10. Fragment b, DAI-Athen 94/567. 
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Fig. 11. Fragment c, DAI-Athen 94/564. 
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Fig. 13. Fragment from Xobourgo, Tenos, showing Eileithyia. 

Fie. 12. Tenos "Birth Pithos", neck. 

Fig. 14. Bronze gorgon, Acropolis (E. Touloupa, Une Fig. 15. Louvre pithos showing Perseus beheading Medusa. 

gorgone en bronze de l'Acropole, ßCH 1969,862-884). 



ΠΙΘΟΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑ ΚΕΑ 

ABSTRACT: 81 pieces among the pithos sherds, gathered during the SE Keos survey, bear incised and impressed decoration. 63 of 
them are decorated with variations of the "metope and triglyph" pattern (incised X's in rectangular metopes, with impressed small 
circles in the, thus formed, triangles and between the vertical incised lines of the triglyphs), while the rest bear ropes, incised wavy lines, 
chevrons, net pattern, zig-zags, triangles and impressed circles. The provenance of each pattern and its distribution are briefly 
surveyed. The evolution of the incised and impressed decoration on pithoi, from the Protogeometric period onwards and the evolution 
of the form of the vessels decorated in this manner, are discussed in two chapters. As far as the preserved material allows, the following 
remarks can be made: Incised and impressed decoration on pithoi, practised already in prehistoric times, continues under a new spirit 
after 1050 B.C. The distribution of the decorated bands on the vase stresses the structure of the vessel, enhancing at the same time its 
stability. Since the LG period the incised decoration on pithoi of smaller scale is executed immediately on the vase's body, very seldom 
on applied bands. The influence of handmade household burnished ware can be detected here. The decorative patterns used on pithoi 
and on handmade household burnished vases are identical. Although in early historical times the shape and the incised/impressed 
decoration on pithoi from Attica, Crete, Rhodes and the Cyclades are identical, they diverge from LG times on, following different 
directions. The article concludes with a brief survey of their evolution. 

Από το πλήθος των οστράκων χονδρής κεραμεικής με ή χωρίς διακόσμηση που περισυνελέγησαν κατά 
την επιφανειακή έρευνα της ΝΑ Κέας1, τα περισσότερα φέρουν εμπίεστη διακόσμηση από κυλινδρική σφραγίδα. 

1. Το υλικό που αποτέλεσε τον πυρήνα της εργασίας συγκεντρώθηκε, σε διάστημα δέκα περίπου ετών από την 
επιστημονική ομάδα που πραγματοποίησε την επιφανειακή έρευνα της περιοχής Καρθαίας της Κέας, κάτω από τη 
στιβαρή διεύθυνση της Δρ Λ.Γ. Μενδώνη. Της εκφράζω και από τη θέση αυτή ευχαριστίες για την παραχώρηση 
δημοσίευσης του συγκεκριμένου υλικού, για την αμέριστη βοήθεια της κατά τη διάρκεια της μελέτης, κυρίως όμως για 
τη φιλία της. Ευχαριστίες οφείλονται στην αρχαιολόγο Δρ. Σ. Ζουμπάκη για τα σχέδια των οστράκων και στον κ. Γ.Α. 
Ζάχο, αρχαιολόγο, για την επιμέλεια των δελτίων καταγραφής του υλικού. Τον φύλακα του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Κέας, κ. Λ. Λέπουρα, ευχάριστο') για τη θερμή νησιώτικη φιλοξενία του. Οι περισσότερες φωτογραφίες προέρχονται 
από το αρχείο επιφανειακής έρευνας ΝΑ Κέας. Στη συντομογράφηση αρχαιολογικών περιοδικών και βασικών 
μονογραφιών ακολουθείται ο τύπος του Archäologische Bibliographie. Χρησιμοποιούνται επί πλέον: 
Π Ε = Πρωτοελλαδικός 
ΜΕ = Μεσοελλαδικός 
Υ Ε = Υστεροελλαδικός 
MM = Μεσομινωικός 
Υ Μ = Υστερομινωικός 
Π Γ = Πρωτογεωμετρικός 
Πρ. Γεωμ. = Πρώιμος Γεωμετρικός 
ΜΓ = Μεσογεωμετρικός 
ΥΓ = Υστερογεωμετρικός 
Υ = Ύψος 
Μ = Μήκος 
Π = Πάχος. 
Συντομογραφίες: 
Agora Vili = E. Brann, Late Geometrìe andProtoatticpottery. The Athenian Agora VIII, Princeton 1962. 
Ανδρειωμένου = Α. Ανδρειωμένου, Αψιδωτά οικοδομήματα και κεραμεική του 8ου και 7ου αι. π.Χ. εν Ερέτρια, 
ASAtene 59, N.S. 43, 1981 [1983], 187-236. 
Boardman = J. Boardman, Pottery from Eretria, BSA 47, 1952, 1-48. 



488 Ε. ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ-ΜΠΟΥΡΝΙΑ 

Ογδόντα ένα όμως θραύσματα φέρουν απλά εγχάρακτα κοσμήματα, που συνδυάζονται τις περισσότερες φορές 
με μικρούς εμπίεστους κύκλους. Το είδος, η καταγωγή και η διάδοση του δεύτερου αυτού τύπου διακόσμησης θα 
μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Η μελέτη του συγκεκριμένου υλικού, παρά το ότι είναι αρκετά πολυάριθμο, 
υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς επειδή πρόκειται για ευρήματα έρευνας επιφανείας και όχι συστηματικής 
ανασκαφής: Έτσι η χρονολόγηση τους βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνοτροπικές παρατηρήσεις και σε συγκρίσεις 
με παράλληλα, ενώ η εξαιρετικά αποσπασματική τους κατάσταση (σπανιότατα δύο θραύσματα κολλούν μεταξύ 
τους) αναιρεί ένα βασικό στοιχείο για τη γνώση και τη χρονολόγηση της κεραμεικής, δηλ. το σχήμα και την 
κατανομή της διακόσμησης πάνω στο αγγείο. Παρ'όλα αυτά η μελέτη του συγκεκριμένου υλικού μας δίνει την 
ευκαιρία να συζητήσουμε γενικότερα την ιστορία και τη διάδοση των πίθων με εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση, 
τη σχέση τους με τις άλλες κατηγορίες αποθηκευτικών σκευών (π.χ. τους πίθους με ανάγλυφη διακόσμηση), τη 
θέση του υλικού της Κέας μέσα στην εξέλιξη αυτής της κεραμεικής, τις σχέσεις του με τα αντίστοιχα προϊόντα 
άλλων περιοχών του ελληνικού χώρου κλπ. 

ΠΗΛΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Ο πηλός που χρησιμοποιήθηκε στην Κέα για την κατασκευή πίθων και λουτηρίων είναι, τουλάχιστον 

μέχρι και τους αρχαϊκούς χρόνους, χονδόκοκκος2, με άφθονη μίκα, ασημένια ή χρυσή3, λεπτότατο άσπρο και 
γκρίζο χαλίκι και τρίμματα σχιστολίθου, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν το μισό εκατοστό σε μήκος 
(π.χ. αρ. 6). Δε διαπιστώνεται ουσιαστική διαφορά στα χρησιμοποιούμενα μείγματα πηλών μεταξύ 
πρωιμοτέρων και αρχαϊκών οστράκων, σε αντίθεση προς ό,τι αναφέρεται για τα αντίστοιχα αττικά αγγεία4. Στο 
σημείο αυτό η Κέα φαίνεται να συμβαδίζει προς ό,τι γνωρίζουμε από την ανάγλυφη κεραμεική άλλων νησιών 
των Κυκλάδων, όπου συχνά οι ΥΓ ανάγλυφοι πίθοι είναι εξ ίσου, αν μη περισσότερο φροντισμένοι από 
εκείνους του 7ου αι. π.Χ.5 

Τα κεία όστρακα πίθων είναι συνήθως καλά ψημένα, αν και σχεδόν πάντοτε υπάρχει γκρίζος έως 
γκριζόμαυρος πυρήνας, ιδιαίτερα αν το πάχος του οστράκου είναι σημαντικό. Ο σιδηρούχος πηλός τους 
αποκτά με το ψήσιμο έντονο πορτοκαλοκόκκινο έως καστανοκόκκινο χρώμα. Στο 49% των μελετωμένων 
οστράκων ο πηλός του σώματος του αγγείου φθάνει μετά το ψήσιμο την απόχρωση 5 YR 5/4 έως 6/8 της 
κλίμακας Muriseli, ενώ το αλοίφωμα, από λεπτόκοκκο πηλό, έχει λίγο ανοιχτότερη απόχρωση 5 YR 6/6 έως 
7/8. Στο 36% των οστράκων το σώμα του αγγείου φθάνει στην απόχρωση 2.5 YR 5/6 έως 6/6, ενώ το αλοίφωμα 
είναι 2.5 YR 6/8 έως 7/6. Πολύ λιγότερα, περίπου το 10% των οστράκων, έχουν απόχρωση 7.5 YR 6/4 έως 7/6, 
ενώ μόλις το 5% βρίσκεται στο 10 YR 6/4 έως 7/6 της κλίμακας Muriseli, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις δύο 
πρώτες μεγάλες ομάδες περιλαμβάνεται σχεδόν η ολότητα των θραυσμάτων που θα πρέπει να χρονολογηθούν 
στον 6ο αι. π.Χ., ενώ στις δύο τελευταίες και μικρότερες ομάδες ανήκουν κυρίως όστρακα που η διακόσμηση 
τους θα τα χαρακτήριζε πρωιμοτερα του 6ου αι. Παρά το ότι η παρατήρηση του πηλού της χονδρής κείας 
κεραμεικής έγινε μακροσκοπικά, δε θα ήταν πολύ τολμηρό να υποστηρίξει κανείς ότι η διαφορά στην απόχρωση 
μεταξύ πρωιμότερων και νεότερων αγγείων πρέπει να οφείλεται μάλλον σε άνισες συνθήκες όπτησης παρά σε 
διαφορετική ποιότητα πηλών. 

Boggess = Ε. Boggess, The development of the Attic pithos, αδημ. διδακτ. διατριβή, Bryn Mawr College 1972. 
Courbin = P. Courbin, La céramique géométrique de l'Argolide, Paris 1966. 
Hägg = R. Hägg, Die Gräber der Argolis in submykenischer, protogeometrischer undgeometrischer Zeit, Uppsala 1974. 
Lefkandi I- M.R. Popham - L.H. Sackett - P.G. Themelis, Letkandi I. The Iron Age settlement. The cemeteries, BSA Suppl. 11, 
London 1979, 1980. 
Reber = K. Reber, Untersuchungen zur handgemachten Keramik Griechenlands, Jonsered 1991. 
Schäfer = J. Schäfer, Studien zu den griechischen Reliefpithoi des 8.-6. Jh. v. Chr. aus Kreta, Rhodos, Tenos und Boiotien, 
Kalimünz 1957. 
Zagora 2 = A. Cambitoglou et al., Zagora 2. Excavation ola Geometrie town on the island ofAndros, Athens 1988. 

2. Ελάχιστες εξαιρέσεις μπορούν να σημειωθούν, π.χ. αρ. 8, 12α-β, 13, χρονολογούμενες στη στροφή προς και τον 7ο 
αι. π.Χ. 

3. Απλή μακροσκοπική παρατήρηση έδειξε ότι στις περιπτώσεις τοον αρ. 24-27 από τα Αστρα, Ελληνικά και αρ. 31-33, 
από τα Ελληνικά, λόφος ανατολικά Αγ. Σέρρη, στο μείγμα του πηλού περιέχεται χρυσή και ασημίζουσα μίκα. 

4. Boggess, 99-100, όπου σημειώνεται σαφώς η διαφορά της υφής του πηλού μεταξύ αττικών πίθων του 7ου και του 6ου 
αι. π.Χ. 

5. Π.χ. οι ναξιακοί πίθοι, Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, Ανασκαφές Νάξου. Οι ανάγλυφοι πίθοι, Αθήνα 1990, 45-48. Η 
πλουσιότατη σειρά των τηνιακών πίθων δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί συστηματικά. Πρόχειρη αυτοψία του υλικού όμως 
πείθει ότι τα γεωμετρικά αγγεία είναι εδώ συχνά ανώτερα, από πλευράς τεχνικής, από τα αντίστοιχα του 7ου αι. π.Χ. 
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Πολύ μεγάλη είναι η ποικιλία στην επεξεργασία της εξωτερικής επιφάνειας. Συχνά ένα αλοίφωμα 
ομοιόχρωμο προς τον πηλό του σώματος ή με λίγο ανοιχτότερη απόχρωση, περνιέται σε όλη την εξωτερική 
επιφάνεια των πίθων του 6ου αι. και παχύτερο πάνω από τις ανάγλυφες ταινίες που θα δεχθούν τη 
διακόσμηση6. Κατά κανόνα το ανοιχτόχρωμο αλοίφωμα καλύπτει μόνο τις ανάγλυφες ταινίες7. Σπάνια 
απουσιάζει εντελώς8. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, όλες προγενέστερες του 6ου αι., έχει γίνει χρήση 
ανοιχτοκίτρινου απολεπιζόμενού επιχρίσματος σε όλη την επιφάνεια του αγγείου9. Ένα καστανόμαυρο γάνωμα 
έχει χρησιμοποιηθεί δύο φορές: την πρώτη σε όλη την επιφάνεια του οστράκου (αρ. 1, εικ. 1), που είναι 
πρωιμότερο των αρχαϊκών χρόνων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αφήνει ακάλυπτη την επίθετη διάκοσμη ταινία 
(αρ. 36, εικ. 17). 

Η εγχάρακτη διακόσμηση έγινε με τη χρήση οξύτερης ή αμβλύτερης ακίδας επάνω στον νωπό πηλό. 
Συχνά, όταν το αγγείο δεν έχει στεγνώσει όσο πρέπει, οι εγχαράξεις γίνονται βαθύτερες απ' ό,τι χρειάζεται και 
τα χείλη της εγχάραξης παρουσιάζονται ανώμαλα (π.χ. κάλυμμα πίθου αρ. 3, εικ. Ι)10. Μόνο σε δύο 
περιπτώσεις έχει γίνει χρήση τριπλής ακίδας (χτένα), στη χάραξη των κατακόρυφων κυματιστών γραμμών των 
στηριγμάτων πίθων αρ. 8 και 9 (εικ. 4). Η απόλυτη ακρίβεια των χαραγμένων ευθύγραμμων τμημάτων στο 8 
μαρτυρεί χρήση χάρακα και με τον ίδιο τρόπο πρέπει να κατασκευάσθηκαν οι κατακόρυφες και οι χιαζόμενες 
ευθείες στα πολυπληθή όστρακα με κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων". Το μοναδικό εμπίεστο κόσμημα στο 
υλικό που εξετάζουμε είναι οι κύκλοι, οι πρωιμότεροι και απλούστεροι από τους οποίους έγιναν με τη χρήση 
απλού εργαλείου, ίσως με την πίεση λεπτού καλαμιού, ενώ οι συνθετότεροι (ομόκεντροι κύκλοι, κύκλοι με 
μεγαλύτερη και παχύτερη περιφέρεια) με ειδική ξύλινη ή πήλινη-το πιθανότερο-σφραγίδα. 

Συνήθως δεν παρατηρείται προετοιμασία για την πρόσφυση της ταινίας πηλού που θα δεχθεί τη 
διακόσμηση. Σε λίγες περιπτώσεις (αρ. 31 το Κ3/5, αρ. 34) προηγείται κάποιο αγρίεμα της επιφάνειας. Στον 
αρ. 37 (εικ. 17) η αποκόλληση "τόρου" πάνω από τη διάκοσμη επίθετη ταινία αποκάλυψε την ύπαρξη επτά 
επιμηκών κατακόρυφων βυθισμάτων, που έγιναν πιθανώς με την πίεση των δακτύλων του αγγειοπλάστη. 
Πρόκειται για προετοιμασία του σώματος του αγγείου να δεχθεί την πρόσφυση του χωριστά κατασκευασμένου 
λαιμού. Το σημείο της ενώσεως καλύπτεται με αναδίπλωση του πηλού (πρβλ. αρ. 30 το Κ3/9, εικ. 13), τεχνική 
γνωστή από πολλά υστεροαρχαϊκά αττικά παράλληλα (βλ. στη συνέχεια). Κατασκευαστική λεπτομέρεια των 
πίθων με κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων" αποκαλύπτει και ο αρ. 36 (εικ. 17): στο εσωτερικό του οστράκου, 
πίσω ακριβώς από τη διάκοσμη επίθετη ταινία, σημειώνεται αιφνίδια πάχυνση του σώματος του αγγείου, η 
οποία υποδηλώνει την πρόσφυση του επόμενου δακτυλίου πηλού ("μπλασταριού"). Τα όστρακα 36, 37, και 30 
(Κ3/9), φανερώνουν ότι οι πίθοι της Κέας με κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων" ήταν δυνατό να έχουν 
σεβαστές διαστάσεις, που επέβαλλαν την κατασκευή τους σε περισσότερα τμήματα. Τις σχετικές τεχνικές έχει 
αναπτύξει διεξοδικά η E. Boggess, 105 κε. 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
Παρά τον εντυπωσιακό αριθμό των οστράκων με εγχάρακτη γραμμική διακόσμηση και εμπίεστους 

κύκλους (81 κομμάτια), η ποικιλία των κοσμημάτων είναι πολύ περιορισμένη. Τα 63 από αυτά παρουσιάζουν 
διάφορες παραλλαγές του διακοσμητικού θέματος που είναι γνωστό ως "τρίγλυφοι και μετόπες" ενώ μόνο τα 
17 έχουν διάφορους άλλους απλούς συνδυασμούς. Το θεματολόγιο των τελευταίων αυτών περιλαμβάνει: 

1. Σχοινοειδές κόσμημα, μόνο του (αρ. 48) ή σε συνδυασμό με άλλα διακοσμητικά θέματα (αρ. 12α, 
16). 
2. Εγχάρακτες κυματοειδείς γραμμές, σε διάφορους συνδυασμούς, με οριζόντια (αρ. 7, 47) ή 
κατακόρυφη διάταξη (αρ. 8-9). 
3. Ενάλληλες γωνίες σε οριζόντια (αρ. 14) ή σε κατακόρυφη διάταξη (αρ. 8). 
4. Ιστάμενες ή κρεμάμενες γωνίες (αρ. 11). 
5. Δικτυωτό πάνω σε επίθετη ταινία πηλού (αρ. 6). 
6. Διπλή τεθλασμένη γραμμή, με διαγράμμιση (αρ. 5) ή χωρίς (αρ. 3). 
7. Ισοσκελή κρεμάμενα τρίγωνα (αρ. 9). 

6. Π.χ. αρ. 25, 30 το Κ3/9, 34 κ.ά.· cf. L. Marangou, Reliefkeramik aus Amorgos, Praestant Interna. Festschrift tur U. Hausmann, 
Tübingen 1982, 196, σημ. 39. 

7. Π.χ. αρ. 18-20, 24, 28, 29, 31, 34, 35 x.a.c/'. Landscape archaeology, 259, εικ. 11, 13. 
8. Π.χ. αρ. 6,16,32,33,37. 
9. Π.χ. αρ. 5, 8,10. Cf. αντίστοιχα αττικά παραδείγματα Boggess, 118. 
10. Cf. Boggess, 158. 
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8. Εμπίεστοι κύκλοι σε διάφορους τύπους και συνδυασμούς: α. να πλαισιώνουν νεύρωση (αρ. 1, 2), β. 
διπλή σειρά σε επίθετη ταινία πηλού (αρ. 13), γ. ακατάστατα τυπωμένοι (αρ. 16), δ. σε διάταξη 
τετράφυλλων ροδάκων (αρ. 15). 

Πρόκειται για τα τυπικά κοσμήματα που συναντιώνται στους πίθους με εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση (βλ. 
στη συνέχεια, σελ. 16), ιδιαίτερα από τους ΜΓ ΙΙ/ΥΓ χρόνους έως και τον πρώιμο 7ο αι. π.Χ. 

Το σχοινοειδές κόσμημα είναι ουσιαστικά αχρονολόγητο, αφού συναντιέται από τα προϊστορικά μέχρι 
και τα σύγχρονα πιθάρια, σε αδιάσπαστη συνέχεια. Μόνο η ποιότητα του πηλού, που δε διαφέρει σε τίποτε από 
τα υπόλοιπα όστρακα των κείων πίθων των ιστορικών χρόνων, μας οδηγεί να περιλάβουμε τον αρ. 48 (εικ. 17) 
στην ομάδα που εξετάζουμε, ενώ για τον αρ. 16 (εικ. 7) υπάρχουν επί πλέον του σχοινοειδούς οι ακατάστατα 
τυπωμένοι κύκλοι και οι εγχάρακτες γραμμές, η διάταξη των οποίων παραπέμπει άμεσα στο όστρακο Northern 
Keos, 258, εικ. 11, 14 αριστερά, από όπου συμπεραίνουμε ότι πρόκειται και εδώ για παραλλαγή του 
κοσμήματος "μετοπών και τριγλύφων", αρχαϊκών χρόνων. 

Η παρουσία στη βάση του λαιμού νευρώσεων ημικυκλικής διατομής με λοξή εγχάραξη (σχοινοειδές), 
που έχει αντίθετη κατεύθυνση για κάθε νεύρωση, είναι γνωστή από αττικούς πίθους των αρχών και του τρίτου 
τέταρτου του 7ου αι. π.Χ.11 Προσιδιάζει σε μια ομάδα αττικών πίθων με ενιαίο περίγραμμα, που δεν έχουν 
άλλο κόσμημα παρά μόνο τρεις νευρώσεις στη βάση του λαιμού, με αντιθετική εγχάραξη, τα συνευρήματα των 
οποίων εκτείνονται από τη στροφή προς τον 6ο έως τον ύστερο 5ο αι. π.Χ.12 Το όστρακο 12α προέρχεται από 
το σημείο ένωσης λαιμού και ώμου μικρού πίθου με ενιαίο περίγραμμα, από τον οποίο προέρχεται και τό 
όστρακο 12β, με δύο σειρές εμπίεστων κύκλων (εικ. 6). Θεωρώ σωστότερη τη σύνδεση του μικρού κείου πίθου με 
τα πρωιμότερα από τα προαναφερθέντα αττικά παραδείγματα, αφού η εγχάραξη/εμπίεση κατ' ευθείαν πάνω 
στο σώμα του αγγείου είναι χαρακτηριστική των πίθων μέχρι και τον 7ο αι., ενώ η διάταξη των εμπίεστων 
κύκλων σε παράλληλες σειρές προσιδιάζει σε αγγεία προγενέστερα το)ν μέσων του 6ου αι. π.Χ. (βλ. στη 
συνέχεια σ. 10). Χρονολόγηση του στον ύστερο 7ο/πρώιμο 6ο αι. π.Χ. φαίνεται αρκετά πιθανή. 

Αντίστοιχο προς εκείνο του σχοινοειδούς είναι το πρόβλημα που ανακύπτει με τις οριζόντιες 
κυματιστές γραμμές. Η ευκολία κατασκευής του κοσμήματος το καθιστά εξ ίσου δυσχρονολόγητο, οπότε μόνον 
η υφή του πηλού κατατάσσει τον αρ. 47 (εικ. 17) στην κατηγορία της χονδρής κεραμεικής των ιστορικών 
χρόνων, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό13. Η διπλή κυματιστή γραμμή του οστράκου αρ. 7 (εικ. 3) παραπέμπει 
άμεσα σε ανάλογη διακόσμηση ΥΓ αττικών και ευβοϊκών πίθων ή χονδρών χειροποίητων αγγείων14, ενώ η 
βαθειά τριπλή (;) κυματιστή γραμμή στο κάτω μέρος του ίδιου οστράκου θυμίζει εκείνην πίθου από την Αγορά, 
Agora Vili, αρ. 611, πίν. 40. Η χρονολόγηση του αρ. 7 στους ΥΓ/Υπογεωμετρικούς χρόνους είναι πολύ 
πιθανή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατακόρυφες τριπλές κυματιστές γραμμές που στολίζουν τα δύο 
κομμάτια από στηρίγματα τριποδικών αγγείων, πίθων κατά πάσα πιθανότητα (αρ. 8 και 9, εικ. 4) και οι 
οριζόντιες τριπλές κυματιστές γραμμές τον αρ. 11 (εικ. 5). Παράλληλα του κοσμήματος υπάρχουν πολλά στους 
αττικούς και τους ευβοϊκούς πίθους με εγχάρακτη διακόσμηση, από τους ΥΓ και Υπογεωμετρικούς χρόνους13, 
εποχή στην οποία θα πρέπει να ανήκουν και τα τρία υπό συζήτησιν όστρακα. Ενα ενδιαφέρον πρωιμότερο 
παράλληλο του σχήματος των δύο στηριγμάτων παρέχει ο ΥΓ II πίθος Ker.Vl, πίν. 157, αρ. ευρ. 803, σελ. 140 
και 255, αλλά και ο πίθος J. Boardman, BSA 47, 1952, 14, εικ. 16 κ.ε. 

Η πιο πάνω χρονολόγηση δεν αναιρείται από το δεύτερο διακοσμητικό θέμα του αρ. 8, δηλ. τις 
ενάλληλες γωνίες σε κατακόρυφη διάταξη, για την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής των οποίων δε γνωρίζω 
ακριβές παράλληλο. Ενάλληλες γωνίες, σε κατακόρυφη ή οριζόντια διάταξη, αποτελούν ένα από τα κοινότερα 

11. Cf. Α. Brückner - E. Pernice, Ein attischer Friedhof, MDAI(A) 18, 1893, 119, εικ. 12· Boggess, ay. 33· επίσης E. Brann, 
Protoattic well groups, Hesperia 30, 1961, 341, αρ. F 55, πίν. 83· Boggess, ay. 29, από το τρίτο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ. Το 
κόσμημα είναι γνωστό από τους πyoïστoyικoύς ήδη χρόνους, cf. J. Rutter, The last Mycenaeans at Corinth, Hesperia 48, 
1979, 382, ay. 124, πίν. 93. 

12. Boggess, ay. 97, στο^ψή πyoς τον 6ο αι., ay. 107, ύστεο^ς 6ος/5ος αι., ay. 115, tia-^yoç 5ος αι. π.Χ. 
13. Κυματιστές εγχάyaκτες γyaμμές βλ. π.χ. κάτω από το χείλος του ΥΓ II εyετyιaκoύ πίθου Boardman, εικ. 16h και σε 

óστyακo μεγάλου ΥΓ χεψοποίητου αγγείου από την EyéTyia, Ανδρειωμένου, 219, εικ. 71, ή στο λαιμό κρητικού 
Γεοομετρικού πίθου P. Démargne, Recherches sur le site dAnavlochos, BCH 55, 1931, 385, εικ. 23 επάνω, αλλά και σε 
σύγχρονα κyητικά niBóyia. 

14. Ανδειωμένου, 212, αρ. 8, εικ. 59 δεξιά- idem, Γείομετρική και Υπογεωμετρική κεyaμεική εξ Eyετyίaς, ΑΕ 1975, 209, 
πίν. 53β ayιστερά· cf. Agora VIII, ay. 615· E. Brann, Late Geometric grave groups from the Athenian Agora, Hesperia29,
1960,415 αρ.1, πίν. 92· Boggess, αρ. 22, πίν. IV. 

15. Αττική: Ε. Brann, Late Geometrie grave groups {supra σημ. 14) (Μουσείο Αγοράς Ρ 257878)· Κ. Kubier, Die Nekropole des 
10. bis 8. Jhs., Kerameikos VI, Berlin 1954, 140, 255, πίν. 157· Α. Σκιάς, Πανάρχαια ελευσινιακή νεκρόπολις, ΑΕ 1898, 
79, πίν. 3, ay. 9 (Ελευσίνα)· R.S. Young, Graves from the Phaleron cemetery, AIA 46, 1942, 32, εικ. 12 (Φάληρο, τάορος 
29)· Εύβοια: Ανδρειωμένου, 214, εικ. 58· Boardman, 14, εικ. 16g. 



491 Πίθοι των ιστορικών χρόνων με εγχάρακτη διακόσμηση από την ΝΑ Κέα 

εγχάρακτα διακοσμητικά θέματα της χειροποίητης κεραμεικής, είτε πρόκειται για πίθους είτε για μικρότερα 
σκεύη. Ιδιαίτερα σύνηθες γίνεται από τα ΜΓ Π ιδίως χρόνια και μέχρι τουλάχιστον τις αρχές του 7ου αι. π.Χ. 
στην Αττική, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στη Ρόδο, στην Κρήτη16. Για τον αρ. 14 υπάρχει ένα αρκετά 
συγγενές παράλληλο από την Αττική17, που τα συνευρήματα χρονολογούν στον ύστερο 7ο/πρώιμο 6ο αι., εποχή 
στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε και το κείο όστρακο. Ιστάμενες ή κρεμάμενες εγχάρακτες γωνίες, 
όπως αυτές του αρ. 11 (εικ. 5), δεν είναι άγνωστες σε Υπογεωμετρικούς ερετρικούς πίθους18. 

Το εγχάρακτο σε επίθετη ταινία πηλού δικτυωτό που παρουσιάζει ο αρ. 6 (εικ. 3) δεν είναι άγνωστο 
στην εγχάρακτη χειροποίητη ΥΓ κεραμεική από το Αευκαντί19, είναι όμως πολύ πιο συνηθισμένο κατ'ευθείαν 
πάνω στο σώμα του αγγείου, από τους ΜΓ II χρόνους και μέχρι τον πρώιμο 7ο αι. π.Χ. στις Κυκλάδες, στην 
Εύβοια και στην Αττική20. Η προχειρότητα της εγχάραξης στον αρ. 6, ανάλογη με εκείνη σε πίθο από το 
Φάληρο (βλ. π.π. σημ. 15), θα στήριζε περισσότερο χρονολόγηση στο τέλος του 8ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα. 

Η τεθλασμένη γραμμή σε διάφορες παραλλαγές αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα κοσμήματα της 
χειροποίητης εγχάρακτης κεραμεικής. Αποτελώντας την επιμελημένη έκδοση της κυματιστής γραμμής και 
παρουσιάζοντας άπειρες δυνατότητες συνδυασμών, έμεινε σε συνεχή χρήση από τους Υπομυκηναϊκούς χρόνους 
κ.ε., τόσο στους πίθους όσο και σε μικρότερα χειροποίητα σχήματα21. Οι παραλλαγές της εγχάρακτης 
τεθλασμένης γραμμής στα όστρακα πίθων από τη Νότια Κέα περιλαμβάνουν διπλή τεθλασμένη, όπως στο 
κάλυμμα πίθου αρ. 3 (εικ. 1). Η ομοιότητα του κοσμήματος προς εκείνο οστράκου ΜΓ Π πίθου από τη Ζαγορά 
της Ανδρου είναι προφανής22. Αντίστοιχο πιστεύω ότι είναι το θέμα που κοσμεί το όστρακο πίθου αρ. 4 (εικ. 2), 
αν και η διατήρηση είναι ελλιπέστατη και θα ήταν δυνατό να πρόκειται για ενάλληλα τρίγωνα. Ο τρόπος 
χάραξης του κείου οστράκου βρίσκεται πολύ κοντά σ' εκείνον του στηρίγματος τριποδικού αγγείου αρ. 334 από 
το Αευκαντί (Lefkandi Ι, 73, πίν. 58), ΥΓ χρόνων. Η διπλή διάγραμμη τεθλασμένη που κοσμεί όστρακο από τον 
ώμο μικρού πίθου από το οικόπεδο Δήμα, στην Κορησία, αρ. 5 (εικ. 2), είναι πολύ πρόχειρα χαραγμένη. Αν και 
δε θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε συγγενές παράλληλο του κοσμήματος, το μέγεθος και το σχήμα του 
φορέα, η τοποθέτηση της διακόσμησης στον ώμο και η εγχάραξη κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα του αγγείου, 
πλησιάζουν πολύ στα αττικά παραδείγματα από τον ύστερο 8ο αι. π.Χ.23 

Σε ένα μόνον όστρακο σώζεται πολλαπλή (τετραπλή) τεθλασμένη γραμμή (αρ. 10, εικ. 5), που 
παρουσιάζει την ιδιοτυπία, σε σχέση με τα πολλά σωζόμενα παραδείγματα του κοσμήματος σε πίθους και 
μικρότερα σχήματα, από την Αττική, την Εύβοια, την Κρήτη, ή τη Ρόδο24, ότι έχει γίνει με χρήση μονής ακίδας 
και όχι "χτένας", οπότε τα σκέλη της τεθλασμένης δεν είναι ακριβώς παράλληλα μεταξύ τους. Δεδομένου ότι τα 
περισσότερα παράλληλα χρονολογούνται στους ΥΓ χρόνους, δε νομίζω ότι το όστρακο αρ. 10 θα μπορούσε να 
χρονολογηθεί χαμηλότερα από την Υπογεωμετρική περίοδο. Από τη βόρεια Κέα υπάρχουν ορισμένα ωραία 

16. Ενδεικτικά ανοκρέρονται: Αττική, Boggess, αρ. 6 (ΠΓ), αρ. 20 (ΥΓ), αρ. 33-34 (πρώιμος 7ος αι.). Εύβοια, Lefkandi I, 73, 
πίν. 58.335 (ΥΓ)· Κυκλάδες, Zagara 2, πίν. 158e, 191b-c, 194a (ΜΓ-ΥΓ)· Χ. Ντούμας, ΑΔ 18, 1963, Β', πίν. 325β· Φ. 
Παπαδοπούλου, ΑΔ 20, 1965, Β', 522, πίν. 650γ, 651γ (ΜΓ Π). Κρήτη, P. Démargne, Recherches (supra σημ. 13), 385, εικ. 
23 κάτω (ΥΓ). Ρόδος, C. Blinkenberg, Lindos Ι. Les petits objets, Berlin 1931, 257, αρ. 912-913, πίν. 40-41 (ΥΓ;). Πρβλ. τις 
εγχάρακτες ενάλληλες γοονίες σε ορισμένες από τις οριζόντιες ταινίες τοον τρκόν πίθων, Schäfer, Κάμιρος, ομάδα II (7ος 
αι. π.Χ.). 

17. Β. Sparkes - L. Talcott, Black and plain pottery. The Athenian Agora XII, Princeton 1970, 343, αρ. 1525, πίν. 66. 
18. Cf. Boardman, 14, εικ. 16c. 
19. Lefkandi Ι, πίν. 58.330. 
20. Κυκλάδες, Zagora 2, πίν. 162e-f (ΜΓ ΙΙ/ΥΓ Ι), πίν. 253c (ΥΓ II)· Αττική, Agora VIII, αρ. 607, πίν. 40 (ΥΓ II)· Boggess, αρ. 

22 (Κεραμεικός, ΥΓ), αρ. 34 (Φάληρο, πρώιμος 7ος αι.). 
21. Για την απλή τεθλασμένη αναφέρονται ενδεικτικά: πίθοι, Courbin, πίν. 106 (C3971)· Κ. Kubier, Die Nekropole (supra 

σημ. 15), 255 (βλ. και 140), πίν. 157 (ΥΓ)· Φ. Παπαδοπούλου, ΑΔ (supra σημ. 16), πίν. 651β, δ (ΜΓ II)· P. Demargne, 
Recherches (supra σημ. 13), 385, εικ. 23 επάνω αριστερά (ΥΓ). Χονδρή χειροποίητη στιλβωτή κεραμεική το>ν ιστορικών 
χρόνων, Reber, 61, εικ. 5.3 (Υπομυκηναϊκό), 79, πίν. 12.1 (Πρώιμ. Γεωμ.) κ.ά. 

22. Zagora 2, πίν. 162d. Πρβλ. τη διπλή τεθλασμένη στον ώμο του μοναδικού χειροποίητου τριποδικού πίθου από τους 
τάορους του Γυμνασίου Νάξου (ΜΓ II), Ν. Κούρου, Η Γεωμετρική κεραμεική από το νότιο νεκροταφείο Νάξου (υπό 
εκτύπωσιν στη σειρά το)ν εκδόσεων της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας), αρ. 58. 

23. Π.χ. E. Brann, Late Geometrie grave groups (supra σημ. 15). 
24. Αττική, Ε. Brann, Late Geometrie grave groups (supra σημ. 15)· Agora VIII, πίν. 40, αρ. 615-616 (ΥΓ). Εύβοια, Lefkandi I, 

73, πίν. 59.336, 342 (ΥΓ)· Ανδρειωμένου, 212, αρ. 8, πίν. 59, 219, εικ. 70· idem, AE 1975,209, πίν. 53β. Κρήτη, Μ. Borda, 
Arte cretese mycenaea nell museo Pigorini di Roma, Roma 1946, πίν. 40.6· S. Marinatos, Temple géométrique de Dréros, BCH 
60, 1936, 263, εικ. 26 επάνω· J.Κ. Brock, Fortetsa, Cambridge 1957, 32, αρ. 278, πίν. 19. Στα κρητικά παραδείγματα 
πρόκειται περισσότερο για λοξές γραμμές με αντιθετική κατεύθυνση παρά για πραγματική τεθλασμένη (από τους ΠΓ 
Β ' εοος τους ΥΓ χρόνους). Ρόδος, C. Blinkenberg, Lindos I (supra σημ. 16), 257, πίν. 40a-b (ΥΓ). 
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δείγματα απλής ή πολλαπλής τεθλασμένης, κατασκευασμένα με κυλινδρική σφραγίδα25. Ο τύπος της 
σφραγίδας και το γεγονός ότι το δεύτερο από τα σωζόμενα παραδείγματα έχει τυπωθεί πάνω σε οριζόντια 
επίθετη ταινία πηλού, υποβάλλει κάπως χαμηλότερη από την προταθείσα στο Northern Keos χρονολόγηση, 
μέσα στον 6ο αι. π.Χ. (βλ. στη συνέχεια σελ. 28 για την επαναφορά των επιθέτων ταινιών πηλού από τον 
ύστερο 7ο αι. κε.). 

Αν τα διάγραμμα ιστάμενα ή κρεμάμενα τρίγωνα είναι κοινό κόσμημα της εγχάρακτης κεραμεικής, 
ιδίως των Κυκλάδων26, τα κενά εγχάρακτα τρίγωνα, όπως αυτά του στηρίγματος τριποδικού πίθου αρ. 9 (εικ. 
4), δεν είναι συνήθη, τόσο περισσότερο που είναι ελεύθερα κατανεμημένα στο χώρο. Αν δεν υπήρχε πάνω στο 
ίδιο όστρακο η τριπλή κατακόρυφη κυματιστή γραμμή, κυρίως όμως η ταυτότητα σχήματος προς το 
Υπογεωμετρικό όστρακο αρ. 8 και η αντιστοιχία και των δύο προς αττικά και ευβοϊκά παράλληλα του ύστερου 
8ου αι.27, θα ήταν δυσχερής η χρονολόγηση. 

Το μοναδικό εμπίεστο κόσμημα της κείας κεραμεικής που συζητάμε είναι οι κύκλοι. Εμφανίζονται σε 
δύο παραλλαγές (η συζήτηση εδώ δεν αφορά στους κύκλους των "μετοπών και τριγλύφων") και σε τέσσερεις 
διαφορετικές διατάξεις. Οι μικροί, απλοί κύκλοι των οστράκων 1 και 2 (εικ. 1) είναι ανάλογοι με αυτούς που 
συναντούμε σε πίθους από τα Π Γ χρόνια στην Αττική ή την Κρήτη28, από τα Πρώιμα Γεωμετρικά και ΜΓ 
χρόνια στην Αργολίδα29, στη Νάξο30, στην Αττική31 και κατά τους Υ Γ και Υπογεωμετρικούς χρόνους στην 
Ερέτρια32, στην Κρήτη33 και στη Λίνδο34. Τα δύο κεία όστρακα θα μπορούσαν άνετα να συγκριθούν με το 
χείλος πίθου Ρ 6431 της Αγοράς (βλ. π.π., σημ. 31) από τους ΜΓ II χρόνους, τόσο περισσότερο που και στις 
τρεις περιπτώσεις οι δύο σειρές των κύκλων είναι τοποθετημένες εκατέρωθεν νευρώσεως και έχουν γίνει με την 
πίεση μικρού καλαμιού. 

Μεγαλύτερη διάμετρο έχουν οι κύκλοι των οστράκων 12β, 13 και 15 (εικ. 6, 7). Ο τύπος της 
σφραγίδας των δύο πρώτων δε μοιάζει με κανέναν από τους κύκλους του κοσμήματος "μετοπών και 
τριγλύφων" στα τζιώτικα όστρακα. Ενώ έχουν διάμετρο σχεδόν όση οι κύκλοι των οστράκων αρ. 17,18 και 19, 
η περιφέρεια στο 12β είναι παχύτερη και λιγότερο κανονική, ενώ στο όστρακο από την Ποιήεσσα (αρ. 13) 
λεπτότερη. Η διευθέτηση των κύκλων σε παράλληλες σειρές πάνα) στην ίδια επίθετη ταινία πηλού, ή κατ' 
ευθείαν πάνω στο σώμα του αγγείου, είναι σπάνια σε αττικούς πίθους του δεύτερου μισού του 6ου αι. π.Χ. και 
όταν συμβαίνει αυτό συνήθως οι κύκλοι χωρίζονται από απλή ή διπλή τεθλασμένη γραμμή ή από εμπίεστο 
σχοινί35. Αντίθετα κύκλοι σε σειρές υπάρχουν σε ένα τουλάχιστον αττικό παράδειγμα κατ'ευθείαν πάνω στο 
σώμα του αγγείου36, ενώ σειρές κύκλων τυπωμένες πάνω σε επίθετη ταινία κοσμούν δύο όστρακα πίθων που 
διατηρούν ίχνη μαύρου γανώματος και είχαν συνευρήματα του πρώτου μισού του 6ου αι. π.Χ. Η E. Boggess 
προτείνει χρονολόγηση τους στον 7ο αι.37 Αντίστοιχη χρονολόγηση (ύστερος 7ος/πρώιμος 6ος αι.) θα ήταν 
δικαιολογημένη για τον αρ. 13 και πολύ πιθανή για τους όμοιας διαμέτρου κύκλους του αρ. 12β. Ο αρ. 15 
δεν επιτρέπει, λόγω φθοράς, εκτίμηση της ποιότητας της σφραγίδας, διατηρεί όμως τη θέση των κύκλων ώστε 

25. Landscape archaeology, 258, εικ. 5.8 (58-9 και 54-10), εικ. 11.13 (58-9). 
26. Cf. Φ. Παπαδοπούλου, ΑΔ (supra σημ. 16), πίν. 65 Ιγ-δ. Την κατάληξη αυτού του τύπου διακόσμησης θα μπορούσαμε να 

δούμε στον πίθο αρ. Ευρ. 5509 του Μουσείου Νάξου, ο λαιμός του οποίου κοσμείται με έξι σειρές εμπίεστοον 
κρεμάμενων ισοσκελών τριγώνων που χωρίζονται από τριπλές αυλακώσεις. Το σύνολο πλαισιώνεται από δύο σειρές 
εμπίεστων κυκλίσκων. Το σχήμα του πίθου παραπέμπει στους κυκλαδικούς ανάγλυφους πιθαμφορείς του 7ου αι. π.Χ. 

27. Cf. Boggess, 148, αρ. 20- Κ. KUbler, Die Nekropole (supra σημ. 15), 255, πίν. 157, αρ. Ευρ. 803: ας σημειωθεί η παρουσία 
κατακόρυφου πλαστικού τένοντα στην άκρη του στηρίγματος- Boardman, εικ. 161'. 

28. Boggess, αρ. 5- G. Rizza - S.M. Scrinari, II santuario sull'acropoli di Gortina I, Roma 1968, 18, εικ. 30.2, 4, 6. Εμπίεστοι 
κύκλοι διακοσμούν συχνά γραπτή τροχήλατη κεραμεική κατά τους Π Γ χρόνους, cf. W. Kraiker - Κ. KUbler, Kerameikos I. 
Die Nekropolen des 12. bis 10. Jhs., Berlin 1939, πίν. 38c· N.M. Kontoleon, Die friihgriechische Reliefkunst, AE 1969, πίν. 
38b-c. 

29. Cf. Hägg, 139, εικ. 38. 
30. Ν. Κούρου, Η Γεωμετρική κεραμεική (supra σημ. 22)· Χ. Ντούμας, ΑΔ 18, 1963, Β', πίν. 325β. 
31. Cf. Boggess, αρ. 13. 
32. Cf. Boardman, εικ. 16b. 
33. Cf. M. Borda, Arte cretese (supra σημ. 24), πίν. 40.5· D. Levi, Arkades. Una città cretese, ASAtene 10-12, 1927-1929, 59, εικ. 

42.7. 
34. Cf. D. Feytmans, Les pithoi à relief's de l'île de Rhodes, BCH1A, 1950, 142, πίν. 20.l· Schäfer, 46, αρ. α. 
35. Cf. Agora VIII, αρ. 608· Boggess, αρ. 66, 74, 77-78, 88 (εμπίεστο σχοινί μεταξύ δύο σειρών κύκλων)· Β. Graef - Ε. 

Langlotz, Die antiken Vasen von der Akropolis zu Athen, Berlin 1909, αρ. 328, πίν. 11· Boggess, αρ. 87. 
36. Boggess, αρ. 5. 
37. Boggess, 169, 196, αρ. 99-100. 
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να μπορούμε να αναγνωρίζουμε ομοιότητα στη διευθέτηση με ώμο πίθου από τον Κεραμεικό, Αρχαϊκών 
χρόνων38. Στην ίδια περίοδο θα πρέπει να χρονολογηθεί και το κείο όστρακο. 

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα επομένως εκτός από τα 14 και 16 που θα πρέπει να ανήκουν στον 6ο 
αι. (ίσως στο δεύτερο μισό) και τα 47 και 48, που ουσιαστικά είναι αχρονολόγητα, όσα όστρακα κείων πίθων 
φέρουν εγχάρακτη διακόσμηση άλλη από το κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων" είναι δυνατό να κατανεμηθούν 
στο διάστημα από τους Μ Γ Ι Ι/Υ Γ χρόνους έως και τον ύστερο 7ο/πρώιμο 6ο αι. π.Χ. 

Με βάση χρονολογημένα αττικά παράλληλα, τα εξήντα τρία όστρακα από την έρευνα επιφανείας της 
Νότιας Κέας με κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων", θα πρέπει να καλύπτουν χρονικά το τελευταίο τέταρτο του 
7ου αι.39 και όλο τον 6ο αι. π.Χ., ιδίως το δεύτερο μισό του. Αν ληφθεί όμως υπ' όψιν η περίπτωση της 
Ολύνθου40 και η μαρτυρία του Sutton στο Northern Keos, 260, όσα από αυτά βρέθηκαν σε θέσεις που δεν 
έδωσαν υλικό προγενέστερο των κλασικών χρόνων, θα μπορούσαν να έχουν κατασκευασθεί τον 5ο ή τον 4ο αι. 
π.Χ., παράλληλα με τα ακόσμητα και χωρίς λαιμό πιθάρια που προσιδιάζουν στην Αττική41, αλλά και στην 
Κέα κατά τους χρόνους αυτούς. Τα στοιχειώδη εργαλεία που απαιτούνται για την κατασκευή του κοσμήματος 
"μετοπών και τριγλύφων" (ακίδα, μικρή σφραγίδα με κύκλο ή απλό καλαμάκι, χάρακας) δε δίνουν καμιά 
δυνατότητα ακριβέστερης κατανομής των οστράκων που μας απασχολούν στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, 
αφού ο πηλός ουσιαστικά δεν αλλάζει, η διακόσμηση δεν εξελίσσεται και οι τυχόν παραλλαγές είναι 
περισσότερο θέμα επιμελέστερης ή αμελέστερης εκτέλεσης εκ μέρους του αγγειοπλάστη, παρά πραγματικές 
χρονολογικές ενδείξεις. Σε πολύ λίγα παραδείγματα έχουμε βεβαιωμένη χρήση ειδικής σφραγίδας (αρ. 17-19 
κύκλοι με μεγαλύτερη διάμετρο, αρ. 29, 34 ομόκεντροι κύκλοι). Η κατάσταση επιδεινώνεται από την αδυναμία 
μας να αποκαταστήσουμε σχήματα ή να εντοπίσουμε, ανάμεσα στα ευκολότερα χρονολογήσιμα όστρακα με 
εμπίεστη διακόσμηση κυλινδρικής σφραγίδας, εκείνα που πιθανόν συνανήκαν στο ίδιο αγγείο με τα όστρακα 
που μας απασχολούν. 

Αν και το κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων" κάνει την πρώτη χρονολογημένη εμφάνιση του στους 
αττικούς πίθους των αρχών του τελευταίου τετάρτου του 7ου αι. π.Χ. (βλ. π.π. σημ. 39), τα πρότυπα του 
μπορούν να αναζητηθούν σε πολύ προγενέστερους χρόνους, τόσο στη γραπτή όσο και στην εγχάρακτη 
διακόσμηση των αγγείων. Έτσι στον ΜΓ II χειροποίητο κάλαθο ΑΔ 18, 1963, πίν. 325β, από το Τσικαλαριό 
Νάξου, βλέπουμε αμέσως κάτω από το χείλος εγχάρακτο κόσμημα συνεχόμενων ορθογωνίων 
παραλληλογράμμων με χιαζόμενες διαγώνιους. Η γραπτή κεραμεική παρουσιάζει περισσότερα και πληρέστερα 
παραδείγματα: Ένας Πρωτογεωμετρικός Β' πίθος από τη Φορτέτσα, κοντά στην Κνωσό, έχει ζώνη με Χ που 
χωρίζονται από τριπλές κατακόρυφες γραμμές και ανά τρεις στιγμές στα σχηματιζόμενα κατά κορυφήν 
τρίγωνα, εναλλάξ42. Σε ΜΓ ΙΙ/ΥΓ Ι κρατήρα από την Αγορά υπάρχουν μετόπες με διάγραμμη σβάστικα και 
ανά δύο κύκλους (με στιγμή) στα εναπομένοντα κενά. Οι "μετόπες" χωρίζονται από "τριγλύφους" 
απαρτιζόμενες από τέσσερεις κύκλους σε κατακόρυφη διάταξη, πλαισιωμένους από τριπλές παράλληλες 
γραμμές43. Στιγμές στα μεταξύ των διαγωνίων κενά συναντούμε στη διακοσμητική ζώνη των λαβ(όν ΥΓ Ι 
σαμιακού σκύφου, όπου οι μετόπες χωρίζονται από έξι κατακόρυφες γραμμές χωρίς την παρεμβολή κύκλων, 
καθίός και κάτω από τη λαβή ΥΓ Π θηραϊκού κρατήρα44. 

Για την εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση της Π Γ αττικής χειροποίητης εγχάρακτης κεραμεικής (της 
γνωστής ως "Attic Dark Age Incised Ware" του J. Bouzek), για τα σχήματα και την εγχάρακτη διακόσμηση των 
χειροποίητων χονδρών αγγείων, ακόμη και για τα σχήματα και τη διακόσμηση της Π Γ τροχήλατης γραπτής 
κεραμεικής, προτάθηκαν μη κεραμεικά πρότυπα, ειδικότερα αγγεία ξύλινα ή από κάποια άλλη οργανική ύλη45. 
Σε αντίστοιχα πρότυπα θα μπορούσαμε ίσως να αναζητήσουμε την πρώτη έμπνευση για ορισμένα από τα 
εγχάρακτα/εμπίεστα κοσμήματα που στολίζουν πίθους, ιδιαίτερα για το κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων", ο 

38. Boggess, 169, ay. 75. 
39. Κ. Kubier, Kerameikos VI2. Die Nekropole des späten 8. bis 6. Jhs., Berlin 1970, 193· Agora VIII, 101, αρ. 609· Β. Sparkes 

L. Talcott, Black and plain pottery (supra σημ. 17), 194, σημ. 7· Boggess, αρ. 44. 
40. D.M. Robinson, Excavations at Olynthus, XIII. Vases found in 1934 and 1938, Baltimore - London 1950, 433, αρ. 1118

1119 και 1119α, από το δεύτερο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. 
41. Boggess, 73 κε., αρ. 116-138. 
42. J.K. Brock, Fortetsa (supra σημ. 24), 169, κόσμημα 2h, πίν. 176. 
43. Agora Vili, πίν. 16, αρ. 273α· cf. L.H. Anderson, Relief pithoi from the Archaic period of Greek art, αδημ. διδακτορική 

διατριβή, Colorado 1975, 94, σημ. 13. 
44. J.N. Coldstream, Greek Geometric pottery, London 1968, πίν. 64a· cf. R. Eilmann, Frühe griechische Keramik im samischen 

Heraion, MDAI(A) 58, 1933, 62, εικ. 8c, πίν. 20.8· N.M. Kontoleon, Theraisches, MDAI(A) 73, 1958, πίν. 100.2. To 
κόσμημα χο)ρίς στιγμές σε κρητική μίμηση ναξιακού αμφορέα, J.K. Brock, Fortetsa (supra σημ. 24), πίν. 43, αρ. 663. 

45. Cf. J. Bouzek, The beginnings of the Protogeometric pottery and the Dorian ware, OpAth 9, 1969, 45-46· idem, The Attic 
Dark Age incised ware, Acta Mus. Nat. Pragaell, 1974, 1,42 και The Aegean, Anatolia and Europe, SIMA 29, 1985,201. 
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χαρακτήρας του οποίου προσαρμόζεται ιδανικά σε ξύλινες κατασκευές. Ο τρόπος που χιάζονται οι διπλές 
εγχάρακτες γραμμές στις "μετόπες", σε συνδυασμό με τις κατακόρυφες στις "τριγλύφους", θυμίζουν δέσιμο με 
χόρτο κατά την τεχνική της καλαθοπλεκτικής. Δε θεωρώ τυχαία την παρουσία μιας πρώτης μορφής του 
κοσμήματος στο χείλος του χειροποίητου πήλινου κάλαθου από το Τσικαλαριό Νάξου (βλ. π.π.), ενός σχήματος 
που ακόμα και σήμερα κατασκευάζεται σε ξύλο. 

Από τα εξήντα τρία κεία όστρακα με κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων" η συντριπτική πλειονότητα 
παρουσιάζει ορθογώνιες "μετόπες" με διπλές εγχάρακτες διαγώνιους και ανά έναν εμπίεστο κύκλο στα 
σχηματιζόμενα τρίγωνα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις τυπώνεται όμοιος κύκλος στο σημείο χιασμού των 
διαγωνίων (π.χ. αρ. 28, τα Κ3/1, 3). Οι μετόπες χωρίζονται από κατακόρυφη σειρά κύκλων, συνήθως 
τεσσάρων, σπάνια τριών ή πέντε (π.χ. αρ. 31, Κ 23/1, αρ. 35, EM 10), πλαισιωμένων από δύο συστήματα 
τεσσάρων κατακόρυφων παραλλήλων γραμμών46. Οι κύκλοι έχουν συνήθως εξωτερική διάμετρο 0,008-0,01 μ. 
και καθώς πιέζεται η μικρή σφραγίδα ή το καλαμάκι στη νωπή επιφάνεια του πηλού, δημιουργείται μικρό 
ημισφαιρικό εξόγκωμα στο εσωτερικό τους. 

Στη συνέχεια, εκτός από τη γενική χρονολόγηση των οστράκων μέσα στον 6ο αι. π.Χ., ιδιαίτερα στο 
δεύτερο μισό οπότε εντοπίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα του κοσμήματος στην Αττική, θα επιχειρηθεί να 
ορισθούν κατά περίπτωσιν κάποια στενότερα χρονικά πλαίσια, όπου το επιτρέπουν τυχόν υπάρχουσες ενδείξεις. 

Απλούστερο εμφανίζεται το κόσμημα στον αρ. 30 (Κ 3/9, εικ. 13). Οι χιαζόμενες διαγώνιοι είναι απλές 
(όχι διπλές), οι κατακόρυφα τοποθετημένοι κύκλοι είναι τρεις και πλαισιώνονται από δύο κατακόρυφες 
παράλληλες γραμμές. Βοήθεια για την κάπως ακριβέστερη χρονολόγηση του συγκεκριμένου οστράκου 
προσφέρει η αναδίπλωση του πηλού, που ορίζει προς τα επάνω την επίθετη διάκοσμη ταινία. Πρόκειται για το 
σημείο ένωσης λαιμού και ώμου του αγγείου (πρβλ. αρ. 37). Ανάλογη διαμόρφωση βρίσκουμε σε ακέραιους 
αττικούς πίθους, αλλά και σε πολλά αττικά όστρακα από το σημείο αυτό του αγγείου, Υστεροαρχαϊκών 
χρόνων47. 

Μια ομάδα τεσσάρων οστράκων, που προφανώς προέρχονται από το ίδιο αγγείο (αρ. 34, εικ. 15) 
παρουσιάζει την πιο επιμελημένη μορφή του κοσμήματος: οι παράλληλες εγχάρακτες ευθείες ισαπέχουν μεταξύ 
τους και έχει γίνει χρήση ειδικής σφραγίδας με δύο ομόκεντρους κύκλους και στιγμή στο κέντρο, αντί για τον 
απλό κύκλο που στις περισσότερες περιπτώσεις τυπώνεται με καλαμάκι. Ανάλογα παραδείγματα γνωρίζω 
μόνον από την Πάρο48, προερχόμενα επίσης από έρευνα επιφανείας και μη χρονολογημένα. Δύο ομόκεντροι 
κύκλοι με στιγμή στο κέντρο αποτελούν στοιχείο συνθετότερου διακοσμητικού θέματος, τυπωμένου με 
κυλινδρική σφραγίδα πάνω σε επίθετη ταινία πηλού, σε πίθο από τη Βραυρώνα Αττικής, τον οποίο η Ε. 
Boggess χρονολογεί με βάση το σχήμα "γύρω στο 600 π.Χ., ή λίγο νωρίτερα"49. Δύσκολα όμως θα μπορούσε 
κανείς να απομακρύνει τόσο δραστικά την πιο φροντισμένη έκδοση "μετοπών και τριγλύφων" από την περίοδο 
της μεγαλύτερης συχνότητας του κοσμήματος, δηλ. από το δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ. Παράλληλα δε θα 
πρέπει να αγνοθεί η μαρτυρία που προσφέρουν τα υπόλοιπα συνευρήματα της θέσης στην οποία βρέθηκε ο αρ. 
34, όσο λίγα κι αν είναι αυτά, τα οποία χρονολογούνται από τον ύστερο 6ο αι. κ.ε. Θα ήταν πολύ δελεαστικό 
να θεωρήσουμε ότι η πραγματικά "κλασική" απόδοση του κοσμήματος στον αρ. 34 αντικατοπτρίζει τους 
χρόνους κατασκευής του αγγείου, ίσως στο πρώτο μισό του 5ου αι. π.Χ. 

Στα όστρακα Κ3/4 και 7, που προέρχονται από ένα πίθο (αρ. 29), έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ειδική 
σφραγίδα, το αποτύπωμα της οποίας δίνει κύκλο με διπλή περίμετρο. Κατά τα λοιπά ο κεραμέας δε φρόντισε 
ιδιαίτερα την εκτέλεση του κοσμήματος, αφού οι χιαζόμενες διπλές εγχάρακτες γραμμές δεν ισαπέχουν. 
Δυστυχώς καμιά ένδειξη δεν υπάρχει που θα βοηθούσε στην ακριβέστερη χρονολόγηση των οστράκων, γιατί από 
τη θέση όπου βρέθηκαν (Ελληνικά, Πηγαδάκι, κτήμα Αμυγδαλιές) δεν προήλθε λεπτή κεραμεική. Η διαμόρφωση 
όμως του ώμου του πίθου αρ. 30 (Κ 3/9), που χρονολογήσαμε με βάση αττικά παράλληλα στους 
Υστεροαρχαϊκούς χρόνους και ανήκει στο ίδιο σύνολο, μας δίνει ίσως κάποιο χρονολογικό προσδιορισμό και 
για τον αρ. 29 (μέσα στο δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ.). 

Ιδιότυποι είναι οι εμπίεστοι κύκλοι των αρ. 17,18, και 19 (εικ. 8). Η εξωτερική τους διάμετρος 
ξεπερνά τα 0,015 μ. και η περίμετρος τους έχει πάχος 0,002 μ, Το τύπωμα είναι πολύ έντονο και θυμίζει τους 
κύκλους του οστράκου 12β. Δεδομένου ότι απουσιάζουν δημοσιευμένα παράλληλα, θα μπορούσαμε να 
χρονολογήσουμε τα πιο πάνω όστρακα κοντά στους χρόνους του 12β, ίσως μέσα στο πρώτο μισό του 6ου αι. 

46. Cf. L. Marangou, Reliefkeramik (supra σημ. 6), 192, εικ. 2, πίν. 41.1, με έξι κατακόρυορους κύκλους και ανά δύο 
εγχάρακτες κατακόρυφες γραμμές που τους πλαισιώνουν. 

47. Boggess, ακέραιοι πίθοι: 58,59, 76, 86, 87 κ.ά., όστρακα: αρ. 53-55 κ.ά. 
48. Γ. Μπακαλάκης, Από τα ΝΑ κράσπεδα της Πάρου, Αμητός. Τιμητικός τόμος για τον Μ. Ανδρόνικο, Θεσσαλονίκη 

1987, 536, σχ. 6, 544 σχ. 12 (14). Χωρίς χρονολογικό προσδιορισμό. 
49. Boggess, αρ. 86, σελ. 195. 
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π.Χ. Η χρονολόγηση αυτή στηρίζεται από τη λεπτή κεραμεική που περισυνελέγη στη θέση Ελληνικά, Αγ. 
Παντελεήμων (αρ. 17) και Κάτω Μεριά, Αγ. Νικόλαος (αρ. 18), όχι όμως και από αυτή της θέσης Ελληνικά, 
Χούχλι, γύρω από τον Πύργο (αρ. 19), όπου η παλαιότερη λεπτή κεραμεική δεν ξεπερνά τον 5ο αι. π.Χ. 

Ξεκινώντας από τις συγκρίσεις που έγιναν στα προηγούμενα, προκειμένου να χρονολογηθούν τα 
όστρακα πίθων με εγχάραξη/εμπίεση από τη ΝΑ Κέα, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι τα περισσότερα 
παράλληλα ανιχνεύθηκαν στην αντίστοιχη αττική παραγωγή. Δεύτερες σε συχνότητα παραλλήλων ήταν από τις 
Κυκλάδες η Νάξος, η Ανδρος και αργότερα η Πάρος, ενώ από την Εύβοια η Ερέτρια και λιγότερο το Αευκαντί. 
Ελάχιστη συμμετοχή είχαν στις συγκρίσεις που έγιναν η Κρήτη και η Αργολίδα και καμιά σχεδόν η Ρόδος. 
Γίνεται έτσι φανερό, και από τη μαρτυρία των πίθων που μας απασχολούν, ότι η θέση της Κέας προσδιορίζει 
και τις καλλιτεχνικές της τάσεις, αφού αποτελεί ουσιαστικά το σταυροδρόμι ανάμεσα στην Αττική, τις 
Κυκλάδες και την Εύβοια. Η επιρροή των δύο τελευταίων, εντονότερη κατά τους ΜΓ και Υ Γ χρόνους, αρχίζει 
να ατονεί προϊόντος του 7ου αι. π.Χ. και αφήνει τελείως ελεύθερο το δρόμο στην Αττική από τη στροφή προς 
τον 5ο αι. π.Χ. κ.ε. Ό,τι γνωρίζουμε από τις ιστορικές μαρτυρίες επιβεβαιώνει τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του 
νησιού από τους Αθηναίους κατά τους Ύστερους Αρχαϊκούς και Κλασικούς χρόνους50. 

Με βάση το χρώμα, την υφή του πηλού και τον τρόπο της διακόσμησης τα εξηντατρία όστρακα που μας 
απασχολούν θα μπορούσαν να κατανεμηθούν σε εικοσιεννέα τουλάχιστον διαφορετικά αγγεία, προερχόμενα 
από δεκαεννέα θέσεις (βλ. Κατάλογο). Φυσικά δε μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι αποτελούσαν το μόνο 
διακοσμητικό θέμα των πίθων από τους οποίους προέρχονται, χωρίς να αποκλείεται εντελώς κάτι τέτοιο51. Αν 
κρίνουμε με βάση τα καλύτερα διατηρημένα αττικά παράλληλα είναι πιο πιθανό να συνυπήρχαν πάνω στο ίδιο 
αγγείο με επίθετες ταινίες πηλού, διακοσμημένες από κυλινδρική σφραγίδα, όπως μαρτυρούν άφθονα τέτοια 
όστρακα που βρέθηκαν στις ίδιες θέσεις. 

Από την κατανομή του υλικού με κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων" διακρίνονται επί του παρόντος 
τρεις τοποθεσίες που έδωσαν μεγάλο αριθμό παρόμοιων οστράκων: η θέση Αστρα, Ελληνικά (13 όστρακα που 
μοιράζονται σε τέσσερεις πίθους)52, η θέση Αγ. Σέρρης, Πηγαδάκι, κτήματα 141-142 (9 όστρακα που 
μοιράζονται σε τρεις το λιγότερο πίθους)53 και η θέση Ελληνικά, Πηγαδάκι, κτήμα Αμυγδαλιές (11 όστρακα που 
μοιράζονται σε τρεις πίθους)54. Και οι τρεις πιο πάνω θέσεις είναι αγροτικές εγκαταστάσεις, στην τελευταία 
μάλιστα εντοπίσθηκαν και λείψανα πύργου. Με βάση την υπόλοιπη κεραμεική που συγκεντρώθηκε σ' αυτές, η 
χρήση της αγροτικής εγκατάστασης Αστρα, Ελληνικά ξεκινά στα ΥΓ χρόνια και συνεχίζει μέχρι τα Πρώιμα 
Ελληνιστικά, ενώ ο Αγ. Σέρρης, Πηγαδάκι πρέπει να χρονολογηθεί από τον 6ο αι. έως τη Μέση Ελληνιστική 
περίοδο. Η χρήση της θέσης Ελληνικά, Πηγαδάκι, κτήμα Αμυγδαλιές ξεκινά από τους Υστεροαρχαϊκούς 
χρόνους με βάση τα όστρακα πίθων, γιατί δεν έδωσε λεπτή κεραμεική. Από τις θέσεις Ελληνικά, Μαρμαρίστρα 
και Αγ. Σέρρης, Πύργος προέρχονται πέντε και τέσσερα όστρακα αντίστοιχα55, κατανεμομενα σε τέσσερα 
πιθανότατα αγγεία. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πρόκειται πάλι για αγροικίες με πύργο και λιοτρίβι. Τα 
χρονικά πλαίσια της λεπτής κεραμεικής, που συγκεντρώθηκε κατά την έρευνα των δυο αυτών θέσεων, 
εκτείνονται από τους Ύστερους Αρχαϊκούς έως τους Πρώιμους Ελληνιστικούς χρόνους. 

Η παρουσία πίθων, απαραίτητων αποθηκευτικών σκευών, είναι αναμενόμενη σε κάθε αγροτική 
εγκατάσταση. Αγροικίες ή αγροτικές εγκαταστάσεις είναι και οι υπόλοιπες θέσεις της ΝΑ Κέας, από τις οποίες 
έχουμε όστρακα με κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων", μόνο που ο αριθμός τους δεν ξεπερνά τα δύο όστρακα 
ανά θέση. Σε δύο μόνο περιπτώσεις (Αγ. Νικόλαος, όστρακα αρ. 38 και 39, Αγ. Ταξιάρχες, όστρακο αρ. 43) 
πολύ κοντά στην αγροτική εγκατάσταση έχουν εντοπισθεί λείψανα Ιερού, οπότε οι πίθοι από όπου τα όστρακα 
θα μπορούσαν να έχουν ανατεθεί σ' αυτό επιτελώντας παράλληλα τον αποθηκευτικό τους προορισμό. Η λεπτή 
κοσμημένη κεραμεική που συλλέχθηκε εδώ ξεκινά από τον 6ο αι. π.Χ. 

50. Για τον έλεγχο της Ανδρου, της Τήνου και της Κέας από τους Ερετριείς κατά τους προΉμους χρόνους βλ. Στράβοονα, 
448 (Γ.Η. Jeffery, Archaic Greece, London 1976, 179). Ο Πλάτων, Νόμοι, 638a-b, αναφέρεται σε καταδούλωσιν χτ\ς Κέας 
από τους Αθηναίους: Επειδή γαρ αϊ μείζους τάς έλάττυυς πόλεις νικώσι μαχόμεναι και καταδυυλυϋνται, Σνρακόσιυι 
μέν Λυκρυύς....Κείυυς δέ Αθηναίοι.... Για την πρώιμη ιστορία του νησιού cf. Επιγραφές Κέας, 793-795, σημ. 8-18. 

51. Βλ. π.χ. τον μεγάλο πίθο της Αντιπάρου με κόσμημα αποκλειστικά "μετοποον και τριγλύφων" ή ανάλογα αττικά 
παραδείγματα: Β. Sparkes - L. Talcott, Black and plain pottery (supra σημ. 17), 342, αρ. 1508· Ο. Broneer, Excavations on 
the north slope of the Acropolis, 1937, Hesperia Ί, 1938, 185, αρ. 33, εικ. 22· Boggess, αρ. 71. 

52. Τα όστρακα ΠΑΕ 2, 5, 6, 7, 14, 17 ίσως και ΠΑΕ 20 φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο αγγείο, τα ΠΑΕ 4, 10, 13, 21 
από ένα δεύτερο. 

53. Τα όστρακα Κ 23/1, 3,4, 5, 6, 9 ίσως και το Κ 23/8 φαίνεται να συνανήκουν. 
54. Τα όστρακα Κ 3/1,2, 3,5, 8, 10, 11, φαίνεται να συνανήκουν. Τα Κ 3/4, 7 προέρχονται από ένα δεύτερο αγγείο, ενώ τα Κ 

3/6, 9 από ένα τρίτο. 
55. Ελληνικά, Μαρμαρίστρα: EM 7, 9, 10, 14, 16 ίσως από ένα αγγείο. Αγ. Σέρρης, Πύργος: ΑΣΠ 1, 2, 5, 7 από τον ίδιο 

πίθο. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗΣ/ΕΜΠΙΕΣΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΘΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΜΕΧΡΙ 
ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 6ο ΑΙ. Π.Χ. 

Οι πίθοι, τα μεγάλα αυτά αποθηκευτικά σκεύη, είναι το σχήμα στο οποίο εμφανίζεται από πολύ νωρίς 
μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διακόσμηση: κορδόνια πηλού με δακτυλοεμπίεστη τεχνική, απλά εγχάρακτα ή 
εμπίεστα θέματα, αλλά και πιο περίπλοκα κοσμήματα τυπωμένα με κυλινδρική σφραγίδα πάνω σε επίθετες 
ταινίες πηλού, δεν είναι σπάνια σ' αυτούς ήδη από την αρχή της εποχής του χαλκού56. Από τα γνωστότερα 
ίσως παραδείγματα είναι τα μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία των μινωικών ανακτόρων57. Στην προϊστορική Κέα 
προτιμάται για τους πίθους η δακτυλοεμπίεστη διακόσμηση πάνω σε λεπτές επίθετες ταινίες πηλού ή οι έντονα 
ανάγλυφες νευρώσεις που διατρέχουν κάθετα ή οριζόντια, σε διάφορους σχηματισμούς την εξωτερική επιφάνεια 
των αγγείων58. Η εγχάρακτη διακόσμηση, αν και δεν είναι άγνωστη, είναι μάλλον σπάνια στους προϊστορικούς 
πίθους του νησιού, ιδιαίτερα σε αγγεία από ντόπιο πηλό. Μια ενδιαφέρουσα εξαίρεση αποτελεί ο απλός 
εγχάρακτος διάκοσμος (παράλληλα S) στον ώμο του μεγάλου ταφικού πίθου από την Αγ. Ειρήνη, τάφος αρ. 8, 
που χρονολογείται στην περίοδο IV (περίπου MM II Α)59. Είναι φανερό ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε την 
προέλευση των εγχάρακτων γραμμικών κοσμημάτων και των εμπίεστων κύκλων της χονδρής κεραμεικής των 
ιστορικών χρόνων που μας απασχόλησαν, κατά κύριο λόγο έξο) από το νησί, τουλάχιστον μέχρις ότου νέα 
ευρήματα αλλάξουν την εικόνα που έχουμε σχηματίσει. 

Με βάση το ελάχιστο δημοσιευμένο υλικό θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια πρώτη εκτίμηση της 
εξέλιξης της εγχάρακτης/εμπίεστης διακόσμησης των πίθων των ιστορικών χρόνων στον ελληνικό χώρο. 

Τη μετάβαση προς τους ιστορικούς χρόνους μπορούμε να παρατηρήσουμε σε ακέραιο πίθο από τη 
Δρήρο60, τόσο ως προς το σχήμα όσο και ως προς τη διακόσμηση, που διατάσσεται ήδη σε αραιές οριζόντιες 
ζώνες με απλά εγχάρακτα ή εμπίεστα κοσμήματα. Με ανάλογο τρόπο κοσμούνται όστρακα κρητικών πίθων 
χρονολογημένα από την αρχή των ιστορικών χρόνων έως και την Ύστερη Γεωμετρική περίοδο61. Ακέραια 
αγγεία του ίδιου πρώιμου τύπου έχουν σωθεί στη Ρόδο, ειδικότερα στη Αίνδο62. Επίθετες οριζόντιες ταινίες 
πηλού με απλούστατα εγχάρακτα και εμπίεστα κοσμήματα καλύπτουν σε αραιή διάταξη το σώμα του αγγείου, 
τονίζοντας τη δομή του (βάση του λαιμού, ώμος, μεγίστη διάμετρος κοιλιάς, κατώτερο μέρος του αγγείου). Η 
δομή της διακόσμησης έχει εμφανώς αλλάξει από τους προϊστορικούς προδρόμους: παράλληλα με τον 
ποικιλμό της επιφάνειας επιδιώκεται πλέον ο τονισμός των μερών του αγγείου και η προβολή της σχέσης που 
έχουν μεταξύ τους και προς το σύνολο. Το θεματολόγιο είναι στη Ρόδο, όπως και στην Κρήτη, εγχάρακτη 

56. Cf. Μ.Η. Wiencke, Banded pithoi of Lerna III, Hesperia 39, 1970, 94-110, πίν. 19, 23: πίθοι με δακτυλοεμπίεστη 
διακόσμηση, πίν. 19-30: όστρακα με εμπίεστη διακόσμηση από κυλινδρική σφραγίδα. W. Voigtländer, Grabungen in den 
Quadranten IV2. V. VI2., Tiryns IX, Mainz 1980, 104, αρ. 8-12, πίν. 54-56, από την ΠΕ II περίοδο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρων 
τόσο για το σχήμα όσο και για τη διακόσμηση είναι ο ΥΕ III Γ πίθος από τις Μυκήνες, P. Mountjoy, Mycenaean pottery. 
An introduction, Oxford 1993,28, εικ. 18, 149. Για τη χρήση των μυκηναϊκών πίθων I. Tournavitou, Practical use and social 
function: a neglected aspect of Mycenaean pottery, BSA 87, 1992, 183-186. 

57. Cf. P. Bétancourt, The history of Minoan pottery, Princeton 1989, πίν. 8A, 15A-B, 16D-E, 26C-D, από τη MM II έως την 
ΥΜ III Β περίοδο, με δακτυλοεμπίεστη, σχοινοειδή και εγχάρακτη/εμπίεστη σε επίθετες ταινίες διακόσμηση. Εμπίεστη 
διακόσμηση από κυλινδρική σφραγίδα βλ. στα όστρακα H.W. Catling - V. Karageorghis, Minoica in Cyprus, BSA 55, 1960, 
122-125, πίν. 30a-b. Από την Υπομινωική περίοδο G. Rizza - S.M. Scrinari, // santuario (supra σημ. 28), 18, εικ. 29· Schäfer, 
9. 

58. Για τους προϊστορικούς πίθους της Κέας J.L. Caskey, Investigations in Keos, Part II. A conspectus of the pottery, Hesperia 
41, 1972, 397, πίν. 94 (H27, H29, H30), YE II (ή ΥΜ Ι β) χρόνων W.W. Cummer - E. Schofield, Keos III. Ayia Irini. House 
A, Mainz 1984, 127, πίν. 87, πίθοι αρ. 1575-1576, από τους ίδιους χρόνους· Η. Georgiou, Keos VI. Ayia Irini. Specialized 
domestic and industrial pottery, Mainz 1986. 

59. J. Overbeck, Keos VII. Ayia Irini, period IV. The stratigraphy and the find deposits, Mainz 1989, 191, πίν. 92c. 
60. S. Marinatos, Temple géométrique (supra σημ. 24), 261, εικ. 24· Schäfer, 10- L.H. Anderson, Relief pithoi (supra σημ. 42), 

CRI. Οι ακέραιοι ή αποσπασματικοί πίθοι από το Καρφί Κρήτης, Μ. Seiradaki, Pottery from Karphi, BSA 55, 1960, 3, 
πίν. Ια-b, εικ. 1, δε χρησιμοποιούνται εδώ ως παραδείγματα για τη διαμόρφωση του αγγείου κατά τους πρώιμους 
ιστορικούς χρόνους, γιατί ενο') χρονικά εμπίπτουν ακριβοός σ' αυτή την περίοδο η διακόσμηση και το σχήμα τους 
αναπαράγει παλαιότερους, υστερομινωικούς και υπομινωικούς τύπους, J. Pendelbury- Μ. Money Coutts, Karphi. A site of 
refuge of the Early Iron Age in Crete, BSA 38, 1937-38, 134. 

61. Cf. L. Savignoni, Fragments of Cretan pithoi, AJA 5, 1901, πίν. 13. Γ Μ. Borda, Arte cretese (supra σημ. 24), πίν. 40· G. 
Rizza-S.M. Scrinari, // santuario (supra σημ. 28), εικ. 30.1-4, 6· P. Démargne, Recherches (supra σημ. 13), 385, εικ. 23, η 
μεσαία σειρά και τα δύο της κάπο σειράς. J.N. Coldstream, A Geometric well at Knossos, BSA 55, 1960, πίν. 47d, αρ. 120
123· cf. Schäfer, 10-11. 

62. D. Feytmans, Les pithoi à reliefs (supra σημ. 34), 142, πίν. 20. Γ C. Blinkenberg, Lindos I (supra σημ. 16), 257, αρ. 912, πίν. 
40· cf. Schäfer, 46. Βιβλιοκρισία: J.N. Coldstream, JHSSl, 1961,217. 
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τεθλασμένη, ενάλληλες γωνίες, εμπίεστοι απλοί ή ομόκεντροι κύκλοι, κυματοειδείς γραμμές, ταινίες με 
κατακόρυφες εγχάρακτες γραμμές, σχοινοειδές63. 

Τον ίδιο τύπο και τρόπο διακόσμησης συναντούμε σε αρκετούς άωτους πίθους της Κορινθίας και της 
Αργολίδας, από τους ΠΓ, ιδιαίτερα όμως τους ΜΓ χρόνους64. Εδώ η απλούστατη εγχάρακτη/εμπίεστη 
διακόσμηση κατασκευάζεται πάνω σε επίθετες ταινίες ακόμη αραιότερα τοποθετημένες65 απ'ό,τι στην Κρήτη ή 
στη Ρόδο. Μια περιοχή από την οποία σώζεται πλούσιο υλικό πρώιμης χονδρής κεραμεικής με 
εμπίεστη/εγχάρακτη γραμμική διακόσμηση είναι η Αττική66. Η σειρά των αττικών πίθων, ευτυχώς καλά 
χρονολογημένων, αρχίζει κατά τους Υπομυκηναϊκούς χρόνους, όπως και στην Κρήτη, και από τους ΠΓ 
παρουσιάζει τα ίδια με τις προαναφερθείσες περιοχές διακοσμητικά θέματα, κατά κανόνα πάνω σε αραιά 
τοποθετημένες οριζόντιες επίθετες ταινίες67. 

Παράλληλα όμως με την εγχάραξη ή εμπίεση πάνω σε επίθετες ταινίες πηλού, που σαφώς διατηρεί 
αναμνήσεις από προϊστορικούς προδρόμους, εμφανίζεται στους πίθους αρκετών περιοχών η 
εγχάρακτη/εμπίεστη τεχνική κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα του αγγείου. Στην Αττική ο τρόπος αυτός διακόσμησης 
των πίθων δεν είναι σπάνιος από τους ΠΓ ήδη χρόνους68. Στη Νάξο και στην Ανδρο υπάρχουν ωραία 
παραδείγματα από τη ΜΓ II κυρίως περίοδο69. Από το δεύτερο μισό του 8ου αι. και μέσα στον πρώιμο 7ο αι. 
γίνεται ο κανονικός τρόπος διακόσμησης των αττικών πίθων70. Δεν απουσιάζει όμως και από πίθους άλλων 
ελληνικών περιοχών71. Είναι τέλος πολύ συχνός στην Εύβοια72. Το θεματολόγιο του δεύτερου αυτού τρόπου 
διακόσμησης περιλαμβάνει α. εγχάρακτα κοσμήματα: κυματιστές γραμμές, τεθλασμένες, παράλληλες γραμμές, 
ενάλληλες γωνίες, δικτυωτό, μαίανδρο, β. εμπίεστα: στικτές γραμμές, κύκλους, ενάλληλες γωνίες, τετράγωνα, 
τρίγωνα. 

Απλή εγχάρακτη διακόσμηση κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα σώζουν λίγα αγγεία μιας άλλης ομάδας 
χονδρής κεραμεικής, η αρχή της οποίας ανάγεται στους προϊστορικούς χρόνους: πρόκειται για τα χρηστικά 
χειροποίητα στιλβωτά αγγεία που συναντιούνται ιδίως στην Αττική, στην Κορινθία, στην Αργολίδα, στη 
Φωκίδα (Δελφοί, Μεδεών), στη Δωρίδα (Καλαπόδι), στην Εύβοια73, στις Κυκλάδες (Νάξος, Ανδρος), στην 
Κρήτη74 κ. α. 

63. Στο πρώιμο κρητικό θεματολόγιο θα πρέπει να προστεθούν οι εμπίεστες σπείρες και οι ρόδακες, cf. M. Borda, Arte 
cretese (supra σημ. 24), πίν. 39, εκτός του αρ. 5. 

64. Αργολίδα: Courbin, 247, πίν. 106· Hägg, 102, εικ. 15, 139, εικ. 38, 145. Κόρινθος: C. Pfaff, A Geometrie well at Corinth, 
Hesperìa 57, 1988, 33, πίν. 30. 

65. Cf. Hägg, εικ. 15, 38 αριστερά· C. Pfaff, A Geometrie well (supra σημ. 64), 67, αρ. 76, 80, 82· Courbin, πίν. 106· idem, Les 
tombes géométriques d'Argos I, Etudes Péloponésiennes 8, 1974, τάφοι 190-191- Ε. Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη, ΑΑ 19, 
1964, Β', 123-125· J.L. Caskey, Preliminary report of the excavation at Lerna, Hesperia25, 1956, 171· Ι. Χαριτωνίδης, ΠΑΕ 
1954, 234· W. Müller - F. Oelmann, Tiryns I. Die geometrische Nekropole, Athen 1912, 133, 158· Ν. Verdelis, Neue 
geometrische Gräber in Tiryns, MDAI(A) 78, 1963,51. 

66. Πρώιμοι πίθοι: Boggess, 10-16. 
67. Cf. Boggess, αρ. 3, 6, 9, 10 από την Αγορά (Ρ 17259, Ρ 6828a-b, Ρ 19029, Ρ 20841). Το ίδιο συμβαίνει πιθανότατα και 

στην Εύβοια: cf. R.W. Catling - LS. Lemos, The Protogeometric building at Toumba, Lefkandi II. 1, Oxford 1990, 63, πίν. 42 
(αρ. 874-875). 

68. Cf. Boggess, αρ. 5 και αρ. 8, από την Αγορά (Ρ 26905 και Ρ 17460), Πρώιμο Πρωτογεωμετρικό και Πρωτογεωμετρικό 
αντιστοίχως. 

69. Ανδρος: Zagora 2, 182, πίν. 193c-d, (ΜΓ ΙΙ-ΥΓ Ι). Νάξος: Φ. Παπαδοπούλου, ΑΑ 20, 1965, Β3, 515-522, πίν. 650γ, 651β
δ. Ν. Κούρου, Η Γεωμετρική κεραμείκή (supra σημ. 22), αρ. 58, ΜΓ II. 

70. Boggess, αρ. 16, 18, 20, 22,28, 33, 34. 
71. Κρήτη, P. Démargne, Recherches (supra σημ. 13), 385, εικ. 23 επάνο) σειρά· S. Marinatos, Temple géométrique (supra σημ. 

24). 
72. Ερέτρια: Boardman, 11, εικ. 16· Ανδρειωμένου, 212, αρ. 8, εικ. 59, 214, εικ. 58· idem, ΑΕ 1983, 184, αρ. 216, πίν. 64· 

idem, AE 1975, 209, πίν. 53β· Λευκαντί: Lefkandi I, 73, πίν. 59, αρ. 336, 340, 342. 
73. J. Bouzek, The Aegean (supra σημ. 45), 197 (11.11), 200 (11.15, 16)· Reber, 20-66, 77-97 ("Die dunkle Gebrauchskeramik" 

και "Die helle argivisch-korinthische Ware" εκτός των "Αργίτικοον Μονόχρωμων"). Στην "Εισαγωγή" του ίδιου έργου, 4
15, βλ. μια σύντομη επισκόπηση της μέχρι τότε έρευνας και των απόψεων που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την 
καταγωγή και τη χρονολόγηση αυτής της κεραμεικής. 

74. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ανδρος, Α. Cambitoglou et al., Zagora 1. Excavations of a Geometric settlement on the island of 
Andros, Sydney 1971, 56 (2-3)· Zagora 2, 184-188. Νάξος, Χ. Ντούμας, ΑΑ 18, 1963, B2, πίν. 325· Φ. Παπαδοπούλου, 
ΑΑ 20, 1965, Β3, πίν. 650α, 651α· ΠΑΕ 1978, πίν. 146α. Κρήτη, Ν. Kourou, Stamped, punched and incised ware from Crete, 
Semaines Philippopolitaines V, 1982, προφορική ανακοίνωση. (Πρακτικά δεν δημοσιεύθηκαν)· J.N. Coldstream, A 
Geometric well Csi/pra σημ. 61), 162, αρ. 33-34, 170, αρ. 114-119, πίν. 43e, 47d. 
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Η εγχάρακτη διακόσμηση στα χρηστικά στιλβωτά χειροποίητα αγγεία των ιστορικών χρόνων 
εμφανίζεται στην Αττική και στην Αργολίδα (Ασίνη) ήδη κατά την Υπομυκηναϊκή και ΠΓ περίοδο, εξαιρετικά 
απλή και με άμεσες αναφορές στην παλαιότερη ΥΜ III Γ75 χειροποίητη "Βαρβαρική Κεραμεική"76. Γίνεται 
συχνότερη και κάπως πιο περίπλοκη κατά τους ΜΓ και ΥΓ, ιδίως όμως κατά τους Πρώιμους Αρχαϊκούς 
χρόνους, στο λαιμό, στους ώμους, στις λαβές και στα χείλη των αγγείων77. Ιδιαίτερα συχνή είναι η εγχάρακτη 
διακόσμηση σε μια σειρά χειροποίητων πινακίων από την Εύβοια (Αευκαντί, Ερέτρια)78 και την Αττική79, από 
τους Ύστερους Π Γ χρόνους έως το δεύτερο μισό του 8ου αι., καθώς και σε μια σειρά τροχήλατων φιαλών από 
τα Δωδεκάνησα80. Τα εγχάρακτα διακοσμητικά θέματα της χρηστικής χειροποίητης στιλβωτής κεραμεικής είναι 
απλά: στικτές γραμμές, εγχάρακτες κυματιστές γραμμές, τεθλασμένες, ενάλληλες γωνίες, δικτυωτό ή σειρά 
ρόμβων, μαίανδροι ή μαιανδροειδή που κοσμούνται με σταυρούς ή στιγμές. Εμπίεστοι κύκλοι είναι μάλλον 
σπάνιοι σ'αυτή την κατηγορία πριν τους ΜΓ χρόνους81. Εμπίεστα τετράγωνα δεν είναι άγνωστα82. Μια 
σύγκριση των εγχάρακτων και εμπίεστων θεμάτων των χρηστικ(όν χειροποίητων στιλβωτών αγγείων με εκείνα 
των πίθων δείχνει σχεδόν ταυτότητα ρεπερτορίου. Αναλογίες θα μπορούσαν να διαπιστωθούν βέβαια και με τη 
διακόσμηση της ομάδας του J. Bouzek, της γνωστής (ος "αττικής εγχάρακτης κεραμεικής", ιδιαίτερα με τους 
εμπίεστους κυκλίσκους, νομίζω όμως ότι οι ομοιότητες είναι εντελώς επιφανειακές και μπορούν να εξηγηθούν 
από την ταυτότητα της τεχνικής και τη γενικότερη ένταξη των συζητουμένων ειδών κεραμεικής (πίθοι, στιλβωτά 
χρηστικά αγγεία, λεπτή "αττική εγχάρακτη κεραμεική") στα πλαίσια της παλαιάς παράδοσης των χειροποίητων. 

Τόσο στην περίπτωση των πίθων όσο και στην περίπτωση της στιλβωτής χειροποίητης χονδρής 
κεραμεικής έχουμε να κάνουμε με αγγεία που βρέθηκαν σε τάφους, αλλά και σε εγκαταστάσεις83, σε αντίθεση 
με τις δύο άλλες πρώιμες ομάδες στιλβωτής χειροποίητης -λεπτής όμως- κεραμεικής με εγχάρακτη και εμπίεστη 
διακόσμηση, τα γνωστά ως "αργίτικα μονόχρωμα", που βρέθηκαν σχεδόν αποκλειστικά σε τάφους και ιερά84 

και την προαναφερθείσα ομάδα της αττικής εγχάρακτης κεραμεικής85, που βρέθηκε σε τάφους. Οι πίθοι και τα 
χειροποίητα στιλβωτά χονδρά αγγεία υπήρξαν πρώτα χρηστικά σκεύη και μετά συνόδευσαν τους ιδιοκτήτες τους 
στην τελευταία τους κατοικία86. Και στις δύο περιπτώσεις η τεχνική κατασκευής και το θεματολόγιο της 
διακόσμησης σχεδόν ταυτίζονται. Επί πλέον έχουμε χονδρικά επεξεργασμένο πηλό και αγγεία σε φυσικά 
μεγέθη, ενώ για τα "αργίτικα μονόχρωμα" και την "αττική εγχάρακτη κεραμεική" χρησιμοποιήθηκε πολύ 
καθαρός πηλός και μικύλλα σχήματα. Είναι λογικό επομένως να αναζητηθεί αλληλεπίδραση στον εγχάρακτο 
διάκοσμο μεταξύ των πίθων και της χονδρής χειροποίητης κεραμεικής, τόσο περισσότερο που και οι δύο 
κατηγορίες υπάρχουν ήδη από την αυγή των ιστορικών χρόνων. 

Μια ματιά στους προϊστορικούς πίθους δείχνει την προτίμηση για πλαστική διακόσμηση, κατά κανόνα 
με σχοινοειδές ή δακτυλοεμπίεστη τεχνική, ενώ και τα εγχάρακτα ή εμπίεστα κοσμήματα γίνονται κατά κανόνα 

75. J. Bouzek, The Aegean (supra σημ. 45), 183, εικ. 91· Reber, 57-58, πίν. 9.3 (Αττική), 80 (Ασίνη). 
76. Βλ. τη σχετική βιβλιογραφία στη D. Pilides, Handmade burnished ware in Cyprus, Studies in honour of V. Karageorgis, G. C. 

Ioannides (ed.), Λευκωσία 1992, 183-184. 
77. J. Bouzek, The Aegean (supra σημ. 45), 197-198, 200- Reber, 36-37, 43, 60, πίν. 10.5, 65, 81 πίν. 12.1, 84· Π. Καστριαπης 

Α. Φιλαοελφεύς, ΠΑΕ 1911, 126, εικ. 24-29. 
78. Reber, 67-72- idem, Zu vier handgemachten, ritzverzierten Tellern aus Eretria, ΛΑΧ2, 1987, 23-34. Πρβλ. αντίστοιχα από τη 

Ζαγορά Ανδρου, Zagora 2, 186, πίν. 158e, 191a-f, 192a, 194b. 
79. Κ. Kubier, Kerameikos IV, Berlin 1944, 19, πίν. 29-30· E. Lord-Smithson, The tomb of a rich Athenian Lady, Hesperia 37, 

1968, πίν. 30, αρ. 54-55· cf. J. Bouzek, The Attic Dark Age (supra σημ. 45), 11-14, 18-20. 
80. Αστυπάλαια: M. Michalaki-Kollia, Céramique incisée de tradition géométrique trouvée dans l'île d'Astypalée, Archaeology in 

the Dodecanese, J. Papachristodoulou - S. Dietz (eds), Copenhagen 1988, 225-243, (πρόκειται για έξι τροχήλατες φιάλες). 
Ιαλυσός Ρόδου (αρχαϊκά): Ι. Παπαποστόλου, Azi 23, 1968, Al, 92, πίν. 43γ. Κως (ΠΓ): L. Morricone, Sepolture della prima 
età del Ferro a Koo, ASAtene 56, 1978, 87, εικ. 82-83, 88, εικ. 84-85. 

81. Cf. αμφορέας Ρ 6434, Agora Vili, 59, αρ. 242, πίν. 13. Αρύβαλλος, Corinth VII l, 30, αρ. 89, πίν. 14, (πρβλ. αρ. 91). 
Φιάλες από τις Μυκήνες και το Αργός (C 844, Courbin, 71, σημ. 4, 131, 244, 270, σημ. 10, πίν. 99) που ο Reber θεωρεί 
ΜΓ, Reber, S1, 103, 111· c/! Ν. Κούρου, Η Γεωμετρική κεραμεική (supra σημ. 22). 

82. Α. Ανδρειωμένου, Γεωμετρική και Υπογεωμετρική κεραμεική (supra σημ. 14), 209, πίν. 53β. 
83. Reber, 156-159. 
84. Ν. Kourou, A propos de quelques ateliers de céramique fine, non-tournée du type "Argien Monochrome", BCH 111, 1987, 31

50· idem, Αργίτες, Κορίνθιοι ή Ελευσίνιοι;, Πρακτικά τον Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών. 
Καλαμάτα 1985, 1987-88, 56-62, και Handmade pottery and trade: the case of the "Argive Monochrome" ware, Ancient 
Greek and related pottery, Proceedings. Copenhagen 1987, Copenhagen 1988, 314-324. 

85. J. Bouzek, The Attic Dark Age (supra σημ. 45), 46-48· Reber, 118-139, 168-171. Αντίστοιχα εγχάρακτα πήλινα 
αντικείμενα (ειδώλια, ψήφοι) από την Κρήτη, J. Boardman, PG graves at Ag. Ioannis near Knossos, BSA 55, 1960, 147, 
εικ. 10, πίν. 39. Ν. Kourou, Stamped (supra σημ. 74). 

86. Reber, 158· Hägg, 146. 
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πάνω σε επίθετες ταινίες πηλού87. Η "πλαστικότερη" αυτή αίσθηση στη διακόσμηση των πίθων συνεχίζεται και 
μετά τη στροφή προς τους ιστορικούς χρόνους. Σ'αυτό βοηθούν και λόγοι κατασκευαστικοί: το μεγάλο μέγεθος 
των αγγείων αυτών έχει ως συνέπεια να κτίζονται κατά οριζόντια τμήματα με δακτυλίους που προστίθενται ο 
ένας στον άλλο88. Τα σημεία της ένωσης συχνά ενισχύονται εξωτερικά με επίθετες ταινίες πηλού, που κατά 
τους ιστορικούς χρόνους γίνονται οι φορείς της εγχάρακτης/εμπίεστης διακόσμησης. Οι επίθετες ταινίες δεν 
έχουν κατασκευαστικό λόγο ύπαρξης πάνω στα μικρότερου μεγέθους αγγεία της χειροποίητης στιλβωτής 
χρηστικής κεραμεικής, οπότε η διακοσμητική εγχάραξη γίνεται εδώ κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα του αγγείου. 
Θα ήταν εύλογη η υπόθεση ότι η εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα των πίθων των 
ιστορικών χρόνων βρίσκεται σε άμεσο συσχετισμό προς την αντίστοιχη της χειροποίητης χονδρής κεραμεικής. 
Την υπόθεση ενισχύει το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους έτσι κοσμημένους πίθους είναι μικροί ή μέτριοι 
σε μέγεθος και θα μπορούσαν να κατασκευασθούν σε ένα ή το πολύ σε δύο κομμάτια. 

Τα σχετικά ευρήματα από την Αττική και την Εύβοια, όπου η κεραμεική βρέθηκε στρωματογραφημένη 
και δημοσιεύθηκε διεξοδικά, μάλλον επιβεβαιώνουν την πιο πάνω πρόταση89. Από τη Ζαγορά της Ανδρου η 
εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση των πίθων (ΜΓ ΙΙ-ΥΓ Ι χρόν(ον) εμφανίζεται με την ίδια σχεδόν συχνότητα σε 
οριζόντιες επίθετες ταινίες ή κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα του αγγείου90. Επειδή η κατάσταση της χονδρής 
ανδριώτικης κεραμεικής ήταν εξαιρετικά αποσπασματική, δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαπστώσουμε αν τα 
όστρακα με επίθετες ταινίες προέρχονται αποκλειστικά από μεγάλα αγγεία (ψηλότερα από 0,70 μ.). Από τη 
Νάξο αντίθετα, όπου σώζονται ακέραια αγγεία, διαπιστώνουμε ότι η διακόσμηση έγινε κατ'ευθείαν πάνω στο 
σώμα τριποδικών πίθων μικρού-μετρίου μεγέθους (βλ. σημ. 69). Η χονδρή κεραμεική της Τήνου, εκτός μέρους 
των ανάγλυφων πίθων91, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί και το ίδιο ισχύει για τους πίθους και τη χονδρή 
κεραμεική των υπολοίπων Κυκλάδων92. Από το σχετικό δημοσιευμένο υλικό δύο άλλων περιοχών, της Κρήτης 
και της Ρόδου, μόνο στην πρώτη μπορούμε να διαπιστώσουμε τη διττή κατεύθυνση στη διακόσμηση των πίθων 
των Υ Γ χρόνων, δηλ. την εγχάραξη/εμπίεση α. επάνω σε επίθετες ταινίες πηλού93 και β. κατ'ευθείαν πάνα) στο 
σώμα του αγγείου94. Όσοι πρώιμοι πίθοι ή όστρακα τους είναι δημοσιευμένοι από τη Αίνόο9-\ παρουσιάζουν 
αποκλειστικά εγχάρακτα και εμπίεστα θέματα πάνω σε επίθετες ταινίες πλην μιας ομάδας κύκλων τυπωμένων 
ακατάστατα στο λαιμό του πρώιμου πίθου D. Feytmans, Les pithoi à reliefs de Γ île de Rhodes, BCH 74, 1950, 
142, πίν. 20.1. 

87. Supra σημ. 56, 57. 
88. Boggess, 105-111- R. Hampe - A. Winter, Bei Töpfern und Töpferinnen in Kreta, Messenden und Zypern, Mainz 1962, passim 

idem, Bei Töpfern und Zieglern in Süditalien, Sizilien und Griechenland, Mainz 1965, passim. 
89. Ακέραια δημοσιευμένα παραδείγματα από τον 8ο αι. σώζονται κυρίως από την Αττική: Boggess, αρ. 18, 22, 28, το ύψος 

τ«)ν οποίων κυμαίνεται μεταξύ 0,45 και 0,60 μ. και την Ερέτρια: Boardman, 11, το ύ\|>ος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 
0,44 και 0,66 μ. Λίγο μεγαλύτερος είναι ο πίθος ό.π., αρ. 3, εικ. 16d (0,89 μ.) και ο πίθος Ανδρειωμένου, 212, αρ. 8, εικ. 
59, που έχει ύ\|>ος 0,72 μ. Μέτριο είναι το μέγεθος των ναξιακών ΜΓ II τριποδικοόν πίθων του Τσικαλαριού και του 
Νότιου Νεκροταφείου (supra σημ. 69). 

90. Α. Cambitoglou, Archaeological Museum of Andros, guide 1981,40· A. Cambitoglou et al., Zagora I (supra σημ. 74), 52-53, 
εικ. 22-25, 27- Zagora 2, 181-182. 

91. M. Ervin, A relief pithos from Mykonos, ΑΔ 18, 1963, 37-75· N.M. Kontoleon, Reliefkunst (supra σημ. 28), 215-236· M. 
Ervin-Caskey, Notes on relief pithoi of the Tenian - Boiotian group, Ai A 80, 1976, 19-41· P. Blome, Die schwangere Leto, 
MDAI(A) 100, 1985, 39-5 L E. Simon, Die Geburt der Athena auf der Reliefamphora in Tenos, AntK 25, 1982, 35-38· F.W. 
Hamdorf, Fragment einer tenischen Reliefamphora in München, Tainia. Festschrift für R. Hampe, Mainz 1980, 69-73· E. 
Condoléon-Bolanacchi, A propos de l'amphore de la naissance de Xoburgo, AntK 27, 1984, 21-24 (όπου και η παλαιότερη 
βιβλιογραφία). 

92. Εκτός από μερικά σημαντικά άρθρα για τους κυκλαδικούς ανάγλυφους πίθους [(J.F. Cherry, An Archaic relief pithos 
fragment from Melos, AAA 12, 1979, 241-245· L. Marangou, Reliefkeramik (supra σημ. 6), 191-198· Γ. Μπακαλάκης, Από 
τα ΝΑ κράσπεδα (supra σημ. 48), 527-220)], ελάχιστες ειδήσεις για τα χονδρά αγγεία των Κυκλάδων, ιστορικοόν χρόνων, 
περιέχονται κατά κανόνα σε εκθέσεις ανασκαφών, όταν δεν παραλείπονται τελείως. 

93. Cf. Μ. Borda, Arte cretese (supra σημ. 24), πίν. 39 εκτός του αρ. 5, πίν. 40· P. Démargne, Recherches (supra σημ. 13), 385, 
εικ. 23, μεσαία και κάτω σειρά. J.N. Coldstream, A Geometric well (supra σημ. 61), πίν. 47d, αρ. 120-124. 

94. Supra σημ. 71. Ακόμα D. Levi, Arkades (supra σημ. 33), 59, εικ. 42.7. 
95. Supra σημ. 62. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρεις πίθοι της ομάδας II της Κάμιρου, Schäfer, 48, αρ. 7, οι οποίοι έχουν ήδη 

το εξελιγμένο σχήμα του ενιαίου αμφορέα, καλύπτονται όμως ολόκληροι από επάλληλες τεθλασμένες γραμμές, 
κατασκευασμένες από επίθετες ταινίες πηλού, με εγχάρακτη διαγράμμιση. Οι ζώνες των τεθλασμένων χωρίζονται από 
πλατύτερες επίθετες ταινίες πηλού με εγχάρακτες ενάλληλες γωνίες. Πρβλ. όμοια σχεδόν διακόσμηση στον πίθο Μ. 
Seiradaki, Karphi (supra σημ. 60), πίν. lb από το Καρφί της Κρήτης, πρώιμων ΠΓ χρόνοον, που απηχεί σαφοός 
προϊστορικά πρότυπα. 
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Ανάλογες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν για τους άωτους πίθους με εγχάρακτη/εμπίεστη 
διακόσμηση της Αργολίδας και της Κορινθίας: Το μέγεθος των αγγείων που διακοσμούν οι ελάχιστες επίθετες 
ταινίες πηλού είναι σημαντικό, στην πλειονότητα τους πρόκειται για ταφικά αγγεία ενηλίκων, ώστε η παρουσία 
των ταινιών σε καίρια σημεία, συνήθως στο ύψος της μεγίστης διαμέτρου της κοιλιάς, να εξηγείται και εδώ 
από λόγους κατασκευαστικούς. Οι μικρότεροι αργολικοί πίθοι είναι πάντοτε ακόσμητοι96. 

Παρά τον εξαιρετικά αποσπασματικό χαρακτήρα τους ορισμένα από τα κεία όστρακα με 
εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση παρέχουν κάποιες πληροφορίες. Έτσι κατά τους ιστορικούς χρόνους, 
εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα του αγγείου εμφανίζεται στο νησί ήδη από τα 
ΜΓ II χρόνια (βλ. π.χ. κάλυμμα πίθου αρ. 3 με εγχάρακτη διπλή τεθλασμένη και τα όστρακα αρ. 1 και 2 με 
εμπίεστους κύκλους). Ο ίδιος τύπος διακόσμησης συνεχίζεται κατά τους ΥΓ/Υπογεωμετρικούς χρόνους (π.χ. 
διάγραμμη διπλή τεθλασμένη στον ώμο του πίθου αρ. 5, τετραπλή τεθλασμένη στον αρ. 10, τριπλές 
κυματοειδείς γραμμές, ενάλληλες γωνίες, ιστάμενες και κρεμάμενες γωνίες, τρίγωνα, στα στηρίγματα 
τριποδικών πίθων αρ. 8 και 9 και στο χείλος αρ. 11) και μέχρι τον ύστερο 7ο/πρώιμο 6ο αι. (εμπίεστοι κύκλοι 
κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα του μικρού πίθου αρ. 12α-β, ενάλληλες γωνίες κάτω από το χείλος αρ. 14). Η 
εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση πάνω σε επίθετες ταινίες πηλού, αν και σπάνια πριν τον 6ο αι. π.Χ., δε λείπει 
εντελώς (εγχάρακτο δικτυωτό στον αρ. 6, διπλή σειρά εμπίεστων κύκλων σε όστρακο από την Ποιήεσσα, αρ. 
13). 

Από τις ελάχιστες φορές όπου μπορούμε να διαγνώσουμε το περίγραμμα του αγγείου, φαίνεται και 
στην περίπτωση της Κέας ότι η εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα του αγγείου 
προσιδιάζει σε μικρού μεγέθους πίθους (όστρακο από το οικόπεδο Δήμα, Κορησία αρ. 5, αρ. 11, αρ. 12α-β, 
ίσως και αρ. 14). Τα πρώιμα όστρακα με τη διακόσμηση σε επίθετη ταινία πηλού είναι πολύ μικρά για τη 
συναγωγή οποιουδήποτε συμπεράσματος. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΙΘΩΝ ΜΕ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ/ΕΜΠΙΕΣΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ 6ο ΑΙ. Π.Χ. 

Το ότι στην αρχαιότητα, όπως και σήμερα, ήταν σε χρήση ο όρος πίθος για τα χονδρά χειροποίητα ή 
στον αργό τροχό κατασκευασμένα αγγεία, στα οποία αποθηκεύονταν υγρά και στερεά αγαθά, γίνεται φανερό 
όχι μόνο από τις φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες αλλά και από την εικονογραφική παράδοση δύο 
άθλων του Ηρακλή (Ερυμάνθιος κάπρος και Κένταυροι της Φολόης), όπου οι πηγές αναφέρουν την παρουσία 
πίθου και τα μνημεία εικονίζουν ακριβώς το αγγείο το οποίο ονομάζουμε και σήμερα έτσι. Εκτενέστατη 
συζήτηση της ορολογίας και των πηγών υπάρχει στην Ε. Boggess, Appendix I, 211 κ.ε. 

Από το μέχρι στιγμής δημοσιευμένο υλικό ακέραιων πίθων με εγχάρακτη/ εμπίεστη διακόσμηση, θα 
μπορούσαμε να διακρίνουμε την πιο κάτω εξέλιξη στη διαμόρφωση του σχήματος: Η έλλειψη αρθρώσεων στο 
χαλαρό, ατρακτοειδές σώμα και η επίπεδη βάση είναι το κοινό χαρακτηριστικό στα πρωιμότερα, ακέραια 
σωζώμενα παραδείγματα απο την Αττική97, την Κρήτη98 και τη Ρόδο". Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί η 
πλήρης απουσία λαβών, ή η ύπαρξη υποτυπωδών οριζόντιων και συνηθέστερα κατακόρυφων κυλινδρικών 
λαβών (Κρήτη-Ρόδος). Η εξάρτηση απο Υπομυκηναϊκούς προδρόμους είναι φανερή. Πολύ σύντομα στις δύο 
τελευταίες περιοχές θα αρχίσει να διαμορφώνεται ένα λογικότερα δομημένο σχήμα, όπου το χείλος, ο λαιμός, 
οι ώμοι, η κοιλιά, η βάση του αγγείου διακρίνονται, αναλαμβάνοντας το καθένα το δικό του λειτουργικό και 
αισθητικό ρόλο100. Παράλληλα οι υποτυπώδεις κατακόρυφες λάβες θα μεγαλώσουν, τονίζοντας την πορεία του 
σχήματος προς εξομοίωση με εκείνο του αμφορέα101. 

Στην Κρήτη απο τις αρχές του 7ου αι. π.Χ. θα επικρατήσει για τους πίθους το σχήμα του αμφορέα με 
λαιμό, που είναι αρκετά βραχύς σε σχέση με το σώμα, ενώ στην ατρακτοειδή διαμόρφωση της κοιλιάς 
επιβιώνουν Υπομινωικές αναμνήσεις. Απο την απλή εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση των πρώιμων χρόνων θα 
διατηρηθούν κάποια θέματα (ομόκεντροι κύκλοι, ρόδακες, σπείρες) κυρίως όμως θα επεκταθεί η χρήση των 
επιθέτων ταινιών, όχι μόνο εκεί όπου είναι απαραίτητες κατασκευαστικά, αλλά και σε πολλούς άλλους καθαρά 

96. Courbin, 247. 
97. Boggess, αρ. 1, Υπομυκηναϊκός. 
98. Πίθος Δρήρου, S. Marinatos, Temple géométrique (supra σημ. 60), Πρωτογεωμετρικός. 
99. D. Feytmans, Les pithoi à reliefs (supra σημ. 34) 142, πίν. 20.1. Δύσκολα μπορεί να παραβλεφθεί η ομοιότητα 

αδημοσίευτου ροδιακού πίθου, στην αποθήκη του Μουσείου Ρόδου, προς τον πίθο της Δρήρου (ό.π.), ως προς το 
γενικό σχήμα, κυρίως όμως ως προς τις προϊστορικής έμπνευσης μικρές κυλινδρικές λαβές στους (όμους και κοντά 
στη βάση του αγγείου. 

100. Ct. το αγγείο Ch. Blinkenberg, Lindos J (supra σημ. 16), 257, πίν. 40, αρ. 257. 
101. Ct. S. Marinatos, Temple géométrique (supra σημ. 24), 260-3, εικ. 25 (Κρήτη)' CVA Danemark 2, πίν. 66.1 (Ρόδος). 
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διακοσμητικούς συνδυασμούς. Ήδη από το πρώτο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ. θα χρησιμοποιηθεί για τη 
διακόσμηση τους, εκτός απο τα εμπίεστα μοτίβα, η "νέα" τεχνική της κυλινδρικής σφραγίδας, με την βοήθεια 
της οποίας θα τυπώνονται στο εξής ποικίλα διακοσμητικά θέματα. Κατά την ίδια περίοδο, με την εισαγωγή της 
χρήσης μήτρας, μεγάλες σε μέγεθος ανθρώπινες, ζωικές και υβριδικές μορφές θα αποτελέσουν τον πυρήνα της 
διακόσμησης των κρητικών πίθων102. 

Η Ρόδος, παρά την κοινή αρχή, θα ακολουθήσει τελείως διαφορετικό δρόμο. Μέσα στο πρώτο μισό του 
7ου αι .π.Χ. εμφανίζεται πλήρως διαμορφωμένο το σχήμα του αμφορέα, ενιαίου στην αρχή (ομάδα Λίνδου), με 
λαιμό αργότερα. Εδώ εντυπωσιάζει η ένταση του σχήματος. Ο λαιμός φθάνει περίπου τα 2/5 του συνολικού 
ύψους, η μεγίστη διάμετρος βρίσκεται πολύ ψηλά, σχεδόν κάτω από τον ώμο, τα επίπεδα, οριζόντια χείλη 
εκτείνονται έντονα προς τα έξω. Οι ψηλές λαβές, από το λαιμό στον ώμο του αγγείου, φράσσονται στις ομάδες 
Κάμιρου και Ιαλυσού με διακοσμητικά στηρίγματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις επιβιώνουν αναμνήσεις της 
παλαιάς χαλαρότητας του περιγράμματος. Αλλά και η διακόσμηση διακρίνεται τώρα πλήρως από εκείνη των 
προδρόμων, με τα εγχάρακτα και τα εμπίεστα απλά θέματα πάνω σε επίθετες ταινίες. Ήδη πρίν τη στροφή 
προς τον 7ο αι. π.Χ. πλατειές ζώνες με απλούστερα ή συνθετότερα διακοσμητικά μοτίβα, απλώνονται στο 
λαιμό και στο σώμα του αγγείου, συνήθως σε άμεση συνέχεια η μια προς την άλλη, ώστε να δίνεται η εντύπωση 
κεντημένου υφάσματος. Τα διακοσμητικά και τα ελάχιστα εικονιστικά θέματα του εργαστηρίου τυπώνονται με 
τη βοήθεια κυλινδρικής σφραγίδας κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα του αγγείου. Συχνά τα απλούστερα απ'αυτά 
κατασκευάζονται με το χέρι, κατά το πρότυπο των κυκλαδικών ανάγλυφων πίθων και όχι σπάνια συνυπάρχουν 
με τα τυπωμένα103. 

Στην Αργολίδα και την Κορινθία η παράδοση του άωτου πίθου, με τη χαλαρή μετάβαση απο τα 
αμφίκοιλα τοιχώματα του χαμηλού λαιμού στο ωοειδές σώμα, διατηρείται από τα τελευταία Μυκηναϊκά 
χρόνια1 0 4 μέχρι τουλάχιστον τους ΜΓ Π χρόνους105, όσο μας επιτρέπουν να κρίνουμε τα ακέραια 
παραδείγματα. Πρόκειται για το σχήμα εκείνο των πίθων που φέρει την εμπίεστη, σε επίθετες ταινίες, 
διακόσμηση. Όμως στην περιοχή αυτή παράγεται ήδη από τους Π Γ/Πρώιμους Γεωμετρικούς χρόνους ένα 
δεύτερο σχήμα άωτου ωοειδούς πίθου, ο οποίος στερείται εντελώς λαιμού. Κατά κανόνα είναι ακόσμητος. Η 
βάση του μπορεί να είναι επίπεδη ή να καταλήγει σε συμπαγές στέλεχος (όπως του πρώτου τύπου) και συνεχίζει 
μέχρι και τους πρώιμους Πρωτοκορινθιακούς χρόνους106. Η σχέση του δεύτερου αυτού τύπου με τους άωτους, 
σφαιρικούς, χωρίς λαιμό πίθους της Αττικής, απο τη στροφή προς τον 5ο αι. κε., είναι προφανής107. 

Η Αττική εμφανίζεται πολύ συντηρητική στην εξέλιξη του συγκεκριμένου είδους αγγείου. Το χαλαρό 
υπομυκηναϊκό σχήμα δε λησμονείται (βλ. supra σημ. 97). Υπόκειται στη διαμόρφωση αρκετών ΥΓ πίθων (βλ. 
π.χ. Ρ 20088 από την Αγορά. Αρ. ευρ. 1234/τάφος 66 και αρ. ευρ. 2837/τάφος 73 από τον Κεραμεικό. ΑΕ 1898, 
91-92, εικ. 19, από την Ελευσίνα)108, ακόμα και σε αγγεία που τα συνευρήματα θα χρονολογούσαν στο τέλος 
του 6ου αι.109. Οι αττικοί πίθοι -όπως και εκείνοι της Αργολιδοκορινθίας- ουδέποτε απέκτησαν λαβές ακόμα κι 
όταν το όλο περίγραμμα τους από τον ύστερο 8ο αι. π.Χ. κ.ε., πιθανότατα κάτω απο την επίδραση των 
κυκλαδικών ανάγλυφων πίθων, άρχισε να αποκτά ένταση και να πλησιάζει εμφανώς το περίγραμμα του 
ενιαίου αμφορέα αρχικά και του αμφορέα με λαιμό στη συνέχεια (πιο σπάνια)110. 

Τα λίγα σωζώμενα ακέραια αγγεία από την Εύβοια και τις Κυκλάδες υποβάλλουν την ιδέα ότι οι 
διακοσμημένοι με εγχάρακτη και εμπίεστη τεχνική γεωμετρικοί πίθοι ακολουθούν σε γενικές γραμμές την 
εξέλιξη των αττικών και στερούνται επίσης λαβών111. Στα νησιά υπάρχει η τάση για τονισμό της βάσης του 
αγγείου, που παρουσιάζεται άλλοτε κωνική με ανοίγματα (Ερέτρια), άλλοτε τριποδική (Ερέτρια-Νάξος). Τα 

102. Cf. Schäfer, 11-44· W. Hornbostel, Dädalische Kunst auf Kreta im 7. Jh. v. Chr., Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg 
1970,56-93, πίν. 23-39. 

103. Cf. Schäfer, 46-66. Βλ. επίσης κριτική του J.N. Coldstream (supra σημ. 62), 217, για χρονολόγηση της αρχής του 
ροδιακού εργαστηρίου στο τέλος του 8ου αι. π.Χ. 

104. P. Mountjoy, Mycenaean pottery (supra σημ. 56). 
105. C. Pfaff, A Geometric well (supra σημ. 64), 33, σημ. 52· Courbin, πίν. 106· πρβλ. όμως Ch. Pfaff, op. cit., 66, πίν. 30, αρ. 76, 

από τους Μέσους ή Ύστερους Πρωτοκορινθιακούς χρόνους. 
106. Hägg, 138-139, εικ. 37· C. Pfaff, Α Geometrie well (supra σημ. 64)· Ρ. Courbin, 247, πίν. 106, C4002. 
107. Boggess, 136, 142. 
108. Boggess, αρ. 14, πίν. II, XLI, αρ. 21, πίν. Ill, XLII, αρ. 24, πίν. IV, XLII, LXVII, αρ. 25, πίν. V, XLII. 
109. Boggess, αρ. 104, πίν. XVI. 
110. Boggess, 130-136. 
111. Βλ. π.χ. τους χωρίς λαβές εγχάρακτους πίθους Boardman, εικ. 16 και Ανδρειωμένου, 212, αρ. 8, εικ. 59, 214, εικ. 58, 

209 (μόνο περιγραφή) από την Ερέτρια· Zagora 2, πίν. 249c· A. Cambitoglou, Archaeological Museum (supra σημ. 90), εικ. 
27, από τη Ζαγορά της Ανδρου. Τους ΜΓ II πίθους από το Τσικαλαριό και το Νότιο Νεκροταφείο Νάξου (supra σημ. 
69). 
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ελάχιστα όστρακα κείων πίθων που δίνουν νύξεις για το σχήμα, φαίνεται να εντάσσονται στον κύκλο της 
Αττικής, Εύβοιας, Κυκλάδων. Έτσι τα όστρακα απο το μικρό πίθο του οικοπέδου Δήμα στην Κορησία, αρ. 5 
και ο αρ. 12α-β, μαρτυρούν την ίδια έλλειψη αρθρώσεως κατά τη μετάβαση απο το λαιμό στον ώμο του 
αγγείου. Αλλωστε ο προϊστορικός πίθος του τάφου 8 της Αγ. Ειρήνης (βλ. π.π., σημ. 59) μαρτυρεί ότι το σχήμα 
αυτό ήταν γνωστό στο νησί από πολύ παλιότερα. Τα δύο κομμάτια από τριποδική στήριξη πίθων (αρ. 8 και 9) 
επαναλαμβάνουν κατά τους Υπογεωμετρικούς χρόνους μια μορφή πού είναι συνήθης στις Κυκλάδες κατά τους 
ΜΓ II και ΥΓ Ι χρόνους και στην Αττική, στην Ερέτρια και στο Αευκαντί κατά την ΥΓ και Υπογεωμετρική 
περίοδο112. Ήδη όμως από τους τελευταίους ΜΓ II χρόνους, εμφανίζεται πρώτα στη Ζαγορά της Ανδρου113, 
στη συνέχεια στην Τήνο και στη Νάξο, ανάγλυφη χειροποίητη διακόσμηση πάνω στους πίθους, με ευθύγραμμα 
και καμπυλόγραμμα γεωμετρικά θέματα, ενώ συγχρόνως συνεχίζεται η παραγωγή αγγείων με την πολύ 
απλούστερη εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση. Σύντομα οι Κυκλαδίτες αγγειοπλάστες της Ανδρου, της Τήνου 
και της Νάξου προσθέτουν χειροποίητα ανάγλυφα εικονιστικά θέματα μεταξύ των γεωμετρικών ανάγλυφων 
κοσμημάτων και αποκτούν τέτοια ειδίκευση σ'αυτή την τεχνική, που δημιουργούν έργα αληθινά 
εντυπωσιακά114. Θα μιλούσε κανείς για πραγματικό tour de force της αγγειοπλαστικής τέχνης. Από τη στιγμή 
που έχουμε ακέραια αγγεία με ανάγλυφη διακόσμηση, κατά το δεύτερο μισό του 8ου αι. π.Χ., γίνεται φανερό 
ότι αυτά ακολουθούν το πλήρως αρθρωμένο σχήμα του αμφορέα με λαιμό115. Το σχήμα του ενιαίου αμφορέα 
εμφανίζεται στους ανάγλυφους κυκλαδικούς πίθους λίγο αργότερα, προς το τέλος του 8ου αι.116, τούτο όμως 
ίσως να οφείλεται στην ανασκαφική τύχη. Φυσικά διαθέτει ψηλές λαβές, απο το λαιμό στον ώμο και μάλιστα 
διακοσμημένες με διάτρητα πήλινα διαφράγματα. 

Η ομαλή εξέλιξη από το χαλαρό ατρακτοειδές Υπομυκηναϊκό σχήμα, με την εγχάρακτη/εμπίεστη 
διακόσμηση σε επίθετες ταινίες, διά μέσου του βραχύλαιμου πιθαμφορέα με τις υποτυπώδεις κατακόρυφες 
λαβές, στον πλήρως διαμορφωμένο ανάγλυφο "αμφορέα" της στροφής προς τον 7ο αι. π.Χ., που εντοπίσαμε 
στην Κρήτη και στη Ρόδο, δεν παρατηρείται στις Κυκλάδες. Εδώ παρακολουθούμε δύο σαφώς διακεκριμένες 
παραδόσεις: 1. τους άωτους, χαλαρά δομημένους πίθους, με εγχάρακτη/εμπίεστη ή σχοινοειδή διακόσμηση, 
από τους ΜΓ II έως τους ΥΓ/Υπογεωμετρικούς χρόνους, ενταγμένους στην παράδοση της Αττικής και 2. τον 
πλήρα)ς απαρτισμένο τύπο του ανάγλυφου "αμφορέα", ενιαίο ή με λαιμό, ακέραια δείγματα του οποίου έχουμε 
ήδη άπο το 740-730 π.Χ.117 Το σχήμα αυτό θα επικρατήσει στο Κυκλαδικό/Βοιωτικό αλλά και στο Ροδιακό 
εργαστήριο ανάγλυφων πίθων από τη στροφή προς τον 7ο αι. π.Χ. 

Το κομψό σχήμα των ΥΓ κυκλαδικών ανάγλυφων αγγείων δεν άφησε ασυγκίνητους τους Αθηναίους 
-και Ευβοείς- κεραμείς: όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και παρά τον συντηρητισμό στην εξέλιξη των πίθων 
τους, ήδη πριν το τέλος του 8ου αι., σε αρκετά αγγεία ο λαιμός αρχίζει να ψηλώνει και να διακρίνεται 
σαφέστερα άπο τους ώμους, συνήθως με τη βοήθεια και της εγχάρακτης/εμπίεστης διακόσμησης. Δεν 
ακολούθησαν όμως τους Κυκλαδίτες στην καταπληκτικής ακρίβειας και εξαιρετικής πρωτοτυπίας χειροποίητη, 
και στη συνέχεια με μήτρα, ανάγλυφη διακόσμηση που εφάρμοσαν στους πιθαμφορείς τους. Ελάχιστα είναι τα 
γνωστά κομμάτια με χειροποίητη ανάγλυφη διακόσμηση από την Αττική118 και την Εύβοια119 και έχουν τόσο 
έντονο κυκλαδίτικο χαρακτήρα, που θα μπορούσαν να είναι εισαγωγές. Έμειναν πιστοί στο άωτο σχήμα και 
στην εγχάραξη και εμπίεση κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα του αγγείου, τουλάχιστον μέχρι και το πρώτο μισό του 
7ου αι. π.Χ. 

112. Cf. Νάξος, (supra σημ. 69). Ανδρος, Zagora 2, πίν. 168e. Λευκαντί, Let'k an di Ι, πίν. 58.334. Αττική, Κ. Kubier, Die 
Nekropole (supra σημ. 15), πίν. 157, ευρ. 803 (τάφος 65). Ερέτρια, Boardman, εικ. 16t". 

113. Α. Cambitoglou, Archaeological Museum (supra σημ. 90), 42, αρ. 37-38· Α. Cambitoglou et al., Zagora 1 (supra σημ. 74), 55, 
εικ. 37. 

114. Cf. M. Ervin-Caskey, Notes on relief pithoi (supra σημ. 91), 21-25 (Zagora and the early fragments from Xobourgo)· E. 
Σημανπόνη-Μπουρνιά, Ανασκαφαί Νάξου. Οι ανάγλυφοι πίθοι, Αθήνα 1990, 55-58, 85-90. Πρόσορατα εντοπίσθηκαν 
στην Κορησία όστρακα πίθου με ανάλογη διακόσμηση και σχήμα. Βλ. την ανακοίνωση της Δρ. M. Caskey, A relief pithos 
from Koresia, Kea, στον ίδιο τόμο. 

115. Cf. Α. Cambitoglou, Archaeological Museum (supra σημ. 90), 42, εικ. 18-19· M. Ervin-Caskey, Notes on relief pithoi (supra
σημ. 91 ), πίν. 2, εικ. Τ Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, Ανασκαφαί Νάξου (supra σημ. 114), πίν. 1, σχέδ. 1. 

116. Cf. Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, Ανασκαφαί Νάξου (supra σημ. 114), πίν. 2(Κ3), 4(Κ5), σχέδ. 3(Κ8), 4(Κ3). 
117. Supra σημ. 113. 
118. P. Themelis, Frühgriechische Grabbauten, Mainz 1976, 93, πίν. 13· E. Vanderpool, A relief pithos fragment from Attica, AAA 

4, 1971, 75-76· Agora Vili, αρ. 606. 
119. M. Ervin-Caskey, Notes on relief pithoi (supra σημ. 91), 25, πίν. 2, εικ. 11, 34· Ι. Metzger, Eretria: Ausgewählte Funde der 

Ausgrabungen 1976, AntK 1, 1978, 3, πίν. 1.1· Π. Θέμελης, Ζαγορά. Πόλις ή νεκρόπολις;, ΑΕ 1975, πίν 72β. 



503 Πίθοι των ιστορικών χρόνων με εγχάρακτη διακόσμηση από την ΝΑ Κέα 

ΔΙΑΔΟΣΗ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗΣ/ΕΜΠΙΕΣΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 6ο ΑΙ. Π.Χ. 
Κατά τη στροφή προς το τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. οι Αθηναίοι επαναφέρουν στους πάντοτε άωτους 

πίθους τους τις επίθετες ταινίες, η χρήση των οποίων είχε ατονήσει εδώ μετά τους Πρωτογεωμετρικούς χρόνους 
και στην πλειονότητα των περιπτώσεων τις διακοσμούν με απλά εγχάρακτα θέματα, ενώ από τα εμπίεστα που 
χρησιμοποιούσαν παλαιότερα διατηρούν μόνο τους κύκλους120. Όπως δείχνουν τα ευρήματα, το συνηθέστερο 
κόσμημα αποτελούν "μετόπες" με εγχάρακτα Χ και "τρίγλυφοι" με εμπίεστους κύκλους121. Παράλληλα 
εισάγουν τη χρήση της κυλινδρικής σφραγίδας, με την οποία τυπώνουν ανάγλυφους πλοχμούς, σπείρες, 
γλωσσωτό, τεθλασμένη γραμμή, λωτούς και ανθέμια πάνω στις επίθετες ταινίες122. Τα λίγα εικονιστικά θέματα 
τυπο')νονται με την ίδια τεχνική πάνω σε κάπως πλατύτερες ταινίες (0,055-0,06 μ.)123. Οι αττικοί αρχαϊκοί 
πίθοι διατήρησαν την αραιή διάταξη των επιθέτων ταινιών που γνωρίσαμε στους πρωιμότατους κρητικούς και 
ροδιακούς πίθους. Η αδιάσπαστη αλληλουχία των εμπίεστων με κτιλινόρική σφραγίδα τυπωμένων κοσμημάτων 
που παρουσιάζουν οι ροδιακοί πίθοι του 7ου και του 6ου αι. π.Χ. είναι άγνωστη εδώ. Στις λίγες περιπτώσεις 
αττικών πίθων, όπου δύο επίθετες ταινίες με εμπίεστη διακόσμηση είναι συνεχόμενες, πρόκειται συνήθως για 
αγγεία ανατεθειμένα σε ιερά, άρα με ιδιαίτερη φροντίδα για την πλούσια και πολυτελή τους εμφάνιση124, ή για 
διαφορετικά σχήματα, π.χ. για λεκάνες125. Πολύ συχνά επίθετες ταινίες διακοσμημένες με "μετόπες και 
τριγλύφους" συνυπάρχουν πάνω στο ίδιο αγγείο με άλλες, που φέρουν κάποιο κόσμημα τυπωμένο με 
κυλινδρική σφραγίδα (τρέχουσα σπείρα, πλοχμό, λωτούς και ανθέμια κ.ά.). Αν και δεν υπάρχει σταθερή 
κατανομή των κοσμημάτων πάνω στο αγγείο, το θέμα των "μετοπών και τριγλύφων" τοποθετείται κατά κανόνα 
στο ύψος της μεγίστης διαμέτρου, συχνά όμως και στη βάση του λαιμού του αγγείου126. 

Η διάδοση της απλής εγχάρακτης γραμμικής και εμπίεστης διακόσμησης στους πίθους των αρχαϊκών 
χρόνων και ειδικότερα του πιο συνηθισμένου κοσμήματος, εκείνου των "μετοπών και τριγλύφων", θα μας 
απασχολήσει στη συνέχεια. 

Όπως προαναφέρθηκε εμφανίζεται πλήρως απαρτισμένο σε διακόσμηση οστράκων αττικών πίθων ήδη 
από το τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ.127 Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις το context από το οποίο 
προέρχονται οι αττικοί ακέραιοι ή αποσπασματικοί πίθοι με το πιο πάνω θέμα, ανήκει στο δεύτερο μισό, ιδίως 
στο τελευταίο τέταρτο, του 6ου αι.128 Τα άφθονα παραδείγματα του κοσμήματος από την Κέα και την 
Κύθνο129 προέρχονται από έρευνα επιφανείας, οπότε δεν προσφέρουν εξωτερικά κριτήρια χρονολόγησης. Οι 

120. Cf. Boggess, αρ. 43 (απλή τεθλασμένη γραμμή), αρ. 48 (εμπίεατο σχοινί και κύκλοι εκατέρωθεν, το ίδιο κόσμημα στους 
αρ. 66, 74, 77-78, 81, 88), αρ. 82 (τεθλασμένη με εμπίεστους κύκλους στα διάκενα. Το ίδιο κόσμημα στους αρ. 83, 87), 
αρ. 75 (εμπίεστοι κύκλοι, το ίδιο κόσμημα σε διάφορους συνδυασμούς στους αρ. 86, 99-100). 

121. Boggess, 167. 
122. Boggess, 165-174. 
123. Boggess, 174-180. 
124. Cf. M. Μπρούσκαρη, Περιγραφικός κατάλογος Μουσείου Ακροπόλεως, Αθήνα 1974, 82, εικ. 154, αρ. κατ. 68. Γ 

Boggess, 179. Βλ. όμως όστρακο πίθου από τη Θάσο, από το Quartier d'habitation, BCH 85, 1961, Chron., 936, με δύο 
εικονιστικές ζώνες: αρπαγή Τρίποδος και αναχώρηση Αμφιάραου, από τις αρχές του 5ου αι. (;). 

125. Cf. Α. Helsen, Thorikos VII 1970/71, Gent 1978, εικ. 82-83. Βλ. επίσης όστρακο λεκάνης από τη Μήλο με τρεις 
συνεχόμενες διακοσμητικές ζώνες, W. Lamb, Stamped pithos fragments in the collection of the British School, BSA 26, 
1923-25, 72, αρ. Ill, πίν. 1 ΙΑ (από το δεύτερο μισό του 6ου αι.), καθοός και όστρακο λεκάνης περιρραντηρίου από την 
Κόρινθο με δύο συνεχόμενες διακοσμητικές ζώνες, S. Weinberg, Corinthian relief ware. Prehellenistic period, //esperia 23, 
1954, 118, πίν. 26j (από το δεύτερο τέταρτο του 6ου αι.). Αδιάγνωστο είναι το σκεύος από το οποίο προέρχεται 
όστρακο από το Ξώμπουργο Τήνου, του πρώιμου 6ου, με τρεις συνεχόμενες ζώνες (σύνθετος πλοχμός, λιοντάρι 
ξαπλωμένο μεταξύ ανθεμίων, αλυσσίδα λωτών και ανθεμίων), αδημοσίευτο. Πρόσφατα βρέθηκε όστρακο με δύο 
συνεχόμενες ζώνες, από αδιάγνωστο σκεύος, στην Κύθνο (αλυσσίδα λωτών και ανθεμίων, κάπρος και λιοντάρι, 
δεύτερο μισό 6ου αι.). Ευχαριστώ τον Δρ. Α. Μαζαράκη Αινιάνα για την πληροφορία. 

126. Παρατηρήσεις σχετικές με τη διάταξη της διακόσμησης των άοοτων πίθων του 6ου αι. κ.ε., μπορούν μέχρι στιγμής να 
γίνουν κυρίως με βάση τη σχετική αττική παραγωγή, αφού προσφέρει τα περισσότερα ακέραια και καλά 
χρονολογημένα αγγεία. Σποραδικά εμφανίζονται ακέραιοι πίθοι της ομάδας που μας απασχολεί σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας, οι οποίοι να έχουν με κάποιο τρόπο περάσει στη βιβλιογραφία. Το γνωστότερο παράδειγμα είναι ο μέγας 
πίθος της Αντιπάρου, βλ. στη συνέχεια. 

127. Supra σημ. 39. Για τον πίθο Ein attischer Friedhof, MDAI(A) 18, 1893, 134, εικ. 30 από το Δίπυλο, ο Brückner πρότεινε 
χρονολόγηση στους Γεωμετρικούς χρόνους με βάση το ίδιο κόσμημα. Όμοος εφ'όσον το αγγείο δε συνοδευόταν από 
συνευρήματα η πρόταση δε μπορεί να στηριχτεί. 

128. Boggess, αρ. 42, 45, 50, 53-60, 71, 73, 76, 79, 86, 87. 
129. Τα σχετικά ευρήματα από την Κύθνο ξεπερνούν τα 40 όστρακα. Ευχάριστο') τον Δρ. Α. Μαζαράκη Αινιάνα για την 

πληροφορία. 
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Αγγλικές ανασκαφές στο Κάστρο της Σίφνου130 έφεραν στο φώς ένα μεγάλο κομμάτι από το λαιμό πίθου με 
"τριγλύφους και μετόπες". Αν και τα συνευρήματα ήταν στην πλειονότητα τους Υστερογεωμετρικών χρόνων, ο 
J.K. Brock πιστεύει ότι δε θα πρέπει να χρονολογηθεί πριν τις αρχές του 6ου αι. π.Χ. 

Μεγάλος αριθμός οστράκων με κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων" βρέθηκε στην Πάρο131, ενώ ένας 
υπερμεγέθης άωτος πίθος με όμοια διακόσμηση προέρχεται από την Αντίπαρο132. Επειδή ούτε στην τελευταία 
περίπτωση πρόκειται για ευρήματα συστηματικών ανασκαφών, η χρονολόγηση τους θα πρέπει να βασισθεί σε 
συγκρίσεις με παράλληλα. Ιδιαίτερα βοηθητικό είναι το σχήμα του πίθου της Αντιπάρου, που είναι, όσο 
γνωρίζουμε, ο μόνος δημοσιευμένος, σχεδόν ακέραιος πίθος εκτός Αττικής με κόσμημα "μετοπών και 
τριγλύφων". Αν και με την πρώτη ματιά παραπέμπει σε όσα ακέραια αγγεία με ανάγλυφη διακόσμηση 
γνωρίζουμε από το Τηνιακό/Βοιωτικό εργαστήριο του 7ου αι., μια προσεκτικότερη θέαση δείχνει ότι ο λαιμός 
του πίθου της Αντιπάρου ξεχωρίζει καθαρά από τους ώμους, αλλά δεν έχει τα κατακόρυφα τοιχώματα του 
λαιμού των πιθαμφορέων της Μυκόνου, της Basel, ή εκείνου του Μουσείου της Βοστώνης αρ. 99505ι33. Θυμίζει 
αρκετά μόνο τον πιθαμφορέα του Μουσείου Βοστώνης αρ. 99506134, των μέσων του 7ου αι. π.Χ. εφ'όσον 
αφαιρεθούν οι λαβές. Ένας αδημοσίευτος άωτος και ακόσμητος πίθος, στις σκάλες προς τα υπόγεια του 
Μουσείου Νάξου, επαναλαμβάνει σε μικρότερες διαστάσεις αυτούσιο το σχήμα του πίθου της Αντιπάρου. 

Συγκρινόμενος με ακέραια αττικά παραδείγματα που φέρουν διακόσμηση "μετοπών και τριγλύφων", 
πλησιάζει ιδιαίτερα δύο πίθους από το νεκροταφείο της Καψάλας, κοντά στη Βραυρώνα, με ύψος 1.10 και 1.15 
μ. αντίστοιχα135, που η E. Boggess χρονολογεί γύρω στο 600 π.Χ., καθώς και τον πίθο Α-Ρ 2536, από πηγάδι 
στη Βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης, (ύψος 1.37 μ.)136, του τέλους του 6ου αι. π.Χ. Η συγγένεια με τα τρία 
τελευταία αγγεία δεν εντοπίζεται μόνο στο σχήμα του λαιμού, που έχει τη μεγαλύτερη διάμετρο στη βάση του, 
στον τρόπο διακόσμησης και στην απουσία λαβών. Πανομοιότυπο είναι το πλατύ επίπεδο χείλος, που ενώνεται 
απότομα, σε ορθή γωνία με τα τοιχώματα του λαιμού σε αντίθεση με τη μαλακότερη ένωση του χείλους με το 
λαιμό των ανάγλυφων κυκλαδικών πιθαμφορέων του 7ου αι. π.Χ. Χρονολόγηση του πίθου της Αντιπάρου στις 
αρχές του 6ου αι., δεν πρέπει να απέχει πολύ από την πραγματικότητα, δεδομένων των σχέσεων του σχήματος 
του με εκείνο του ανάγλυφου κυκλαδικού πιθαμφορέα του Μουσείου Βοστώνης αρ. 99506, των μέσων του 7ου 
αι. ή των πίθων της Βραυρώνας του τέλους του 7ου αι., αλλά και του πίθου Α-Ρ 2536 από τη Β. κλιτύ της 
Ακρόπολης, του τέλους του 6ου αι. π.Χ., που προαναφέρθηκαν. 

Όστρακα πίθων με ανάλογη διακόσμηση "τριγλύφων και μετοπών" αναφέρονται από την Αμοργό137 σε 
σεβαστή ποσότητα. Οι συνθήκες εύρεσης όμως σε ανάμεικτα στρώματα, δεν επιτρέπουν ούτε εδώ ακριβή 
χρονολόγηση138. 

Η διάδοση του κοσμήματος αυτού συνεχίζει -από τα μέχρι στιγμής γνωστά ευρήματα- σε μερικές ακόμα 
από τις Κυκλάδες, όπως στη Δήλο, στη Μύκονο και πρόσφατα στη Νάξο139, αλλά σε πολύ περιορισμένο 
αριθμό, ώστε να μη μπορεί να γίνει λόγος για επιτόπια παραγωγή, όπως συμβαίνει με τις Αττική, Κέα, Κύθνο, 
Πάρο, Αμοργό. Πιθανότατα μέσω Πάρου γίνεται το κόσμημα γνωστό στη Θάσο140 και από εκεί διαδίδεται στα 

130. J.K. Brock, Excavations in Siphnos, BSA44, 1949, 55, πίν. 20.3, αρ. Ι. Όμοιο κόσμημα από τη Σίφνο: ΠΑΕ 1915, 96-107· 
1920, 155. 

131. Κ. Φωτίου, ΑΕ 1973, Χρονικά, 4, πίν. 4.2· Γ. Μπακαλάκης, Από τα ΝΑ κράσπεδα (supra σημ. 48), 528-550· cf. D. 
Schilardi, A fortified acropolis on the Oikonomos island of Paros, AAA 6, 1973,262, σημ. 7, εικ. 7. 

132. Γ. Μπακαλάκης, Από τα ΝΑ κράσπεδα (supra σημ. 48), 533, πίν. 105.1-2. 
133. Μ. Ervin-Caskey, Notes on relief pithoi (supra σημ. 91), πίν. 2.7, 3.15-16, 4.17-18,5.19, 6.22-23. 
134. Ibidem, 29-30, πίν. 6.24, 7.25-26. 
135. Boggess, αρ. 86-87 και σελ.195. 
136. C. Roebuck, Pottery from the North Slope of the Acropolis, 1937-38, Hesperia 9, 1940,253, εικ. 56. Πρβλ. και το λαιμό AP 

2532 από το ίδιο πηγάδι αλλά από μεγαλύτερο αγγείο, Boggess, αρ. 58. 
137. L. Marangou, Reliefkeramik (supra σημ. 6), 195-196, και σημ. 24, 38-39. 
138. Λ. Μαραγκού, Ανασκαφή στην Αγ. Ειρήνη και στις Λεύκες Αμοργού, Δωδώνη 9, 1980, 180-181, 190, εικ. 4, 10α, πίν. 

10. 
139. Δήλος, BCH 71-72, 1947-48, Chron., 462, εικ. 41.1, (μόνον εμπίεστοι κύκλοι σε διάταξη τεθλασμένης γραμμής)· Délos 

XVII, πίν. 67Β. Μύκονος, G. Bakalakis, Notes cycladiques, BCH 88, 1964,558, εικ. 17. Νάξος, δύο αδημοσίευτα όστρακα 
στο Μουσείο του νησιού, το ένα από το ιερό των Υρίων στο Λειβάδι. 

140. L. Ghali-Kahil, La céramique grecque, Etudes Thasiennes 7, 1960, 70, αρ. 116-118, πίν. 29. 
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Άβδηρα14'. Οι σχέσεις Αθηνών και Ολύνθου εξηγούν ίσως πειστικότερα την παρουσία του στην Όλυνθο και 
μάλιστα σε στρώματα του 4ου αι. π.Χ.142 

Δεδομένου ότι η παρουσία του κοσμήματος στην Αθήνα ανάγεται, με βάση στρωματογραορημένα 
παραδείγματα, στις αρχές του τελευταίου τετάρτου του 7ου αι. π.Χ.143, και επειδή η Αττική είναι η περιοχή 
στην οποία παρακολουθείται βήμα προς βήμα, από του Υπομυκηναϊκούς χρόνους έως το τέλος του 6ου αι., η 
εξέλιξη του σχήματος του αγγείου πάνω στο οποίο εμφανίζεται το συγκεκριμένο μοτίβο, δε θα δίσταζα να την 
προτείνω ως τον τόπο στον οποίο διαμορφώνεται τόσο το διακοσμητικό θέμα των "μετοπών και τριγλύφων", 
όσο και η ιδέα της χρήσης του αποκλειστικά πάνω σε άωτους πίθους. Η ευκολία κατασκευής του το έκανε 
ιδιαίτερα ελκυστικό στους αγγειοπλάστες περιοχών που ήταν κάτο) από την άμεση επιρροή της Αττικής, 
αποτελούσαν σχεδόν προέκταση της, όπως η Κέα και η Κύθνος. 

Η διάδοση του στις υπόλοιπες Κυκλάδες θα μπορούσε στη συνέχεια να θεωρηθεί αυτονόητη. Είναι 
απορίας άξιο γιατί το συγκεκριμένο κόσμημα δε βρέθηκε σε νησιά όπως η Ανδρος, η Τήνος, η Νάξος, η Θήρα, 
σε ποσότητες ανάλογες με της Πάρου ή της Αμοργού. Μόνον η ισχυρή, από τους ΥΓ Ι χρόνους και εξής, 
παράδοση των νησίων αυτών στην κατασκευή "πιθαμφορέων" με ανάγλυφη δικόσμηση, αρχικά χειροποίητη στη 
συνέχεια με μήτρα, θα δικαιολογούσε εν μέρει την απροθυμία των αγγειοπλαστών τους να "ξεπέσουν" σε 
προχειρότερες κατασκευές. Η αισθητική τους, συνηθισμένη στην ανάγλυφη απόδοση κοσμημάτων και 
εικονιστικών θεμάτων τους οδηγεί να χρησιμοποιήσουν, ήδη από τις αρχές του 6ου αι., δηλαδή σχεδόν 
συγχρόνως με την εμφάνιση της στην Αθήνα, τη δεύτερη τεχνική διακόσμησης των αττικών πίθων, δηλαδή την 
κυλινδρική σφραγίδα πάνω σε οριζόντιες επίθετες ταινίες πηλού, που από νωρίς συνυπάρχει στους αττικούς 
πίθους με το κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων". Τα λίγα ακέραια σωζόμενα παραδείγματα, όπως ο πίθος της 
Αντιπάρου, δείχνουν ότι οι Κυκλαδίτες επαναφέρουν για τον "αττικό" τρόπο διακόσμησης το σχήμα του άωτου 
πίθου, η παραγωγή του οποίου είχε ατονίσει στα νήσια κατά τον 7ο αι., αποτελούσε όμως το μόνο είδος που 
γνώρισε ποτέ η Αττική. 

Ο 6ος αι. π.Χ. είναι η περίοδος κατά την οποία οι Αθηναίοι κεραμείς και αγγειογράφοι καθορίζουν τον 
συρμό στη λεπτή κεραμεική για το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χώρου, ιδιαίτερα για τη νησιωτική Ελλάδα 
του Αιγαίου. Δεν είναι επομένως δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί η αττική επίδραση περνά ορμητικά και 
στη χονδρή κεραμεική, ειδικότερα στους πίθους. Αλλωστε πέραν του σχήματος, της διακόσμησης σε αραιές 
επίθετες ταινίες πηλού, του κοσμήματος "μετοπών και τριγλύφκον" και της ιδέας για την παράλληλη χρήση 
κυλινδρικής σφραγίδας, έχουμε περιπτώσεις όπου εξάγονται αυτούσιες οι αττικές κυλινδρικές σφραγίδες, με 
εικονιστικά ή διακοσμητικά θέματα στις Κυκλάδες144. Η ιστορία και η διάδοση αυτού του τύπου διακόσμησης 
θα μας απασχολήσει σε άλλη θέση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τά όσα μέχρι τώρα εκτέθηκαν στις πιο κάτω προτάσεις (πάντοτε με 

τους περιορισμούς που θέτει το ελάχιστο δημοσιευμένο υλικό): 
α. Η εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση των πίθων πάν«) σε επίθετες ταινίες πηλού, γνωστή ήδη από 

τα προϊστορικά χρόνια, συνεχίζει με νέο πνεύμα και κατά τους ιστορικούς χρόνους. 
β. Η κατανομή των επιθέτων ταινιών πάνω στο σώμα του αγγείου υπαγορεύεται κατά τους ιστορικούς 

χρόνους από αισθητικούς άλλα και από κατασκευαστικούς λόγους: υπογραμμίζει τη δομή του αγγείου, 
ενισχύοντας τη στερεότητα του. 

141. Δ. Λαζαρίδης, ΑΔ 20, 1965, Β-Γ, 460, σημ. 18, πίν. 561ft· Γ. Μπακαλάκης, Από τα ΝΑ κράσπεδα (supra σημ. 48), 534, 
σημ. 17· Ε. Σκαρλατίδου, Δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα στα Αβδηρα, ΑΕΜΘ2, 1988, 1991, 460, εικ. 1. 

142. D.M. Robinson, Olynthiis XIII, 433, αρ. 1118-1119, 1119α, πίν. 252, 265, από την οικία του Ζωίλου, δωμάτιο b 
(Olynthiis XII, 160-167). Δεύτερο τέταρτο 4ου αι. π.Χ. 

143. Κ. Kubier, Die Nekropole (supra σημ. 15), 39 (τάφος 20/ΧΧΙ), Ker. VI2, 193· Agora Vili, αρ. 609 (P25328), 101, πίν. 40. 
144. Η σφραγίδα που τύποοσε την παράσταση Πήγασου και Χίμαιρας στον αττικό πίθο των Λεγραινών και στη λεκάνη του 

Θορικού, ΑΛ 18, 1963, Β1, 44-45, εικ. 1, πίν. 48b και Α. Helsen, Thorikos (supra σημ. 125), 155- 171, τύπωσε και τη 
διακόσμηση οστράκου από την Κύθνο. Ευχαριστώ τον Δρ. Α. Μαζαράκη Αινιάνα για την πληροφορία. Ο τριπλός 
πλοχμός σε όστρακα υποκρητηρίου από τον Θορικό, Α. Helsen, op. cit., 164, εικ. 85, είναι πανομοιότυπος με εκείνον σε 
όστρακο από τη Σίφνο, J.K. Brock, Excavations (supra σημ. 130), πίν. 20.13, αρ. 7. Το γλωσσωτό στο αττικό όστρακο Ε. 
Vanderpool, Black- figured pottery from the Agora, Hesperia 15, 1946, 136, αρ. 33, πίν. 24.5 φαίνεται να έχει γίνει από την 
ίδια σφραγίδα που τύπωσε το κόσμημα σε αδημοσίευτο όστρακο πίθου από την Κέα. Οι κυλινδρικές σφραγίδες 
κυκλοφορούν στη συνέχεια και μεταξύ των νησιών: έτσι έχουμε από τη Σίφνο και την Πάρο το αποτύπωμα της ίδιας 
σφραγίδας με πάνοπλους ιππείς που καλπάζουν προς τα δεξιά, ενο') σκύλος κυνηγά λαγό κάτω από την κοιλιά του 
αλόγου: Μουσείο Πάρου, αρ. 1686, Σίφνος: J.K. Brock, op. cit., 57-58, αρ. 15, πίν. 20.1. 
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γ. Η εγχάρακτη διακόσμηση των πίθων εμφανίζεται, ιδίως άπο τους ΥΓ χρόνους και με ολοένα 
μεγαλύτερη συχνότητα, κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα του αγγείου, χωρίς τη μεσολάβηση επιθέτων ταινιών. Θα 
μπορούσαμε ίσως εδώ να δεχθούμε αμφίδρομη επίδραση μεταξύ πίθων και χρηστικής στιλβοπής χειροποίητης 
κεραμεικής, στην οποία το είδος αυτό της διακόσμησης εμφανίζεται εξίσου πρώιμα με τους πίθους. 

δ. Όπου μας σώζονται ακέραιοι πίθοι, μέχρι τα πρώτα χρόνια του 7ου αι. π.Χ., διαπιστώνουμε ότι η 
εγχάραξη/εμπίεση κατ'ευθείαν πάνω στο σώμα του αγγείου γίνεται σε πίθους μικρού ή μετρίου μεγέθους. 

ε. Η εμμονή στη διατήρηση των επιθέτων ζωνών φαίνεται εντονότερη στη Ζαγορά της Άνδρου, στην 
Κρήτη και ίδιως στη Ρόδο (ίσως λόγω μεγέθους αγγείων) και ασθενέστερη στην Αττική, στην Εύβοια, στη Νάξο 
και στην Κέα. 

ζ. Το θεματολόγιο των εγχάρακτων και των εμπιέστων κοσμημάτων είναι σχεδόν ταυτόσημο στους 
πίθους και στη χρηστική χειροποίητη κεραμεική, στους πίθους όμως τα διακοσμητικά θέματα συντίθενται σε 
περισσότερο πολύπλοκους συνδυασμούς και καλύπτουν μεγαλύτερη επιφάνεια, ίσως λόγω διαφοράς μεγέθους 
των αγγείων. 

η. Κοινά και στα δύο είδη κεραμεικής είναι: οι μικρές παράλληλες γραμμές, οι κυματοειδείς γραμμές, 
η απλή ή πολλαπλή τεθλασμένη γραμμή, το δικτυωτό, οι ενάλληλες γωνίες, οι σβάστικες, οι μαίανδροι ή τα 
μαιανδροειδή, τα μικρά εμπίεστα τετράγωνα, οι εμπίεστοι κύκλοι (ομόκεντροι ή απλοί) και φυσικά το 
σχοινοειδές κόσμημα. Αποκλειστικά στους πίθους της Κρήτης εμφανίζονται εμπίεστοι ακτινωτοί ρόδακες και 
σπείρες. 

θ. Από όσο μας επιτρέπουν να κρίνουμε τα ολόκληρα σωζίόμενα πιθάρια από την Αττική, την Κρήτη 
και τη Ρόδο, ενώ κατά τους πρώιμους χρόνους παρουσιάζουν πόλλες αναλογίες στο σχήμα και την 
εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση, αποκλίνουν από τους ΥΓ χρόνους και εξής, ακολουθώντας διαφορετικές 
κατευθύνσεις: 

ι. Στην Κρήτη επικρατεί από τη στροφή προς τον 7ο αι. και μέσα στον 6ο αι. π.Χ. το σχήμα του 
ανάγλυφου πιθαμφορέα, με αρκετά βραχύ λαιμό και δύο κατακόρυφες λαβές, από το λαιμό στον ώμο του 
αγγείου. Τα περισσότερα ακέραια σωζόμενα αγγεία από τον 7ο αι. έχουν χαλαρό, ατρακτοειδές σχήμα στην 
κοιλιά (πιθανότατα πρόκειται για έργα ενός εργαστηρίου, των Αρκάδων). Από τον 6ο αι. π.Χ. το σχήμα 
παρουσιάζει μεγαλύτερη ένταση. 

κ. Η Ρόδος από το δεύτερο τέταρτο του 7ου αι. κ.ε. παρουσιάζει, ιδίως στα εργαστήρια Κάμιρου και 
Ιαλυσού, υπερμεγέθεις ανάγλυφους "αμφορείς", με ιδιαίτερα ψηλό λαιμό, τη μέγιστη διάμετρο της κοιλιάς 
τοποθετημένη ψηλά και ψηλές κατακόρυφες λαβές, από το λαιμό στον ώμο, που φράσσονται με πλαστικά 
στηρίγματα. Το εντεταμένο σχήμα των ροδιακών ανάγλυφων πιθαμφορέων φαίνεται να αντιγράφει εκείνο των 
κυκλαδικών ανάγλυφων αγγείων. 

λ. Η Αττική, η Εύβοια και η Κέα, φαίνεται να μένουν πιστές στον άωτο πίθο με την 
εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση μέχρι και το πρώτο μισό του 7ου αι. Η Αττική, απ'όπου έχουμε ακέραια 
χρονολογημένα παραδείγματα, επιμένει στην παραγωγή του σχήματος αυτού σε όλη τη διάρκεια του 6ου αι., 
δεχόμενη κάποιες επιδράσεις από τα κυκλαδικά ανάγλυφα αγγεία και εισάγοντας, από τη στροφή προς τον 6ο 
αι., τη χρήση της κυλινδρικής σφραγίδας, παράλληλα με τη χειροποίητη εμπίεστη/εγχάρακτη διακόσμηση, που 
τώρα περιορίζεται στο κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων". 

μ. Οι Κυκλάδες ακολουθούν διττή κατεύθυνση: α) από τους Μ Γ Π χρόνους τουλάχιστον, παράγουν 
άωτους, χαλαρού περιγράμματος πίθους με εγχάρακτη/εμπίεστη διακόσμηση, πολύ κοντά στην αττική-ευβοική 
παράδοση. Μετά διακοπή ενός περίπου αιώνος (7ος αι. π.Χ.), επαναλαμβάνεται, κάτω από αττική επίδραση, η 
παραγωγή του σχήματος μέχρι και τον 5ο αι. αφού υιοθετηθεί το κόσμημα "μετοπών και τρυγλύφων" και η 
χρήση της κυλινδρικής σφραγίδας στη διακόσμηση του· β) ήδη από τους ΜΓ II χρόνους εμφανίζεται ανάγλυφη 
γραμμική διακόσμηση πάνω σε όστρακα πίθων, ένω από το 740-730 π.Χ. έχουμε απαρτισμένο το σχήμα του 
ανάγλυφου "αμφορέα", με ψηλό λαιμό, ψηλές κατακόρυφες λαβές που φράσσουν διάτρητα πήλινα 
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διαφράγματα και τη μέγιστη διάμετρο της κοιλιάς τοποθετημένη ψηλά. Το σχήμα αυτό παράγεται αδιάκοπα 
μέχρι τον ύστερο 7ο αι., οπότε επανέρχεται ο άωτος πίθος. 

ν. Το κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων" εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αττική κατά το τελευταίο 
τέταρτο του 7ου αι. Κατά την διάρκεια του 6ου αι. διαδίδεται ευρύτατα στην Κέα, Κύθνο, Σίφνο, Πάρο, 
Αμοργό. Πιθανότατα μέσω Πάρου γίνεται γνωστό στη Θάσο και στις πόλεις της απέναντι ακτής, ενώ η 
Ολυνθος το γνώρισε απο τους Αθηναίους. 

ξ. Αν η μέχρι στιγμής απουσία του από τη δημοσιευμένη κεραμεική νησιών των Κυκλάδων όπως η 
Κίμωλος, η Σέριφος κ.ά., μπορεί να αποδοθεί σε έλλειψη ενδιαφέροντος των μελετητών, για τις Ανδρο, Τήνο, 
Νάξο, θα μπορούσε να προβάλλει κανείς το λόγο της ισχυρής επιτόπιας παράδοσης στην κατασκευή ανάγλυφης 
υψηλών αξιώσεων κεραμεικής, που εμείωσε το ενδιαφέρον το)ν κεραμέων, άλλα και των πελατών τους, για 
προχειρότερη διακόσμηση των πίθων. 

ο. Η υψηλή κεραμοπλαστική παράδοση των Κυκλάδων δικαιολογεί ίσως από τις αρχές του 6ου αι. 
π.Χ., τη σχεδόν αποκλειστική προτίμηση ορισμένων νησιωτικών εργαστηρίων στη χρήση κυλινδρικής σφραγίδας 
με φυτικά διακοσμητικά θέματα και εικονιστικές παραστάσεις, όταν ο αττικός τύπος πίθου και η αττική 
μέθοδος διακόσμησης εκτοπίζει -πιθανότατα και λόγω μικρότερου κόστους- τα μεγάλα κυκλαδικά ανάγλυφα 
αγγεία. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

(Διαστάσεις σε μέτρα δίνονται μόνο για τους αριθμούς 
που αφορούν μεμονωμένα όστρακα. Αποχρώσεις πηλού 
κατά το Muriseli Soil Color Charts, Βαλτιμόρη 1975. 
Κεφαλαία γράμματα και αριθμοί σε παρενθέσεις, αμέσως 
μετά τον αύξοντα αριθμό καταλόγου, αντιστοιχούν στον 
αριθμό καταγραφής της επιφανειακής έρευνας ΝΑ Κέας.) 

1.(Κ 37/5, εικ. 1). Ελληνικά, Αγ. Νικόλαος. Όστρακο από 
το σώμα πίθου. Μ:0,076, Υ:0,065, Π:0,015. Πηλός αρκετά 
λεπτόκοκκος, με ασημίζουσα μίκα (7.5 YR 6/4, γκρίζος 
πυρήνας). Ίχνη καστανόμαυρου γανώματος. Δύο σειρές 
μικρών εμπίεστο)ν κύκλων πλαισιώνουν ανάγλυφη ακμή. 
ΜΓΙΙ. 

2.(Εικ. 1). Ποιήεσσα, Ακρόπολη. Όστρακο πίθου(;). 
Μ:0,035, Υ:0,018, Π:0,008. Πηλός ανάλογος με το 
προηγούμενο, χωρίς γάνωμα. Κόσμημα ανάλογο με το 
προηγούμενο, οι κύκλοι σε αραιή διάταξη. ΜΓ Π. 
Βιβλιογραφία: Γ. Γαλάνη, Λ.Γ. Μενδώνη, Χ. 
Παπαγεωργιάδου, Αρχαιογνωσία 3, 1982-84, (1987), 237
243, πίν. 44μ. 

3.(Εικ. 1). Όστρακο από κάλυμμα πίθου. Πηλός 
χονδρόκοκκος, με πολλά εγκλείσματα και μίκα. Βαθειά 
χαραγμένες παράλληλες τεθλασμένες γραμμές πάνα) σε 
κυκλικό έξαρμα. ΜΓ II. 

4.(Εικ. 2). Όστρακο από το σώμα πίθου. Μ:0,10, Υ:0,123, 
Π:0,03. Χονδρόκοκκος καστανοκίτρινος πηλός μέ άφθονα 
εγκλείσματα (γκρίζο και λευκό χαλίκι και λίγο 
σχιστόλιθο) και ασημίζουσα μίκα. Δύο ενάλληλες γωνίες 
(διπλή τεθλασμένη γραμμή ή ενάλληλα τρίγωνα;) στο ένα 
άκρο του οστράκου. ΥΓ. 

5.(Εικ. 2). Οικόπεδο Δήμα, Κορησία. Μεγάλο όστρακο 
από το λαιμό και τον ώμο πίθου. Μ:0,185, Υ:0,145, 
Π:0,012. Χονδρόκοκκος πηλός με αρκετή ασημίζουσα 
μίκα και εγκλείσματα (7.5 YR 7/6), απολεπισμένο 
λευκοκίτρινο επίχρισμα. Τέσσερεις ελαφρά έγκοιλες 
παράλληλες γραμμές στη βάση του λαιμού. Στον ώμο δύο 
ακατάστατα χαραγμένες παράλληλες τεθλασμένες 
γραμμές με λοξή διαγράμμιση μεταξύ τους. Στο σημείο 
της μεγαλύτερης διαμέτρου έγκοιλη γραμμή. ΥΓ II. 

6.(Γ6, εικ. 3). Κάτω Μεριά, Αγ. Νικόλαος. Όστρακο πίθου. 
Μ:0,135, Υ:0,074, Π:0,03. Χονδρόκοκκος πηλός με πολλά 
εγκλείσματα (λευκό και γκρίζο χαλίκι, μεγάλα κομμάτια 
σχιστόλιθου) και μίκα (5 YR 5/6). Πρόχειρα χαραγμένο 
δικτυοοτό σε επίθετη ταινία πηλού. ΥΓ Π ή νεώτερο. 

7.(ΑΜ 2, εικ. 3). Αμαραθιά. Όστρακο από το σώμα πίθου. 
Μ:0,097, Υ:0,106, Π:0,022. Χονδρόκοκκος πηλός με 
πολλά εγκλείσματα (γκρίζο και λευκό χαλίκι και πολύ 
σχιστόλιθο), πολλή ασημίζουσα μίκα. Δύο κυματιστές 
εγχάρακτες γραμμές σε οριζόντια διάταξη. Στο κάτω 
μέρος του οστράκου τέσσερεις κυματιστές γραμμές με 
βαθειά κόλπωση. Τέλος 8ου αι./αρχές 7ου αι. π.Χ. 

8.(ΚΜΓΠ 1, εικ. 4). Κάτω Μεριά, Β. της εκκλησίας της 
Γεννήσεο)ς της Παναγίας. Τμήμα από τριποδική στήριξη 

αγγείου, πιθανότατα πίθου. Μ:0,105, Υ:0,125, Π:0,01. 
Λεπτόκοκκος πηλός με μίκα και λίγα εγκλείσματα (5 YR 
5/4). Απολεπισμένο λευκοκίτρινο επίχρισμα. Πλαστική 
νεύρο>ση, ορθογα'ηαας τομής διατρέχει όλο το ύ\|>ος της 
δεξιάς (τελειωμένης) πλευράς του στηρίγματος. Τρία 
συστήματα τριπλής εγχάρακτης κυματιστής γραμμής, από 
τα οποία σώζονται τα δύο, πλαισίωναν δύο ομάδες από 
ενάλληλες γωνίες σε κατακόρυφη διάταξη. Τριπλές 
εγχάρακτες γραμμές κοσμούν την πλαστική νεύρωση και 
το κενό που απομένει δεξιά, μέχρι το πέρας του 
στηρίγματος. Περί το 700 π.Χ. ή λίγο αργότερα. 

9.(Εικ 4). Τμήμα από τριποδικό στήριγμα αγγείου, 
πιθανότατα πίθου, συγγενές ως προς τη μορφή με το 
προηγούμενο. Μάλλον χονδρόκοκκος πηλός με πολλά 
εγκλείσματα και ασημίζουσα μίκα. Τριπλή εγχάρακτη 
κυματιστή γραμμή πλαισιώνει πλαστική νεύρωση 
ορθογα'ηαας τομής. Όμοιο κόσμημα πάνο) στη νεύρωση. 
Υπόλοιπα τεσσάροον ισοσκελών κρεμάμενοι εγχάρακτων 
τριγώνων, ακατάστατα κατενεμημένα στο επάνω μέρος του 
οστράκου. Περί το 700 π.Χ. ή λίγο αργότερα. 

10.(ΑΘΠ 26, εικ. 5). Αγ. Θεόδα>ροι, Πετρούσα. Όστρακο 
από το σώμα πίθου. Μ:0,077, Υ:0,08, Π:0,018. 
Χονδρόκοκκος πορτοκαλοκόκκινος πηλός με άφθονα 
εγκλείσματα και μίκα. Απολεπιζόμενο κιτρινωπό 
επίχρισμα. Τετραπλή τεθλασμένη εγχάρακτη γραμμή. Η 
μια πλευρά του κοσμήματος ορίζεται από οριζόντια 
εγχάρακτη γραμμή. Περί το 700 π.Χ. ή λίγο αργότερα. 

11.(Κ 36/11, εικ. 5). Ελληνικά, Αγ. Παντελεήμων. 
Όστρακο από το οριζόντιο χείλος πίθου. Μ:0,065, Υ:0,04, 
Π:0,025. Χονδρόκοκκος πηλός με μίκα (10 R 5/6). 
Εγχάρακτες κρεμάμενες οξείες γωνίες στην εξωτερική όψη 
του χείλους. Ιστάμενες γοονίες στη μετάβαση προς το 
λαιμό. Σε επαφή με τις τελευταίες τρείς οριζόντιες 
κυματιστές γραμμές, χαραγμένες με οξύ εργαλείο. Περί το 
700 π.Χ. ή λίγο αργότερα. 

12α.(Σ 13/42, εικ. 6). Ποιήεσσα, Αγ. Μερκούριος. 
Όστρακο από το λαιμό και τον ώμο μικρού πίθου (ή 
κάδου)- Μ:0,106, Υ:0,119, Π:0,015. Μάλλον λεπτόκοκκος 
πηλός με αρκετά εγκλείσματα (λευκό και γκρίζο χαλίκι) 
και ασημίζουσα μίκα (10 YR 7/6). Στο σημείο ένωσης 
ώμου και λαιμού δύο εφαπτόμενες νευρώσεις με λοξές 
βαθειές εγχαράξεις, αντιθετικής κατεύθυνσης. 

β.(Σ 13/32, εικ. 6). Όστρακο από το σοόμα του ίδιου 
πίθου, που δεν κολλάει. Μ:0,064, Υ:0,06, Π:0,016. Δύο 
σειρές από τρεις εμπίεστους κύκλους, που απέχουν 0,024 
μεταξύ τους. Ύστερος 7ος/πρώιμος 6ος αι. π.Χ. 

13.(Εικ. 7). Ποιήεσσα, Ακρόπολη. Όστρακο από το σώμα 
χονδρού αγγείου (πίθου;). Μ:0,022, Υ:0,03, Π:0,01. 
Λεπτόκοκκος, αρκετά καθαρός πορτοκαλοκόκκινος 
πηλός, με ελάχιστα εγκλείσματα. Δύο σειρές από τρεις 
εμπίεστους κύκλους επάνω σε επίθετη ταινία πηλού. 
Ύστερος 7ος/πρώιμος 6ος αι. π.Χ. 
Βιβλιογραφία: Γ. Γαλάνη, Λ.Γ. Μενδίόνη, Χ. 
Παπαγεωργιάδου, (supra αρ. 2), πίν. 44β. 

14.(Σ 18/1). Ποιήεσσα, Αγ. Μερκούριος. Όστρακο από το 
λαιμό πίθου, ίσως κοντά στο χείλος. Μ:0,11, Υ:0,083, 
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Π:0,022. Χονδρόκοκκος ερυθρωπός πηλός με πολλά 
εγκλείσματα (γκρίζο και λευκό χαλίκι) και λίγη 
ασημίζουσα μίκα. Ενάλληλες γωνίες (ψαροκόκκαλο), λίγο 
κάτο) από το σημείο πρόσφυσης του χείλους(;). Ύστερος 
7ος/πρώιμος 6ος αι. π.Χ. 

15.(ΚΑΛ 16, εικ. 7). Καρθαία, Καλοδούκα. Όστρακο από 
το σώμα πίθου. Μ:0,155, Υ:0,112, Π:0,02. Χονδρόκοκκος 
πηλός με άφθονα εγκλείσματα (γκρίζο και λευκό χαλίκι, 
σχιστόλιθος) και πολλή ασημίζουσα μίκα (2.5 YR 5/6). Σε 
επίθετη ταινία πηλού εμπίεστοι κύκλοι που σχηματίζουν 
"ρόδακες" (τέσσερεις κύκλοι γύρω από έναν πέμπτο, στο 
κέντρο). Αρχαϊκών χρόνων. 

16.(Γ 33, εικ. 7). Κάτω Μεριά, Αγ. Νικόλαος. Όστρακο 
από το σώμα πίθου. Μ:0,037, Υ:0,083, Π:0,02. 
Χονδρόκοκκος πηλός με μίκα και εγκλείσματα (5 YR 6/6). 
Κάτω από νεύρωση με σχοινοειδές κόσμημα, επίθετη 
ταινία πηλού που χωρίζεται σε δύο διάχωρα με δύο 
κατακόρυφες παράλληλες εγχάρακτες γραμμές. Στο 
αριστερό διάχωρο εγχάρακτη διαγώνια γραμμή, στο δεξιό 
εννέα εμπίεστοι κύκλοι, ακατάστατα τυπωμένοι. 
Παραλλαγή του κοσμήματος "μετοποόν και τριγλύφων". 
Cf. Northern Keos, 258, εικ. 11, 14. Αρχαϊκών χρόνων. 

17.(Κ 36/9). Ελληνικά, Αγ. Παντελεήμων. Όστρακο από 
το σώμα πίθου. Μ:0,11, Υ:0,13, Π:0,023. Χονδρόκοκκος 
πηλός με εγκλείσματα και άφθονη ασημίζουσα μίκα (2.5 
YR 5/6). Κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων", μεγάλοι 
εμπίεστοι κύκλοι. Πρώτο μισό του 6ου αι. π.Χ. 

18.(Γ 34, εικ. 8). Κάτω Μεριά, Αγ. Νικόλαος. Όστρακο 
από το σώμα πίθου. Μ:0,124, Υ:0,095, Π:0,02. 
Χονδρόκοκκος πηλός για το σοομα του αγγείου (5 YR 6/8), 
καθαρότερος για την επίθετη διάκοσμη ταινία (7.5 YR 
7/6). Κόσμημα "μετοποόν και τριγλύφοον", μεγάλοι 
εμπίεστοι κύκλοι. Πρώτο μισό 6ου αι. π.Χ. 

19.(ΕΧΠΥ 13, εικ. 8). Ελληνικά, Χούχλι, Πύργος. 
Όστρακο από το σώμα πίθου. Μ:0,10, Υ:0,08, Π:0,022. 
Χονδρόκοκκος ερυθρωπός πηλός με εγκλείσματα (λευκό 
και γκρίζο χαλίκι) και ασημίζουσα μίκα για το σώμα. 
Ανοιχτότερο αλοίφωμα για την επίθετη διάκοσμη ταινία. 
Κόσμημα "μετοποϊν και τριγλύφων", μεγάλοι εμπίεστοι 
κύκλοι. Πρώτο μισό 6ου αι. π.Χ. 

20.(Γ 32). Κάτω Μεριά, Αγ. Νικόλαος. Όστρακο από το 
σώμα πίθου. Μ:0,08, Υ:0,08, Π:0,017. Χονδρόκοκκος 
πηλός για το σώμα του αγγείου, με πολλή μίκα και 
εγκλείσματα (5 YR 6/6). Καθαρότερος για την επίθετη 
διάκοσμη ταινία (5 YR 7/6). Κόσμημα "μετοπών και 
τριγλύφων". Αρχαϊκό. 

21.(ΕΧΠΥ 5, εικ. 9). Ελληνικά, Χούχλι, Πύργος. 
Όστρακο από το σο')μα πίθου. Μ:0,131, Υ:0,125, Π:0,024. 
Υφή πηλού όπως του αρ. 19, επί πλέον άφθονος 
σχιστόλιθος. Κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων". 
Αρχαϊκό. 

22.(ΕΧΧΠ 166 και 203). Ελληνικά, Χαβουνά, Χούχλι, 
Πηγαδάκι. Δύο μικρά όστρακα από το σώμα πίθων (δε 
διακρίνεται αν πρόκειται για το ίδιο αγγείο). Υφή πηλού 

(supra αρ. 19). Κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων". 
Αρχαϊκό. 

23.(Κ 34/1). Ελληνικά, Χούχλι, κτήματα 99-100. Μικρό 
όστρακο από το σώμα πίθου. Μ:0,057, Υ:0,05, Π:0,022. 
Υφή πηλού (supra αρ. 19). Κόσμημα "μετοπών και 
τριγλύφων". Αρχαϊκό. 

24.(ΠΑΕ 2, 5, 6, 7, 14, 17, 20, εικ. 10). Αστρα, Ελληνικά. 
Επτά όστρακα από το σώμα του ίδιου μάλλον πίθου. 
Χονδρόκοκκος πηλός για το σώμα του αγγείου, με πολλή 
ασημίζουσα και χρυσίζουσα μίκα και πολλά εγκλείσματα 
(χαλίκι, σχιστόλιθος) (2.5 YR 5/6 ή 6/6). Καθαρότερος 
ανοιχτόχροομος πηλός για την επίθετη διάκοσμη ταινία (5 
YR 7/8). Κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων". Ύψος 
επίθετης ταινίας: 0,07. Αρχαϊκό. 

25.(ΠΑΕ 4, 10, 13, 21, εικ. 11). Αστρα, Ελληνικά. 
Τέσσερα όστρακα από το σώμα του ίδιου πίθου. 
Χονδρόκοκκος πηλός για το σώμα του αγγείου (5 YR 6/8), 
με πολλή ασημίζουσα και χρυσίζουσα μίκα και πολλά 
εγκλείσματα. Ομοιόχρωμος καθαρότερος πηλός επιχρίει 
το σώμα και τη διάκοσμη επίθετη ταινία. Κόσμημα 
"μετοπο')ν και τριγλύφων". Ύψος επίθετης ταινίας: 0,05. 
Αρχαϊκό. 

26-27.(ΠΑΕ 3, 19). Αστρα Ελληνικά. Δύο όστρακα από 
το σώμα πίθων που δε φαίνεται να συνανήκουν με τους αρ. 
24 ή 25. Κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων". Αρχαϊκά. 

28.(Κ 3/1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, εικ. 12). Ελληνικά, Πηγαδάκι, 
Κτήμα Αμυγδαλιές. Επτά όστρακα από το σώμα του ίδιου 
πίθου. Χονδρόκοκκος πηλός για το σώμα του αγγείου με 
μίκα και πολλά εγκλείσματα ( 5 YR 5/4). Καθαρότερος 
πηλός (7.5 YR 6/6) για την επίθετη διάκοσμη ταινία. 
Κόσμημα "μετοπών και τριγλύφων". Ύψος επίθετης 
ταινίας 0,075. Υστεροαρχαϊκό. 

29.(Κ 3/4, 7). Ελληνικά, Πηγαδάκι, κτήμα Αμυγδαλιές. 
Δύο όστρακα από το σώμα του ίδιου πίθου. 
Χονδρόκοκκος πορτοκαλοκόκκινος πηλός με μίκα και 
πολλά λεπτά εγκλείσματα, καθαρότερος και λίγο πιο 
ανοιχτόχρωμος για την επίθετη διάκοσμη ταινία. Κόσμημα 
"μετοπών και τριγλύφων". Οι εμπίεστοι κύκλοι έχουν 
διπλή περίμετρο. Υστερο-αρχαϊκό. 

30.(Κ3/9, 6, εικ. 13). Ελληνικά, Πηγαδάκι, κτήμα 
Αμυγδαλιές. Δύο όστρακα από τη βάση του λαιμού και το 
σώμα του ίδιου μάλλον πίθου. Χονδρόκοκκος 
πορτοκαλοκάστανος πηλός με μίκα και άφθονα λεπτά 
εγκλείσματα για το σώμα. Ομοιόχρο)μο αλοίφωμα για όλη 
την επιφάνεια του Κ3/9, ανοιχτότερο (7.5 YR 5/4) μόνο για 
την επίθετη ταινία του Κ3/6. Οι διάκοσμες επίθετες 
ταινίες παρουσιάζουν πάχος 0,005 στη βάση του λαιμού 
και 0,0025 στο όστρακο από το σώμα του αγγείου. Έντονη 
αναδίπλοοση του πηλού στο Κ3/9 καλύπτει και ενισχύει το 
σημείο ένωσης του λαιμού με το σώμα (πρβλ. Agora XII, 
αρ. 1507, 1508, 1513, 1517). Κόσμημα "μετοπών και 
τριγλύφο)ν". Υστεροαρχαϊκό. 

31.(Κ 23/1, 3, 4, 5, 6, 8(;), 9, εικ. 14). Ελληνικά, Λόφος 
ανατολικά Αγ. Σέρρη, Πηγαδάκι, κτήματα 141, 142. Επτά 
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όστρακα από το σώμα του ίδιου πίθου. Χονδρόκοκκος 
πηλός με πολλή ασημίζουσα και χρυσίζουσα μικα, 
άφθονα εγκλείσματα (γκρίζο και λευκό χαλίκι, 
σχιστόλιθος) για το σώμα του αγγείου (2.5 YR 6/6). 
Αλοίφ(»μα ανοιχτότερου χρώματος για τη διάκοσμη 
επίθετη ταινία. Υψος ταινίας 0,07-0,075. Κόσμημα 
"μετοποϊν και τριγλυφων". Στο Κ 23/5, κάτω από την 
επίθετη διάκοσμη ταινία, διακρίνονται βαθειές εγχαράξεις 
που διευκόλυναν την πρόσφυση. Αρχαϊκό. 

32-33.(Κ 23/2, 7). Ελληνικά, Λόφος ανατολικά Αγ. 
Σέρρη, Πηγαδάκι, κτήματα 141-142. Δύο όστρακα από το 
σώμα διαφορετικών πίθων(;). Υφή πηλού (supra αρ. 31) (5 
YR 7/6), ο ίδιος πηλός για το σώμα και για την επίθετη 
διάκοσμη ταινία, που πλαισιώνεται από διπλές βαθειές 
αυλακο')σεις. Κόσμημα "μετοποϊν και τριγλυφων". 
Αρχαϊκό. 

34.(ΑΣΠ 1, 2, 5, 7, εικ. 15). Ελληνικά, Αγ. Σέρρης, 
Πύργος. Τέσσερα όστρακα από το σώμα το ίδιου πίθου. 
Χονδρόκοκκος πορτοκαλοκόκκινος πηλός με 
ασημίζουσα μίκα και άφθονα εγκλείσματα (γκρίζο και 
λευκό χαλίκι). Αλοίφωμα ανοιχτότερου χρώματος για την 
επίθετη διάκοσμη ζώνη που έχει ύψος 0,06 και 
διαφορετικά πάχη σε διάφορα σημεία (από 0,001 έως 
0,0025). Ελαφρό "αγρίεμμα" της επιφάνειας του αγγείου 
για να διευκολυνθεί η πρόσφυση της επίθετης διάκοσμης 
ταινίας. Κόσμημα "μετοπών και τριγλυφων", εξαιρετική 
εκτέλεση, χρήση ειδικής σφραγίδας με δύο ομόκεντρους 
κύκλους που περιβάλλουν κεντρική στιγμή. Ύστερος 
6ος/πρώτο μισό 5ου αι. π.Χ.(;). 

35.(EM 9, 10, 14, 16 ίσως και 7, εικ. 16). Ελληνικά, θέση 
Μαρμαρίστρα. Πέντε όστρακα από το σώμα του ίδιου 
αγγείου. Χονδρόκοκκος πηλός με πολλή ασημίζουσα μίκα 
και άφθονα εγκλείσματα (γκρίζο και λευκό χαλίκι) για το 
σο')μα του αγγείου (5 YR 6/6). Αλοίφωμα ανοιχτότερου 
χρώματος για τη διάκοσμη επίθετη ταινία, ύψους 0,07
0,075. Κόσμημα "μετοπών και τριγλυφων". Κλασσικό(;). 

36.(ΚΠΕΑΑ 8, εικ. 17). Καρθαία, Καύκασος, ανάμεσα 
στα δύο αλώνια. Όστρακο από το σώμα πίθου. Μ:0,116, 
Υ:0,125, Π:0,025. Χονδρόκοκκος καστανέρυθρος πηλός 
με ασημίζουσα μίκα και άφθονα εγκλείσματα (πράσινος 
σχιστόλιθος, γκρίζο και λευκό χαλίκι). Ίχνη μαύρου 
γανώματος στο σώμα του αγγείου, όχι όμως στη διάκοσμη 
επίθετη ταινία. Πρβλ. Agora XII, 342, αρ. 1518, 1519, πίν. 
66. Κόσμημα "μετοπο')ν και τριγλυφων", πολύ φθαρμένο. 
Αρχαϊκό (πρώτο μισό 6ου αι. π.Χ.;). 

37.(ΠΕΓ 1, εικ. 17). Πετρούσα, Γούρνες. Όστρακο από τη 
βάση του λαιμού πίθου. Χονδρόκοκκος πηλός με μίκα και 
άφθονα εγκλείσματα (σχιστόλιθος, γκρίζο και λευκό 
χαλίκι) (2.5 YR 5/6), ο ίδιος και για τη διάκοσμη επίθετη 
ταινία. Σε άμεση συνέχεια με την τελευταία, ίχνη επτά 
κατακόρυφων βυθισμάτων, που έγιναν με την πίεση 
δακτύλου και καλύπτονταν από αναδίπλωση του πηλού, 
πάχους 0,008, η οποία έχει αποκολληθεί στο μεγαλύτερο 
μέρος της. Απλουστευμένο κόσμημα "μετοπών και 
τριγλύφοον" (supra αρ. 29, Κ3/9). Υστεροαρχαϊκό. 

38.(Κ 41/35). Ελληνικά, Αγ. Νικόλαος. Όστρακο από το 
σο')μα πίθου. Μ:0,09, Υ:0,064, Π:0,024. Χονδρόκοκκος 
πηλός με ασημίζουσα μίκα και εγκλείσματα (γκρίζο και 
λευκό χαλίκι), ανοιχτότερο αλοίφωμα για τη διάκοσμη 
επίθετη ταινία. Κόσμημα "μετοπών και τριγλυφων". 

39.(Κ 1/6). Ελληνικά, Αγ. Νικόλαος, κτήμα 29. Όστρακο 
από το σώμα πίθου. Μ:0,038, Υ:0,047, Π:0,012. Υφή 
πηλού και αλοιφώματος (supra αρ. 38). Κόσμημα 
"μετοποϊν και τριγλυφων". 

40.(Κ 30/13). Ελληνικά, κτήμα 87. Όστρακο από το σώμα 
πίθου. Μ:0,093, Υ:0,063, Π:0,02. Υφή πηλού και 
αλοιφοόματος όμοια με το προηγούμενο. Κόσμημα 
"μετοπίόν και τριγλυφων" (η "τρίγλυφος" μεταξύ δύο 
γειτονικοί "μετοποϊν" έχει παραλειφθεί). 

41.(EX 3). Ελληνικά, Χειμωνική. Όστρακο από το σο')μα 
πίθου. Μ:0,082, Υ:0,066, Π:0,027. Χονδρόκοκκος πηλός 
με ασημίζουσα μίκα και άφθονα και μεγάλα εγκλείσματα 
(γκρίζο και λευκό χαλίκι). Κόσμημα "μετοπών και 
τριγλύφο)ν", με βαθειά αυλάκο)ση στο σο)ζόμενο όριο της 
διάκοσμης επίθετης ταινίας (cf. supra αρ. 33). 

42.(Κ 13). Ελληνικά, κτήμα 33. Όστρακο από το σοϊμα 
πίθου. Μ:0,09, Υ:0,135, Π:0,023. Χονδρόκοκκος πηλός με 
αρκετή ασημίζουσα μίκα και εγκλείσματα. Κόσμημα 
"μετοποϊν και τριγλύφοχν". 

43.(ΑΤΠ 3). Αγ. Ταξιάρχες. Όστρακο από το σο')μα πίθου. 
Μ:0,14, Υ:0,094, Π:0,028. Χονδρόκοκκος 
πορτοκαλόχρο>μος πηλός με πολλή ασημίζουσα μίκα και 
εγκλείσματα (σχιστόλιθος, λευκό και γκρίζο χαλίκι). 
Κόσμημα "μετοποϊν και τριγλύφο>ν". 

44-45.(AM 1 και ΕΑ 1). Αμαραθιά. Δυο όστρακα από το 
σο')μα διαφορετικοϊν πίθο)ν. Χονδρόκοκκος 
πορτοκαλόχρο>μος πηλός, με πολλά εγκλείσματα και 
ασημίζουσα μίκα. Κόσμημα "μετοποϊν και τριγλύφο)ν". 

46.(Π 9, 12, 21). Παράδοση Κατ. Πορίχη. Τρία όστρακα 
από το σο')μα του ίδιου μάλλον πίθου. Χονδρόκοκκος 
πηλός με πολλά εγκλείσματα και ασημίζουσα μίκα (7.5 
YR 6/6) για το σοϊμα του αγγείου, ανοιχτότερο αλοίφο)μα 
για την επίθετη διάκοσμη ταινία, ύψους 0,055. Κόσμημα 
"μετοπο')ν και τριγλυφων". Αρχαϊκό. 

47.(Κ 36/8, εικ. 17). Ελληνικά, Αγ. Παντελεήμο)ν. 
Όστρακο από το σώμα πίθου. Μ:0,10, Υ:0,075, Π:0,023. 
Χονδρόκοκκος, καστανοκόκκινος πηλός με μίκα. 
Κυματιστή γραμμή χαραγμένη με αμβλύ εργαλείο. 

48.(Κ 36/3, εικ. 17). Ελληνικά, Αγ. Παντελεήμο)ν. 
Όστρακο από το σημείο πρόσφυσης χείλους και λαιμού 
πίθου. Μ:0,10, Υ:0,062, Π:0,015. Μάλλον λεπτόκοκκος 
πορτοκαλοκόκκινος πηλός, με άφθονη ασημίζουσα μίκα. 
Νεύρο)ση με σχοινοειδές κόσμημα στο σημείο ένο)σης του 
χείλους με το λαιμό του αγγείου. 

Εύα ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ-ΜΠΟΥΡΝΙΑ 
Αθήνα 
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ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΑ 
Ονοματολογία- Τυπολογία- Εξέλιξη- Χρονολόγηση* 

Εις μνήμην Γ. Βογιατζή 
τον οποίον τις οδηγίες πάντα ακολονβώ σε κάβε σχέδιο μου. 

ABSTRACT: A number of sherds from cooking wares was collected during the survey within the asty and the sites of the chord of 
ancient Karthaia. The typology and chronology of the material could form the chronological framework for the cooking ware in 
Keos. The study of the terminology and the use of the vessels could be combined with an ethnological/anthropological approach. This 
approach could be developed further through the study of the other categories of material from the sites. 

Ta Ôè μαγείρου σκεύη χύτρας, λοπάδας, μολυβδοδέτους έσχάρας, ίχθυοπτρίδας, όβελούς βουπόρονς, 
οβελίσκους, τάγηνον... (Πολυδεύκης 4, 88) 

Χύτρας, λοπάδας, τάγηνον αναφέρει ο Πολυδεύκης στο Ονομαστικόν του ανάμεσα στα άλλα σκεύη 
του μαγείρου. Ένας σημαντικός αριθμός οστράκων, ως επί το πλείστον, αυτών των αγγείων και ιδίως των δύο 
πρώτων βρέθηκε κατά τη διάρκεια της επιφανειακής έρευνας στη χώρα και στο άστυ της αρχαίας Καρθαίας. Η 
αντιμετώπιση από τη μία αυτών των άδοξων και συχνά παραμελημένων αγγείων ως υλικό συνόλων που στην 
προκειμένη περίπτωση αποτελούν οι θέσεις της ερευνηθείσας περιοχής και η σκιαγράφηση κάποιων γενικών, 
αναγκαστικά, χρονολογήσεων για την Κέα ήταν μια ελκυστική πρόκληση. Από την άλλη, η ανίχνευση της 
προέλευσης των ονομάτων και της χρήσης τους θεωρήθηκε ένα πρώτο, ίσως αδέξιο, εθνολογικό/ανθρωπολογικό 
βήμα για τις δραστηριότητες σ' αυτούς τους χώρους κατοίκησης, ένα βήμα που θα ακολουθηθεί και θα 
συνδυαστεί από/με άλλα εμπειρότερα μέσω της μελέτης και του υπολοίπου υλικού της έρευνας. 

Το πρώτο από αυτά τα αγγεία, η χύτρα1, έχει μακραίωνη παράδοση χρήσης, ίσως τόση όση και η 
παράδοση της κεραμεικής τέχνης· ωστόσο η ονομασία φαίνεται ότι αποδόθηκε στο συγκεκριμένο αγγείο πολύ 

Ευχαριστώ την Δρ Λίνα Μενδώνη που μου εμπιστεύθηκε την μελέτη του υλικού αυτού το οποίο προέρχεται από την 
επιορανειακή έρευνα που διεξήχθη στη ΝΑ Κέα ("χώρα" αρχαίας Καρθαίας). Ευχαριστώ επίσης τους αρχα^ρύλακες του 
Μουσείου Κέας Ε. Λέπουρα και Ε. Κοραντή, χωρίς την βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η μελέτη του υλικού. 
Συντομογραφίες: 
Agora Xlli, ii= Β.Α. Sparkes - L. Talcott, Black and plain pottery,The Athenian Agora XHi. ii, Princeton 1970. 
Β' ΕΣΕΚ=Β' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμεική, Αθήνα 1990. 
Blondé= F. Blondé-A. Muller-D. Mulliez, Le comblement d'un puits public à Thasos, BCH 113, 1989,467-549. 
Callaghan= P.G. Callaghan, Archaic to Hellenistic pottery, στο L.H. Sackett (εκδ.), Knossos, from Greek city to Roman colony.
Excavation at the Unexplored Mansion II, BSA Suppl. XXI, 1992. 
Cherry= J. Cherry, J. Davis, E. Mantzourani, Landscape archaeology as long tenn history, northern Keos in the Cycladic islands. 
Monumenta Aixhaeologica 16, Los Angeles 1991. 
Corinth VIIiii= G.R. Edwards, Corinth Vlliii. Corinthian Hellenistic pottery, Princeton 1975. 
Corinth XVIIIi= E.G. Pemberton, Corinth XVIIIi. The sanctuary of Demeter and Kore: the Greek pottery, Princeton, 1989. 
Corinth XVHIii= K. W. Slane, Corinth XVIIIii. The sanctuary of Demeter and Kore: the Roman pottery and lamps, Princeton 
1990. 
Dema= J.E. Jones, L.H. Sackett, A.J. Graham, The Dema house in Attica, BSA 57, 1962, 79-114. 
Dyson= Dyson S.L., Cosa. The utilinarian pottery, MAAR 33, Rome 1976. 
Gilbert= O. Gilbert, Die Festzeit der attischen Dionysien, Göttingen 1872. 
Hayes, Paphos= J.W. Hayes, Paphos III. The Hellenistic and Roman pottery, Nicosia 1991. 
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αργότερα από τους αρχαίους συγγραφείς. Πρώτος την αναφέρει ο Ηρόδοτος και μάλιστα με την ιωνική λέξη 
κνθρη2. Εν τούτοις το ρήμα χέω, από το οποίο παράγεται, με απλή ή σύνθετη μορφή, απαντά πρωιμότατα3. 
Μία πιο προσεκτική ετυμολογική και εννοιολογική προσέγγιση, είναι ικανή να μας δώσει σημαντικές ενδείξεις 
για την πιθανή προέλευση της ονομασίας του αγγείου και τον χρόνο κατά τον οποίο αυτή αποδόθηκε στο 
αγγείο. 

Από τις σημασίες του ρήματος χέω και των συνθέτων του καμία δεν έχει σχέση με τη χρήση του αγγείου 
ως μαγειρικού σκεύους. Έχει τη σημασία του πρόσφερα) σπονδές (=χοάς<χέω) στους νεκρούς4, μία έννοια που 
απαντά ήδη στον Όμηρο. Η σημασία αυτή άσχετη, εν πρώτοις, με την κυρίαρχη χρήση του αγγείου, αποτελεί, 
ίσως, το κλειδί για την ανίχνευση της ονομασίας. 

Χύτροι5 ονομαζόταν μία από τις τελετές της αθηναϊκής γιορτής των Ανθεστηρίων6. Κατά την 3η και 
τελευταία ημέρα των Ανθεστηρίων (13η του μήνα Ανβεστηρίωνα)1 οι Αθηναίοι μαγείρευαν την πανσπερμία, 
δημητριακά και όλα τα είδη των καρπών της γης, και την προσέφεραν στους νεκρούς διαμέσου του 
ψυχοπομπού Ερμή8, σε μία προσπάθεια να τιμήσουν και συγχρόνα>ς να εξευμενίσουν τις χήρες?, τις ψυχές των 

Hayes, Vil.D= J.W. Hayes, The Villa Dionysos excavations, Knossos: The pottery, BSA 78, 1983, 97-169. 
Metzger= LR. Metzger, Die Keramik aus der Zerstorungsschict des Mosaikenhausen in Eretti a, ΒΈΣΕΚ, Αθήνα 1990,44-47. 
Mommsen= A. Mommsen, Feste der Stadt Athen im Altertum, geordet nach Attishem Kalendar, Leipzig 1898. 
Riley= J.A. Riley, The coarse pottery from Berenice, in excavation at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice)II. Libya Antiqua Suppl. 
V, J. A. Lloyd (ed. ), Tripoli 1979. 
Sabratha= J.Dore - N.Keay, Excavation at Sabratha 1948-1951II. the finds 1: The amphorae, coarse and building material,
Fulford- M. Hall (eds), London 1989. 
Sackett= L.H. Sackett, Roman pottery, στο L.H. Sackett (εκδ.), Knossos, From Greek city to Roman colony, excavation at 
the unexplored mansion II, BSA Suppl XXI, 1992. 
Slane= K.W. Slane, Two deposits from the early Roman cellar building, Hesperia 55, 1986. 
Stobi= V.R. Anderson-Stojanovic, Stobi, I: The Hellenistic and Roman pottery, Princeton 1992. 
Thompson= H. Thompson, Two centuries of Hellenistic pottery, Hesperia 3, 1934, 311-476 (για την αναχρονολόγηση των 
ομάδων βλ. appendix in S.I. Rotroff, The Athenian Agora XXII. Hellenistic pottery, Athenian and imported moldmade bowls, 
Princeton 1982. 
Vari= J.E. Jones, A.J. Graham, L.H. Sackett, An Attic country house below the cave of Pan at Vari, BSA 68, 1973, 355-450. 

1. To όνομα απαντά σε dippinto πάνω σε αγγείο αυτού του τύπου από την Κόρινθο, S. Weinberg, Investigations at Corinth, 
1947-8, //esperia 18, 1949, πίν. 16.15 and 16. Επίσης [χύ]τρα συμπληρώνει ο D.A. Amyx, The Attic stelai, Hesperia 27, 
1958, 163-310, σε επιγραφή που αναφέρεται στις περιουσίες των ΕρμοκοπιδαΥν. 

2. κνθρη, Ηρόδοτος Fr. 3 Bgk· χύτρα, Αριστοφάνης Εχκλησιάζονσες 845, 1092, Ιππείς 1174, Πλούτος 673, 683, 686, 
Λνσιστράτη 29Ί, 308, 315, Βάτραχοι 983, Όρνιθες 42, 357-8, Αχαρνείς 264· Πλάτων Ιππίας Μείζων 28SD- Αθηναίος 4. 
131c, 9. 

3. χέε, Όμηρος Ψ 220· έχεα, Όμηρος Σ 347, Πίνδαρος Ίσθμια 8, 58· σύγχει, Όμηρος Ι 612, Ν 808· χείσθαι, Όμηρος κ 518· 
χενω, Όμηρος β 222· χύτο, Όμηρος Ψ 385, η 143. 

4. χυήν χείσθαι νεκύεσσιν, Όμηρος κ 518, λ 26· Ηρόδοτος 7, 43· χέουσα κηδείονς χοάς, Αισχύλος Χυηφόρυι 87. 
5. χύτρυν μέγαν παρά τυϋ μαγείρου (Δίφιλος 41 ). Είναι νομίζω πολύ πιθανότερο να εννοεί το αγγείο παρά το χάσμα από 

το οποίο αναβλύζει νερό, όπως υποστηρίζει ο Mommsen, 385.2. 
6. Αριστοφάνης Βάτραχοι 218, Αχαρνείς 1076· Σούδα λ. Χύτροι- ενο') Χύτραν, Σχόλια εις Αριστοφάνην Αχαρνείς 961. 
7. Σούδα λ. Χύτροι; Αρποκρατίων s.v. Χύτρυν Φιλόχορος frg. 163, FHG I 41 L αντίθετα υπό τους Χόας γάρ και Χύτρυυς 

αντυϊσί τις ήγγειλε ληστάς εμβαλλεΐν Βυιωτίυυς, Αριστοφάνης Αχαρνείς 1076· εν μια ημέρα αγυνται υί τε Χύτρυι και 
υί Χόες, Σχόλια εις Αριστοφάνην Αχαρνείς 1076 (Δίδυμος)· το τυϋ εν λίμναις Αιυνύσυυ [ιερόν], ω τά αρχαιότερα 
Διονύσια τη ΟωΟεκάτη ποιείται εν μηνί Ανθεστηριώνι, ώσπερ και υ'ι απ' Αθηναίων Ίωνες έτι καί νυν νομίζυυσιν, 
Αρποκρατίων (Θουκυδίδης 2, 15. 4) λ. Χόες- δωδέκατη έυρτή Αθήνησιν ην Χόας έλεγυν, Ησύχιος λ. Η αντίθεση αυτή 
αίρεται αν δεχτούμε ότι οι Χύτροι άρχιζαν μετά τη δύση του ηλίου, οπότε ο Αριστοφάνης αναφέρεται στο τέλος της 
12ης και στην αρχή της 13ης Ανθεστηριώνος, J. Mikalson, The sacred and civil calendar of the Athenian year, Princeton 
1975, 113-114- Gilbert, 129-132· Mommsen, 384-385. Παραδίδονται επίσης δύο ακόμη ημερομηνίες, αν δεχτούμε ότι 
κατά τους χρόνους του Αριστοφάνη οι Χύτροι τελούνταν την ίδια ημέρα με τους Χόες : εις τους Χόας έπετελεΐτυ δέ 
Πυανεψιώνυς ογδόη· υί δέ Ανθεστηρίωνυς δεκάτη, Σχόλια εις Αριστοφάνην Αχαρνείς 961. Το χωρίο αυτό δεν 
αποτελεί πρόβλημα για τον χρόνο διεξαγωγής των Χυτρών, διότι το μεν δεκάτη μπορεί να συμπληρωθεί ως δωδέκατη, 
ενο') οι Χόες που τελούντο την ογδόη Πυανε\|>ιοί)νος δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούνται από Χύτρονς, όπως στα 
Ανθεστήρια. Δεν ξενίζει η ύπαρξη Χοών και κατά τη διάρκεια άλλων εορτών, όποος άλλωστε συμβαίνει και με τους 
Χύτρονς που απαντούν και στα Λήναια. Cf. επίσης Mommsen, 384· Mikalson, op. cit., 114. 

8. Για τη σχέση της γιορτής των Χντρών και με το Διόνυσο, βλ. Αριστοφάνης Βάτραχοι 213· Mommsen, 398- Μ. Paul 
Foucart, Le Culte de Dionysos en Attique, Paris 1904, 151-163. 

9. θύραζε Κήρες, υύκέτ^ Ανθεστήρια, Ζηνόβιος 4, 33· Φοοτιος λ.· Όμηρος Β 834, λ 171. 
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νεκρών, οι οποίες το τριήμερο των Ανθεστηρίων έρχονταν στον πάνω κόσμο10. Η τελετή αυτή των χυτρών είναι 
συνδεδεμένη με τον μύθο του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα βάσει ενός χωρίου του Θεόπομπου που παραδίδει 
σχολιαστής του στίχου 219 των Βατράχων11: 

Χύτροι εορτή παρ" "Αθηναίοις γινομένη τω Αιονυσω. '"Αγεται δε παρά ταύτην τήν αίτίαν, ην και Θεόπομπος 
εκτίθεται γράφων ούτως- διασωθέντας οϋν τους ανθρώπους, ηπερ εθάρρησαν ημέρα, τω ταύτης ονόματι 
προσαγορεϋσαι και τήν εορτήν άπασαν. "Έπειτα θύειν αύτοις εθος των μεν "Ολυμπίων θεών ούδενί παράπαν 
Έρμη όέ χθονίω και της χύτρας, ήν εψουσι πάντες κατά τήν πόλιν, ουδείς γεύεται τών ιερέων. Τούτο δε ποιοϋσι 
τη ημέρα, και τους τότε παραγενομένους υπέρ τών αποθανόντων ίλάσασθαι τον Έρμήν. "Ήγοντο δέ αγώνες 
αυτόθι οί Χύτρινοι καλούμενοι, καθά φησι Φιλόχορος εν τη έκτη τών "Ατθίδων. (Σχόλια εις Αριστοφάνην 
Βάτραχοι 219, G.Dindorf, Scholia Graeca in Aristophanis Comoedias, Lipsiae 1922, 327) 

Στο λεξικό της Σούδας το χωρίο ερμηνεύεται λανθασμένα12. Σ' αυτό οφείλεται και η εσφαλμένη 
ερμηνεία μέρους της νεότερης βιβλιογραφίας. Όπως παρατηρεί ο Gilbert, το κείμενο το οποίο αποδίδεται από 
τον σχολιαστή στον Θεόπομπο αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο (έως άπασαν) αναφέρεται στο μύθο, 
ενώ το δεύτερο στην εορτή. Από το πρώτο τμήμα συνάγεται ότι με το όνομα χύτροι είχε αρχικά πριν τον 
κατακλυσμό προσαγορευθεί η ημέρα κατά την οποία αποσύρθηκαν τα νερά από το χάσμα κοντά στο 
Ολυμπιείο. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος ονομάστηκε χύτροι και η εορτή που πριν την εποχή του Θεοπόμπου 
διαρκούσε μία ημέρα13, όπως συνάγεται από το άπασαν. Με βάση τα παραπάνω, δηλ. το χωρίο, την 
καθυστερημένη εμφάνιση του ονόματος και τη σημασία του ρήματος από το οποίο παράγεται, μπορεί κανείς να 
υποθέσει με αρκετή ασφάλεια ότι η εορτή δίνει το όνομα στο αγγείο, το οποίο χρησιμοποιούσαν βέβαια ως 
μαγειρικό σκεύος πριν την καθιέρωση της εορτής, ωστόσο την ονομασία χύτρα την αποκτά αργότερα, όταν 
συνδέεται με την εν λόγω εορτή14. Όσον αφορά στην προέλευση της ονομασίας της ημέρας μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι προέρχεται από τις τελετές προσφορών στους νεκρούς, τελετές που απαντούν ήδη στον Όμηρο 
(supra σημ. 4) και που κάποια χρονική στιγμή, ίσως κατά την αρχαϊκή περίοδο, συνδέθηκε με τον μύθο του 
κατακλυσμού του Δευκαλίωνα, με τον οποίο άμεσα συνδέθηκε η εορτή τωνΥδροφορίων15 που τελούσαν κατά 
την τελευταία ημέρα, δηλ. την αυτή ημέρα με τους Χύτρους{(). 

10. Στα πλαίσια της αποτροπής/εξευμενισμού εντάσσονται και μια σειρά άλλων ενεργεκόν όπως το μάσημα φύλλων 
αγριομουσμουλιάς και το άλειμμα της εισόδου του σπιτιού με πίσσα, H.W. Parke, Festivals of the Athenians, London 
1977, 116· H. v.Gaertringen, RE I 2, 1894, 2371-2375, Anthesteria- Gilbert, 127-134- M.-P. Foukart, Le Cuite (supra σημ. 8), 
151-163· L. Preller-C. Robert, Griechische Mythologie 4, Berlin 1894, 405-407· Mommsen, 385-403- L. Deubner, Attische 
Feste, Berlin 1966, 112-113· E. Rohde, Psyche, Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, Freiburg, 1894, 216-219· 
Φοότιος λ. μιαρά ημέρα. 

11. λιμναία κρηνών τέκνα/ξύναυλον ύμνων βοάν/φθεγξώμεθ\ εϋγηρνν έμάν άοώάν,/κοάξ κοάξ,/ήν άμφί Νυσήιον, /Διός 
Αιόνυοον έν/Αίμναις ίαχήσαμεν/ήνιχ" ô κραιπαλόκωμυς/τοΐς ίεροϊοι Χύτροισι/ χωρεί καΤ έμόν τέμενος λαών όχλος, 
Αριστοφάνης Βάτραχοι 218. 

12. Χύτροι: εορτή Αθήνησιν εν μία όέ ημέρα ήγοντο οί τε Χύτροι και οί Χόες- εν ω πάν σπέρμα εις χύτραν έψήσαντες 
εθνον Αιονυσω και Έρμη. Θεόπυμπός φησι τους διασωθέντας εκ τον κατακλυσμού εψειν χύτρα πανσπερμίας- όθεν 
οϋτω κληθήναι τήν εορτήν, και θύειν τοις χοΰσιν Έρμη χθονίω- της όέ χύτρας ούδένα γεύσασθαι, τούτο δέ ποιήσαι τους 
περισωβέντας, ίλασκομένυυς τον Έρμήν και περί τών αποθανόντων. 

13. Για τη διάρκεια της γιορτής supra σημ. 7. Ο Gilbert συνδέει την αύξηση της ημέρας της γιορτής με την επισημότητα που 
έδωσε σ' αυτήν ο Λυκούργος, όπως αυτή προκύπτει από το σχετικό νόμο που εξέδωσε για τους δραματικούς αγώνες 
τους επονομαζόμενους χύτρινους : είσήνεγκε δέ και νόμους τον περί τών κωμωδών, αγώνα τοις Χύτροις έπιτελείν 
έφάμιλλυν εν τω θεάτρω και τον νικήσαντα είς άστυ καταλέγεσθαι, πρότερον ουκ εξόν, άναλαμβάνων τόν αγώνα 
έκλελοιπότα, Πλούταρχος Αυκούργος 10. 

14. Gilbert, 129- περί του αντιθέτου Mommsen, 402-403. Οι αντιρρήσεις του Mommsen έγκεινται στη διαφορά γένους 
μεταξύ του ονόματος της εορτής και του αγγείου, αν και, και η γιορτή απαντά και ως γένους θηλυκού, Αρποκρατίων 
184, και το αγγείο ως γένους αρσενικού (Δίφιλος 41), χωρία που ο ίδιος δεν αποδέχεται. 

15. εορτή Αθήνησι πένθιμος επί τοις τω κατακλυσμό) άπολομένυις, Σούδα, λ. Ησύχιος λ.· Παυσανίας 1. 18, 17. 
16. Ο M. Nilsson, Studia de Dionysiis Atticis, Lyndae 1900, 135-136, χρησιμοποιεί το χωρίο του Θεόπομπου για τον 

κατακλυσμό για να συνδέσει την ονομασία Χύτροι με το ρήγμα κοντά στο ναό της Γης Ολυμπίας όπου προσφέρονταν 
γλυκά από μέλι για τους νεκρούς του κατακλυσμού κατά τον Παυσανία (1. 18, 7), βλ. και Ronde, Psyche (supra σημ. 10), 
218. Η σύνδεση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι χύτρος σημαίνει επίσης τον πυθμένα, τα βυθίσματα της λίμνης ή του 
ποταμού, τις κοιλότητες της γης απ" όπου αναβλύζουν τα ύδατα, Ηρόδοτος 7, 176· Παυσανίας 4. 35, 5· Θεόφραστος 
Περί cpvT(òv4. 11, 18- Ησύχιος λ. χυτρίνος. Ωστόσο, το χάσμα δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την ονομασία, αφού 
από εκεί δεν ανέβλυσαν αλλά από εκεί αποσύρθηκαν τα ύδατα. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ της εορτής ή καλύτερα της 
ενέργειας της προσφοράς στους νεκρούς είναι όχι με το ρήγμα, αλλά με το ιερό του Διονύσου εν Αίμναις, όπου 
ελάμβαναν χώρα οι Χύτροι. Όσο για τον ισχυρισμό του ότι το αγγείο χρησιμοποιήθηκε αρχικά για νερό (από το 
χέω/χοή/χύτρα), θα μπορούσε να ευσταθεί ίσως για κάποιο άλλο αγγείο, αλλά όχι για το σκεύος που αποκαλούμε χύτρα. 
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Συνάφεια, το δίχως άλλο θα πρέπει να αναζητηθεί και με την εορτή των Χόων (χέω>χοαί>χόες) που 
τελούσαν την προηγούμενη ή την αυτή ημέρα με τους Χντρονς και είχε και αυτή σχέση με τις προσφορές προς 
τους νεκρούς17, ίσως πριν αποκτήσει την διονυσιακή της χροιά. Ας σημειωθεί ότι και τα πώοίγια (ή η 
Πιθοιγία)18, αποκαλούνται αποφράς ημέρα19, όπως και οι άλλες ημέρες των Ανθεστηρύον20. Συνεπώς 
μπορούμε να υποθέσουμε την ύπαρξη μίας παλαιότατης εορτής που διαρκούσε περισσότερο της μίας ημέρας, 
προς τιμήν των νεκρών και που απέκτησε αργότερα διονυσιακή χροιά21, σε ότι αφορά τα Πιθοιγία και τους 
Χόες. Θα ήταν άραγε πολύ τολμηρό να θεωρηθεί ότι ο χρόνος που συντελέστηκαν οι αλλαγές αυτές και 
καθιερώθηκε η ονομασία του αγγείου, συμπίπτει με τη όψιμη αρχαϊκή περίοδο; 

Στα πλαίσια νεκρικών τελετών (χυτρών, νεκρόδειπνων κ.ά.) θα μπορούσε ίσως να αποδοθεί η χρήση 
της χύτρας αρ. 28-σώζεται τμήμα του χείλους και της λαβής-που βρέθηκε στο νεκροταφείο της αρχαίας 
Καρθαίας. Και αν ακόμη αυτό το όστρακο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εκτός θέσεως κεραμεική μιας ίσως 
γειτονικής θέσης, η κατά τα 3/5 σωζόμενη χύτρα, αρ. 4, δεν θα μπορούσε να ερμηνευθεί παρά μόνο σ' αυτά τα 
πλαίσια, αφού, όπως φαίνεται από την παλαιότητα των σπασιμάτα)ν της, σαφώς δεν αποτέθηκε στον τάφο ως 
κτέρισμα22. Όμως, και η τοποθέτηση χυτρών ως κτέρισμα είναι γνωστή ταφική πρακτική23. Η ιδιαίτερη σχέση 
της χύτρας με τις ταφικές πρακτικές προκύπτει και από το γεγονός ότι μόνο αυτός ο τύπος μαγειρικού σκεύους 
απαντά ως κτέρισμα, αφού, απ" όσο γνωρίζω λοπάδες έχουν βρεθεί μόνο σε ταφικές πυρές. Χαρακτηριστική 
είναι επίσης η περίπτωση του αδημοσίευτου ύστερου ελληνιστικού-ρωμαϊκού νεκροταφείου στη θέση Αλωνάκι 
της Ελάτειας στην αρχαία Φωκίδα, όπου είναι πιθανό η "σφράγιση" 2 θαλαμωτών τάφων να έγινε με την 
τέλεση ενός θρησκευτικού εθίμου στο οποίο κυρίαρχη θέση είχαν οι αμφορείς και οι χύτρες. 

Όσον αφορά στο άλλο σκεύος, τη λοπάδα, η ιστορία του σκεύους αρχίζει κάπου γύρω στο γ' τέταρτο του 
5ου αι. π.Χ.24 Η λοπάδα δημιουργήθηκε προφανώς από την ανάγκη να ικανοποιηθεί η ποικιλία των 
γαστρονομικών τάσεων που παρατηρείται από τον 5ο αι. π.Χ. και εξής, όπως συνάγεται κυρίως από τα χωρία 
του Αριστοφάνη, και για τους ύστερους χρόνους, από τους Δειπνοσοφιστές του Αθηναίου. Συγκεκριμένα 
δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένα αγγείο με σκέπασμα που θα μπορούσε να βράσει στον ατμό και να 
τηγανίσει25. Έτσι δημιουργήθηκε ένα είδος χύτρας με καπάκι26. Το γεγονός ότι το ίδιο αγγείο το 
χρησιμοποιούσαν και για τηγάνισμα, έκανε ορισμένους ύστερους λεξικογράφους να το συγχέουν με το 
τηγάνι27, ενώ στις αρχαιότερες πηγές είναι σαφές ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά σκεύη28. Η διπλή χρήση 
της λοπάδας γίνεται σαφής και από τα όστρακα αρ. 85, 86, που σαφώς πρόκειται για τηγάνιαΑοπάδες με 
επίπεδη επιφάνειας στήριξης (όπως τα τηγάνια) και χείλος, λαβή και στεφάνη (ή πατούρα) λοπάδας. Εξάλλου 
το τηγάνι με την μορφή του αρ. 87 (Corinth Vlliii, 131-133) δεν απαντά πριν την όψιμη ή ύστερη ελληνιστική 

17. L. Deubner, Attische Feste (supra σημ. 10), 112· Η. ν. Gaertringen, RE (supra σημ. 10)· E. Rohde, Psyche (supra σημ. 10), 216
217. 

18. Πιθοίγια, Αρποκρατίων 184· Πιβοιγία, Σχόλια εις Ησίοδον Έργα 370· Ευστάθιος 2. 24, 526· Mommsen, 384. 
19. Ibidem. 
20. Ευστάθιος 2. 24, 526. 
21. Ίσως να μην είναι άνευ σημασίας η πληροφορία που δίνει ο Φιλόστρατος s.v. ότι από τον Αίαντα ξεκίνησαν τα 

Ανθεστήρια, ενώ τα Διονύσια από τον Θησέα. 
22. Για την πρακτική του σπασίματος των αγγείων εκτός του τάφου, R. Η. W. Stichel, Die hellenistiche Nekropole im 

Kerameikos von Athen und die Chronologie der hellenistische Keramik, Β' ΕΣΕΚ, 39-43, πίν. 3b, 4b-c, χύτρες από αύλακες 
προσφορών του τέλους του 4ου αι. π.Χ· D. Kurtz- J. Boardman, Greek burial customs, London 1971, 215-6, για 
νεκρόδειπνα και χοές 144-146, 149-150, για ανθεστήρια 147. 

23. Ενδεικτικά, R.H.W. Stichel, Die hellenistiche Nekropole (supra σημ. 22), πίν. 3-4, στους πίν. 3b, 4b-c χύτρες από αύλακες 
προσφορών του τέλους του 4ου αι. π.Χ.· Ι. Μιχαηλίδου-Νικολάου, Μαγειρικά σκεύη από την Κύπρο και η χρονολόγηση 
τους, Β' ΕΣΕΚ, 185-186, πίν. 103- 6· Σ. Δρούγου-Γ. Τουράτσογλου, Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βεροίας, Αθήνα 
1980, 120- 122, 177, εικ. 16, πίν. 48, 49" Μ. Ανδρόνικος, Ελληνιστικός τάφος Βεροίας, ΑΕ 1955, 45-46, αρ. 2, 3, εικ. 25
Κ. Δαβάρας, Ρωμαϊκό νεκροταφείο Αγίου Νικολάου, ΑΕ 1985, 143, αρ. 2/7, εικ. 9β, πίν. 41ε, 167, αρ. 6/1, εικ. 17γ, πίν. 
45ε· Κ. Τσάκος, Ελληνιστικοί τάφοι στη Σάμο, ΑΔ 32, 1977, Μελέτες, 376, αρ. 12, εικ. 13, πίν. 129ε. 

24. Το αγγείο δεν αναφέρεται στις γραπτές πηγές πριν τον Αριστοφάνη (Σφήκες 511· Ιππείς 1034· Πλούτος 812-13) 
Εύβουλος 9· Αρχέδικος 2, 4· Από πλευράς αρχαιολογικών ευρημάτων, το πρωιμότερο παράδειγμα είναι μία μικρή, 
μόνοπη, λοπάδα από την Αγορά των Αθηνών (Agora Xllii, πίν. 95, αρ. 1973) που χρονολογείται 460-440 π.Χ. (το υπ" αρ. 
1959 που χρονολογείται 500-480 π.Χ., μοιάζει περισσότερο με φιάλη που έφερε σκέπασμα). 

25. A£oraXIIi,227. 
26. Σούδα λ. λοπάς: ή κύβρα 
27. Σούδα λ.λυπάς: παρά Συρακυυσίυις τό τήγανυν...- Ησύχιος λ. λυπάς 
28. Πολυδεύκης 6, 88· Ουδέ λυπάς κακόν εστί- άτάρ τό τάγηνυν άμεινυν.. , Πλάτων Κωμικός 168, 12· τά μέν γάρ λοπάδες 

εστί, τά δέ τάγηνα και ούδ^ ή λυπάς κακόν εστίν, ϊνα τι και από των δειπνυσυφιστών παραρτύσαιμι, και τό τάγηνυν 
άριστον, Ανώνυμος, J.A. Cramer S.T.P., Anecdota Graeca, Bibliothacarum Oxoniensium, Oxonii 1836, III, 168, 16-18 (είναι 
σαφές ότι επιχειρεί να τα διαχώρισε ι) -...ου γάρ μόνον έφθυύς (τυυς βυλβυύς), ώς εφην, <5Γ ϋδατυς άλλα και λυπάδας εξ 
αυτώνπυικίλως ήρτυμένας συντιθέασιν, εκ ταγήνυυ τέ τίνες άλλυι προσφέρονται..., Γαληνός 6, 653. 
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περίοδο. Πάντως η επιθυμία για εδέσματα μαγειρευμένα στον ατμό ικανοποιείται και πριν την επινόηση της 
λοπάδος, αφού ήδη γύρω στο 500 π.Χ. έχουμε χύτρες με υποδοχή (πατούρα) για σκέπασμα29. 

Όσον αφορά στην ονομασία, δεν υπάρχει αρχαιολογική ένδειξη που να επιβεβαιώνει την απόδοση του 
ονόματος στο εν λόγω σχήμα. Ωστόσο η λέξη έχει τέσσερεις ακόμη σημασίες, αχιβάδα30, σορός31, λίθος32, 
αρρώστια της ελιάς33, εκ των οποίων η πρώτη μπορεί να μας δώσει μία κάποια επιβεβαίωση για το σχήμα το 
οποίο έφερε αυτή την ονομασία. Πράγματι, αν κανείς αφαιρέσει τις λαβές και το κομβίο του σκεπάσματος, το 
σχήμα του σκεύους ομοιάζει πολύ με της αχιβάδας34. 

Από την μελέτη του υλικού που απέδωσε η επιφανειακή έρευνα στη χώρα και στο άστυ της αρχαίας 
Καρθαίας και με βάση τις ανάγκες που ικανοποιεί το εν λόγω σκεύος, προκύπτουν κάποιες λεπτομέρειες όσον 
αφορά στην χρήση και τον τρόπο μαγειρέματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο πυθμένας παρουσιάζεται 
εξωτερικά καμμένος και όχι απλά μαυρισμένος όπως στις χύτρες, ενώ το εξωτερικό του τοιχώματος είναι 
μαυρισμένο, στοιχείο που δεν απαντά στις χύτρες. Αυτό δηλώνει ότι τοποθετούσαν το αγγείο απευθείας στα 
κάρβουνα και όχι σε πύραυνο. Αυτό μάλλον εννοεί και ο Αρχέδικος τάς λοπάδας επιβείς επί το πϋρ τους 
άνθρακας ερραν ελαίω πάντα ποιώ φλόγα. 

Επίσης το κάψιμο πολλές φορές φτάνει μέχρι το εξωτερικό του χείλους και συχνά στο εσωτερικό του 
(πρόκειται πάντα για σκεύη που δεν καταστράφηκαν από φωτιά). Επίσης στο εξωτερικό της άκρης του χείλους 
ενός σκεπάσματος λοπάδος (αρ. 105) παρατηρείται το αυτό φαινόμενο. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με ένα και 
μόνο τρόπο: αν όλο το αγγείο και το σκέπασμα είχε καλυφθεί με κάρβουνα, όπως συμβαίνει σήμερα με την 
γάστρα. Η μέθοδος αυτή δεν ήταν άγνωστη στην αρχαιότητα, και ο πνιγεύς25 δεν ήταν τίποτα περισσότερο από 
την σημερινή μεταλλική γάστρα. Ας σημειωθεί ότι τα ίδια σημάδια καψίματος διαπιστώνει και η Sparkes στον 
δεξιά απεικονισμένο πνιγέα του πίν 4.236. Την χρήση του πνιγέα αντικαθιστά η λοπάδα με το σκέπασμα. Μία 
τέτοια ανάλογη με τον πνιγέα χρήση, ίσως, υποδηλώνει ο στίχος 511 από τους Σφήκες του Αριστοφάνη: 
δικίδιον σμικρόν φάγοιμ^ αν εν λοπάδι πεπνιγμένον37. 

Επίσης η παρουσία κομματιών κατασκευσμένων από πηλό μη αμμώδους υφής ή πηλό στον οποίο δεν 
έχει προστεθεί άμμος, και συνεπώς όχι ιδιαίτερα ανθεκτικών στη φωτιά, τα οποία δεν παρουσιάζουν ίχνη 
φωτιάς, αλλά είναι καλοκτισμένα και με λειασμένες επιφάνειες (αρ. 47-49), θέτουν το ερώτημα κατά πόσον το 
σχήμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως αγγείο σερβιρίσματος με σκέπασμα, δηλαδή ως λεκανίδα. 

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι σε κανένα ανασκαφικό σύνολο τα μαγειρικά σκεύη με στεφάνη 
για να δέχεται σκέπασμα δεν συνοδεύεται από αντίστοιχο αριθμό σκεπασμάτων. Το ενδεχόμενο να 
χρησιμοποιούσαν ένα σκέπασμα σε περισσότερα σκεύη θα πρέπει να αποκλεισθεί αφού η διάμετρος της 
πατούρας κατά κανόνα διαφέρει μεταξύ των δημοσιευμένων από ένα ανασκαφικό σύνολο σκεύη. Μία λύση θα 
ήταν να υποθέσει κανείς ότι ο κεραμέας σε πολλές περιπτώσεις εφοδίαζε τα σκεύη με πατούρα ακολουθώντας 
τις τάσεις της εποχής και όχι ικανοποιώντας χρηστικές ανάγκες. Η αρχαία λοιπόν νοικοκυρά στην περίπτωση 
που θα ήθελε να χρησιμοποιήσει μαγειρικό σκεύος με σκέπασμα ή θα κατέφευγε στην λοπάδα/κατσαρόλα που 
είχε αγοραστεί μαζί με το σκέπασμα της ή θα χρησιμοποιούσε ένα επίπεδο, τετράγωνου, ορθογώνιου ή 
ακανόνιστου σχήματος κομμάτι ξύλου ή λίθου. Αυτό αναγκαστικά θα πατούσε πάνω στο χείλος και όχι στη 
στεφάνη (αν επρόκειτο για σκεύος με στεφάνη και όχι χύτρα με απλό χείλος), αφού για να προσαρμοστεί στην 
τελευταία θα έπρεπε να είναι της αυτής διαμέτρου και κυκλικού σχήματος, κάτι κατασκευαστικά δύσκολο. 

Ο μικρός αριθμός μαγειρικών σκευών με απλό χείλος σε σχέση με αυτά (χύτρες ή κατσαρόλες) που 
φέρουν χείλος διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δέχεται σκέπασμα, κατά την περίοδο από τον Ιο αι. 
μ.Χ. και εξής, θα μπορούσε να εξηγηθεί μέσα από μία αλλαγή των γαστρονομικών προτιμήσεων. Καλύτερα 
όμως θα πρέπει να αποδωθεί σε πρακτικούς λόγους. Από τη στιγμή που η δεύτερη κατηγορία μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και χωρίς σκέπασμα ήταν λογικό να θέσει τον παλαιότερο τύπο στο περιθώριο. Η παραγωγή, 
εξάλλου, λιγότερων τύπων συνέφερε τα μεγάλα κεραμεικά εργαστήρια της ρωμαϊκής περιόδου που ήταν 
προσανατολισμένα σε μαζική παραγωγή αγγείων. 

Ένα επιπλέον στοιχείο είναι η εύρεση πολλών μαγειρικών σκευών, που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιούνται την ίδια χρονική πρίοδο, και σε ανεσκαμμένες θέσεις εκτός Κέας, αλλά και σε μία θέση από 

29. Agora XHi, ii, 225, εικ. 18, πίν. 94, αρ. 1943-5, 1947. 
30. Γαληνός 4, 670 
31. Θεόπομπος Κωμικός 92- Σούδα λ. λοπάς. 
32. καλείται δε υϋτω και ô έν τχ\ Ελλάδι γινόμενος λίθος..., Σούδα. λ. λοπάς· το τήγανον και λίθος εν Ηλιαία , Ησύχιος λ. 

λοπάς. 
33. Θεόφραστος Περί φυτών 4. 14, 3. 
34. A£oraXIIi,227. 
35. Αριστοφάνης Νεφέλαι 96· Σχολ. ad. loc Αριστοφάνης Όρνιθες 1001. 
36. Β. A.Sparkes, The Greek kitchen, JHS 82, 1962, 121-137. 
37. Cf. ibidem, 130, σημ. 83. 
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την επιφανειακή έρευνα της Καρθαίας, τον Αγιο Φίλιππο (ΕΑΦ). Συγκεκριμένα στο αγρόκτημα της Βάρης 
βρέθηκαν 7 χύτρες και 10 λοπάδες, στο Δέμα 7 χύτρες και 7 λοπάδες, στο σπίτι της Ερέτριας που δημοσιεύει η 
Metzger 16 μαγειρικά σκεύη, ενώ από το πρώιμο ρωμαϊκό κελλάρι της Κορίνθου η Slane αναφέρει 11. 
Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα αρχαίο νοικοκυριό, είτε αυτό ήταν εγκατεστημένο στην ύπαιθρο είτε στο άστυ 
χρησιμοποιούσε συχνά περισσότερα του ενός σκεύη. Το γεγονός αυτό ίσως να μην είναι άσχετο με 
γαστρονομικές τάσεις που προέβλεπαν περισσότερα του ενός εδέσματα σε ένα τραπέζι, όπως παρουσιάζεται και 
από τον Αριστοφάνη και από τον Αθηναίο- αν και ο σκοπός της αναφοράς αυτής της πληθώρας εδεσμάτων σ' 
αυτά τα κείμενα είναι διαφορετικός. 

Ίσως να μην είναι άσχετο με το παραπάνω και το συνήθως μικρό μέγεθος των λοπάδων - τα σκεύη με 
διάμετρο χείλους κατά μέσο 0,18-0,20μ. δεν θα μπορούσαν να περιέχουν περισσότερες από 3 μερίδες φαγητού. 
Εξάλλου, και οι αρχαίες μαρτυρίες και η χρήση του αγγείου, έτσι όπως αναφέρθηκε, παραπέμπει προς κάποια 
εκλεπτισμένα εδέσματα, συνοδευτικά του κυρίως φαγητού. Βέβαια, δεν λείπουν και τα μεγαλύτερα αγγεία. 

Όσον αφορά στην περίπτωση του Αγίου Φιλίππου, είναι ενδεικτική για το πώς ο χώρος εύρεσης 
κάποιων επιφανειακών ευρημάτων και η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιες 
επιπλέον υποθέσεις. Συγκεκριμένα τα μαγειρικά σκεύη βρέθηκαν ενσωματωμένα στο τσιμέντο που 
χρησιμοποιήθηκε για την θεμελίωση της εκκλησίας. Πρόκειται για πρόσφατα σπασμένα όστρακα που δεν έχουν 
υποστεί τη φθορά εξωγενών συνθηκών. Το γεγονός αυτό κάνει αρκετά ελκυστική την υπόθεση ότι προέρχονται 
από το χώρο ακριβώς κάτω από το μεταγενέστερο οικοδόμημα, χώρος στον οποίο θα πρέπει να υπήρχε και μία 
κουζίνα. Από τον χώρο αυτό περισυνελέγησαν 33 όστρακα από μαγειρικά σκεύη που ανήκαν σε τουλάχιστον 24 
σκεύη, εκ των οποίων τα 22 θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνταν την ίδια χρονική στιγμή. Από αυτά 6 ανήκαν 
σε χύτρες και 16 σε λοπάδες (οι 7 μικρής διαμέτρου). Ο μεγάλος αριθμός των σκευών, πέραν του γεγονότος ότι 
πρέπει να έχει σχέση και με την διάρκεια παραμονής των ιδιοκτητο')ν στο οίκημα, δεν θα πρέπει να είναι 
άσχετος και με την υπόθεση για τις γαστρονομικές συνήθειες που προηγήθηκε. 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

Τα μαγειρικά σκεύη είναι κατά γενική ομολογία τα δυσκολότερα χρονολογούμενα αγγεία, όχι μόνο 
γιατί τα σχήματα τους συνεχίζουν αμετάβλητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά και γιατί δύσκολα 
φτάνουν μέχρι το τυπογραφείο. Η απουσία πολλών δημοσιεύσεων και ιδιαίτερα με σχεδιασμένα κομμάτια από 
τον ελλαδικό χώρο και δη από την ηπειρωτική Ελλάδα, αναγκάζει τον μελετητή να αναζητήσει παράλληλα σε 
ανεσκαμμένες θέσεις πολύ μακρυά από την περιοχή εύρεσης του υλικού του, το οποίο τελικά αντιμετωπίζει ως 
ένα σύνολο εισαγωγών, μη υπολογίζοντας τις τυχόν ιδιαιτερότητες μιας τοπικής παραγωγής. Για παράδειγμα, 
εάν ακολουθούσε κανείς τα δημοσιευμένα παράλληλα που αναφέρονται στον αρ. 35 θα ήταν αναγκασμένος να 
αποδεχτεί ότι ο τύπος σταματά στον 3ο αι. μ.Χ. Η δυνατότητα πρόσβασης στην τοπική παραγωγή της 
Ελάτειας στην αρχαία Φωκίδα-μια δεύτερης σειράς πόλη της ρωμαϊκής περιόδου-ανέβασε την χρονολόγηση 
στον 4ο αι. Ας σημειωθεί δε, ότι πολλοί τύποι από την Ελάτεια δεν απαντούν σε γνωστές δημοσιεύσεις ή 
χρονολογούνται στους προηγούμενους αιώνες. Αν προσθέσει κανείς σ" αυτά και την απουσία πολλών συνόλων 
του 4ου αι. μ.Χ. από τη Βερενίκη (Riley) ή την περιορισμένη παρουσία μαγειρικών σκευών στα στρώματα Mvii
ix από την Αγορά των Αθηνών (Agora V) και στη δημοσίευση του ρωμαϊκού υλικού από το ιερό της Δήμητρας 
και της Κόρης στην Κόρινθο (Corinth XVIIIi), γίνεται εύκολα αντιληπτό το πρόβλημα που ανακύπτει για μια 
περίοδο χρήσης αυτών των σκευών που δεν είναι και η μόνη. Ένα παράλληλο πρόβλημα ανακύπτει μέσα από 
την σύγκριση των δημοσιευμένων κομματιών της κλασικής περιόδου από την Αγορά των Αθηνών (Agora XII) 
με αυτά από τη Βάρη και το Δέμα τα οποία παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ομοιότητες με αυτά της Κέας ή 
μεταξύ όλων αυτών και των δημοσιευμένων από την Κόρινθο (Corinth Vlliii). Η εντύπωση που δημιουργείται 
είναι ότι τα μαγειρικά σκεύη από την Κέα ακολουθούν τις τάσεις μιας παραγωγής της υπαίθρου της Αττικής 
που διαφέρει κατά πολύ από την αστική και ακόμη περισσότερο από την κορινθιακή. Μία επίσκεψη όμως στις 
αποθήκες των μουσείων της Αγοράς των Αθηνών και της Κορίνθου ήταν αρκετή για να αποδείξει ότι πρόκειται 
για κοινές τάσεις και στις τρεις περιοχές και ότι απλά τα δημοσιευμένα κομμάτια δεν ήταν παρά εξαιρέσεις. 
Επαγωγικά λοιπόν, το γεγονός ότι μόνο η Sabratha από τις εκτός Ελλάδος θέσεις παρουσιάζει τόσες και τόσο 
κραυγαλέες ομοιότητες με τα σκεύη της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου δεν θα πρέπει να να δημιουργεί 
αναγκαστικά υποψίες για κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις. Η μόνη λύση σε παρόμοιου τύπου προβλήματα είναι η 
δημοσίευση όσο το δυνατόν περισσοτέρων από αυτά τα άδοξα σκεύη. 

Το πρόβλημα μεγεθύνεται επικίνδυνα όταν έχει να μελετήσει κανείς ένα υλικό που δεν προέρχεται από 
κάποιο ανασκαφικό σύνολο, όπως είναι η κεραμεικη μιας επιφανειακής έρευνας. Στην περίπτωση της Κέας η 
μόνη δυνατότητα ήταν η διασταύρωση των χρονολογήσεων των παραλλήλων με αυτές που προέκυπταν από το 
υπόλοιπο υλικό των θέσεων. Έτσι στον κατάλογο μετά την προτεινόμενη για τον ελληνικό χώρο χρονολόγηση 
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του σχήματος ακολουθεί-όπου αυτή διαφοροποιείται-η χρονολόγηση του κομματιού με βάση το υπόλοιπο υλικό 
της θέσης. Οι δύο χρονολογήσεις διαφοροποιούνται με την παρεμβολή μιας καθέτου (/). Η ένταξη του υλικού σε 
ευρείες κατηγορίες προτιμήθηκε από μία κατάταξη σε τύπους, επειδή μία επιπλέον τυπολογία δεν θα προσέθετε 
τίποτα στις ήδη δημοσιευμένες, τη στιγμή που η απουσία ανασκαφικών συνόλων θα οδηγούσε αναγκαστικά όχι 
σε χρονολογήσεις που θα αφορούσαν την παρουσία του κάθε τύπου στο νησί, αλλά στην υιοθέτηση αυτών που 
παραδίδονται για τα μαγειρικά σκεύη εκτός της Κέας. 

Χύτρες: κατηγορία 1. 

Πρόκειται για εξέλιξη του παραδοσιακού τύπου χύτρας όπ(ος αυτός εμφανίζεται ήδη από τους 
προϊστορικούς χρόνους. Τα κομμάτια 1,4-10, 13(;) του καταλόγου ακολουθούν τις τάσεις που δημιουργούνται 
κατά τον 4ο αι. π.Χ. Στην πλειονότητα τους, τα κομμάτια της κατηγορίας 1, προέρχονται από τον αιγαιακό 
χώρο- ανάμεσα τους πολλά κομμάτια από την Κέα (πηλός ερυθρός, μικώδης), με την εξαίρεση των αρ. 8 και 
12 (ανάλογα παραδείγματα από την Ιταλία-Cosa). Πρόκειται για κλασικό-ελληνιστικό τύπο. 

Χύτρες: κατηγορίες 2, 3. 

Η εξέλιξη τους ακολουθεί δύο τάσεις, στις οποίες η επίδραση από την εξελικτική πορεία των λοπάδων
κατσαρολών είναι κάτι παραπάνω από εμφανής38: α) η ουσιώδης στεφάνη των σχημάτων της κλασικής και 
κυρίως ελληνιστικής περιόδου (αρ. 15-17) μειώνεται σημαντικά κατά τον Ιο αι. π.Χ. και τον Ιο αι. μ.Χ.3^(αρ. 
22, 27-29, 32), β) το κάθετο χείλος με την έντονη στεφάνη (αρ. 15-17) ανοίγει προς τα έξω (αρ. 19-21, 23) για 
να γίνει σχεδόν οριζόντιο κατά την ύστερη ελληνιστική περίοδο. Από τον Ιο αι. μ.Χ. το σχεδόν οριζόντιο χείλος 
αντικαθιστά τη στεφάνη ως στήριγμα του καπακιού, τάση που συνεχίζεται μέχρι και την μέση ρωμαϊκή-ύστερη 
ρωμαϊκή περίοδο (αρ. 33- 39). 

Κατηγορία 2: Έλκουν την καταγωγή τους από τις λοπάδες και είναι τύποι ευρύτατα διαδεδομένοι στον 
αιγαιακό χώρο. Στην πλειονότητα τους (ίσως με την εξαίρεση του αρ. 14) προέρχονται από τον αιγαιακό χώρο 
(το κατασκευασμένο από πορτοκαλέρυθρο με άσπρες προσμίξεις πηλό, υπ' αρ. 16, κομμάτι ίσως προέρχεται 
από την Κρήτη- Κνωσό40) και ιδιαίτερα την Κέα. Τα κατασκευασμένα από ερυθρό όχι μικώδη πηλό ίσως να 
προέρχονται από την Αττική. Χρονολογούνται από την κλασική περίοδο έως και τον Ιο αι. μ.Χ. 

Κατηγορία 3: Τα κομμάτια αυτά αντιπροσωπεύουν μία ποικιλία τύπων προερχόμενους από περιοχές κυρίως 
εκτός Κέας, χωρίς ωστόσο να απουσιάζει εντελώς και η τοπική παραγωγή (αρ. 32, 32α). Απαντούν μεταξύ της 
προΉμης ρωμαϊκής και της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου. Το γεγονός αυτό δεν είναι κάτι ξένο προς τις 
πρακτικές της ρωμαϊκής περιόδου, όπου μία πληθώρα αγγείων εισάγονται από διάφορες περιοχές της 
Μεσογείου. Ένας αριθμός κομματιών βρίσκει παράλληλα σε ιταλικές (αρ. 32α, 35, 39), βόρειες αφρικανικές 
θέσεις (αρ. 33, 39-41) και στην Παλαιστίνη-Jalame (αρ. 39, 41). Τα νπ" αρ. 39-41 που χρονολογούνται μεταξύ 
του 4ου και 6ου αι. μ.Χ., απαντούν μαζί με όστρακα αγγείων ερυθρού αλειφώματος της αφρικανικής σειράς 
που χρονολογονται στο αυτό διάστημα. Ας σημειωθεί επίσης ότι και τα μαγειρικά σκεύη και τα κομμάτια της 
αφρικανικής σειράς προέρχονται από το άστυ της Καρθαίας και όχι από την χώρα, στοιχείο που ίσως θα 
μπορούσε να έχει κάποια οικονομικοκοινωνική σημασία. Πάντως ο γκρι με άσπρες προσμείξεις, μικώδης ή μη, 
πηλός δεν χαρακτηρίζει τα τοπικά προϊόντα από την Βεγγάζη-Βερενίκη, ούτε της Κύπρου και της Κρήτης, αν 
και το υπ" αρ 39 απαντά στην Κνωσό, αλλά σε άλλη σειρά. Ένας άλλος αριθμός κομματιών βρίσκουν 
παράλληλα στον χώρο του Αιγαίου όπως π.χ. στην Κρήτη-Κνωσό (αρ 32, 35-38), αλλά και στην ηπειρωτική 
Ελλάδα, Κόρινθο (αρ. 32), Ελάτεια (αρ. 35-36). Γενικά στην ερυθροκάστανου πηλού με μίκα αιγαιακή σειρά 
του J. Hayes41 ανήκουν οι αρ. 24, 34, 39. 

38. Sackett, 170, εικ. 4, 5. 
39. Corinth Vlliii, 121-123· cf. Sackett, (supra σημ. 38)· Hayes, Paphos, 81, εικ. 30, αρ. 1, 2,4. 
40. P. Callaghan, The little palace well and knossian pottery of the later third and second centuries B.C., BSA 76, 1981,, 53, αυ. 50, 

52. 
41. Hayes, Paphos, 80, αρ. 1 . 
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Λοπάδες- Κατσαρόλες 

Τα σκεύη της κλασικής-πρώιμης ελληνιστικής περιόδου με το σχεδόν κάθετο χείλος, την συνήθως 
ουσιώδη στεφάνη, το καμπύλο ή γωνιώδες σώμα (αρ. 43, 46- 9, 61-2) "εφοδιάζονται" κατά την ύστερη 
ελληνιστική περίοδο με ένα σχεδόν οριζόντιο χείλος, ενώ η στεφάνη είναι σχεδόν πάντα μικρού μεγέθους42 (αρ. 
67-8). Κατά τον Ιο αι. μ.Χ. το οριζόντιο χείλος αντικαθιστά την χρήση της στεφάνης, ενώ το σώμα είναι στο 
εξής γωνιώδες. Ταυτόχρονα αυξάνει και η χωρητικότητα του αγγείου (αρ. 72-75). Οι τάσεις αυτές 
παρατηρούνται και στον 2ο αι., ωστόσο το πάνω μέρος του σώματος αρχίζει να γίνεται κοίλο εξωτερικά (αρ. 
76). Το οριζόντιο χείλος διατηρείται και κατά την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο (αρ. 78-82), ενώ πλέον η παρουσία 
πτυχώσεων (weel ridging) στο εξωτερικό χαρακτηρίζει από τον 3ο αι. και μετά τα σκεύη (αρ. 78-9), χωρίς όμως 
να εκλείπουν και αυτά όπου η διακόσμηση αυτή απουσιάζει. Για παράδειγμα, η πλειονότητα των κομματιών 
από το Αλωνάκι στην Ελάτεια της Φωκίδας στερείται της παραπάνω διακόσμησης. 

Αοπάδες: Τα κομμάτια της κατηγορίας αυτής, με την εξαίρεση του αρ. 44 ακολουθούν τις τάσεις που 
δημιουργήθηκαν κατά τον 4ο αι. π.Χ. Η πλειονότητα τους προέρχεται από τον χώρο του Αιγαίου (τα 
κατασκευασμένα από ερυθρό μικώδη πηλό προέρχονται πιθανότατα από την Κέα και τις Κυκλάδες) και 
πιθανότατα από την Αττική (ερυθρός, όχι μικώδης πηλός). Ορισμένα από αυτά βρίσκουν ακριβή παράλληλα 
στην Κρήτη-Κνωσό (αρ. 61, 64), ενώ και ο ερυθροκάστανος με άσπρες προσμείξεις πηλός (αρ. 44) χαρακτηρίζει 
τις λοπάδες από την Κνωσό43. Ίσως αυτό, να μην είναι άσχετο με την παρουσία βάσεων σκύφων (cylindrical 
cups) από την Κρήτη. Το υπ" αρ. 63 μπορεί να προέρχεται από την Βεγγάζη-Βερενίκη44. Στη Sabratha 
κατεβαίνουν μέχρι και το β'μισό 2ου αι. π.Χ. (αρ. 44, 47, 48, 58). Η υπόλοιπη κεραμεική των θέσεων που 
εντόπισε η επιφανειακή έρευνα της Κέας και απ' τις οποίες προέρχονται τα αντίστοιχα όστρακα επιτρέπει μια 
τέτοια χρονολόγηση. Αντιθέτως, η χρονολόγηση στον Ιο αι. μ.Χ. που προτείνεται για ένα ανάλογο του αρ. 47 
κομμάτι από τη Sabratha δεν ταιριάζει με τα δεδομένα του ελληνικού χώρου. 

Κατσαρόλες: Ο όρος είναι συμβατικός και χρησιμοποιείται για να αντιδιασταλούν προς την προηγούμενη 
κατηγορία, που ακολουθεί, όσον αφορά το σχήμα, την παράδοση της λοπάδος που αναφέρεται στις πηγές 
(εξαιρείται ο αρ. 4). Συνδετικό κρίκο θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς το υπ" αρ. 68. Οι παρατηρήσεις που 
εξάγονται από τα κομμάτια της κατηγορίας αυτής, όσον αφορά την προέλευση, είναι οι ίδιες που αναφέρθηκαν 
και για την κατηγορία 3 των χυτρών. Πρόκειται για περισσότερο ή λιγότερο κοινούς πρώιμους ρωμαϊκούς
ύστερους ρωμαϊκούς τύπους της ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου, 
Κρήτη- Κνωσός (αρ. 68, 71, 73, 76, 79), Ιταλία-Cosa (αρ. 69, 77), Βεγγάζη-Βερενίκη (αρ. 71, 80-2). Κύπρος
Πάφος (αρ. 72, 75), Στοβοί (αρ. 78), Ελάτεια (αρ. 74-6). Δεν απαντούν στην Ισπανία (τα παραδείγματα που 
αναφέρονται στο υπ' αρ. 69 είναι σειράς Πομπιείας από το Nonaesium, ενώ ένα μόνο παράλληλο από την 
Μαγιόρκα παρουσιάζει ομοιότητες με το υπ' αρ. 89). Ο ερυθρός-ροδαλός πηλός που γίνεται γκρι στον πυρήνα ή 
το αντίθετο που απαντά στην Κρήτη-Κνωσό θεωρείται από τον L. Sackett τοπικός45, όχι όμως και από τον J. 
Hayes46. Από το χώρο του Αιγαίου προέρχονται τα κατασκευασμένα από ανοικτού καστανού χρώματος, χωρίς 
μίκα, αλλά με άσπρες προσμείξεις πηλό47 (αρ. 89, 92), ενώ ο ερυθροκάστανος χωρίς μίκα αλλά με άσπρες 
προσμίξεις πηλός απαντά και στην γενική σειρά του Αιγαίου, αλλά και στην Κύπρο- Πάφο48 (αρ. 76) 

42. Corinth Vlliii, 124- 6- Sackett, 108-109, εικ. 4· Thompson, 466. 
43. Supra σημ. 40. 
44. Riley, σειρά 1,411. 
45. Sackett, 168-169, 172. 
46. Hayes, Vil.D, 106. 
47. Hayes, Paphos, 80, αρ. 2. 
48. Hayes, Paphos, 80, αρ. 3· ibidem ,81. 
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ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ 

Όλα τα κομμάτια του καταλόγου, εκτός αυτών που προέρχονται από το νεκροταφείο της Καρθαίας, 
προέρχονται από το άστυ και από αγροτικές θέσεις (μαγειρικά σκεύη κλασικής-ελληνιστικής περιόδου, 
εντοπίσθηκαν και σε κιβώτια με όστρακα που πιθανόν προέρχονται από την ανασκαφή του ναού της "Αθηνάς" 
του 1965). Είναι χαρακτηριστικό ότι μαγειρικά σκεύη απαντούν στο 50% του συνολικού αριθμού των θέσεων 
και στο 77% αυτών με περισσότερα από 9 όστρακα, ενώ τα όστρακα τους αντιπροσωπεύουν το 3% του 
συνολικού αριθμού της επιφανειακής έρευνας. Η συνεξέταση του αριθμού αυτών, αλλά και της συνύπαρξης 
τους με άλλες κατηγορίες ευρημάτων, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες υποθέσεις για το είδος των 
θέσεων και την ετήσια διάρκεια παραμονής των ιδιοκτητών τους σ' αυτές. 

Μεγάλο μέρος αυτών χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. (- πρώιμο 3ο)49. Το γεγονός αυτό εξηγείται από 
την αύξηση στις εγκαταστάσεις της υπαίθρου που παρατηρείται κατά τους χρόνους αυτούς. Ένας αριθμός 
κομματιών πρέπει να έχει εισαχθεί από την Αττική, όπως επίσης και μεγάλη ποσότητα μελαμβαφούς και 
χρηστικής κεραμεικής. Στους ελληνιστικούς χρόνους ο αριθμός των μαγειρικών σκευών ακολουθεί την 
φθίνουσα πορεία του αριθμού των θέσεων, ενώ από τους αυτοκρατορικούς χρόνους αρχίζει μία βαθμιαία 
αναλογική αύξηση που κορυφώνεται κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (γίνεται πιο αισθητή από τον 2ο 
αι. μ.Χ και εξής)50. 

49. Έχουν εντοπισθεί και όστρακα από μαγειρικά σκεύη που μπορούν να χρονολογηθούν πριν την κλασική περίοδο, 
ωστόσο δεν συμπεριλήφθησαν επειδή η μελέτη της κεραμεικής αυτοον των περιόδων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

50. Για τον αριθμό των θέσεων κατά περίοδο, L.G. Mendoni, The organisation of the country life in Kea, Structures Rurales et 
Sociétés Antiques, P.N. Doukellis-L.G. Mendoni (εκδ.), Paris 1994, εικ. 2, 3, 4. Εκτεταμένη στατιστική ανάλυση των 
οστράκων των μαγειρικών σκευών θα δημοσιευθεί στον συλλογικό τόμο της επιφανειακής έρευνας. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΧΥΤΡΕΣ 

Κατηγορία 1η 
Χύτρες χωρίς στεφάνη 

Χρονολόγηση: κλασική-ελληνιστική περίοδος 

1. (ΚΚΜ 13)51 χείλος χυτριδίου52, διαμ. 0,12μ., πηλός 
SRM53 (Dema, 99-100, εικ. 11, αρ. 87b- Corinth XVIIIi, 
69, 187, εικ. 24, πίν. 59, αρ. 653, 654), Κέα, δ' τέταρτο 
5ου-4ος αι. π.Χ. 

2. (Δ 14) χείλος και λαιμός χύτρας, διαμ. 0,13μ., πηλός 
χονδρόκοκκος 5YR 4/4 reddish brown, χρυσίζουσα μίκα 
(Dema, 99-100, εικ. 11, αρ. 87), δ' τέταρτο 5ου αι. π.Χ. 

3. (ΒΑΘ 5) χείλος και λαιμός χύτρας, διαμ. 0,11 μ., πηλός 
ημιλεπτόκοκκος 5YR 4/6 yellowish red, στον πυρήνα 5YR 
4/4 reddish brown, μικώδης (Metzger, 44, 46, πίν. 13, αρ. 
753), β' μισό 4ου αι. π.Χ. 

4. (ΝΕΚΡ 42) χύτρα 5 4 , σώζεται κατά τα 3/5, 
συγκολλημένη, ύψος 0,138μ., διαμ. χείλ. 0,115μ., μεγ. 
διαμ. 0,20μ., μεταβατικός από τον σφαιρικό στον 
ασκόμορφο (bag shaped) τύπος, με εξωνεύον χείλος και 
ταινιωτή από την κοιλιά στο χείλος λαβή, πηλός 
χονδρόκοκκος ερυθρός, εξωτερικά έχει γίνει γκρι λόγω 
της χρήσης με πολλή ασημίζουσα μίκα και άσπρο 
χαλίκι. Το σώμα του αγγείου δεν είναι τροχήλατο και 
έχει λειανθεί εξωτερικά (Agora Xllii, 372, εικ. 18, πίν. 
93, αρ. 1932· Corinth XVIIIi, 69, 187, εικ. 24, πίν. 59, αρ. 
654· R.H.W. Stichel, Die hellenistiche Nekropole [supra σημ. 
23], πίν. 3b, 4c), Κέα; β' μισό 4ου αι. π.Χ. 

51. Οι κωδικοί των θέσεων θα δημοσιευθούν στον 
συλλογικό τόμο της επιφανειακής έρευνας ο οποίος 
βρίσκεται υπό προετοιμασία και προβλέπεται να 
δημοσιευτεί στη σειρά ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ. 

52. Για τον όρο cf. Ό. Α. Amyx, The Attic Stelae (supra 
σημ. 1), 212· IG II2, 1426.21· Insci: Delos, 1403 Ab, I, 
84. 

53. SRM=coarse reddish micaceus, SRM=semi-fine 
reddish micaceus clay, χαρακτηριστικός της 
κεραμεικής της Κέας (Cherry, 70). Πετρολογικές 
αναλύσεις της παρούσας κεραμεικής θα 
δημοσιευθούν από την Κ. Κουζέλη στον συλλογικό 
τόμο της επιφανειακής έρευνας. Έγινε επίσης χρήση 
του Munsell soil color charts, revised edition, New York 
1992, σε ηλιακό φως. 

54. Οι μόνωτες χύτρες ονομάζονται αρυτήρες Σ. 
Δρούγου - Γ. Τουράτσογλου, Ελληνιστικοί λαξευτοί 
τάφοι (supra σημ. 23)· Μ. Ανδρόνικος, Ελληνιστικός 
τάφος (supra σημ. 23), σημ. 1. Ωστόσο ο όρος αυτός 
ταιριάζει περισσότερο στο σχήμα που στην αγγλική 
γλοόσσα αποδίδεται με τον όρο pitcher, όπως 
αναφέρει άλλωστε και ο Μ. Ανδρόνικος, που 
διαφέρει ως προς την άρθροοση του λαιμού. 

5. (ΧΑΑ 10) χείλος χύτρας, διαμ. 0,20μ., πηλός 
χονδρόκοκκος, γκρι, μικώδης (Vari, 386, 418, εικ. 11, αρ. 
104· Stobi, πίν. 134, αρ. 1161), ύστερη Κλασική ή 
πρώιμη Ρωμαϊκή. 

6. (ΠΑΣ 20) χείλος χύτρας, διαμ. 0,17μ., πηλός 
χονδρόκοκ-κος 5YR 4.5/4 reddish brown, γκρι στον 
πυρήνα, 4ος αι. π.Χ. (β' μισό;). 

7. (ΚΟΚ 11) χείλος και λαιμός χύτρας, διαμ. 0,25μ., 
πηλός ημιλεπτόκοκκος 5YR 6/6 reddish yellow, στον 
πυρήνα 2.5YR 4/6 dark red. (Vari, 386, 418, εικ. 11, αρ. 
104· Blonde, 532, εικ. 22, αρ. 241, 4ος αι. π.Χ.· Callaghan, 
100-101, πίν. 84, Η 12:50, 300-275 π.Χ., ίσως εξέλιξη), 
ύστερη Κλασική/ Κλασική. 

8. (ΒΓΠ 1) χείλος χύτρας, διαμ. 0,21 μ., πηλός 
χονδρόκοκκος 2.5YR 5/6 red, 2.5 YR 4/6-4/8 dark red στον 
πυρήνα (Dyson, κατηγ. 2, 24-25, εικ. 2, αρ. CF 21· 
ακολουθεί τις ίδιες τάσεις με τα Vari, 386, 418, εικ. 11, 
αρ. 104-5), Κέα, Κλασική-Ελληνιστική. 

9. (ΕΑΦ 106) χείλος χύτρας, διάμ. 0,16μ., πηλός χονδρό
κοκκος καστανός, μικώδης, μαύρες προσμίξεις. Cf. αρ. 
10 

10. (ΕΑΦ 38) χείλος χύτρας, διαμ. 0,16μ., μαυρισμένο 
από τη χρήση, πηλός μικώδης (Blonde, 532, εικ. 22, αρ. 
239· Corinth XVIIIi, 69, 187, εικ. 24, πίν. 59, αρ. 656). 
Κέα; 4ος αι. π.Χ.- προ'ημη Ελληνιστική. 

11. (ΕΑΦ 93, 93α) χύτρα, διαμ. χείλ. 0,195- 0,225μ., μεγ. 
διαμ. 0,255-0,285μ. σφαιρική πεπλατυσμένη φόρμα με 
οριζόντιο χείλος και σχεδόν επίπεδο πυθμένα, πηλός 
CR Μ, μαυρισμένος λόγω χρήσης πυθμένας (Στ. 
Δρούγου-Γ. Τουράτσογλου, Ελληνιστική κεραμεική από 
την αρχαία Βέροια, η περίπτωση του οικοπέδου Γ. 
Χαροηατάκη, Β' ΕΣΕΚ 76, 82, εικ 49, Δ+Ι18· H.S. 
Robinson, The Athenian Agora V. Pottery of the Roman 
period, chronology, Princeton, 1959, 18-19, πίν. 3, 72, F82, 
για την αναχρονολόγηση της ομάδας F, J. W. Hayes, 
Roman pottery from the south stoa at Corinth, HesperiaAl, 
1973, 425), 4ος αι. π.Χ. ή πρώιμη Ρωμαϊκή. 

12. (από την επίχωση του θεάτρου της Καρθαίας) χείλος 
χύτρας, διαμ. 0,31-0,33μ., πηλός ημιλεπτόκοκκος 
μετρίας ποιότητος, ερυθρωπός (Dyson, GF κατηγ. 14, 
29, εικ. 4, αρ. 45), Ελληνιστική. 

13. (ΕΑΣ 25) χείλος από χύτρα, πηλός ημιλεπτόκοκκος 
κοκκώδης ερυθρός, μικώδης με άσπρες και μαύρες 
προσμείξεις (Κόρινθος ΜΚ 2762), Κέα. 

Κατηγορία 2η 
Χύτρες με στεΓράνη 

Χρονολόγηση: κλασική- πρώιμη ρα)μαϊκή περίοδος 

14. (Ε 4/2) χείλος χύτρας, διαμ. 0,11μ., πηλός 
χονδρόκοκ-κος 2.5YR 4/8 red στο εξωτερικό, καστανό
γκρι εσοοτερικό, ερυθρό-καστανό γκρι μπισκότο στον 
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πυρήνα (Cherry, 75, εικ. 5.12, αρ. 5.25), κλασική;
ελληνιατική/κλααική. 

15. (ΠΜΠ 13) χείλος χύτρας, διαμ. 0,16μ., πηλός 
λεπτόκοκκος/ημιλεπτόκοκκος, ερυθρός (S. Rotroff-H. 
Oakley, Debris from a public dining place in the Athenian 
Agora, Hesperia Suppl. XXV, 29, 121, εικ. 25, πίν. 58, αρ. 
324, όχι απόλυτα ακριβές), κλασική. 

16. (ΚΜΑΘ 17) χείλος χύτρας, διαμ. Ο,ΙΟμ., πηλός 
ημιλεπτόκοκκος, πορτοκαλέρυθρος με αρκετή ασημί
ζουσα μίκα, άσπρες και μαύρες προσμείξεις (S. Rotroff
Η. Oakley, Debris [supra αρ. 15], 29, 121, εικ. 25, πίν. 58, 
αρ. 325· Corinth XVIIIi, 69, 95, εικ. 24, πίν. 14, αρ. 109), 
ύστερος 5ος αι. π.Χ.- ύστερη κλασική/πρώιμη ελληνιστι
κή. 

17. (Δ 15) χείλος από χύτρα, διάμ. Ο,ΙΙμ., πηλός 
χονδρόκοκκος ερυθρός, γκρι στον πυρήνα, χρυσίζουσα 
μίκα και άσπρες προσμείξεις (cf. αρ. 16· Blonde, 532, 
εικ. 22, αρ. 237), Αιγαίο; 4ος αι. π.Χ. 

18. (ΕΑΦ 70) χείλος χύτρας, διαμ. 0,30μ., πηλός SRM 
(Agora Xllii, 373, εικ. 18, πίν. 95, αρ. 1965, λοπάδα· Η. 
Thompson, The Tholos of Athens and its predecessors, 
Hesperia Suppl. IV, 1940, 135, εικ. 99b), Κέα, β' μισό 4ου 
- αρχές 3ου αι. π.Χ. 

19. (ΕΑΦ 76) χείλος σκεπάσματος χύτρας (ανήκει στη 
χύτρα ΕΑΦ 70, όπως δείχνει η διάμετρος και οι 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες), διαμ. 0,27μ., πηλός 
SRM (cf. αρ. 21- Κόρινθος C-46-41, C-47-826). 

20. (ΑΣΠ 6) χείλος χύτρας, διαμ. 0,25- 0,27μ., πηλός 
CRM (Metzger, 44, 46, πίν. 13, αρ. 725, β' μισό 4ου αι. 
π.Χ.· Callaghan, 124-6, πίν. 103, Η35:17,50-25 π.Χ.), Κέα, 
β' μισό 4ου αι. π.Χ. 

21. (ΚΕΦ 9) χείλος χύτρας, διάμ. 0,20μ., πηλός SRM 
(Metzger, 44, 46, πίν. 13, αρ. 757, β' μισό 4ου αι. π.Χ.
Κόρινθος C-46-41, C-47-826, 146 π.Χ., από σύνολο 2ου 
αι. π.Χ. - Ιου αι. π.Χ., με νομίσματα 4ου αι. π.Χ.- Ιου αι. 
μ.Χ.), Κέα, β ' μισό 4ου αι. π.Χ.- (ελληνιστική;). 

22. (ΕΑΦ 86) χείλος χύτρας, διαμ. 0,19μ., πηλός CRM, 
(cf. αρ. 20). Κέα. 

23. (ΕΑΦ 2) χείλος χύτρας, διαμ. 0,32-0,33μ., CRM, 10R 
4/6 red στον πυρήνα Metzger, 44, 46, πίν. 13, αρ. 724), 
Κέα, β ' μισό 4ου αι. π.Χ. 

24. (ΠΜΠ 9) χείλος χύτρας, πηλός χονδρόκοκκος, 
μεταξύ 5YR 5/4 reddish brown και 5/6 yellowish red στο 
εξωτερικό και μεταξύ 2.5 YR 5/4 weak red και 5/6 red στο 
εσωτερικό, μεγάλες φλούδες ασημίζουσας μίκας, χαλίκι 
(Callaghan, 100-1, πίν. 84, Η12: 49), Αιγαίο; Αρχές 3ου 
αι. π.Χ. 

25. (ΕΑΦ 72) χείλος και λαιμός χύτρας, διάμ. χείλ. 
0,19μ., πηλός CRM (Callaghan, 124-6, πίν. 103, Η35:19· 
Sackett, 233-7, πίν. 177, D4:30f), Κέα, β'μισό Ιου αι. 
π.Χ. - 2ος αι. μ.Χ./Ιος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.; 

26. (AB 4/61) χείλος χύτρας, διάμ. 0,22- 0,23μ., πηλός 
CRM, ερυθροκάστανος, 2.5YR 5/6 red στον πυρήνα (cf. 
αρ. 25), Κέα. 

27. (ΠΑ 23) χείλος χύτρας ή κατσαρόλας, πηλός SR Μ 
(Riley, 243-4, εικ. 98, αρ. 425-7, ελληνιστική μαγειρική 
σειρά 4· Corinth Vlliii, 122, χύτρα II, πίν. 27, αρ. 651· Β. 
Adamsheck, Kenchreai, eastern port of Corinth, IV. The 
pottery, Leiden 1979, 143, εικ. 12, RC96 / P782, 
κατσαρόλα· Slane, 293, 317, εικ. 45, αρ. 95), Κέα, 2ος αι. 
π.Χ.- 1ος αι. μ.Χ. 

28. (ΝΕΚΡ 12) χείλος και απόληξη λαβής χύτρας, διάμ. 
0,18μ., πηλός CRM (Slane, 293, 317, εικ. 15, αρ.95, 70
77 μ.Χ.· Corinth XVIIIii, 81, εικ. 18, αρ. 173), Κέα, 
πρώιμη ρωμαϊκή. 

29. (ΕΧΧΠ 89) χείλος χύτρας, διάμ. 0,18μ., πηλός 
ημιλεπτόκοκκος, 10R 5/6 red or 5YR 5/6 yellowish red, 
μικώδης (Slane, 293, 317, εικ. 16, αρ. 99· Robinson, 
Agora V [supra αρ. 11], 18, πίν. 4, 72, F76, 77), Κέα; 1ος 
αι. μ.Χ. 

30. (ΕΧΧΠ 38) χείλος χύτρας, διάμ. 0,31 μ., μάλλον 
CRM, έχει μαυρίσει λόγω χρήσης, Κέα; Ρωμαϊκό; 

31. (ΚΜΑΔ 5) χείλος χύτρας, διάμ. 0,33μ., πηλός CRM, 
10R 4.5/6 red, γκρι στον πυρήνα (Sackett, 192-3, 196, πίν. 
140, Β2:71-2, όχι απόλυτα ακριβές παράλληλο, οοστόσο 
αντιπροσο)πεύει τις τάσεις που ακολουθεί και το ΚΜΑΔ 
5), προΉμη ρωμαϊκή (α' μισό Ιου αι. μ.Χ.). 

Κατηγορία 3η 
Χύτρες με χείλος διαμορορωμένο ώστε να 

δέχεται σκέπασμα 
Χρονολόγηση: πρώιμη- "ύστερη ρωμαϊκή περίοδος 

32. (ΚΑΑ 17) χείλος χυτριδίου, διάμ. Ο,ΙΟμ., πηλός 
CRM, 10R 5/6, 4/6 red" στον πυρήνα (Slane, 293, 317, εικ. 
16, πίν. 67, αρ. 98· Corinth XVIIIii, 81, εικ. 18, αρ. 173· 
Sackett, 183- 4, 188, πίν. 133, Α2:71· 192-3, 196, πίν. 
140, Β2:82, 88· 210-1, 213, πίν. 158, Ν 1:33- 233-7, πίν. 
177, D4:30b· cf. Callaghan, 124, 133, πίν. 102, Η33:18,19, 
100-50 π.Χ., κατσαρόλα· προκάτοχα ίσως σχήματα τα 
Metzger, 44, 46, πίν. 13, αρ. 681, β' μισό 4ου αι. π.Χ, και 
Corinth Vlliii, 122, πίν. 27, αρ. 651, 146 π.Χ.), Κέα, 
προημη ρωμαϊκή (1ος- 2ος αι. μ.Χ.). 

32α. (ΕΧΧΠ 197) χείλος χύτρας, πηλός SRM (Dyson, V
D κατηγορία 24, 75, εικ. 22, αρ. 52-3, PD κατηγ. 23, 95, 
εικ. 33, αρ. 55, 57), ύστερη ελληνιστική. 

33. (στρώμα 1, τομή Γ, θέατρο Καρθαίας) χείλος χύτρας, 
διάμ. 0,15μ., πηλός χονδρόκοκκος, γκρι, με λίγη 
ασημίζουσα μίκα, άσπρες και γκρι προσμίξεις (Riley, 
257- 8, εικ. 102, αρ. 491), 1ος- (2ος) αι. μ.Χ. 

34. (Κ 25/10) χείλος χύτρας, διάμ. 0,17μ., πηλός 
ημιλεπτόκοκκος, αμμο')δους υφής, καστανέρυθρος, 
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χρυσίζουσα μίκα, άσπρες προσμείξεις, μαυρισμένο από 
την χρήση, Αιγαίο, πρώιμη ρωμαϊκή. 

35. (θέατρο Καρθαίας) χείλος χύτρας, διάμ. 0,18μ., 
πηλός χονδρόκοκκος/ημιλεπτόκοκκος, 2.5YR 4/8 dark 
red, 4/4 dusky red στον πυρήνα, με λίγη ασημίζουσα μίκα 
και πολλές άσπρες προσμείξεις (Dyson, LS κατηγ. 50, 
150, εικ. 61, αρ. 76, ύστερος Ιος-πρώιμος 3ος αι. μ.Χ.· 
Hayes, Vil.D, μαγειρική σειρά με πτυχώσεις, τύπος Ι, 106, 
122, 167, εικ. 5, αρ. 58, 160/170-180 μ.Χ., ο τύπος στο 
Αιγαίο 2ος-3ος αι. μ.Χ.· Ελάτεια- Αλωνάκι LI/11/6, XCII/ 
LIII- ΧΙ/ 6/ 63,4ος αι. μ.Χ., αδημοσ.), μέση ρωμαϊκή. 

36. (θέατρο Καρθαίας) χείλος και λαβή χύτρας, διάμ. 
0,21- 0,22μ., πηλός χονδρόκοκκος, πολύ άσπρο χαλίκι, 
μαυρισμένο εξωτερικά, ερυθρός εσωτερικά, 5YR 4.5/6 
yellowish red στον πυρήνα (Sackett, 235, 237, πίν. 177, 
D4:32 a, b, εποχή Αδριανού· Ελάτεια-Αλωνάκι ΑΚ 1244 
με πτυχώσεις, 4ος αι., αδημοσ.), 2ος-4ος αι. μ.Χ. 

37. (στρώμα 1, τομή Γ, θέατρο Καρθαίας) χείλος χύτρας, 
διάμ. 0,20μ., πηλός χονδρόκοκκος, γκρι, 2.5YR 4/6 dark 
red στον πυρήνα, πολλή ασημίζουσα μίκα (Riley, 258, 
εικ. 102, αρ. 497, εικ. 107, αρ. 553, β' τέταρτο 1ου-4ος 
αι. μ.Χ.· Sackett, Knossos, 253, πίν. 194, U:77, 4ος αι. 
μ.Χ.· Hayes, Vil.D, μαγειρική σειρά με πτυχώσεις, 107, 
126, αρ. 94, 98,4ος αι. μ.Χ.), 1ος; 4ος αι. μ.Χ. 

38. (θέατρο Καρθαίας) χείλος και σώμα χύτρας, 
πτυχο')σεις στο εξωτερικό του σώματος, διάμ. 0,14μ., 
πηλός λεπτόκοκκος/ημιλεπτόκοκκος, γκρι, μικώδης 
(Hayes, Vil.D, μαγειρική σειρά με πτυχώσεις, 126, εικ. 8, 
αρ. 95), 4ος-5ος (πρώιμος;) αι. μ.Χ. 

39. (θέατρο Καρθαίας) χείλος και σώμα χύτρας, διάμ. 
χείλ. 0,22-0,23μ., πτυχώσεις στο εξωτερικό, πηλός 
ημιλεπτόκοκκος, γκρι εξωτερικά, 5YR 4/6 yelowish red, 
μικώδης (Riley, ύστερη ρωμαϊκή σειρά 3, 272-3, εικ. 
107, αρ. 560· Dyson, FC κατηγορία 34, 163, εικ. 65, αρ. 
11, 13, κατσαρόλα· Hayes, Vil.D, ύστεροι ρωμαϊκοί 
τύποι, 126, εικ. 8, αρ. 95· Frend-Johnston, 226, εικ. 16, αρ. 
52, cf. 228, εικ. 18, αρ. 75, 77, λεκάνες· ο τύπος 
εμφανίζεται παραλλαγμένος και στο B.L. Johnson, The 
pottery στο G. Davidson Weinberg (εκδ.), Excavations at 
Jalame, site of a glass factory in late Roman Palestine, 
Missuri-Kolumbia, 1988, τύπος 4: μαγειρικά σκεύη με 
χείλος διπλωμένο προς τα έξω, 190, εικ. 7-36, 7-37, αρ. 
533- 558), 4ος- 5ος (6ος;) αι. μ.Χ. 

40. (στρώμα 1, τομή Γ, θέατρο Καρθαίας) χείλος χύτρας, 
διάμ. 0,23-0,24μ., πηλός χονδρόκοκκος, γκρι, με λίγη 
ασημίζουσα μίκα, άσπρες και γκρι προσμείξεις (Riley, 
ύστερη ρωμαϊκή σειρά 3, 272-3, εικ. 107, αρ. 559

Johnson, Jalame [supra αρ. 39] 190-2, τύπος 4, παραλλαγή 
2, εικ. 7-37, αρ. 558, τύπος 4, εικ. 7-38, αρ. 561, - 351
383+ μ.Χ.· R.D. Gempeler, Elephantine Χ. Die Keramik 
römischer bis früharabischer Zeit, Mainz am Rhein 1992, 
160, τύπος K343a,b, εικ. 93, αρ. 2, 5· Ελάτεια-Αλωνάκι, 
Κ1756, αδημοσ., 3ος-4ος αι. μ.Χ.), 3ος- 5ος αι. μ.Χ. 

41. (AB 1/31) χείλος χύτρας, διάμ. 0,16-0,18μ, πηλός 
ημιλεπτόκοκκος, γκρι, άσπρες προσμίξεις (Riley, ύστερη 

Ρωμαϊκή σειρά 3, 272-3, εικ. 107, αρ. 561· Johnson, 
Jalame [supra αρ. 39]·), 4ος- (6ος) αι. μ.Χ. 

42. (ΕΧΧΠ 180) χείλος χύτρας, διάμ. 0,23μ., πηλός 
ημιλεπτόκοκκος, 2.5YR 5.5/6 red, 10R 5/6 red στον 
πυρήνα, λίγη ασημίζουσα μίκα και άσπρες προσμείξεις 
(Th. Stillwell MacKay, More Byzantine and Frankish 
pottery from Corinth, Hesperia 36, 1967, 289, εικ. 2, αρ. 
96), 10ος αι. μ.Χ. 

ΛΟΠΑΔΕΣ 
Χρονολόγηση: κλασική-ελληνιστική περίοδος 

43. (Δ 22) τμήμα λοπάδος, διάμ. χείλ. 0,16μ., πηλός 
ημιλεπτόκοκκος, 2.5YR 5/8 red, ερυθρό-γκρι 
"μπισκότο" στον πυρήνα, με λίγη ασημίζουσα μίκα 
(Dema, 99-100, εικ.11, αρ. 83· Corinth XVIIIi" 69, 96, εικ. 
24, πίν. 14, αρ. 112- Corinth Vlliii, 126, πίν. 29, C- 46-135· 
Vari, 386, 389, 418, εικ. 11, αρ. 112-3, 115· Α. 
Koutsoukou, An archaeolo-gical survey in NW Andros, 
Cyclades, αδημοσ. δ. δ., Edinburg 1992, σχ. 43, αρ. 10· 
Sabratha 103-4, εικ. 23, αρ. 2.2523), τέλος 5ου-4ος αι. 
π.Χ. 

44. (Ε 2/6) χείλος και τμήμα λαβής λοπάδος, διάμ. 
0,16μ., χονδρόκοκκος ερυθροκάστανος, με λίγη-αρκετή 
ασημίζουσα μίκα, μικρές και μεγάλες άσπρες 
προσμείξεις (Metzger, 44, 46, πίν. 13, αρ. 667, 682
Sabratha, 106, εικ. 23, αρ. 10.372), 4ος αι. π.Χ.
ελληνιστική. 

45. (ΚΜΑΑ 4) χείλος και λαβή λοπάδος, διάμ. 0,20μ., 
πηλός CRM, 2.5YR 5/8 red (Metzger, 44, 46, πίν. 13, αρ. 
655- R.H.W. Stichel, Die hellenistiche Nekropole [supra σημ. 
22], πίν. 3b· Sabratha, 104, εικ. 23, αρ. 3.2525· Κ. Braun, 
FrUhhellenistische Brandgräber aus dem Theonikosbezirk, Γ 
Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική 
κεραμεική, Αθήνα 1994, 23-34, ιδιαίτ. 30, αρ. 5, 33, αρ. 
8, πίν. 8β, 9β), Κέα, 4ος αι. (μέσα) - μέσα 3ου αι. π.Χ. 

46. (ΕΑΦ 14) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,25μ., πηλός SRM, 
2.5YR 6/6 εξωτερικά, 4/8 red εσοπερικά, Κέα, ύστερη 
κλασική-ελληνιστική. 

47. (ΕΑΦ 22) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,28-0,30μ., πηλός 
λεπτόκοκκος, μη αμμώδους υφής, 5 YR 5/3 reddish brown, 
πάρα πολλή ψιλή ασημίζουσα μίκα, λειασμένες 
επιφάνειες χωρίς ίχνη χρήσης (ίσως δεν είχε μαγειρική 
χρήση) (Agora Xlli, ii, 227, 375, εικ. 18, πίν. 95, αρ. 1970· 
Vari, 389, 418, εικ. 11, αρ. 116· Sabratha, 106, εικ. 23, αρ. 
9.351 ), 4ος αι. π.Χ. (β ' μισό)- ελληνιστική. 

48. (ΕΑΦ 105) χείλος και ρίζα λαβής λοπάδος, διάμ. 
0,32-0,34μ., πηλός λεπτόκοκκος, μη αμμώδους υφής, 
5YR 5.5/4 light reddish brown-reddish brown εξωτερικά, 
5YR 5/4 reddish brown εσωτερικά, γκρι πυρήνας, 
μικώδης, δεν φέρει ίχνη χρήσης (ίσως δεν είχε μαγειρική 
χρήση) (cf. αρ. 47 και Κ. Braun, Der Dipylon-Brunnen Bl, 
Die Funde, ΛΜ85, 1970, 151, εικ. 29, 153· Sabratha [supra 
αρ. 47] ), 4ος αι. π.Χ.- ελληνιστική. 
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49. (ΕΑΦ 10) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,325μ., πηλός 
λεπτόκοκκος 2.5YR 5/6 yellowish red, επιφάνειες 
λειασμένες χωρίς ίχνη χρήσης (ίσως δεν είχε μαγειρική 
χρήση) (Metzger, 44, 46, πίν. 13, αρ. 726, β' μισό 4ου αι. 
π.Χ.· Callaghan, 126, 133, πίν. 104, Η37:12, 13, 50-25 
π.Χ.), 4ος (β ' μισό)-1 ος αι. π.Χ. 

50. (ΕΑΦ 96) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,24-0,25μ., πηλός 
ημιλεπτόκοκκος 2.5YR 5/6-5/8 red, ασημίζουσα μίκα, 
άσπρο χαλίκι, μαυρισμένο εξωτερικά (cf. αρ. 47· Blonde, 
532, εικ. 22, αρ. 236· Corinth C-53-62), 4ος αι. π.Χ. 
(β' μισό;) - ελληνιστική. 

51. (ΕΑΦ 82) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,19-20μ., πηλός 
CRM, μαυρισμένο εξωτερικά και στο χείλος (cf. αρ. 47), 
Κέα. 

52. (ΚΠΕ 9) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,20μ., πηλός CRM, 
2.5YR 5/6 red εξωτερικά, 10R 5/6 red εσωτερικά, μαύρος 
πυρήνας (Κόρινθος C-37-564· Blonde, 532, εικ. 21, αρ. 
232- Vari, 389, 418, εικ. 11, αρ. 115), Κέα, β'μισό 4ου
αρχές 3ου αι. π.Χ. 

53. (ΕΑΦ 95) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,16μ., πηλός 
χονδρόκοκκος, καστανός, μαύρος στον πυρήνα, μικώδης 
με πολύ χαλίκι, μαυρισμένο από την χρήση (cf. αρ. 47 
και Dyson, 16 IV κατηγορία 3, 54, εικ. 13, αρ. 21), Κέα, 
4ος αι. π.Χ. (β ' μισό) - ελληνιστική. 

54. (ΠΧ 21) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,20μ., πηλός 
χονδρόκοκκος κακής ποιότητος, ίσως CRM, Κέα; 
ύστερη κλασική-ελληνιστική. 

55. (ΕΑΦ 84) χείλος και ρίζα λαβής λοπάδος, διάμ. 0,26
8μ., πηλός CRM-SRM (cf. αρ. 47· Blonde [supra αρ. 50]), 
Κέα. 

56. (ΕΑΦ 17+55) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,29μ., 
ημιλεπτόκοκκος, πηλός, μικώδης, μαυρισμένο από την 
χρήση (Vari, 386, 418, εικ. 11, αρ. 110, 116· Blonde [supra 
αρ. 50]), Κέα. 

57. (ΒΑΘ 11) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,26μ, πηλός SRM, 
2.5YR 5/8 red, μαυρισμένο εξωτερικά (Corinth XVIIIi, 69, 
187, εικ. 24, 37, πίν. 59, αρ. 658, τύπος Ι), Κέα, ύστερος 
4ος αι. π.Χ. 

58. (ΕΑΦ 36) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,21 μ, πηλός SRM, 
έγινε γκρι λόγω χρήσης (Κόρινθος C-53-62· Blonde 
[supra αρ. 50]· Vari, 418, εικ. 11· cf. επίσης Callaghan, 126, 
133, πίν. 104, Η37:15· Sabratha [supra αρ. 47] ), Κέα, β' 
μισό 4ου αι. π. Χ. (ελληνιστική). 

59. (ΕΑΦ 5) χείλος και τμήμα λαβής λοπάδος, διάμ. 
0,23μ., πηλός SRM, 10R 5/6, 4/8 red πυρήνας, 
μαυρισμένο εξωτερικό (Metzger, 44, 46, πίν. 13, αρ. 681, 
χύτρα, β' μισό 4ου αι. π.Χ.· γωνιώδες το σώμα στον 2ο αι. 
π.Χ. cf. P. Callaghan, The little palace well and Knossian 
pottery of the later third and second centuries B.C., BSA 76, 
1981, 53, εικ. 8, αρ. 50, 150-125 π.Χ.), Κέα, β'μισό 4ου 
αι. π.Χ. 

60. (ΕΑΦ 29) χείλος και τμήμα λαβής από λοπάδα, διάμ. 
0,28-0,30μ., πηλός CRM, μαυρισμένο από την χρήση (cf. 
αρ. 57). Κέα. 

61. (ΕΑΦ 103) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,22-0,25 μ., CR Μ? 
10R 5/6 red, μαυρισμένο εξωτερικό χείλους (Callaghan, 
100, 103, πίν. 84, Η 12:52, 300- 275 π.Χ., cf. και αρ. 63
κάθετο το πάνοο μέρος του σώματος στον 2ο αι. π.Χ. cf. P. 
Callaghan, The little palace [supra αρ. 59], 53, εικ. 8, αρ. 51, 
150-125 π.Χ.), Κέα; β'μισό 4ου- αρχές 3ου αι. π.Χ. 
(ελληνιστική). 

62. (ΠΧ 22) χείλος από λοπάδα; διάμ. 0,18μ., πηλός 
CRM, 2.5YR 5/6 red, μαυρισμένο εσωτερικά και 
εξωτερικά (Cherry, 99, εικ. 5.12, αρ. 34.5), Κέα, 3ος αι. 
π.Χ. 

63. (ΣΠΚ 17) χείλος λοπάδος, διάμ. 0,24μ., πηλός 
χονδρόκοκκος, καστανός στον πυρήνα, μικρό μαύρο και 
μεγάλο άσπρο χαλίκι μαυρισμένο από την χρήση (Riley, 
ελληνιστική μαγειρική σειρά 3, 242, εικ. 97, αρ. 415-6· 
Callaghan, 100, 103, πίν. 84, Η12: 52· cf. Metzger, 44, 46, 
πίν. 13, αρ. 682· R Etienne-J.P Braun-F. Qiieyrel, Ténos I: 
Le sanctuaire de Poseidon et d'Amphitrite, Paris 1986, πίν. 
123, Ga 15· B. Homann-Wedeking, A kiln site at Knossos, 
BSA 45, 1950, 185, εικ. 28β), Βεγγάζη-Βερενίκη, (4ος)
3ος- 1ος αι. π.Χ. /4ος ή 1ος αι. π.Χ. 

64. (ΣΠΚ 14) χείλος λοπάδας, διάμ. 0,21 μ., πηλός 
χονδρόκοκκος, 2.5YR 4/6 red, λίγη ασημίζουσα μίκα, 
μαυρισμένο από την χρήση (Callaghan, 123-4, πίν. 102, 
Η33:18), (4ος)-1ος αι. π.Χ./4ος ή 1ος αι. π.Χ. 

65. (ΕΑΦ 56+66) χείλος λοπαδίου, διάμ. 0,17μ., πηλός 
SRM, μαυρισμένο (Blonde, 532, εικ. 21, αρ. 234· Vari, 
386, 389, 418, εικ. 11, αρ. 110-5), Κέα, 4ος αι. π.Χ. 
(ελληνιστική) 

66. (ΕΑΦ 6) χείλος λοπαδίου, διάμ. 0,12μ., πηλός CRM, 
2.5YR 5/6 red στον πυρήνα (cf. αρ. 64), Κέα. 

67. (ΔΟ 1/21) χείλος λοπάδας; διάμ. 0,18μ., SRM (Cherry, 
112, εικ. 5.12, OS.34, Ελληνιστικό- Stobi, τύπος 11, πίν. 
129, αρ. 1105, πρόχους, 75-25 π.Χ.), Κέα, ελληνιστική ή 
ρωμαϊκή/υστερορωμαϊκή. 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ: Φέρουν στεοράνη ή χείλος 
διαμορφωμένο ώστε να δέχονται σκέπασμα 

(ομοιότητα με χύτρες 2) 
Χρονολόγηση: πρώιμη-ύστερη ρωμαϊκή περίοδος 

68. (AB 2/6) χείλος και λαβή κατσαρόλας, διάμ. 0,16
0,17μ., πηλός ημιλεπτόκοκκος, 2.5YR 5.5/6 red, λίγη 
ασημίζουσα μίκα, άσπρες και μαύρες προσμείξεις 
(Callaghan, 126-7, 133, πίν. 104, Η37:15· cf. επίσης, 
Corinth Vlliii, 128, πίν. 30, αρ. 683· Thompson, 390, 420, 
εικ. 121, D72, Ε141), 2ος- 1ος αι. π.Χ. 

69. (ΚΜΑΔ 8) βάση από κατσαρόλα με επίπεδο πυθμένα 
ή ταψί, διάμ. 0,21μ., πηλός χονδρόκοκκος 2.5YR 5/6 red, 
γκρι πυρήνας (Dyson, κατσαρόλες με επίπεδους 
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πυθμένες, PD κατηγορία 1, εικ. 29, αρ. 11-12, τέλος 2ου 
αι.-γ' τέταρτο Ιου αι. π. Χ., 22ΙΙ κατηγορία 1, εικ. 44, 
αρ. 22, 100 π.Χ.- 50 μ.Χ., στην Όστια 1ος αι. μ.Χ., 119· 
Μ. Beitran Lloris, Ceramica romana typologia y 
classification, Zaragoza 1978, 161-2, πίν. 62, 65, αρ. 777, 
779, 816-7· Μ. Beitran Lloris, Guia de la ceramica romana, 
Zaragoza 1990, 201, πίν. 99, αρ. 916-7, τέλος Ιου αι. 
π.Χ.-Ιος αι. μ. Χ.), 1ος αι. π.Χ.-Ιος αι. μ.Χ. 

70. (ΚΠΕ 3) βάση από κατσαρόλα με επίπεδο πυθμένα ή 
ταψί, διάμ. 0,26μ., πηλός CRM, 2.5YR 4/8 dark red στον 
πυρήνα, μαυρισμένο εξωτερικά (cf. αρ. 69). 

71. (ΕΧΧΠ 53) χείλος κατσαρόλας, διάμ. 0,23μ., πηλός 
CRM, 10R 4/6 red, γκρι πυρήνας (Riley, 257, εικ. 102, αρ. 
482, cf. επίσης, 288, ελληνιστική χρηστική σειρά 9a, εικ. 
110· Sackett, 253, πίν. 194, U78rr Hayes, Paphos, εικ. 67, 
αρ. 18), Κέα, 1ος- 2ος αι. μ.Χ. 

72. (ΣΠΚ 8) τμήμα κατσαρόλας, διάμ. χείλ. 0,26μ., 
πηλός ημιλεπτόκοκκος, μη αμμώδους υφής, εξωτερικά 
2.5YR 5/6 red, εσωτερικά 4/6 red, στον πυρήνα 5YR 4/6 
yellowish red, λειασμένο εξωτερικό (ίσως δεν είχε 
μαγειρική χρήση) (Hayes, Paphos, 193-4, εικ. 33, αρ.1), 
α' μισό Ιου αι. μ.Χ. 

73. (ΚΜΔΑ 30) χείλος κατσαρόλας, διάμ. 0,22μ., πηλός 
χονδρόκοκκος, 2.5YR 5/4 weak red, γκρι- 5YR 4/4-4/6 
reddish brown-yellowish red μπισκότο στον πυρήνα, λίγη
αρκετή ασημίζουσα μίκα, πολλές άσπρες προσμείξεις 
(Sackett, 232-3, πίν. 174, D3:12), 2ος αι. μ.Χ. (α ' μισό;). 

74. (ΚΜΔΑ 36) χείλος κατσαρόλας, διάμ. 0,22μ., πηλός 
CRM, 2.5YR 4/6 dark red, γκρι-ερυθρό μπισκότο στον 
πυρήνα (cf. αρ. 73· Ελάτεια-Αλωνάκι LIII/8/2, αδημοσ., 
2ος-3ος αι. μ.Χ.), Κέα, 2ος-3ος αι. μ.Χ. 

75. (ΚΜΣ 101) τμήμα κατσαρόλας, διάμ. χείλ. 0,23μ., 
πηλός ημιλεπτόκοκκος, 5 YR 5/6 yellowish red, πιο 
σκούρος στον πυρήνα, πολλή ψιλή ασημίζουσα μίκα, 
άσπρες προσμίξεις, λειασμένο εξωτερικό (Hayes, Paphos, 
84, εικ. 35, αρ. 2, 197, εικ. 36, αρ. 4· Ελάτεια-Αλωνάκι, 
ΑΚ 775, αδημοσ.), Αιγαίο, 2ος αι. μ.Χ. 

76. (ΠΑΣ 30) χείλος και λαβή κατσαρόλας, διάμ. 0,20μ., 
πηλός ημιλεπτόκοκκος, 7.5YR 5.5/4 light brown-brown, 
μπισκότο 2.5 YR 5/8 red-3.5/6 dark red στον πυρήνα, λίγη
αρκετή ασημίζουσα μίκα, άσπρες προσμίξεις, 
μαυρισμένο εξωτερικά (Sackett, 232-3, πίν. 174, D3:12, 
13, 242-3, πίν. 184, Rl:4, ιδιαίτερα 243-5, πίν. 185, 
R2:16, 246-8, πίν. 188, S 1:14· Ελάτεια- Αλωνάκι, 
LIII/2/39- 40, αδημοσ.), 2ος- 3ος αι. μ.Χ. 

77. (θέατρο Καρθαίας) χείλος κατσαρόλας, διάμ. 0,27
0,30μ., πηλός ημιλεπτόκοκκος, γκρι, ερυθροκάστανος 
στον πυρήνα, μικώδης, αρκετά όμοιος με της Κέας 
(Dyson, κατσαρόλες, κατηγορία 22, 143, εικ. 56, LS 19, 
21-2, αρκετά όμοιος πηλός), ύστερος 1ος αι.- πρώιμος 
1ος αι. μ.Χ. 

ύστερη ρωμαϊκή μαγειρική σειρά, 142, πίν. 148, αρ. 
1268, πρόχους, παραλλαγή της ύστερης ρωμαϊκής 
μαγειρικής σειράς 2, 138, πίν. 141, αρ. 1215), 4ος- 5ος 
αι. μ.Χ. 

79. (από την μεγάλη τομή του θεάτρου της Καρθαίας) 
κατσαρόλα, διάμ. χείλ. 0,20-0,22μ., πτυχοοσεις στο 
εξοπερικό, πηλός CR Μ, 2.5 YR 5/6 red (Sackett, 252, πίν. 
193, U:67), Κέα, 4ος-5ος αι. μ.Χ. 

80. (θέατρο Καρθαίας) χείλος κατσαρόλας, διάμ. 0,20μ., 
πηλός ημιλεπτόκοκκος, γκρι, μαύρος στον πυρήνα, λίγες 
άσπρες προσμείξεις (Riley, ύστερη ρωμαϊκή μαγειρική 
σειρά 2b, εικ. 106, αρ. 1550, για προηγούμενα στάδια 
εξέλιξης cf. Hayes, Paphos, 166-7, αρ. 17, εικ. 33, αρ. 1, α' 
μισό "ίου αι. π.Χ.· Sackett, 197-8, 202, πίν. 148, Cl:91, 
ιδιαίτερα 92, εποχή Κλαυδίων), ύστερος 5ος αι. μ.Χ. 

81. (στροί)μα 1, τομή Γ, θέατρο Καρθαίας) χείλος 
κατσαρόλας, διάμ. 0,26μ., πηλός χονδρόκοκκος, γκρι, 
ερυθρός σκούρο στον πυρήνα, μικώδης (Riley, ύστερη 
ρωμαϊκή μαγειρική σειρά, εικ. 108, αρ. 586), 4ος-5ος αι. 
μ.Χ. 

82. (θέατρο Καρθαίας) χείλος κατσαρόλας, διάμ. 0,27
30μ., πηλός SRM, γκρι εξωτερικά, 2.5YR 4/4 dusky red 
στο εσωτερικό και τον πυρήνα (Riley, ύστερη ρίομαϊκή 
μαγειρική σειρά, εικ. 108, αρ. 588), Κέα; 4ος-β' μισό 5ου 
αι. μ.Χ. 

ΜΟΝΩΤΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ 
Χρονολόγηση: ελληνιστική περίοδος 

83. (ΠΧ 4) χείλος και λαβή από μόνωτη κατσαρόλα, 
διάμ. 0,27μ., SRM, μαυρισμένο από την χρήση (Corinth 
Vlliii, 128, πίν. 30, αρ. 686, 146 π.Χ.), Κέα, ελληνιστική. 

84. (ΚΑΚ 11) χείλος και λαβή μόνωτης κατσαρόλας, 
πηλός CR M (cf. αρ. 83), Κέα. 

ΛΟΠΑΔΕΣ-ΤΗΓΑΝΙΑ-ΤΑΨΙΑ 
Χρονολόγηση: κλασική-ελληνιστική περίοδος 

85. (ΠΧ 46) λοπάδα/τηγάνι, διάμ., χείλ. 0,26μ., πηλός 
SRM, μαυρισμένο (S. Rottroff-H. Oakley, Debris (supra 
αρ. 15), 29, 121, εικ. 25, πίν 58, αρ. 327, αρκετά όμοιο 
λοπάδιο· Agora Xlli, ii, 227, 374, εικ. 18, πίν. 95, αρ. 
1968, λοπάδα με αρκετά όμοιο χείλος), Κέα, κλασική. 

86. (ΕΑΦ 49) τμήμα λοπάδος/τηγανιού, διάμ. χείλ. 
0.19μ., πηλός SRM, 10R 5/6 red, 2.5YR 4/6 red, 
μαυρισμένο εξωτερικά. Το οριζόντιο χείλος είναι ύστερο 
ελληνιστικό χαρακτηριστικό (Corinth Vlliii, 127-8· 
Thompson, 466), Κέα. 

87. (Δ 36) λαβή τηγανιού, πηλός SRM, 2.5 YR 4/6 dark red 
(Corinth Vlliii, 131-3), Κέα, ελληνιστική. 

78. (ΑΖ 13) τμήμα κατσαρόλας, διάμ. χείλ. 0,23μ., πηλός 
χονδρόκοκκος, γκρι, άσπρο και γκρι χαλίκι (Stobi, 
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88. (Ε 3/3) ταψί, διάμ. χείλ. 0,40μ., βάσης 0,36μ., πηλός 
SRM, 2.5YR 5/8 red, 3.5/6 dark red στον πυρήνα, 
μαυρισμένος πυθμένας (Thompson, 419, εικ. 106, Ε139, 
τέλος 2ου αι. π.Χ.), Κέα, ελληνιστική. 

89. (AB 4/9) ταψί, διάμ. χειλ. 0,37+μ., πηλός χονδρόκοκ
κος, 7.5YR 6/4 light brown, λίγη ασημίζουσα μίκα, λίγος 
μαύρος χαλαζίας, πολλές άσπρες (ασβεστίτης) και 
καστανές προσμείξεις (Riley, πρώιμη ρωμαϊκή μαγειρική 
σειρά 6, 253-6, εικ. 101, αρ. 475, μέσα-γ' τέταρτο Ιου αι. 
μ.Χ., ο τύπος πρώιμος 1ος-2ος και ίσως 3ος αι. μ.Χ.· 
Corinth XVIIIii, 73, 79, εικ. 16, αρ. 161, μέσα-γ' τέταρτο 
Ιου αι. μ. Χ.· Dyson, κατηγ. 19, 122, εικ. 46, 22ΙΙ, αρ. 43
5, μέσα Ιου αι. μ.Χ.· Beitran, typologia (supra αρ. 69), 162, 
εικ. 65, αρ. 818, 2ος αι. μ.Χ· Sackett, Knossos, 190-2, πίν. 
137, Β 1:24, 214- 6, πίν. 161, Ν2:24, πίν. 178, 233-5, 237, 
D4:35a, εποχή Τιβερίου-ύστερος 1ος αι. μ.Χ., το ίδιο 
σχήμα αποκτά λαβή και γίνεται τηγάνι κατά τον πρώιμο 
3ο αι. μ.Χ, cf. 246- 8, πίν. 188, S 1:10· Hayes, Paphos, 80, 
εικ. 28, αρ. 1, τέλος Ιου ή α' μισό 2ου αι. μ.Χ.· Hayes, 
Vil.D, τηγάνια τύπος 1, 107, 126, εικ. 9, αρ. 101, 2ος/3ος 
αι. μ.Χ.· S. Pulz, Kaiserzeitliche Keramik aus dem Herron III, 
sto W. Müller-Wiener, Milet 1982-1983, IM 35, 1985, 91, 
98-99, τύπος 30, εικ. 8, αρ. 73- 4, ύστερος 2ος-πρώιμος 
3ος αι. μ.Χ.· J.K. Brock - G.M. Young, Excavations in 
Siphnos, BSA 44, 1949, 65, εικ. 12, αρ. 1, ελληνιστική· 
Stobi, τοπική ελληνιστική μαγειρική σειρά 3, 130, πίν. 
127, αρ. 1087, α' μισό Ιου αι. π.Χ.· F.F. Jones, The 
pottery, στο Η. Goldman (εκδ.), Excavations at Gozlu 
Kule, Tasrus I: the Hellenistic and Roman pottery, Princeton, 
1950, 275, πίν. 163Α, εικ. 206, αρ. 803, 2ος-ύστερος 3ος 
αι. π.Χ.), 1ος π.Χ.-3ος αι. μ.Χ. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΉΣΗΣ 

90. (Ε 1/1) τμήμα κατσαρόλας, διάμ. χείλ. 0,27μ., πηλός 
ημιλεπτόκοκκος, 7.5YR 6/4 light brown, αρκετή 
ασημίζουσα μίκα, πολλές μαύρες, λίγες άσπρες 
προσμείξεις, μαυρισμένο εξωτερικά. Το σχεδόν 
οριζόντ ιο χείλος είναι ύστερο ελληνιστικό 
χαρακτηριστικό (Johnes, Tarsus [supra αρ. 89], 229, εικ. 
127, αρ. 221, ύστερη ελληνιστική). 

91. (ΠΜ 3) χείλος κατσαρόλας, διάμ. 0,19μ., πηλός 
χονδρόκοκκος, 5YR 6/6 reddish yellow εξωτερικά, 
εσωτερικά 7.5YR 6/2 pinkish grey or ÌOYR 6/2 light 
brownish grey, λίγη ασημίζουσα μίκα, πολύ άσπρο και 
γκρι χαλίκι. (G. Fulford- D. P. S. Peacock, Excavations at 
Carthage: The British Mission I2, the avenue du president 
Habib Bourquiba, Sammbo, the pottery and other ceramic 
objects from site, Sheffield 1984, 165, εικ. 58, αρ. 23 
(λεκάνη), 183, εικ. 68, αρ. 11, 500-535 μ.Χ.· J.W. Hayes, 
Pottery report 1976, στο J. Η. Humphrey (εκδ.), 
Excavations at Carthage 1976, conducted by the University 
of Michigan 4, Kelsey Museum, The Univ. of Michigan, Ann 
Arbor 1978, 26, εικ. 2, αρ. 100), ρωμαϊκή-ύστερη 
ρωμαϊκή 

92. (AB 3/36) χείλος κατσαρόλας, διάμ. 0,20μ., πηλός 
ημιλεπτόκοκκος, 7.5YR 6/4 light brown, 5YR 6/8 reddish 

yelow στον πυρήνα, άσπρες προσμείξεις, ρωμαϊκή
ύστερη ροομαϊκή. 

93. (ΕΑΦ 26+45) τμήμα χύτρας, διάμ. χείλ. 0,14μ., πηλός 
CRM, 2.5YR 5/6-5/8 red, Κέα, κλασική-πρώιμη ρωμαϊκή. 

94. (AB 4/108) τμήμα κατσαρόλας, διάμ. χείλ. 0,24
0,25μ., πηλός χονδρόκοκκος, 7.5YR 4/4 brown, γκρι 
πυρήνας, μεγάλες φλούδες ασημίζουσας μίκας και 
χαλίκι, λειασμένες επιφάνειες, ρωμαϊκή-ύστερη 
ρωμαϊκή. 

ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ 

95. (ΕΧΧΠ 22) λαβή χύτρας, ύψος 0,07μ., πλ. 0,032μ., 
πηλός CRM, 2.5YR 5/6 red, γκρι-πορτοκαλί μπισκότο 
στον πυρήνα (Hayes, Paphos, 83- 4, εικ. 31, αρ. 1, 3, 4, α' 
μισό Ιου αι. μ.Χ., 122-3, εικ. 34, αρ. 11-10), Κέα, 
ρωμαϊκή. 

96. (Κ 29/3) λαβή χύτρας, πλ. 0,03μ. πηλός ημιλε
πτόκοκκος καστανός λίγη ασημίζουσα μίκα, άσπρες, 
γκρι και κίτρινες προσμίξεις (Hayes, Paphos, 83, εικ. 31, 
αρ. 2, παρόμοιος πηλός, ύστερη εποχή Αυγούστου), 
ρωμαϊκή. 

97. (Κ 29/2) λαβή χύτρας, πλ. 0,041 μ., πηλός 
χονδρόκοκκος, ερυθρός, μαύρος πυρήνας, λίγη 
χρυσίζουσα μίκα, γκρι και άσπρο χαλίκι (Hayes, Paphos, 
80, 83, εικ 30, αρ. 1-2, 187, 191, εικ. 65, αρ. 54, ύστερος 
2ος αι. π. Χ.- πρώιμος 1ος αι. μ. Χ.), ύστερη ελληνιστική
ρωμαϊκή. 

98. (ΚΠΥ 12) λαβή χύτρας, πλ. 0,041 μ., πηλός CRM 
(Sackett, 183-4, 188, πίν. 133, Α2:73, 75, εποχή Αυγού
στου), Κέα, πρώιμη ρωμαϊκή-ύστερη ρωμαϊκή. 

99. (AB 4/142) κομβίο σκεπάσματος λοπάδος, ύψος 
0,02μ., διάμ. Ο,ΟΙμ., πηλός SR Μ (Agora Xlli, ii, 228, 374, 
πίν. 95, αρ. 978· Corinth Vlliii, σκέπασμα τύπος Ι, 129-30, 
πίν. 31, 62, αρ. 689), Κέα, 5ος αι. π.Χ. 

100. (ΠΧ 13) κομβίο σκεπάσματος λοπάδος, ύψος 
0,023μ., διάμ. 0,014μ., πηλός ημιλεπτόκοκκος, 2.5YR 
4/6 red, πολλές άσπρες προσμείξεις (Agora Xlli, ii, 227- 8, 
373-4, εικ. 18, αρ. 1962, πίν. 95~, αρ. Ì974-5, 1978, 1981
2· Dema, 96, 100, εικ. 9, αρ. 57, από λεκανίδα), ύστερος 
5ος-4ος αι. π.Χ. 

101. (ΕΑΝ 16) κομβίο σκεπάσματος λοπάδος, διάμ. 
0,019μ., πηλός CRM (Agora Xlli, ii, 227-8, 374, πίν. 95, 
αρ. 1981· Corinth Vlliii, καπάκι τύπος II, 130, πίν. 31, 62, 
αρ. 695), Κέα ή Αττική, κλασική-ελληνιστική (εκτός 
θέσεως υλικό από γειτονική θέση). 

102. (Σ 8/5) χείλος σκεπάσματος λοπάδος, πηλός CRM 
(Corinth Vlliii, σκέπασμα τύπος Π, 130, πίν. 31, πίν. 62, 
αρ. 694-5, σκέπασμα τύπος III, 131, πίν. 31, πίν. 62, αρ. 
696-9, ιδιαίτ. 697), Κέα, 4ος αι. π.Χ. 
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103. (Δ 28) σκέπασμα χύτρας, ύψος 0,021μ., διάμ. 0,09μ., 
πηλός SRM, 5YR 6/8 reddish yellow, 2.5YR 5/6 red στον 
πυρήνα (Cherry, 71, εικ. 5.12, αρ. 1.20, λοπάδα, 5ος αι. 
π.Χ.· για το κομβίο cf. Agora Xlli, ii, 227, 373, πίν. 95, αρ. 
1961), Κέα, κλασική. 

104. (ΠΑ 1) κομβίο σκεπάσματος λοπάδος, ύψος 0,01μ., 
διάμ. 0,022μ., πηλός SRM (cf. αρ.' 103), Κέα. 

105. (ΚΜΣ 86) τμήμα σκεπάσματος λοπάόος, διάμ. 
0,13μ., πηλός CRM, μαυρισμένη άκρη χείλους (Dema, 
96, 100, εικ. 9, αρ. 55, από λεκανίδα· Agora Xlli, 227-8), 
Κέα, κλασική. 

106. (AB 3/3) τμήμα σκεπάσματος λοπάδος, ύψος 
0,012μ., διάμ. 0,036μ., πηλός ημιλεπτόκοκκος, ερυθρός, 
λίγη ασημίζουσα μίκα (Dema, εικ. 9, αρ. 56, από 
λεκανίδα), τέλος 5ου αι. π.Χ. 

107. (ΒΑΘ 2/5) κομβίο σκεπάσματος, ύψος 0,02μ., διάμ. 
0,05μ., πηλός λεπτόκοκκος, καστανός, μαυρισμένο από 
τη χρήση (Callaghan, εικ. 101, Η32:20, 100-50 π.Χ.), 
ύστερη ελληνιστική-πρώιμη ρωμαϊκή. 

Γεώργιος Α. ΖΑΧΟΣ 
Αθήνα 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ: 
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΡΘΑΙΑΣ* 

ZUSAMMENFASSUNG: Die antike Stadt Karthaia und ihre nähere Umgebung haben seit dem Besuch Brönstedts (1811) kaum 
Veränderungen erfahren: Das Stadtgebiet selbst und auch die beiden Häfen sind bisher von moderner Überbauung verschont 
geblieben; die Felder auf den terrassierten Hängen der beiden Täler, zwischen denen Karthaia liegt, werden noch immer in traditioneller 
Weise bebaut. Der Besuch der antiken Stätten erfolgt noch wie in der Antike: zu Schiff oder auf den beiden antiken Straßen, die 
Karthaia mit Julis und Poiessa verbunden haben. Auf diese Weise hat Karthaia eine inzwischen auch in Griechenland selten gewordene 
Unberührtheit der Landschaft und eine einzigartige Harmonie zwischen den antiken Ruinen und der Natur bewart. Dies zu erhalten 
muß nicht nur der Wunsch jedes Bewunderers der klassischen Kultur sein, sondern ist auch für die Wissenschaft von größter Bedeutung: 
Das System der Wege und Felder, der Gehörte und Quellhäuser, deren Erlöschung gerade erst begonnen hat, ist seit der Antike in einer 
Vollständigkeit erhalten geblieben, wie sie sonst kaum mehr anzutreffen ist. Der vom Gesetz verbürgte Schutz darf also im Falle 
Kathaias nicht auf die Stadt selbst beschränkt bleiben sondern muß die Umgebung mit einbeziehen. 

Στην ανακοίνωση μου δεν πραγματεύομαι κάποιο καθαρά αρχαιολογικό θέμα. Ξεπερνώ τα όρια των 
προβληματισμών ενός ειδήμονος. Σκοπός μου είναι να βρω ομοϊδεάτες, υποστηρικτές δηλαδή της ιδέας μιας 
ευρύτερης προστασίας της αρχαίας Καρθαίας και του περιβάλλοντα χώρου, που να περιλαμβάνει όχι μόνο τα 
ίδια τα αρχαιολογικά μνημεία, αλλά και το άμεσο φυσικό τοπίο. 

Όπως ξέρετε η εξέλιξη της βιομηχανίας και του μαζικού τουρισμού έχουν προκαλέσει σ'όλες τις χώρες 
του κόσμου μεγάλες καταστροφές τόσο στη φύση όσο και στην πολιτιστική κληρονομιά των λαών. Αυτό το 
φαινόμενο είναι ιδιαίτερα αισθητό και στην Ελλάδα, και δεν χρειάζεται να αναφερθώ εδώ σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Γι'αυτό υπάρχει η επιβεβλημένη ανάγκη να προστατευθούν, όσο ακόμα υπάρχει χρόνος, τοπία και 
μνημεία τα οποία ως τώρα δεν έχουν υποστεί καταστροφές από τον σύγχρονο πολιτισμό. 

Τα προαναφερθέντα αφορούν ιδιαίτερα στην περίπτωση της Καρθαίας1. Η αρχαία πόλη και το 
περιβάλλον τοπίο δεν ανήκουν μόνο στους αρχαιολογικά πιο ενδιαφέροντες και ως προς το τοπίο πιο ωραίους 
χώρους στην Ελλάδα. Χάρις στην απόμακρη και δύσκολα προσιτή θέση της είναι επισκέψιμη μόνο με τα πόδια 
ή με βάρκα, και ως εκ τούτου παρέμενε σχεδόν αναλλοίωτη κατά αιώνες. 

Επισκέφθηκα την Καρθαία για πρώτη φορά το Σεπτέμβρη του 1965 (εικ. 1), και ένοιωθα μεγάλη 
ευτυχία, όταν στις επόμενες επισκέψεις μου τον Μάϊο του 1991 και τον Απρίλη του 1994 τη βρήκα το ίδιο 
ερημική, απομονωμένη, και χωρίς αλλαγές (εικ. 2). Ο οδοιπόρος αντικρύζει ακόμα και σήμερα ακριβώς έτσι 
τον χώρο, όπως τον είδε πριν από 170 χρόνια ο δανός Bröndstedt, ο πρώτος ο οποίος μελέτησε σε επιστημονική 
βάση την Καρθαία2. Το σχέδιο που εκπόνησε τότε (εικ. 3), δείχνει μόλις τρία νεότερα, δηλαδή όχι αρχαία 
κτίρια. Είναι: 1. η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου κοντά στην ακρογιαλιά στον νότιο κόλπο (Μικρές 

* Ευχάριστο') την κ. Λίνα Μενδώνη για την ευκαιρία που μου έδωσε να παρουσίασα), στα πλαίσια του συμποσίου "Κέα 
Κύθνος: Ιστορικές και Αρχαιολογικές Έρευνες", τις σκέψεις μου οι οποίες με απασχολούν εδώ και αρκετά χρόνια. Για 
πληροφορίες και υποδείξεις ευχαριστώ τους Λ. Μενδώνη, Π. Δουκέλλη, και επίσης τον φύλακα του Μουσείου της 
Ιουλίδας, Α. Λεπούρα. Τη μετάφραση στα ελληνικά την οφείλω στους M. Kreeb και Δ. Βασιλακοπούλου. 
Συντομογραφίες: 
Μενδώνη, Καρθαία = Λ.Γ. Μενδώνη, Αρχαιολογικές έρευνες στην Κέα: Αρχαία Καρθαία, Αρχαιογνωσία 4, 1985-86, 
149-187. 

1. Για την Καρθαία βλ. Γ. BUrchner, RE XI, 1, 1921, 185 κ.ε. λ. Keos· Μενδώνη, Καρθαία, 149 με την παλαιότερη 
βιβλιογραφία· Μενδώνη - Μάνθος, 55-66, 124-137. 

2. P.O. Bröndsted, Reisen und Untersuchungen in Griechenland 1, Stuttgart-Paris 1826, 14- 27, και πίν. 6 = εδώ εικ. 3 (cf. επίσης 
Μενδοόνη, Καρθαία, σχ. 7). 
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Πόλες, στο σχέδιο του Bröndstedt με τον αριθμό Ι), 2. ένας στάβλος για πρόβατα (Η στο σχέδιο), που κτίστηκε 
κατά τον παραδοσιακό στο νησί τρόπο και δεν είναι ορατός σχεδόν καθόλου λόγω της πυκνής βλάστησης που 
τον έχει ζώσει, και 3. η εκκλησία της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στην Ακρόπολη (Άσπρη Βίγλα, στο σχέδιο F). 

Αυτά τα τρία κτίρια υπάρχουν ως σήμερα (εικ. 2, 9). Έγιναν προσθήκες, κτίστηκαν δηλαδή βοηθητικοί 
χώροι στις δύο εκκλησίες, όπως επίσης δύο κατοικίες στο νοτιώτερο μέρος του κόλπου3. Αυτά δεν είναι πολύ 
ενοχλητικά για την εμφάνιση του τοπίου, αλλά αποτελούν σαφέστατα παραδείγματα για τον υπαρκτό κίνδυνο 
να χτισθούν και άλλα σπίτια σ'αυτή την τόσο όμορφη θέση. Ως τώρα οι ακτές των δύο κόλπων στις Πόλες είναι 
καθαρές, δεν υπάρχει πρόβλημα απορριμάτων, και η φύση παραμένει στη μορφή όπως ακριβώς την είχε δει και 
ο Bröndstedt (εικ. 4). 

Με τις αρχικές ανασκαφές, πρώτα από τον Bröndstedt το 1811, μετά, το 1902, από τον Graindor4 και 
από το 1962 κυρίως από τους Χρήστο Ντούμα και Νικόλαο Ζαφειρόπουλο5 βελτιώθηκε κατά πολύ η όψη του 
χώρου, δεδομένου ότι και ο ναός του Απόλλωνα6 και ο ναός της Αθηνάς7 ταιριάζουν με μοναδικό τρόπο στο 
περιβάλλον τοπίο ούτως ώστε οι ψηλοί, καλοχτισμένοι αναλημματικοί τοίχοι8 να φαίνονται ότι συναγωνίζονται 
τη φύση (εικ. 5-6). Πιο αδρός ακόμα είναι ο τοίχος στο Αλώνι του Ζευλίτη στην κοιλάδα του Βαθυπόταμου (εικ. 
7-8)9, που κατά τη γνώμη μου δεν αποτελεί μέρος των τειχών, αλλά είναι αναλημματικός τοίχος ανδήρου ενός 
ακόμα ναού, του οποίου τη θέση κατέχει σήμερα το αναφερόμενο αλαηα10. Ο καλοδιατηρημένος τοίχος του 
οποίου η πορεία δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα (εικ. 9)", τελικά δένει με τα βράχια, πάνω ή, καλύτερα, μέσα στα 
οποία είναι χτισμένος (εικ. 10). Έτσι αποτελεί ένα οργανικό σύνολο, και δεν είναι εύκολο να διακρίνεται από 
μακρυά. Σπάνια βρίσκει κανείς στην Ελλάδα θέσεις όπου ιστορία και φύση αποτελούν ένα τόσο αρμονικό 
σύνολο. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περιοχή της πόλης, ο περιβάλλων χώρος έξω από τα τείχη: τα μονοπάτια και 
τα χωράφια πάνω στα περίτεχνα άνδηρα, μαζί με τις αγροικίες12. 

Όποιος πηγαίνει στην Καρθαία, περπατά όχι μόνο σε αρχαίους δρόμους αλλά στο ίδιο το αρχαίο 
οδόστρωμα, το οποίο σώζεται σε μεγάλα τμήματα των δρόμων σε άριστη κατάσταση (εικ. 11-12)13. Η αρχαία 
χάραξη των δρόμων καμιά φορά ήδη από μακρυά διακρίνεται με σαφήνεια (εικ. 2, στην κοιλάδα του 
Καλαμίτσι). Εν μέρει οι αρχαίοι δρόμοι συνέδεαν τις υπόλοιπες πόλεις της Κέας με την Καρθαία (εικ. 11-12 

3. Το ένα κτίριο, δίπλα στον αιγιαλό, χρησιμεύει το καλοκαίρι ως κατοικία, το άλλο έμεινε ατελείωτο, χάρη στην 
επέμβαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

4. Ρ. Graindor, Fouilles de Karthaia, BCH29, 1905, 329-361, 433-452· idem, Fouilles de Karthaia, BCH10, 1906, 92-102· idem, 
Archéologie et Epigraphie: Keos, MB 12, 1908, 18-21 και Kykladika, MB 25, 1921, 78-125. 

5. Χ. Ντούμας, AA 18, 1963, Χρονικά, 281-371· Ν. Ζαφειρόπουλος, AA 20, 1965, Χρονικά, 507. 
6. Για τον ναό του Απόλλωνα πρβ. επίσης: Η. Lauter, Bemerkungen zum archaischen Tempel von Koressia, A A 1979, 15-16, 

εικ. 8· Μ. Schuller, Dorische Architektur der Kykladen, Jdl 100, 1985, 367-371, εικ. 34-35. 
7. Για τον ναό της Αθηνάς βλ. επίσης: Ε. Östby, The Athenaion of Karthaia, OpAth 13, 1980, 189-223· M. Schuller (supra σημ. 

6), 371-381, εικ. 36- Α. Ohnesorg, Inselionische Marmordächer, Berlin 1993, 88-95, πίν. 22-25· Α. Ohnesorg - E. Walter-
Karydi, Die Mittelakrotere des Peripteral tempels in Karthaia, AA 1994, 349-364. Βλ. επίσης σ'αυτόν τον τόμο Α. 
Παπανικολάου, Η στέγη του ναού της Αθηνάς στην Καρθαία, και Ε. Τουλούπα, Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού της 
Αθηνάς στην Καρθαία. 

8. Οι καλύτερα σωζόμενοι τοίχοι ανδήρων του ιερού της Αθηνάς έχουν απεικονιστεί αρκετές φορές, βλ. Ρ. Graindor, 
Kykladika (supra σημ. 5), 84- 86, εικ. 6, 8· F. G. Maier, Stadtmauern auf Keos, MDAI(A) 73, 1958, 13- 15, πρόσθετος πίν. 
14, 2-15, Γ Μενοώνη, Καρθαία, πίν. 29 α· Μενδώνη - Μάνθος, πίν. 6 β, 8 β- αντιθέτως, οι διάφορες φάσεις των ανδήρων 
του ιερού του Απόλλωνος δεν έχουν δημοσιευθεί ως τώρα. 

9. Ρ. Graindor , Kykladika (supra σημ. 4), 85, εικ. 7· Μενδώνη, Καρθαία, 155-156, με πίν. 28 β· Μενδοόνη - Μάνθος, 56, πίν. 7α. 
Το άνδηρο βρίσκεται στην κοιλάδα του Βαθυπόταμου, και χαρακτηρίζεται στο σχέδιο του P. Graindor, ibidem, 83, εικ. 5 
(= Μενδώνη, Καρθαία, σχ. 8) με το γράμμα J. 

10. Ο τρόπος δομής διαφέρει απ'αυτόν του τείχους με τη χρήση ιδιαίτερα μεγάλων, σχεδόν ακατέργαστων και με μεγάλο 
βάθος ογκολίθων. Πάντοος δεν πρόκειται για πύργο στα εσωτερικά του τείχους. Ο Μάνθος αναφέρει την ανακάλυψη 
αγάλματος του Ηρακλή σ'αυτή την περιοχή και συμπεραίνει ήδη, ότι εδο') πρέπει να βρισκόταν ένα ιερό του Ηρακλή, 
Μενδώνη - Μάνθος (supra σημ. 9). 

11. Η κατεύθυνση του τείχους δεν μπορεί να ορισθεί παρά μόνο στην Ακρόπολη, και - τουλάχιστον για την ώρα - όχι στις 
δύο κοιλάδες του Βαθυπόταμου και του Καλαμίτσι. Για την όψη του τείχους της Καρθαίας cf. F.G. Maier, Stadtmauern 
(supra σημ. 8), 13-15, πρόσθετος πίν. 15, 2-17. Τελευταία Μενδώνη, Καρθαία 154-157, πίν. 28 α, 29 β, 30 β-δ· Μενδώνη 
Μάνθος, 55-57, 125, εικ. 8, πίν. 7 β-γ. 

12. Εκτενής αναφορά στο: Μενδο')νη, Καρθαία, 171-187, πίν. 40 κ.ε.· ΜενδοΥνη - Μάνθος, 61- 66, 131- 138, πίν. 12-13. Βλ. 
επίσης σ ' αυτόν τον τόμο Π. Δουκέλλης, Versants pierreux et champs de culture a Ceos. 

13. Για τους δρόμους που οδηγούν από την Καρθαία σε διάφορα μέρη του νησιού cf. Μενδώνη - Μάνθος, 60, 132-133, σημ. 
303. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι πολύ καλά διατηρημένοι αυτοί δρόμοι δεν έχουν δημοσιευθεί ως το')ρα σε επιστημονικές 
πραγματείες. Επίσης δεν είναι βέβαιη η χρονολόγηση τους. Ο L. Bürchner υποθέτει στο άρθρο του στην RE (supra σημ. 1) 
ότι κατασκευάστηκαν στη ρωμαϊκή εποχή, ερμηνεία η οποία δεν μου φαίνεται όμως δεδομένη. Πάντως για τον 
προβληματισμό ο οποίος παρουσιάζεται εδώ, το ζήτημα της χρονολόγησης είναι ελάσσωνος σημασίας. 
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προς την Ποιήεσσα, εικ. 2, δεξιά, προς την Ιουλίδα14), εν μέρει πρόκειται για μονοπάτια προς τα χωράφια 
πάνω σε άνδηρα (εικ. 9). 

Καλά διακρίνεται επίσης η χωροταξία στις κοιλάδες και στις πλαγιές (εικ. 13-14). Η Λ. Γ. Μενδώνη 
και η ομάδα της μπόρεσαν να παρατηρήσουν στο πλαίσιο των αξιόλογων επιφανειακών ερευνών τους 
πολυάριθμα λείψανα αγροικιών που ανήκαν στα χωράφια15. Ιδιαίτερα εντυπωσιάζουν τον οδοιπόρο τα ψηλά 
σωζόμενα άνδηρα στην περιοχή του Καλοδούκα (εικ. 15-16)16. Σήμερα ακόμα όπως και στην αρχαιότητα 
χρησιμεύουν για την γεωργία. 

Δεν γνωρίζω άλλη περιοχή στην Ελλάδα όπου σώζεται τόσο καλά και τόσο καθαρά το αρχαίο σύστημα 
δρόμων και χωραφιών, δηλαδή όλη η υποδομή της οικονομίας17. 

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κατασκευή σύγχρονων οδών και παραθεριστικών οικιών ή 
ξενοδοχείων θα κατέστρεφε το μοναδικό αυτό σύνολο ολοκληρωτικά. Θα χάνονταν για την αρχαιολογική 
έρευνα πολύτιμες δυνατότητες να αποκτήσει κανείς για τον τόπο γνώση εις βάθος. Ο μη ειδικός επισκέπτης, ο 
ενδιαφερόμενος εν τούτοις για τους πολιτισμούς παλαιοτέρων εποχών θα στερείτο της μοναδικής δυνατότητας 
αυτοψίας. 

Γι ' αυτό έχω την άποψη, και κάνω την πρόταση, να υπάρξει καθεστώς ειδικής προστασίας όχι μόνο 
της ίδιας της πόλης της Καρθαίας, αλλά και της περιοχής της, να χαρακτηρισθούν δηλαδή διατηρητέα περιοχή 
το συντομώτερο δυνατόν. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού, παραδείγματος χάριν την κατασκευή αρχαιολογικού πάρκου. Κατά τη γνώμη μου κατάλληλη λύση 
θα ήταν αυτή που στη Γερμανία αποκαλούμε Eandschaftsschutzgebiet18, δηλαδή περιοχή προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος. Σ ' αυτή την περίπτωση η γεωργική δραστηριότητα συνεχίζεται. Απαγορεύεται εν 
τούτοις η κατασκευή κτιρίων, αλλά και δρόμων. Θα ευχόμουν τα χωράφια της Καρθαίας να χρησιμοποιούνται 
και στο μέλλον για καλλιέργειες. Μόνο κατ ' αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η μέριμνα των τοίχων των 
ανδήρων, που λόγω της κατασκευής τους χρειάζονται συνεχή επισκευή. Στους ιδιοκτήτες θά 'πρεπε κανείς να 
καταβάλλει μια αποζημίωση για τους περιορισμούς που θα υποστούν στη χρήση της ιδιοκτησίας τους. Δεν 
θεωρώ δύσκολο να βρεθεί το απαιτούμενο χρηματικό ποσό, παραδείγματος χάριν από τα τόσα προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επισκέπτης όμως που θα ενδιαφερόταν για μια επίσκεψη στο χώρο, θα 
αναγκαζόταν να φτάσει στην Καρθαία μετά από μακρινή, χρονοβόρα πεζοπορεία. Η λύση της άνετης, 
γρήγορης οδικής προσπέλασης θα πρέπει να απορριφθεί. Μόνον η αργή πορεία επιτρέπει στον επισκέπτη να 
παρατηρήσει δεόντως όλα τα κατάλοιπα παλαιοτέρων εποχών19. 

Πιστεύω οπωσδήποτε ότι έχουμε χρέος να προστατεύουμε την Καρθαία στην κατάσταση όπως μας έχει 
παραδοθεί. Είναι υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας. 

Klaus FITTSCHEN 
Αθήνα 

14. Από την οδό αυτή εκτεταμένα μέρη σαΥςονται στον Προφήτη Ηλία και νότια της Ιουλίδας. Επίσης κοντά στην Ιουλίδα, 
παρά τις σύγχρονες επεμβάσεις, αναγνωρίζει κανείς ακόμα πολλά στοιχεία του αρχαίου οδικού συστήματος. 

15. Supra σημ. 13. 
16. Πρβ. Μενδώνη, Καρθαία, 175 κ.ε. με σημ. 116· Μενδώνη - Μάνθος, 132, σημ. 299 με πίν. 13 γ. Η ακριβής χρονολόγηση 

των τοίχων του ανδήρου παραμένει και πάλι ασαφής, ο τρόπος κατασκευής τους στο κάτω μέρος όμως, δεν αποκλείει να 
χτίστηκαν το αργότερο στην κλασσική περίοδο. 

17. Παρόμοια ισχύουν και για άλλα μέρη της νήσου (supra σημ. 14), γεγονός το οποίο πρέπει να έχει άμεση σχέση με την 
ισχνή εξέλιξη του μαζικού τουρισμού και τα επακόλουθα του ως σήμερα. 

18. "Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)" (Νόμος περί προστασίας της φύσης 
και φροντίδας του φυσικού τοπίου) από 12 - 3 - 1987 (Ομοσπονδιακή Νομοθεσία Ι 889). Στο άρθρο 1, στους σκοπούς 
της προστασίας και φροντίδας του φυσικού τοπίου κατονομάζεται, εκτός των άλλων, η εξασφάλιση της ποικιλίας, της 
μοναδικότητας και της ομορφιάς της φύσης και του φυσικού τοπίου. Μια αγροτική χρήση της γης σύμφωνη με τις 
υπάρχουσες διατάξεις αναφέρεται ρητά ως συνάδουσα με τους σκοπούς του νόμου. Μια περίπτωση, όπως αυτήν της 
Καρθαίας, προβλέπει το άρθρο 2 παράγραφος 13: "Φυσικά τοπία ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας ή και μέρη 
αυτών ιδιαίτερης μοναδικότητας πρέπει να διατηρηθούν. Αυτό ισχύει και για το περιβάλλον προστατευμένων 
πολιτιστικοί, αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών μνημείων ή παρομοίων μνημείων των οποίων η προστασία 
επιβάλλεται, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την διατήρηση του χαρακτήρα ή της ιδιαίτερης ομορφιάς του 
μνημείου." Μια αποζημίωση ιδιοκτητών γης, των οποίων οι εκτάσεις χαρακτηρίζονται ως χώροι προστασίας του 
φυσικού τοπίου, δεν προβλέπεται απ ' αυτόν τον νόμο. 

19. Εν πάσει περιπτώσει, μου φαίνεται αδιανόητο να καταστρέφονται αρχαία μνημεία απλώς και μόνο για να γίνεται πιο 
εύκολη η πρόσβαση σε άλλα αρχαία μνημεία, όπως συνέβη π.χ. στην περίπτωση κατασκευής αμαξιτής οδού η οποία 
τέμνει την νεκρόπολη της αρχαίας Θήρας. 
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Ε. Κονσολάκη: Ήθελα να παρατηρήσω ότι η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει σήμερα τον κατάλληλο τον 
νόμο με τον οποίο μπορεί να εφαρμόσει μια τέτοια 
προστασία. Είναι ο 1892 του '90 που δίνει στο 
Υπουργε ίο Πολιτ ισμού την δυνατότητα να 
θεσμοθετήσει ζώνες Α, Απολύτου Προστασίας, σε τόσο 
σημαντικούς αρχαιολογικούς χοίρους, και επομένως, 
είναι θέμα της Εφορείας να κάνει την σχετική πρόταση 
στο Συμβούλιο. Αμέσως γίνεται Προεδρικό Διάταγμα, 
και εφαρμόζεται. 

Κ. Τσάκος: Η Εφορεία είναι εδώ.... εκπροσωπείται, 
και θα μπορούσε να απαντήσει η ίδια. Εγώ ξέρω από τα 
παλιά, βέβαια, ότι όλη αυτή η περιοχή προστατεύεται, 
και είναι κηρυγμένη, και πολλές φορές και με 
διάφορους τρόπους, νομίζω ότι τελευταία έγινε και 
κανονική κήρυξη, ο κ. Καλλιγάς είναι εδώ, μπορεί να μας 
απαντήσει... 

Π. Καλλιγάς: Φυσικά υπάρχει ο Νόμος, φυσικά η 
Εφορεία έχει κάνει εκείνα τα οποία πρέπει να κάνει, 
φυσικά έχει κηρύξει τις ζώνες, φυσικά έχει μια ευρύτατη 
περιοχή προστασίας, όση μας έδειξε ο κύριος Fittschen. 
Ξέρετε πάρα πολύ καλά όμως, ότι όλα αυτά είναι 
προθέσεις, είναι νόμοι και χαρτιά. Εκείνο το οποίο 
πρέπει να συμβεί, είναι να πεισθούν οι ίδιοι οι κάτοικοι, 
οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, ότι η προστασία και η διατήρηση 
της φυσιογνωμίας του τόπου τους συμφέρει 
μακροχρόνια. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός, 
διότι όπως έμαθα, υπάρχουν νέα προγράμματα 
αξιοποιήσεων. Ελέχθη εχθές από επίσημα χείλη, 
επισημότερα ίσως από την Εφορεία. Λοιπόν, αυτά (δηλ. 
η διατήρηση και η αξιοποίηση) βρίσκονται σε αντίθεση 
μεταξύ τους, και πρέπει να υπάρξει μία κοινή γραμμή, 
μία πίστις, εφ' όσον πιστεύουμε και θέλουμε να σοόσουμε 
τον τόπο, μέσα στον οποίο ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. 
Ευχαριστώ. 

Ν. Μουρτζάς: Εγώ δεν ξέρα) αν θα έρθω σε αντίθεση 
με το αίσθημα το οποίο κυριαρχεί, και το οποίο 
συμμερίζεται την άποψη του ομιλητή. Έχω μια αντίθετη 
άποψη. Προότον, δεν βρισκόμαστε, έχουμε ξεπεράσει, 
πιστεύω πλέον, την περίοδο του απομονωμένου 
ερευνητή, την εποχή του Evans. 

Δεύτερον, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε 
αντίθετοι στην γκεττοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. 
Αν σήμερα οι παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, 
σε χοόρους οι οποίοι περιβάλλουν αρχαιολογικά 
ευρήματα, είναι αυτή την οποία βλέπουμε, δηλαδή 
ξενοδοχεία, καταπατήσεις- αναφέρομαι σε πρόσφατα 
παραδείγματα από την περιοχή της Φαιστού, όπου έχουν 
στήσει κολόνες πάνω σε θεμέλια αρχαίων κτηρίων- αυτό 
είναι γιατί έχουμε απομονώσει τον ίδιο τον λαό από το 
ιστορικό του περιβάλλον. Έχουμε φτάσει στο σημείο να 
μη γνοορίζει την ιστορία του. Γιατί; Γιατί έχουμε 
γκεττοποιήσει τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, το ίδιο 
το αρχαιολογικό εύρημα, άρα, την συνέχεια της ιστορίας. 
Προσωπικά εγώ, είναι δεδομένο, και κανείς εδοό πέρα 
μέσα, δεν είναι αντίθετος στο να προστατευθούν οι 
αρχαιολογικοί χοόροι. Αλλά πώς θα προστατευθούν οι 
αρχαιολογικοί χώροι; Απομονοόνοντας τους; Μην 
επιτρέποντας να φτιαχθεί ένας δρόμος για να υπάρχει 
μία πρόσβαση προς τα εκεί; Πώς προστατεύονται οι 

αρχαιολογικοί χώροι; Όπως η Σαμνισού στην Κρήτη, η 
οποία έχει γίνει αποχωρητήρια; 

Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κοινοηακοποιη
θεί το αρχαίο εύρημα, να υπάρχει πρόσβαση, να πάει ο 
άνθρωπος να γνωρίσει την ιστορία του. Ένας δρόμος, ο 
οποίος θα εξασφαλίσει την κοινωνικοποίηση του 
ευρήματος, δεν σημαίνει ότι θα αλλοτριοόσει τον ίδιο το 
χώρο, εφ' όσον μάλιστα ακολουθηθούν οι απαραίτητες 
προδιαγραφές. 

Ένα ακόμα σημείο το οποίο δεν πρέπει να 
παραγνοορίζεται είναι ότι αυτή την στιγμή, έτσι όπως 
είναι η Καρθαία ένας απομονωμένος χώρος, το 
οποιοδήποτε κότερο μπορεί να φτάσει, να φορτώσει 
οτιδήποτε, και να φύγει. 

Τέλος, με την άδεια του ΥΠ. Π Ο. γίνεται μία 
έρευνα εκεί. Δεν βρισκόμαστε στην εποχή που πήγαιναν, 
έφτιαχναν μια γραβούρα και έφευγαν. Έχουμε φτάσει 
στην εποχή της ηλεκτρονικής, και αυτό πρέπει να μπει 
σαν άποψη στην αρχαιολογία, όπως έχει μπει σε όλες τις 
επιστήμες. 

Δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει ηλεκτρικό, και 
ξεπερνά') τις διαστάσεις και τις συνέπειες που μπορεί να 
πάρει ακόμα και ένας ελαφρύς τραυματισμός κάποιου 
μέλους της ερευνητικής ομάδας- ποός είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν και να λειτουργήσουν όργανα απαραίτητα 
για μιά σωστή μελέτη του χοόρου, προσαρμοσμένη στην 
σημερινή τεχνολογία. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, 
πιστεύο) ότι πρέπει να επανεξεταστούν. Αν θέλουμε να 
φτιάξουμε ένα σωστό δρόμο ο οποίος θα πληροί τις 
προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που ορίζει το τοπίο, 
και κάποιες εγκαταστάσεις, οι οποίες στην ουσία θα 
προστατεύουν το περιβάλλον, πρέπει και μπορούμε να 
το κάνουμε. Η αδιαφορία ορισμένων και η ολιγωρία 
άλλων, δεν μπορεί να έχουν εσαεί συνέπειες ούτε στην 
έρευνα, ούτε στον αρχαιολογικό χοόρο. Εάν οι αρμόδιοι 
δεν μπορούν να προστατεύσουν εφαρμόζοντας 
συγκεκριμένους νόμους, γιατί οι νόμοι όπως είδαμε 
υπάρχουν, γι' αυτό δεν φταίει κανένας. Και οπωσδήποτε 
δεν φταίει ο ερευνητής, δεν φταίει ο επισκέπτης, δεν 
φταίει εκείνος που πάει να γνωρίσει τον αρχαιολογικό 
χοόρο. 

Κ. Τσάκος: Υπάρχουν χοόροι και χοόροι. Υπάρχουν 
χώροι στους οποίους μπορείς να επεμβαίνεις, υπάρχουν 
χοόροι που έχουν άλλη σχέση με το κοινό, με τους 
ανθροόπους, και είναι χοόροι στους οποίους δεν 
επιτρέπεται να βάλει κανείς χέρι. Εγοό θα σας απαντήσο) 
σ' αυτό το αίτημα για την κατασκευή δρόμο)ν για να μην 
γίνει κανένα ατύχημα και ποός θα το οχντιμετοοπίσου
με....προότα προότα, υπάρχουν χίλιοι τρόποι σήμερα, 
κατεβαίνει ένα ελικόπτερο και τον παίρνει άμα έχει 
κανένα πρόβλημα, αλλά μήπο)ς, μ' αυτήν την έννοια θα 
έπρεπε να κάνουμε δρόμο για κάθε κορφή βουνού, και 
για κάθε πλαγιά, και για κάθε φυσικό τοπίο που θα 
πρέπει να προστατεύσουμε, αφού Βα πηγαίνουν 
επισκέπτες; Μήπο)ς θα έπρεπε να κάνουμε όλα αυτά; 

Ύστερα, κάπου, πρέπει να υπάρχουνε και 
μερικοί χοόροι, όσοι είχανε την τύχη να διατηρηθούνε 
απείραχτοι, οι οποίοι να μας δίνουνε μια αίσθηση άλλης 
εποχής, δηλαδή διαφορετικά πράγματα από αυτά που 
μας δίνει η Κνο)σός που είναι πνιγμένη μέσα στα σπίτια... 
ή ξέρο) γο) ποιοι άλλοι χοόροι που έχουν γίνει έτσι. 
Δηλαδή τι θα κάναμε στη Δήλο, τι θέλετε να κάνουμε 
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στη Δήλο, που είναι εντελώς έρημη, για να μην 
τραυματιστεί κανείς, και πληγωθεί, και δεν ξέρουμε πώς 
θα τον μεταφέρουμε; Δρόμο, αεροδρόμιο; Υπάρχουν 
χώροι και χώροι. Υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία 
μπορείς να επεμβαίνεις, και υπάρχουν σημεία στα οποία 
δεν μπορείς να επέμβεις. 

M. Caskey: Η πρόταση του κύριου Fittschen είναι πολύ 
ωραία. Μάλιστα είναι διπλό το πρόβλημα επειδή από τη 
μια μεριά πρέπει να σώσουμε τον τόπο και το τοπίο, και 
από την άλλη οι άνθρωποι που έχουν εκεί τα χωράφια 
τους έχουν δικαιώματα. 

Κ. Τσάκος: Υπάρχουν ορισμένα θέματα που μπορούν 
να αντιμετωπισθούν. Εγώ δεν συμφωνώ με την ολική 
απαλλοτρίωση του χώρου, και την παρκοποίηση, που 
σημαίνει εγκατάλειψη, αλλαγή χρήσης, και όλα αυτά τα 
πράγματα. Υπάρχει μια ευρύτερη ζώνη, η οποία μπορεί 
να χρησιμοποιείται, υπάρχουν τρόποι που μπορεί να 
φτάνει κανείς, και ήδη έχουν δημιουργηθεί και 
ορισμένες προσβάσεις. Θα μπορούσε φυσικά να 
οργανωθεί ο χώρος αλλιώς, να δημιουργηθεί ένας 
δρόμος μέχρι κάποιο σημείο, εκεί που είναι και σήμερα 
δηλαδή, να δημιουργηθούν parking, να δημιουργηθούν 
κάποιοι χώροι, σίγουρα, όλα μπορούν να αντιμετω
πισθούν, αλλά η γενική κατάσταση, η γενική εικόνα, 
πρέπει να μείνει αυτή που είναι σήμερα. 

Π. Δουκέλλης: Κατ' αρχήν, η ανακοίνωση σας ήταν 
μια ανακοίνωση με περιεκτικότατη συγκίνηση, κυρίως 
για ανθρώπους που έχουν δουλέψει σ' αυτό τον χώρο, 
που τα άκουσαν και τα είδαν- δυστυχώς εγώ δεν ανήκω α' 
αυτούς που έχουν χρόνια ζήσει σ' αυτό το τοπίο. Μόνο 
που αυτό, επειδή είμαστε στα πλαίσια ενός 
Επιστημονικού Συμποσίου της Κέας και της Κύθνου, 
αυτό που θα ήθελα είναι, να μεταφέρω το λόγο σε ένα 
άλλο, αν μου επιτρέπετε επίπεδο, κατά πόσο δηλαδή σ' 
αυτήν την ανακοίνωση θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε 
κάποιες άλλες θα έλεγα, επιστημολογικές πειθαρχίες. Τι 
εννοώ; Ότι έχοντας βιώσει, έχοντας φτάσει στα τέλος του 
εικοστού αιώνα που μας χάρισε μια λειτουργική θεωρία, 
σας θυμίζο) αυτά που έλεγε ο Radclif Brown ή μια δομική 
θεωρία, και παραπέμπω στις απόψεις του Levi Straus, δεν 
ξέρα) κατά πόσον, απομονο')νοντας ένα κομμάτι, στην 
προκειμένη περίπτωση αν έχω καταλάβει, τα 60 ή 100 
στρέματα του αρχαιολογικού χώρου της Καρθαίας, 
απομονώνοντας τα από το όλο πλαίσιο του νησιού, ή από 
το όλο πλαίσιο, επιτρέψετε μου να πω, αυτού του 
πλανήτη μας- ο πλανήτης μας έχει γίνει ένα τεράστιο 
χωριό- δεν ξέρω κατά πόσο είναι η πλέον ενδεικνυόμενη 
μέθοδος για να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. 

Και για να έλθω στο σημείο από όπου έχει 
ξεκινήσει η διαμάχη. Είναι δεδομένο ότι κανείς μέσα 
στην αίθουσα αυτή δεν αντιτίθεται στη διάσωση. Οι 
διαφωνίες συνίστανται στο πώς θα αξιοποιηθεί. Θα 
έλεγα να απαλείψουμε τον όρο αξιοποίηση, επειδή ο 
καθένας έχει τις δικές του παραστάσεις για αυτό το 
θέμα. Αυτό που επιμένο), αυτό που θα πρότεινα είναι, 
πριν να φτάσουμε στην διάσωση να βάλουμε αυτά τα 60 
ή 100 στρέματα μέσα στο πλαίσιο των 130 τετραγωνικών 
χιλιομέτρου της Τζιας, και να δούμε στην συγχρονία 
τους, να δούμε το φαινόμενο αυτό, ποός εντάσσεται στην 
σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα του νησιού. Πολύ 
πριν να προχωρήσουμε να μιλήσουμε για την συγκεκρι

μένη έκταση του αρχαιολογικού χώρου, ίσοος θα έπρεπε 
να μιλούσαμε για την χρήση γης του νησιού. Αυτή θα 
ήταν η πρόταση μου. 

Α. Μαζαράκης Αινιάν: Θα ήθελα να κάνω μια 
παρατήρηση σχετικά με το ζήτημα της προστασίας της 
αρχαίας πόλης της Κύθνου. Βεβαίως παρευρίσκεται εδώ 
η εκπρόσωπος της Εφορείας που είναι αρμόδια να 
απαντήσει. Πρόκειται για ένα τοπίο το οποίο 
διατηρήθηκε για αιοόνες. Δυστυχοός, εδώ και δύο, τρία 
χρόνια, η περιοχή γύρω από την αρχαία πόλη, δηλ. το 
αρχαίο νεκροταφείο, άρχισε να οικοδομείται, ευτυχώς 
όχι μέσα στην αρχαία πόλη, και το περιβάλλον αρχίζει 
και αλλοιώνεται. Αναπόφευκτα γίνονται κάποιοι 
συμβιβασμοί, αλλά είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπει 
κανείς ένα αρχαιολογικό τοπίο που παρέμεινε ανέπαφο 
επί σειρά ακόνων, να καταστρέφεται στις μέρες μας. 

Ο. Χατζηαναστασίου: Κατ' αρχήν ήθελα να 
ευχαρίστησα) τον κ. Fittschen για την θαυμάσια 
ανακοίνωση, που ως μέλος του Υπουργείου Πολιτισμού 
με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη, και θα απαντήσω στον κ. 
Μαζαράκη. Οι προσπάθειες μας, ιδίως μέσα στα πλαίσια 
των χωροταξικοί μελετών που εκπονούνται τα τελευταία 
χρόνια, αποσκοπούν ακριβοός στο να ενταχθούν οι 
αρχαιολογικοί χώροι στη σημερινή ζο)ή, γιατί 
πιστεύουμε ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της. Οι 
αρχαιολογικοί χώροι δεν πρέπει να αντμετωπίζονται σαν 
κάτι νεκρό, έχουν μια δική τους ζ(οή, σήμερα. Όσον 
αφορά το Βρυόκαστρο, η περιοχή που συνορεύει με τη 
νότια πλευρά της αρχαίας πόλης είναι θεσμοθετημένος 
οικισμός. Στους θεσμοθετημένους οικισμούς δεν είναι 
δυνατό να απαγορευτεί η δόμηση, ούτε βέβαια είναι 
εφικτό να απαλλοτριωθούν εκτάσεις εκατοντάδων 
στρεμμάτων. Γι αυτό και εφαρμόζονται και εκεί 
διαδικασίες παρόμοιες με ό,τι ισχύει σε όλες τις 
περιπτώσεις σύγχρονων οικισμο')ν που κτίζονται πάνω σε 
αρχαίους: σωστικές ανασκαφές, από τα αποτελέσματα 
των οποίων εξαρτάται η χορήγηση οικοδομικών αδειοόν. 
Για τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν εντάσσονται 
σε θεσμοθετημένους οικισμούς έχουν οριστεί ζώνες 
προστασίας, με όρους που ποικίλουν κατά την έκταση, 
τη μορφή και τη σπυδαιότητα των αρχαίων. Επίσης, σε 
συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, έχουμε κάνει προτάσεις 
ανάλογες με την άποψη του κ. Fittschen, για τη 
συντήρηση του θαυμάσιου δικτύου των παλιών 
αγροτικών δρόμων και τη χρήση τους μέσα στα πλαίσια 
ε ν α λ λ α κ τ ι κ ο ί μορφο')ν τουρισμού, όπως ο 
"αγροτοτουρισμός". 

Κ. Τσάκος: Επειδή δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση, 
είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ, που καίει 
πάρα πολύ, θα δοόσουμε τον λόγο στην κ. Μενδοόνη μόνο, 
που έχει μια ειδική σχέση με τον χοόρο, να μας μιλήσει. 
Θέλω μόνο εγο') να πω κάτι, κάνοντας χρήση των 
προνομίων μου ως προέδρου, για την έννοια αυτή που 
και εσείς χρησιμοποιήσατε και ο κ. Μουρτζάς 
προηγουμένους. Την έννοια της απονέκρωσης με τη μη 
αξιοποίηση, εγώ θα την χρησιμοποιήσω την λέξη. Δεν 
απονεκρώνεται ένας χοορος επειδή δεν τον εντάξαμε, 
επειδή δεν του κάναμε δρόμους, επειδή δεν βάλαμε 
χρήσεις διάφορες, κλπ. Σε όλες τις χωροταξικές που 
γίνονται σήμερα στην Ελλάδα, και που δεν είναι 
καινούργια αυτά, προβλέπονται χοοροι στους οποίους 
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δεν θα επιτρέπεται καμία επέμβαση. Αυτό δεν σημαίνει 
απονέκρωση. Κάποια σημεία πρέπει να μείνουν 
οπωσδήποτε σε μία κατάσταση πιο αγνή. Γι' αυτό λοιπόν 
και τους προβλέπουν οι χωροταξικές της Ευρώπης. Σε 
όλα τα μέρη της Ευρώπης υπάρχουν τέτοιοι χώροι και 
κανείς ποτέ δεν σκέφθηκε ότι αυτοί οι χώροι είναι 
νεκροί. Υπάρχουν στην Γερμανία τοπία κάποιου 
κάλλους, εγώ δεν θα πω καν ιδιαιτέρου κάλλους στα 
οποία δεν επιτρέπεται να επέμβεις με κανένα τρόπο, και 
το δέχονται όλοι, και οι ιδιοκτήτες και όλοι, χωρίς να το 
θεωρούνε απονέκρωση. 

Γ. Ιερομνήμων: Απ' ότι ακούω έχει επικρατήσει η 
ιδέα ότι οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι του νησιού 
θέλουμε να αξιοποιήσουμε την Καρθαία τουριστικά και 
να οικοδομήσουμε την περιοχή. Θέλω να καταστήσω 
σαφές στους αρμόδιους ότι κανένας δεν ζητάει την 
αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Καρθαίας, με 
την έννοια που θεωρούν. Ζητούμε την προστασία του 
αρχαιολογικού χώρου. Έχουμε αυτό τον θησαυρό στο 
νησί μας και παραμένει άγνωστος ακόμα και για τους 
Τζιώτες. Κατακλέβεται κάθε μέρα από σκάφη, από 
κόττερα. Κι αυτό το ξέρουν οι αρμόδιοι της Εφορείας. 

Πιστεύουμε ότι ο χώρος πρέπει να περιφραχθεί 
και ο δρόμος να φτάσει μέχρι ενός σημείου. Και σας 
ρωτώ: Εδώ οι κύριοι σύνεδροι δεν θα έπρεπε να μπορούν 
να έχουν πάει αυτές τις μέρες, που βρίσκονται στο νησί 
μας, να επισκεφθούν τον χώρο; Πρέπει να γίνει σαφές σε 
όλους ότι η θέση μας δεν είναι η ανοικοδόμηση 
ξενοδοχείων στην Καρθαία. Πιστεύουμε ότι με την 
συνεργασία όλων σας, των ειδικών επιστημόνων, των 
ιστορικών και των αρχαιολόγων, θα βρεθεί η χρυσή τομή 
για την προστασία της Καρθαίας. 

Κ. Τσάκος: Γι' αυτό κι εγώ λέω να σταματήσουμε εδώ
θα μπορούσε να γίνει μια άλλη συζήτηση κάποτε και 
εκεί να αντιμετωπισθούν αυτά τα θέματα. Σήμερα 
εξετάζουμε τα πράγματα από άλλη σκοπιά. Ας μιλήσει 
μόνο η κ. Μενδώνη. 

Λ.Γ. Μενδώνη: Ο Πίνδαρος στον 4ο παιάνα του 
γράφει: Κάρβαια μεν άλαθέως έλαχύνωτον στέρνυν 
χβυνός, όμως γε μάν υντοι νιν Βαβυλώνας αμείψομαι, 
δηλαδή ότι αυτόν τον ξερόβραχο της Καρθαίας δεν θα 
τον άλλαζα με ολόκληρη την Βαβυλώνα. Στους στίχους 
του Πίνδαρου και στα λόγια του κ. Fittschen νομίζω ότι 
μπορώ να διακρίνω ένα κοινό σημείο: την ομορφιά, την 
έλξη που ασκεί στον οποιοδήποτε επισκέπτη ένα τοπίο 
μοναδικό, ένας αρχαιολογικός χώρος από τους λίγους 
που ακόμα υφίστανται στην Ελλάδα. 

Έχω την ξεχωριστή τύχη να ασχολούμαι με την 
Καρθαία για περισσότερο από 8 χρόνια, όχι μόνο στο 
γραφείο ή στην βιβλιοθήκη, αλλά στον ίδιο τον χώρο, 
ζώντας μαζί με τους άλλους συνεργάτες μου, μέλη της 
διεπιστημονικής ομάδας εργασίας του Κέντρου 
Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος για διάστημα 
περισσότερο από 6-7 εβδομάδες κατά μέσον όρο σε κάθε 
ερευνητική περίοδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. 
Fittschen, όχι μόνο για την θαυμάσια ανακοίνωση, η 
οποία απέδωσε με λόγια τις σκέψεις πολλών από τους 
παρευρισκομένους, έτσι τουλάχιστον νομίζω, αλλά 
κυρίως για την δυνατότητα να θίξουμε έστω και 
ευκαιριακά ένα θέμα καίριο για όλους μας, την Α' 
Εφορεία Αρχαιοτήτοαν, τον κατ' εξοχήν αρμόδιο φορέα 

προστασίας των αρχαίων, τους φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, τη Διεύθυνση Χωροταξίας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, υπεύθυνη για την 
χωροταξική μελέτη που εκπονείται για το νησί, εμάς 
τους μελετητές του τοπίου και του συγκεκριμένου 
χώρου, σε μία στιγμή που είμαστε όλοι ή σχεδόν όλοι 
παρόντες. 

Στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού επέλεξα 
σκόπιμα να διαπραγματευθώ ένα θέμα πέρα από τα όρια 
της Καρθαίας, γιατί πίστευα ότι οποιαδήποτε σχετική 
ανακοίνωση μου θα ήταν φορτισμένη από λιγότερο ή 
περισσότερο συναισθηματισμό, από τον οποίο δεν είναι 
εύκολο να ξεφύγει οποιοσδήποτε έχει προσεγγίσει κατά 
τρόπο ουσιαστικό τον χώρο αυτό. Νομίζω άλλωστε ότι 
αυτή η συγκίνηση ήταν έντονη και στην ανακοίνωση του 
κ. Fittschen. Παρά ταύτα όμως τα όσα μέχρι τώρα 
ακούστηκαν με υποχρεώνουν να σταθώ σε ένα - δυό 
σημεία. 

Κατ' αρχήν δεν πιστεύω ότι υπάρχει πράγματι 
διαμάχη μεταξύ μας για να χρησιμοποιήσω μια λέξη που 
έχει ήδη ειπωθεί, αν και ασφαλώς οι τόνοι της 
συζήτησης αυτής έχουν ανέβει. Νομίζω ότι κοινός 
παρανομαστής όλων μας είναι η επιθυμία για διαφύλαξη 
και σωστή χρήση του χώρου της Καρθαίας. Το 
πρόβλημα, αν τελικά υπάρχει πρόβλημα, είναι το πως θα 
εκφραστεί, το πως θα υλοποιηθεί αυτή η προστασία. 
Είναι δεδομένο ότι η διαχείριση του χώρου, η σημερινή 
χρήση γης, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τους 
αρχαιολογικούς χώρους. Η διαφύλαξη του αρχαίου, του 
παλαιού, και η σημερινή χρήση του τοπίου δεν είναι 
έννοιες αντιφατικές και αντιτιθέμενες. 

Όταν το 1987 αποφασίσαμε να επεκτείνουμε 
την επιφανειακή έρευνα, που είχαμε ξεκινήσει στο νησί 
από το 1983, και στο άστυ και στην χώρα της αρχαίας 
Καρθαίας, βασικό μας κίνητρο ήταν η έρευνα ενός χώρου 
που παρείχε τεράστιες δυνατότητες για την μελέτη του 
αστικού και του αγροτικού χώρου στην διαχρονική του 
θεοόρηση, καθώς στην επιφάνεια του εδάφους, εξ αιτίας 
της ερήμωσης του χώρου για πολλούς αιώνες, 
μπορούσαμε να διαβάσουμε, να αναγνωρίσουμε 
μοναδικά σε ποιότητα και ποσότητα στοιχεία για το 
οικιστικό πλέγμα στις διάφορες χρονικές περιόδους. Η 
θέση μας παρείχε ένα μοναδικό πλεονέκτημα που 
στερείται κάθε αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος 
βρίσκεται λιγότερο ή περισσότερο κοντά σε 
οποιοδήποτε σύγχρονο οικιστικό πυρήνα. 

Εξ ίσου όμως ουσιαστική ήταν η ανάγκη της 
συστηματικής καταγραφής, της σχεδίασης και 
αποτύπωσης όλων των καταλοίπων της ίδιας της πόλης, 
του πολεοδομκού ιστού της, των τειχών, της 
νεκρόπολης, του λιμανιού, των δρόμων, των περιαστικών 
εγκαταστάσεων, αλλά και η μελέτη της γεωμορφολογίας 
του χοόρου, των επεμβάσεων που έχει δεχθεί το τοπίο, του 
υδρογραφικού δικτύου της περιοχής, καθώς τα μόνα 
βιβλιογραφικά δεδομένα που υπήρχαν ήταν δύο πολύ 
σύντομες εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Δελτίο του 1963 
και 1964 από τον Ν. Ζαφειρόπουλο και τον Χ. Ντούμα 
για καθαρισμούς που πραγματοποίησαν στον ναό του 
Απόλλωνος και στον ναό της Αθηνάς, τρία άρθρα του Ρ. 
Graindor στα Bulletin de Correspondance Hellénique και 
στο Musée Belge των ετών 1903, 1904 και 1925 
αντίστοιχα, και την αφήγηση της αρχαιοκαπηλικής 
δράσης του Ρ. Ο. Brönsted στα 1811, από τον ίδιο στο 
βιβλίο του Reisen und Untersuchungen von Griechenland. 
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Σήμερα οι στόχοι αυτοί στο σύνολο τους 
σχεδόν έχουν πραγματοποιηθεί και όλοι όσοι 
αντιμετωπίσαμε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες 
διαβίωσης και δουλειάς, από τον καύσωνα, που λέει 
μόλις τώρα η κ. Τουλούπα, η οποία ήταν παρούσα σε 
δυο-τρεις περιόδους δουλειάς, μέχρι την έλλειψη νερού, 
ακόμα και πόσιμου ή το άγχος για τραυματισμούς ή 
δήγματα - και το να ειδοποιήσεις ελικόπτερο, όταν το 
πλησιέστερο τηλέφωνο απέχει περισσότερο από μισή 
ώρα με γάϊδαρο δεν είναι και τόσο εύκολο- νομίζω, ότι 
είμαστε σε θέση να ξέρουμε περισσότερο από όσους 
απλώς επισκέπτονται για μερικές ώρες την Καρθαία, τις 
δυσκολίες που έχει ο χώρος για την έρευνα. Και 
αναφέρομαι στην παρέμβαση του κ. Μουρτζά, ο οποίος 
ως γεωλόγος-γεωμορφολόγος είχε περισσότερο ανάγκη 
από τον αρχαιολόγο ή τον αρχιτέκτονα των μέσων που 
του παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Η δημιουργία, η 
ανάγκη μιας ευκολότερης πρόσβασης δεν σημαίνει 
απαραίτητα δρόμους που θα φθάσουν μέχρι την 
θάλασσα καταστρέφοντας τα αρχαία και αλλοιώνοντας 
το περιβάλλον, όποος και οι έννοιες αξιοποίηση και 
τσιμεντοποίηση δεν ταυτίζονται ή τουλάχιστον στο χέρι 
των αρμοδίων είναι να μην είναι πάντοτε ταυτόσημες. Η 
αναπαλαίωση κάποιων κατοικιών, παραδοσιακών 
κατοικιών, που υπάρχουν μέσα στον προστατευμένο 
χώρο, ασφαλώς με ειδικές προδιαγραφές, που θα 
σέβονται κάθε στοιχείο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, 
(όστε να αποκτήσουν λειτουργικότητα, η δημιουργία 
πρόσβασης οχημάτων σε απόσταση ικανή από το 
ακρότατο σημείο του αρχαιολογικού χώρου, η ρύθμιση 
χώρου στάθμευσης εκεί όπου το ίδιο το τοπίο 
υποδεικνύει, δεν προδιαγράφει την αλλοίωση του 
περιβάλλοντος χώρου. 

Ασφαλώς θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε 
όλους τους μη αρχαιολόγους ότι από την πλευρά της η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων επιβάλλεται με κηρύξεις και 
ζώνες να προστατεύσει και να διαφυλάξει τον 
αρχαιολογικό χώρο και δεν πιστεύω, ότι αυτό έρχεται σε 
αντίθεση με το κοινό αίσθημα. Αλλοοστε δεν είναι λίγες 
οι περιπτώσεις που οι επεμβάσεις των αρχαιολόγων 
λειτούργησαν σωτήρια για πολλούς χώρους. Ζω στο νησί 
αρκετό καιρό και πιστεύω ότι αυτό που οι ίδιοι οι 
κάτοικοι επιζητούν, από τους μαθητές του σχολείου που 
οργανώνοτιν πλέον εκδρομές στην Καρθαία, μέχρι τους 
επίσημους τοπικούς φορείς, τους Οργανισμούς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι να επικοινωνήσουν με 
αυτόν τον χώρο που έχει να δώσει πάρα πολλά. 

Και επανέρχομαι στην ανακοίνωση του κ. 
Fittschen και στην πρόταση του για αρχαιολογικό πάρκο. 
Δεν πιστεύω ότι μόνο οι κηρύξεις και οι ζοΥνες αρκούν 
για να διασωθεί ο χώρος. Επιβάλλεται να υπάρξει μια 
συνολική αντιμετώπιση από όλους τους φορείς, είτε 
είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, που ασφαλώς έχει τη διάθεση να ορίσει 
αυστηρά τις χρήσεις γης και να επιβάλλει αυστηρές 
προδιαγραφές για την οποιαδήποτε επέμβαση στο τοπίο. 
Όμως οποιαδήποτε επιβολή όρων θα πρέπει να λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη την κοινωνικοποίηση του αρχαιολογικού 
χώρου, την λειτουργική ένταξη του στο νησί. Και 
επιμένο) ότι δεν υπάρχει διαμάχη. Αλλωστε μέσα σ' αυτό 
το πνεύμα, αν κατάλαβα καλά, ήταν και η παρέμβαση της 
κ. Χατζηαναστασίου, εκπροσώπου της Εφορείας 
Κυκλάδων. 

Η Καρθαία θα μπορούσε άνετα να αποτελέσει 
μια ιδανική περίπτωση εφαρμογής των συγχρόνων 
αντιλήψεων αξιοποίησης και εκσυγχρονισμού όχι μόνο 
του ίδιου του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και του 
ευρύτερου περιβάλλοντος του. Η συνύπαρξη του 
αρχαίου με το μοντέρνο δεν θα πρέπει να μας ξενίζει και 
να μας προβληματίζει. Δεν είναι θέσεις ασύμβατες και 
ασυμβίβαστες. Κάθε πρόταση ανάπτυξης δεν είναι 
συνδεδεμένη με την αλλοίωση και την καταστροφή του 
περιβάλλοντος, εφ' όσον τηρούνται οι προδιαγραφές 
που επιβάλλει το ίδιο το τοπίο. Και παραπέμπω στα 
παραδείγματα του Livradois-Forez ή του Haut-Jura στην 
Γαλλία. Η Καρθαία προσφέρει βασικά πλεονεκτήματα 
για την εξέλιξη της σε μοναδικό ιστορικό και 
αρχαιολογικό πάρκο ή αν θέλετε σε πάρκο με ιδιαίτερα 
μεγάλη αρχαιολογική, αλλά και περιβαλλοντική αξία, 
προσιτό στους μελετητές και διδακτικό στους μη 
ειδικούς, ένα πρότυπο υπαίθριο μουσείο. Και νομίζω ότι 
σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε και η χθεσινή παρέμβαση 
της κ. Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, της κ. Παπαζοόη. 

Κλείνο) αυτή μου την παρέμβαση με μια μόνο 
επισήμανση στα όσα ανέφερε η κ. Caskey, η οποία μετά 
από τριάντα χρόνια παραμονής της στο νησί, είναι πάρα 
πολύ ευαισθητοποιημένη σε θέματα των ντόπιων. Και το 
πρόβλημα το οποίο έθεσε ασφαλοός είναι μεγάλο και 
ουσιαστικό και η μόνη λύση είναι η απαλλοτρίωση των 
χωραφιών. Η υπόδειξη για γεωργική ή κτηνοτροφική 
χρήση της γης είναι καθόλα νόμιμη και κατοχυρωμένη, 
όμως υπάρχει πάντα η ευαισθησία των ανθρώποον στους 
οποίους ανήκει η γη, που ζουν από την γη. Αοιπόν, αν τα 
βάλουμε όλα αυτά κάτω στο τραπέζι, νομίζοο ότι κανείς 
δεν θα είναι θέσει αρνητικός και ότι τελικά θα υπάρξει η 
σωστή αντιμετοόπιση του ζητήματος. 

Κ. Τσάκος: Ξέρουμε πολύ καλά και τις προθέσεις 
όλων, και ξέρουμε πολύ καλά ότι και για τους ντόπιους η 
Καρθαία αποτελεί έναν εντελούς ιδιαίτερο χώρο. Αν 
υπάρχει μια διαφορά στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος, θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί σε μια 
άλλη περίπτο>ση, αλλά βέβαια, δεν αμφισβητεί κανείς ότι 
όλοι έχουμε ένα σκοπό, ότι θα έπρεπε να αντιμετοαπισθεί 
σε μια σοβαρότερη βάση όλο αυτό το θέμα. 
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Εικ. 1. Άποψη της Καρθαίας του 1965, με την κοιλάδα του Καλαμίτση. 
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Εικ. 2. Αεροφωτογραφία της Καρθαίας του 1994. 



547 Αρχαιολογία και προστασία του φυσικού τοπίου: Το παράδειγμα της αρχαίας Καρθαίας 

χαί τών πέοι 

Σχέδιο της Καρθαίας, κατά τον Bröndsted (1826). 

Εικ. 4. Άποψη της Καρθαίας, κατά τον Bröndsted (1826). 
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Εικ. 5. ΝΔ άνδηρο του ιεροί") της Αθηνάς. 
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Εικ. 6. Γεωλογική εμφάνιση του βράχου ανάμεσα στον ναό του Απόλλιονα και της Αθηνάς. 
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Εικ. 7. Άνδηρο "Αλώνι του Ζευλίτη". 

Εικ. 8. Άνδηρο με το "Αλώνι του Ζευλίτη". 
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Εικ. 9. Αεροφωτογραφία της ακρόπολης της Καρθαίας (Άσπρη Βίγλα). 
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Εικ. 10. Λεπτομε'ρειες του ΒΑ τοίχου της ακρόπολης της Καρθαίας. 
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Εικ. 11 

Εικ. 11-12. Αρχαία οδός στην κοιλάδα του Βαθυπόταμου. 
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Εικ. 13-14. Κοιλάδα του Βαθυπόταμου. 
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Εικ. 15 

Εικ. 16 

Εικ. 15 -16. Αρχαία άνδηρα στην περιοχή "Καλοδοϋκα". 





Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ Ν. ΚΛΙΤΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΡΘΑΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 6ο ΚΑΙ 5ο αι. π.Χ.* 

ABSTRACT: The southern part of the acropolis of Karthaia constitutes the physical area on which two of the most important 
sanctuaries of the polis are preserved. Beneath the rocky outcrop of the little hill of "Choregeion", lie the remains of the temple and 
sanctuary that were dedicated to the worship of Apollo. The date of the temple is probably around 525 B.C. To the north of the hill 
can be clearly seen the remains of the peripteral temple of "Athena", built at the beginning of the 5th century, and the propylon 
entrance to the temenos, dated conventionally after the Persian wars. The steep slope of the land as it was, necessitated the 
construction of an area to hold these buildings and their connecting pathways as well. This attempt to alter the lay of the land called 
for tremendous work and effort in order to create the terracing required to support the temples. The purpose of the present paper is 
to give some idea of the consecutive phases in the modification of the area, and the technical methods demanded in order to contrive 
space enough for the development of two sanctuaries on the southern edge of the acropolis of Karthaia. 

Με την παρούσα ανακοίνωση θα επιχειρήσουμε μία πρώτη προσέγγιση της τοπογραφίας του Ν άκρου 
της ακροπόλεως της Καρθαίας. Το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί κυρίως σε εκείνη την χρονολογική περίοδο 
κατά την οποία εμφανίζονται δύο από τα σημαντικότερα ιερά της πόλεως, ο ναός του Απόλλωνος1 και ο ναός 
της Αθηνάς (εικ. Ι)2. Αυτό το οποίο οφείλουμε να τονίσουμε από την αρχή είναι ότι τα συμπεράσματα μας δεν 
μπορούν να είναι οριστικά μια και βασίζονται σε παρατηρήσεις που προκύπτουν από την επιφανειακή έρευνα 
και μόνον. Λείπει το ουσιαστικό στοιχείο των συστηματικών ανασκαφών, από όπου θα μπορούσαν να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα για την περιοχή που μας ενδιαφέρει. 

Έχουμε την γνώμη ότι το 2ο μισό του 6ου π.Χ. αι., αποτελεί μία σημαντική περίοδο ακμής για την 
Κέα3. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν εκτός των άλλων, και τα ορατά λείψανα τουλάχιστον 4 ναών, δύο στην 

* Η μελέτη εντάσσεται στα πλαίσια επιφανειακής έρευνας που διεξήχθη στο χώρο της Καρθαίας την περίοδο 1987-93 
από διεπιστημονική ερευνητική ομάδα υπό τη διεύθυνση της Δρ Λ.Γ. Μενδώνη, μέλος της οποίας είναι και ο 
υπογράφων. 
Συντομογραφίες: 
Schuller = Μ. Schuller, Dorische Architektur der Kykladen, Jdl 100, 1985, 319-338. 
Bröndsted = P.O. Bröndsted, Reisen und Untersuchungen in Griechenland, Paris 1826. 

1. Ο ναός αποδίδεται στον Πύθιο Απόλλωνα. Βλ. Μενδώνη - Μάνθος, 130. 
2. Η απόδοση του ναού στην Αθηνά οφείλεται στον Ρ. Graindor, Fouilles de Karthaia, BCH29, 1905, 344-346. H άποψη αυτή 

αμφισβητείται. Πρβλ. Ε. Walter-Karydi, Die äginetische Bildhauerschule, Alt-Ägina II, 2, Mainz 1987, 110. 
3. Βλ. I.N. Ψύλλα, Ιστορία της νήσου Κέας, Αθήνα 1921, 36-39· Λ.Γ. Μενδώνη, Συμβολή στην τοπογραφία της ΝΑ Κέας, 

ΕΕΚΜ13, 1985-90, 312· L.G. Mendoni, The organisation of the countryside in Kea, Structures rurales et sociétés antiques, P.N. 
Doukellis - L.G. Mendoni (eds), Paris 1994, 147-161. 
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Καρθαία4, ενός στην Κορησία5, ενώ πολύ πρόσφατα η ανακάλυψη και περισυλλογή 2 πώρινων κιονόκρανων, 
καθώς και θραυσμάτων κεραμώσεως από την περιοχή της Κεφάλας από την αρχαιολόγο κ. Χ. Βλασσοπούλου, 
φανερώνουν την παρουσία ενός τέταρτου σημαντικού ιερού του τέλους του 6ου ή των αρχών του 5ου π.Χ. αι.6. 

Σε ότι αφορά τώρα την ακρόπολη της Καρθαίας, πρέπει να αναφέρουμε ότι τα πρώτα ίχνη μιας 
οικιστικής παρουσίας στην περιοχή ανάγονται στους γεωμετρικούς χρόνους. Την εποχή εκείνη φαίνεται ότι 
δημιουργείται ο πρώτος πυρήνας της πόλεως, επάνω στο ωοειδές βραχώδες έξαρμα στο Ν άκρο της 
Ακροπόλεως (εικ. 2). Τούτο πιθανώς πιστοποιείται από ελάχιστα λείψανα τοιχαρίων, (εικ. 3)7, αλλά κυρίως 
από την κεραμική που βρέθηκε κατά αντίστροφο τρόπο διευθετημένη κατά τον καθαρισμό της φερτής 
επιχώσεως στην περιοχή μεταξύ του βράχου και του ναού του Απόλλωνος8. Η επίχωση δημιουργήθηκε από την 
διάβρωση του εδάφους του υπερκείμενου βραχώδους εξάρματος. 

Η επιλογή της θέσεως δεν ήταν τυχαία. Ο λοφίσκος ήταν ένας πολύ καλός από την αμυντική άποψη 
χώρος, που δεσπόζει των δύο μικρών κοιλάδων του Βαθυποτάμου και του Καλαμίτσι, ενώ οι δύο 
προστατευμένοι από τους βορείους ανέμους όρμοι, προσφέρονταν για την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας. 
Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι κατά την γεωμετρική εποχή δεν υπήρχε το ισόπεδο επάνω στο οποίο 
εδράστηκε ο ναός του Απόλλωνα, πολύ δε περισσότερο το ισόπεδο όπου οικοδομήθηκε ο ναός της Αθηνάς. Το 
μόνο ίσως γνώριμο σημείο να ήταν η φυσική κόγχη του βράχου από την Ν πλευρά, όπου από τους αρχαϊκούς 
χρόνους φαίνεται να στεγάζονταν το άγαλμα του Απόλλωνος. 

Η οικοδόμηση του ναού του Απόλλωνος, ο οποίος χρονολογείται περί το 530 π.Χ.9, έγινε μετά από 
εργώδη προσπάθεια προκειμένου να εξοικονομηθεί ο αναγκαίος χώρος γιά την τοποθέτηση του ναού. Αλλωστε 
στην Κέα με το έντονο ανάγλυφο του εδάφους κάθε σπιθαμή χρήσιμης γης, κερδήθηκε με πολύ μόχθο και 
προσπάθεια. Έτσι πριν την κατασκευή του ναού έπρεπε να κοπεί μέρος των προς Ν πρανών του 
ασβεστολιθικού λόφου10. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε, αφ' ενός μεν να διαπλατυνθεί ο χώρος γιά την έδραση 
του ναού και αφ' ετέρου να χρησιμοποιηθεί το υλικό της λατομεύσεως στην κατασκευή του τείχους, επάνω στο 
οποίο εδράστηκε όλη η Ν παρειά του ναού (εικ. 4). Μεγάλοι ογκόλιθοι αδρομερώς λαξευμένοι και 
συμπληρούμενοι στα κενά τους από σχιστολιθικά βύσματα, αποτέλεσαν το βασικό υλικό της κατασκευής του 
μεγαλόπρεπου τοίχου του ανδήρου (εικ. 5). Ο ίδιος γκρίζος ασβεστόλιθος χρησίμευσε ως πρώτη ύλη γιά την 

4. Για τον ναό του Απόλλωνος, βλ. κυρίως, Bröndsted, 19-25· P. Graindor, Karthaia (supra σημ. 2), 339-343· Η. Lauter, 
Bemerkungen zum archäischen Tempel von Koressia, AA 1979, 13-16· Schuller, 368-371· Λ.Γ. Μενδώνη, Αρχαιολογικές 
έρευνες στην Κέα: Αρχαία Καρθαία, Αρχαιογνωσία 4, 1985-1986, 163-166. Για τον ναό της Αθηνάς, βλ. κυρίως, 
Bröndsted, 18· Ρ. Graindor, Karthaia (supra σημ. 2), 337-339· P. Graindor, Kykladika, MB 25, 1921, 83-98· N. 
Ζαφειρόπουλος, AA 20, 1965, Χρονικά, 507-508· E. Ostby, The Athenaion of Karthaia, OpAth 13, 189-223· Schuller, 371
383. 

5. G. Welter, Von griechischen Inseln: Keos I, AA 1954,48-93· H. Lauter, Koressia (supra σημ. 4), 6-13· Schuller, 361-368. 
6. Τα κιονόκρανα είναι πώρινα και του ίδιου τύπου. Οι διαφορετικές τους όμως διαστάσεις μας επιτρέπουν να εικάσουμε 

ότι ανήκουν σε ένα ναό πρόστυλο με αξονική κιονοστοιχία στο σηκό. 
7. Η χρονολόγηση των λειψάνων στον χάρτη της εικ. 3, έγινε με βάση τα δομικά και μορφολογικά στοιχεία των λειψάνων 

καθώς και με τους συσχετισμούς των με κατασκευές που δύνανται να χρονολογηθούν με σχετική ακρίβεια. Η 
συστηματική έρευνα, όταν γίνει στο μέλλον, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αναθεωρήσει μερικώς τις δικές μας 
επισημάνσεις. Στον χάρτη εκτός από τα δύο κύρια ιερά, δηλ. τον ναό του Απόλλωνος και της Αθηνάς, έχουν 
τοποθετηθεί τα λείψανα του Προπύλου και του κτηρίου D. [Πρβλ. Bröndsted, πίν. VI• Ρ. Graindor, Kykladika (supra σημ. 
4), 83, εικ. 5]. Επί του ασβεστολιθικού εξάρματος διατηρούνται ίχνη τοίχων από τους γεωμετρικούς και αρχαϊκούς 
χρόνους, καθώς επίσης και τα υπολείμματα μιας αμυντικής διατάξεως (πυργόσπιτου) που χρησιμοποιεί λίθους του 
Προπύλου και πρέπει να χρονολογηθεί μάλλον στους πρώιμους Βυζαντινούς χρόνους. Γύρο) από τα δύο ιερά και τα 
άνδηρά τους, στα πρανή του λόφου είναι φανερά τα λείψανα της οικιστικής εγκαταστάσεως, συνδυαζόμενα με τους 
τοίχους των ανδήρων και των τειχαΥν της ακροπόλεως. Στην κοιλάδα του Βαθυποτάμου, είναι φανερά τα ίχνη του 
θεάτρου, ενώ δίπλα και εδραζόμενα επάνω στο θέατρο, διατηρούνται υπολείμματα από το σύστημα της υδροδότησης 
της πόλεως και τα οποία πρέπει να συσχετιστούν χρονολογικά, μάλλον με τον μεταγενέστερο αμυντικό πύργο στο 
ασβεστολιθικό έξαρμα του λόφου. Το απόσπασμα του τοπογραφικού χάρτη σε κλίμακα 1:200, αποτελεί έργο του 
αγαπητού συναδέλφου Κ. Καζαμιάκη. Χωρίς την δική του ουσιαστική συμβολή, θα ήταν πρακτικώς αδύνατη από εμάς 
η όποια επισήμανση επί του χάρτου των λειψάνων της περιοχής. 

8. Τα συμπεράσματα οφείλονται στην αρχαιολόγο Λ.Γ. Μενδώνη, η οποία είχε την ευθύνη του καθαρισμού. Cf. σχετική 
περιγραφή, L.G. Mendoni - Ε. Kolaïti, Human interventions in the Keian landscape, DHA 19:1, 1993, 102. 

9. Η χρονολόγηση του ναού έγινε από τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα 
είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τα στοιχεία αυτών των αποδείξεων στην αναλυτική δημοσίευση του μνημείου. 

10. L.G. Mendoni - Ε. Kolaïti, Human interventions (supra σημ. 8), 102-103. 
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κατεργασία των λιθοπλίνθων του δίβαθμου κρηπιδώματος της προστάσεως, καθώς και των τοίχων του 
πρόναου και του σηκού (εικ. 6, 7). 

Ο ναός του Απόλλωνος ήταν ένας δωρικού ρυθμού ευρυμέτωπος εξάστυλος εν παραστάσιν ναός, ένας 
τύπος που επιχωριάζει στις Κυκλάδες την εποχή εκείνη". Η πρωτοτυπία του κτιρίου συνίσταται στο γεγονός 
ότι αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα εξάστυλου εν παραστάσιν ναού, κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς 
χρόνους, θυμίζοντας περισσότερο την πολύστηλη πρόσοψη ενός Τελεστηρίου12. Το κτήριο είχε ολικές διαστάσεις 
16,029 χ 31,134 μ. Ο πρόναος είχε βάθος 5,54 μ., ενώ στον σηκό υπήρχαν ανά 3,90 μ. περίπου, 5 κίονες 
αξονικώς τοποθετημένοι, ως προς την κύρια είσοδο του σηκού. Ο σηκός διέθετε και ένα ακόμη άνοιγμα 
θυρώματος παρά την ΒΔ γωνία. Αντίστοιχο άνοιγμα θα εμφανιστεί πολύ αργότερα στον σηκό του ναού του 
Επικούρειου Απόλλωνος στην Φιγάλεια (εικ. 8, 9). 

Επί του πρανούς του βράχου σώζεται η κόγχη του αγάλματος (εικ. ΙΟ)13. Στην κόγχη υπήρχε θύρωμα 
εν είδει δρυφάκτου, που διαχώριζε και προστάτευε το άγαλμα από τον υπόλοιπο χώρο, ενο') εμπρός από την 
κόγχη, είχε κατασκευαστεί μάλλον μία τράπεζα προσφορών (εικ. 12). Ο χώρος μεταξύ του βράχου και του Β 
τοίχου του σηκού, απομονωνόταν περίπου στο μέσον από ένα θύρωμα. Τα ίχνη του διακρίνονται επάνω στον 
λαξευμένο βράχο. Στην νοητή ευθεία με την χαρακτηριζόμενη από εμάς ως τράπεζας προσφορ(όν, 
διατηρήθηκαν μέχρι τις μέρες μας, οι βάσεις στηλών που πρέπει να περιείχαν ψηφίσματα της πόλεως (εικ. 8, 
11). 

Η πρωτοτυπία του ναού δεν συνίσταται μόνον στα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως. Στον στυλοβάτη 
του ναού διατηρούνται τα ίχνη των χαμένων σήμερα τετράγωνων πλινθίδων εδράσεως των κιόνων. Οι 
διαστάσεις τους πρέπει να ήταν 0,62 x 0,62 μ. περίπου. Εκτιμάται ότι η κάτω έδραση των κιόνων δεν πρέπει 
να υπερέβαινε τα 0,56 μ. (εικ. 13). Η μικρή κάτω διάμετρος του κίονος, συνδυάζεται με το βάθος του θριγκού, 
το οποίο με βάση τα ευρήματα, δεν υπερέβαινε τα 0,486 μ. Αντιθέτίος μπορούμε να παρατηρήσουμε το μεγάλο 
βάθος και το μεγάλο πλάτος των δύο εκατέρωθεν παραστάδων του πρόναου (εικ. 9, 14). 

Σήμερα δεν σώζεται καμία βάση από την κιονοστοιχία της προσόψεως στον ναό του Απόλλωνος· όμως 
θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το κτήριο D, που χρονολογείται στις αρχές του 3ου π.Χ. αι., σύμφωνα με το 
σωζόμενο υλικό και χάρις τις επισημάνσεις του συναδέλφου αρχαιολόγου Χρ. Κανελλόπουλου14, διέθετε 
επίσης κατ'απομίμηση του ναού του Απόλλωνος, βάσεις εδράσεως των κιόνων στην πρόσταση. Η παρουσία 
λίθινων βάσεων, η ραδινότητα των κιόνων, το μικρό βάθος του θριγκού, και το μεγάλο βάθος των παραστάδων 
στον πρόναο, αποτελούν το μοναδικό έμπρακτο παράδειγμα και το βήμα της μεταβάσεως από την ξύλινη και 
πλίνθινη κατασκευή στην μαρμάρινη15. 

Κάνοντας μία μικρή παρέκβαση θα θέλαμε να παρουσιάσουμε 4 ενεπίγραφες βάσεις αναθημάτων οι 
οποίες υπήρχαν στην περιοχή του ναού του Απόλλωνος και χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ. Οι γιοί του 
Ευκτήμονος16, Κτησίας και Επαμείνων, αφιέρωσαν ο μεν πρώτος ένα ανάθημα σε επιμήκη βάση που υπήρχε 
κάπου στο πλάτωμα μπροστά από τον ναό, και ο δεύτερος ένα ανάθημα τοποθετημένο επί της γνωστής 

11. Παράλληλο παράδειγμα ευρυμέτοοπου ναού είναι ο ιωνικού ρυθμού πρόστυλος πεντάστυλος πρώιμος αρχαϊκός ναός 
στο Σαγκρί της Νάξου. Ναοί ή οικήματα εν παραατάοιν και με αξονική κιονοστοιχία στον σηκό αποτελούν: ο ναός της 
Κορησίας στην Κέα, [Η. Lauter, Koressia (supra σημ. 4), 13, εικ. 7], ο οίκος τοον Ναξίων, (Ph. Bruneau, Guide de Délos, Paris 
1965, 77 κ. ε.), ο Θησαυρός με α.α. 5 ή οίκος των Καρυστίων, (R. Vallois, L'architecture hellénique à Délos I, Paris 1944, 24 
κ.ε.). Ο τύπος του ναού με αξονική κιονοστοιχία πρέπει να έχει τις καταβολές του στους γεοαμετρικούς χρόνους. Πρβλ. 
Η. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer Zeit, Göttingen 1969 (=Archaeologia Homericall), 10-15. 

12. Θα μπορούσαμε να εκφράσουμε την άποψη ότι η πρόσοψη του ναού ορίζεται από οκτώ κατακόρυφα σημεία στηρίξεως, 
εάν υποθέσουμε ότι οι δύο πλευρικές παραστάδες αποτελούν στύλους στηρίξεοος. Η οκτάστυλη πρόσοψη, 
προσομοιάζει αρκετά με το πολύστυλο προστώον του Πεισιστράτειου Τελεστηρίου στην Ελευσίνα. Πρβλ. J. Travlos, 
The topography of Eleusis, Hesperia 18, 1949, 138-147. 

13. Bröndsted, 19. 
14. Ο κ. Κανελλόπουλος έχει αναλάβει την μελέτη του Προπύλου, του Δ. ανδήρου και του κτηρίου D. H συνεργασία μας 

και η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών ήταν αρμονική και δημιουργική. Οφείλω λοιπόν να εκφράσω και δημόσια τις 
θερμές μου ευχαριστίες. 

15. Κατά τον Schuller, 370, η ασυμφωνία θριγκού και παραστάδων οφείλεται στην μη κατανόηση του δωρικού ρυθμού. 
Τούτο κατά την γνώμη μας δεν είναι αληθές. Η άποψη μας είναι ότι στα πρώιμα εκείνα στάδια όπου η ξύλινη και 
πλίνθινη κατασκευή αντικαθίσταται με την μαρμάρινη, δεν μπορεί παρά να ακολουθούνται οι γενικές κατευθύνσεις και 
οι προσλαβάνουσες παραστάσεις του παρελθόντος. Από την άποψη αυτή ο ναός "δείχνει" και την χρονολογική του 
τοποθέτηση. 

16. Για το επιγραφικό μέρος, Λ.Γ. Μενδώνη, Οι Επιγραφές της Κέας και οι άλλες γραπτές μαρτυρίες για το νησί. 
Προσωπογραφία-τοπογραφία-παραδόσεις-ιστορίας, (αδημ. διδ. διατριβή), Αθήνα 1988 . Ε 114, 292, Ε 116, 295. 
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κυκλικής βάσεως, η οποία κείται σχεδόν μπροστά από την κόγχη (εικ. 15, 16). Ο γιος του Κτησία17, Νικήρατος 
ανέθεσε στον Απόλλωνα επίσης κάποιο ανάθημα, του οποίου η τετράγωνη βάση ήταν τοποθετημένη στον 
πρόναο κοντά στην είσοδο στον σηκό. Η ενεπίγραφη πλίνθος της βάσεως του Νικήρατου κείται σε κακή 
κατάσταση διατηρήσεως, κάτω από το ναό του Απόλλωνα. Το μέλος αυτό το είδε και το κατέγραψε ο 
Brönsted18. Από το πλήθος των λίθων που διατηρούνται κατά χώραν συμπεραίνεται ότι υπήρχαν δύο 
πανομοιότυπες βάσεις δεξιά και αριστερά της εισόδου προς τον σηκό (εικ. 17). Είναι χαρακτηριστικό το ότι 
διατηρούνται σήμερα οι δύο πλινθίδες της επιστέψεως των βάθρων μπροστά στον χώρο του πρόναου. Εάν 
μπορούσαμε να τις αναποδογυρίσουμε, είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα διακρίναμε τα ίχνη της εδράσεως των 
υπερκείμενων αναθημάτων. 

Στα 1812 ο Δανός περιγητής Brönsted, επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας. Μας 
κατέλειπε εκτός των άλλων και ένα τοπογραφικό σχέδιο, στο οποίο παρουσιάζεται με μεγάλη ευκρίνεια ένας 
βαθμιδωτός δρόμος19. Ο δρόμος οδηγούσε από το κατώτερο άνδηρο του ναού του Απόλλωνος, στο άνδηρο 
όπου ο ναός της Αθηνάς, το Πρόπυλο και το κτήριο D. Σήμερα ελάχιστα υπολείμματα του δρόμου αυτού 
διατηρούνται στην θέση τους και κυρίως αυτά που ήταν λαξευμένα στον βράχο πολύ κοντά στον Α 
αναλημματικό τοίχο του ανδήρου της Αθηνάς (εικ. 3). Το ίδιο το άνδηρο του ναού της Αθηνάς, αποτελεί άλλο 
ένα παράδειγμα κολοσσιαίας προσπάθειας για την δημιουργία του (εικ. 18, 19). Ο ασυνήθης προσανατολισμός 
του ναού της Αθηνάς από Ν προς Β με μία απόκλιση 4 μοιρών περίπου, δεν οφείλεται σε κανένα άλλο αίτιο 
παρά στο γεγονός ότι η κατασκευή του ανδήρου ακολούθησε το ανάγλυφο του εδάφους. Το άνδηρο 
τοποθετήθηκε παραλλήλως προς τις ισοϋψείς γραμμές. Η κατασκευή του ανδήρου και του ναού20 πρέπει να 
τοποθετηθεί μάλλον από τα μέχρι στιγμής δεδομένα ανάμεσα στο 500 και 490 π.Χ. 

Πριν την κατασκευή του ναού, το ασβεστολιθικό έξαρμα του λοφίσκου Β του ναού του Απόλλωνος και 
Ν του ναού της Αθηνάς, εκτείνονταν μέχρι τον λόφο όπου οικοδομήθηκε το ελληνιστικό κτήριο D. Πίσω από 
τον ναό της Αθηνάς διακρίνεται το κατακόρυφα λατομευμένο μέτωπο του βράχου, το οποίο εκτείνετο προς Α, 
εμποδίζοντας επίσης την κατασκευή του ναού (εικ. 20, 21). Ο Α τοίχος του ανδήρου του ναού από την άποψη 
της οικοδομίας, εμφανίζει την ίδια τεχνοτροπία με το Ν ανάλημμα του ναού του Απόλλωνος (εικ. 22, 23). 
Παρατηρούμε και εδώ τους μεγάλους ογκόλιθους από τους οποίους απαρτίζεται το τείχος, την ακανονιστία 
τους ως προς το κατακόρυφο μέτωπο, και τα σχιστολιθικά παρεμβλήματα μεταξύ των κύριων όγκων των 
μελών. Από την άποψη αυτή το πανομοιότυπο της κατασκευής φανερώνει και την χρονολογική προσέγγιση 
τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει να παρατηρήσουμε, ότι κατά διαστήματα περίπου 5 μ., ο τοίχος παρουσιάζει 
μεμονωμένα εξάρματα των λίθων. Τα εξάρματα αυτά βρίσκονται σε μία ιδεατή ευθυγραμμία και 
παρουσιάζουν μία κλίση 15 μοιρών περίπου ως προς το οριζόντιο επίπεδο (εικ. 23). 

Οι μεμονωμένες λίθινες εξοχές, έχουν άμεση σχέση με το υλικό οικοδομήσεως του ναού της Αθηνάς σε 
ότι αφορά τα κατώτερα μέρη του. Ο ναός της Αθηνάς οικοδομήθηκε από μία φαινομενική πανσπερμια υλικού 
(εικ. 24). Το υλικό κατασκευής του στυλοβάτη και του περιμετρικού κρηπιδώματος αποτελείται από συνεκτικό 
γκρίζο ασβεστόλιθο. Οι τοίχοι του σηκού εξωτερικά έχουν δομηθεί με τοπικό λευκό μάρμαρο21 και εσωτερικά 
από λεπτές σχιστολιθικές πλάκες, οι κίονες, τα επιστύλια, τα τρίγλυφα και τα γείσα, συμπεριλαμβανόμενων 
και των τύμπανων από πωρόλιθο ψαμμιτικής υφής, εισαγμένο πιθανότατα από την Αίγινα, ενώ οι μετόπες, η 
κεραμωση, οι σίμες και τα ακρωτήρια κατασκευάστηκαν από παριανό μάρμαρο. Η πανσπερμια αυτή είναι 
φαινομενική γιατί όλα τα μέρη της ανωδομίας ήταν χρωματισμένα και η αρχική εικόνα του ναού πόρω απέχει 
από την σημερινή του εμφάνιση. Δηλώνει όμως από την άλλη πλευρά, την αξιοθαύμαστη οικονομία της 
πρώτης ύλης γιά την κατασκευή του. 

Η κατασκευή του ανδήρου και του ναού είχε δύο φάσεις προόδου των εργασιών. Κατά πρώτον 
αφαιρέθηκαν τμήματα του βράχου πίσω από τον ναό της Αθηνάς και αποτέλεσαν την βασική ύλη με την οποία 

17. Λ.Γ. Μενδώνη, ό.π., Ε 117,296 και Ε 118,297. Επίσης Λ.Γ. Μενδώνη, Addeda et corrigenda ad inscriptiones Keae, Ποικίλα,
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 10, 1990, 293-296. 

18. Bròndsted, πίν. XVI. 
19. Ibidem, πίν. VI, VII. 
20. Γιά την χρονολόγηση του ναού, πρβλ. Ε. Ostby, Karthaia (supra σημ. 4), 223· Schuller, 374, 383. Η γνώμη μας συμφωνεί με 

την άποψη των προγενέστερων μελετητών. Θεωρούμε ότι αποτελεί έργο που πρέπει να τοποθετηθεί χρονολογικά λίγο 
πριν από τον ναό της Αφαίας. Την απόδειξη ελπίζουμε να δώσουμε στην αναλυτική παρουσίαση του ναού σε προσεχή 
μας δημοσίευση. 

21. Πιθανότατα το μάρμρο προέρχεται από τα Χάλαρα, περιοχή του ΒΑ άκρου της Κέας. Βλ. L.G. Mendoni - Ε. Kolaïti, 
Human interventions (supra σημ. 8), 104-106. 
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άρχισε να οικοδομείται ο Α τοίχος του ανδήρου του ναού22. Το τείχος οικοδομήθηκε λοξά έτσι ώστε το μεν Β 
μέρος του να συμφωνεί περίπου με το υψόμετρο όπου η ευθυντηρία του ναού και το Ν, περίπου 4 μ. 
χαμηλότερα, έτσι ώστε να ακουμπά στην στάθμη του εδάφους, όπου κείται η ΒΑ παρειά του βραχώδους 
εξάρματος (εικ. 25). Η κλίση του τείχους ακολουθούσε τα μεμονωμένα εξάρματα των λίθων. Η λοξότμητη 
δόμηση και οι λίθινες εξοχές, χρησίμευσαν ως το δάπεδο ανελκύσεως προς τα άνω των μεγάλων γκρίζων 
λατομηθέντων ασβεστόλιθων, οι οποίοι εξήχθησαν από το ΒΑ μέτωπο του βραχώδους εξάρματος και 
αποτέλεσαν το βασικό υλικό οικοδομήσεως του κρηπιδώματος της περιστάσεως του ναού. Μικρό μόνον μέρος 
του στυλοβάτη από την Β πλευρά οικοδομήθηκε από γνεύσιο που λατομεύτηκε από το μέτωπο το ευρισκόμενο 
στο πίσω μέρος του ναού. 

Η ανέλκυση του υλικού έπρεπε να γίνει επάνω σε σταθερό έδαφος. Τέτοιο έδαφος δεν ήταν προφανώς 
οι χωμάτινες επιχώσεις ανάμεσα στον ναό και τον τοίχο του ανδήρου. Αντιθέτως μάλιστα. Σταθερό έδαφος γιά 
την διαδικασία της ανελκύσεως ήταν το ίδιο το τείχος. Επί του τείχους πρέπει να διαστρώθηκαν επιμήκη 
κυπαρισόξυλα, που επέτρεψαν την ολίσθηση των φορείων και των κατρακυλιών. Η ελαφρά διερεύνηση του 
επιπέδου εργασίας έγινε φαίνεται γιατί η απόσταση μεταξύ της παρειάς του τείχους και της παράλληλης 
θεμελιώσεως του ναού ήταν μόνον 3,5 μ. και μέσα στο διάστημα αυτό έπρεπε να κινούνται και να 
διασταυρώνονται τα μέλη, ορισμένα από αυτά είχαν πλάτος πάνω από 1,50 μ., οι λιθαγωγείς τεχνίτες και τα 
υποζύγια. Φαίνεται λοιπόν, ότι ναός και άνδηρο, είχαν μία παράλληλη οικοδομική εξέλιξη. Με το πέρας της 
κατασκευής του στυλοβάτη του ναού, πρέπει να ολοκληρώθηκε και το υπολειπόμενο προς τα άνω μέρος του 
τείχους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε το τελικό ισόπεδο, το οποίο περιέβαλε τον ναό στο ύψος της 
ευθυντηρίας (εικ. 26). Την εποχή λοιπόν της κατασκευής του ναού της Αθηνάς πρέπει λογικώς να χρονολογηθεί 
και η διαμόρφωση της πομπικής οδού, που οδηγούσε από τον ναό του Απόλλωνος, στον ναό της Αθηνάς. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει να παρακολουθήσουμε την δομή του τείχους στην θέση όπου διασταυρώνεται 
με την πομπική οδό. Θα παρατηρήσουμε μία ουσιαστική διαφορά ως προς την μέθοδο της οικοδομίας. Περίπου 
8 μ. από το Α άκρο του Προπύλου, το τείχος έχει μία διαφορετική λογική δομήσεως. Αποτελείται από 
τραπεζιόσχημους λίθους με εξαιρετική αρμογή μεταξύ τους και με την όψη τους κατακορύφως κατεργασμένη. 
Πέραν της αποστάσεως αυτής το τείχος έχει την οικοδομική λογική που περιγράψαμε προηγουμένως. Ένα 
τμήμα του καλοδουλεμένου μέρους του τείχους, δημιουργήθηκε επάνω στον φυσικό βράχο, ο οποίος υπέστη την 
κατάλληλη κατεργασία, προκειμένου να αποτελέσει οργανικό του μέρος (εικ. 27, 28). Τούτο σημαίνει ότι πριν 
την τομή του βράχου, η ανισοσταθμία των 3,5 μ. περίπου μεταξύ του Προπύλου και της πομπικής οδού, ήταν 
ακόμη μεγαλύτερη αφού παρεμβαλόταν η ακατέργαστη ασβεστολιθική μάζα. 

Είναι επίσης δυνατόν να παρατηρήσουμε ότι μία βαθμίδα της οδού πολύ κοντά προς το 
διαφοροποιημένο μέρος του τείχους, έχει λαξευτεί παραλλήλως με αυτό, βαίνει εγκάρσια προς τους δύο 
μεγάλους ογκόλιθους που κείνται προς τα ανατολικά και οδηγεί κατ' ευθείαν επάνω στο μέτωπο του τείχους 
(εικ. 29). Η λεπτομέρεια αυτή είναι σημαντική γιατί αποδεικνύει ότι η στροφή του δρόμου προς Ν, δηλαδή προς 
την κατεύθυνση του Προπύλου, το Πρόπυλο, και το τείχος 8 μ. ανατολικά του Προπύλου, αποτελούσαν μία 
οικοδομική φάση που έπεται της κατασκευής του ανατολικού ανδήρου της Αθηνάς. Ο αρχικός δρόμος έβαινε 
με διεύθυνση από Ν προς Β και οδηγούσε απ' ευθείας στον ναό της Αθηνάς (εικ. 25). 

Αίγα χρόνια αργότερα, που κατά τον συνάδελφο Χρ. Κανελλόπουλο πρέπει να ήταν η τέταρτη 
δεκαετία του 5ου π.Χ αιώνα, δημιουργείται το Δ άνδηρο του ναού της Αθηνάς. Την εποχή εκείνη κλείνει η 
παλαιότερη πρόσβαση προς τον ναό, με την κατασκευή του νεώτερου πλέον χρονολογικά τείχους ανατολικά 
από το Πρόπυλο. Την ίδια περίοδο κατασκευάζεται και το Πρόπυλο στο ΝΔ άκρο του ανδήρου. Η κατασκευή 
του τείχους που κείται Α του Προπύλου, το Προπύλο και το Δ τείχος του ανδήρου, αποτελούν λοιπόν την τελική 
φάση της διαμορφώσεως του ισόπεδου που περιέβαλε τον ναό της Αθηνάς. Το υλικό της κατασκευής των 
ανωτέρω εξήχθη από το Β μέτωπο του ασβεστολιθικού εξάρματος και επέτρεψε με την λατόμευσή του να 
δημιουργηθεί ο αναγκαίος χώρος γιά την κατασκευή του Προπύλου. Η δημιουργία του τελευταίου, ήταν και το 
αίτιο της φραγής της παλαιάς εισόδου προς το άνδηρο του ναού της Αθηνάς (εικ. 30). 

Στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. πρέπει πλέον να τοποθετήσουμε το ναόσχημο κτήριο D στα ΒΔ του 
ανδήρου του ναού της Αθηνάς. Το κτίριο, σύμφωνα με την άποψη του Κανελλόπουλου, ήταν τετρακιόνιο εν 
παραστάσιν και υπερυψωμένο ως προς το ισόπεδο που περιέβαλε τον ναό της θεάς κατά 6 βαθμίδες (εικ. 31). 

22. Στην εικ. 24 διακρίνονται Β. του ναού και επί του βράχου οι θέσεις των σιδερένιων σφηνών γιά την αφαίρεση της 
υπερκείμενης βραχόμαζας προκειμένου να διευθετηθεί ο χώρος. Η περιοχή αποδίδει γνεύσιους με μεγάλα μέτωπα 
λατομεύσεως. 
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Αυτή πρέπει να είναι σε αδρές γραμμές, η εικόνα της δημιουργίας του νοτιότερου άκρου της 
Ακροπόλεως της Καρθαίας. Είναι προφανές ότι η έρευνα μας δεν είναι άμοιρη σχηματοποιήσεων, αλλά και 
ασαφειών. Η συστηματική έρευνα του χώρου στο μέλλον, που ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί σύντομα, θα 
επιβεβαιώσει ενδεχομένως την αλήθεια των ισχυρισμών μας. 

Αλέκος ΠΑΠΑΝΙΚΟΑΑΟΥ 
Αθήνα 
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Κ. Τσάκος: Μας είπες ότι η εγκατάλειψη της 
Καρθαίας χρονολογείται στον έβδομο - όγδοο αιώνα 
μ.Χ.· δεν έχουμε κανένα στοιχείο να χρονολογήσουμε 
σωστά. Κατά σύμπτωση ασχολούμαι με τέτοια θέματα 
αυτόν τον καιρό· έχουμε συζητήσει με την κ. Μενδώνη 
και έχουμε καταλήξει ότι κάποια στιγμή στον έβδομο 
αιώνα εγκαταλείπεται η Καρθαία- αν αυτό έγινε θα 
πρέπει να έγινε γύρω στα μέσα του έβδομου αιώνα και να 
αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια άμυνας στις αραβικές 
επιδρομές. Μετά από αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει οι 
κάτοικοι να φύγανε στο εσωτερικό του νησιού. Θα είναι 
ενδιαφέρον αν μπορούμε να βρούμε στοιχεία για 
ακριβέστερη χρονολόγηση. 

Α. Παπανικολάου: Έχω την γνώμη ότι ο τρόπος 
κατασκευής του πύργου στο έξαρμα του ασβεστολιθικού 
λόφου, έχει άμεση σχέση με το κτίσμα που βρίσκεται 
αμέσως Ν του θεάτρου και εδράζεται μερικώς επί αυτού. 
Η μέθοδος της οικοδομήσεως και των δύο δείχνει να 
είναι πανομοιότυπη. Βεβαίως ο πύργος περιέχει εν μέρει 
και λιθοπλίνθους παρμένους από το διπλανό κλασικό 
πρόπυλο, γεγονός που ίσως δείχνει πόσο επιτακτική 
ήταν η ανάγκη να οχυρωθεί έστω και ένα πολύ μικρό 
μέρος της πόλεως. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι 
ότι στο κτίσμα δίπλα στο θέατρο υπάρχει πλήθος 
οστράκων. Κατά τους αρχαιολόγους της ομάδας 
έρευνας, η κεραμική είναι πολύ ύστερη και από μια 
πρώτη προσέγγιση δεν υφίσταται πολύ από τον χρόνο 
που συμβατικώς αναφέραμε. Νομίζω ότι η κ. Μενδώνη θα 
μπορούσε να μας δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σε 
ότι αφορά στην περίοδο που αναφέρατε. 

Κ. Τσάκος: Σαν μια πρώτη προσπάθεια οχύρωσης 
απελπισίας... 

Α. Παπανικολάου: Νομίζω ότι η οχύρωση του 
ασβεστολιθικού εξάρματος, που ας σημειώσουμε είναι 
από τη φύση του μία οχυρή θέση, κατά τον 7ο ή 8ο μ.Χ. 
αι., αποτελεί την έσχατη προσπάθεια παραμονής του 
ανθρίόπου στον χώρο της αρχαίας Καρθαίας. 

Κ. Τσάκος: Βεβαίως, εννοώ πρώτη σε αυτή τη φάση, 
πρώτη στην φάση του έβδομου μεταχριστανικού αιώνα. 

Λ.Γ. Μενδώνη: Ήθελα να πω ότι, χωρίς σε καμία 
περίπτωση να έχουμε μελετήσει τους πενήντα περίπου 
δίσκους κεραμικών ευρημάτων που προέρχονται από 
αυτόν τον χώρο από την ερευνητική περίοδο του 1993, 
από μιά πρώτη ματιά τουλάχιστον δεν δείχνει να υπάρχει 
κεραμική που να χρονολογείται μετά τις αρχές του 
έβδομου ή μάλλον καλλίτερα μετά τα μέσα του έβδομου 
αιώνα, από τον συγκεκριμένο χώρο. Επίσης ένα ακόμα 
στοιχείο που μπορεί να συνδεθεί με όλα αυτά, είναι ότι 
στα βράχια, ακριβώς κάτω από τον ναό του Απόλλωνος, 
στο σημείο της κατακρήμνισης του τμήματος του ναού 
που έχει καταστραφεί, στον ίδιο χώρο όπου έχουμε 
εντοπίσει και κάποια ίχνη μικρών κτηρίων, σπιτιών ίσως, 
που δεν χρονολογούνται με ασφάλεια, έχουν βρεθεί 
πολλά χάλκινα νομίσματα. Αρκετά από αυτά 
ταυτίσθηκαν με βανδαλικές κοπές, το υστερότερο των 

οποίων χρονολογείται στις αρχές του 5ου αι. π.Χ.. Από 
τον ίδιο χώρο προέρχονται και Βυζαντινά νομίσματα του 
6ου αι. μ.Χ. 

Ε. Μπουρνιά: Κατ' αρχήν ευχαριστούμε πολύ, κ. 
Παπανικολάου, για την πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. 
Είμαι εντυπωσιασμένη από τις ορθογώνιες βάσεις των 
δωρικών κιόνων που μας δείξατε. Αποτελούν άλλη μια 
ένδειξη για το πόσο η αυστηρή διάκριση μεταξύ των 
ρυθμών είναι τελικά δικό μας κατασκεύασμα, ενώ στην 
πραγματικότητα υπάρχει μεγάλος συγκριτισμός. 

Θα παρακαλούσα επίσης να μου λύσετε μιαν 
απορία: Η δημιουργία του ανδήρου για τον ναό του 
Απόλλωνα είχε σαν αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλης 
ποσότητας οικοδομικού υλικού, πρώτης ύλης, πέτρας 
την οποία χρησιμοποίησαν στο ναό. Γιατί όταν χτίζουν 
το ναό της Αθηνάς αποφασίζουν να μεταφέρουν 
πωρόλιθο από την Αίγινα, ενώ είχαν ακριβώς στα πόδια 
τους έτοιμο γκρίζο ασβεστόλιθο, που είχαν ήδη 
μεταχειρισθεί για το ναό του Απόλλωνα; Τόσο 
περισσότερο που, όπως είπατε και είναι γνωστό σε όλους 
μας, ελάχιστα από τα δομικά στοιχεία του ναού ήταν 
ορατά στη φυσική τους μορφή. Τα περισσότερα, τα 
πώρινα με βεβαιότητα, ήταν καλυμμένα από λεπτότατο 
κονίαμα και βάφονταν. 

Α. Παπανικολάου: Υποθέτω ότι είναι δυνατόν να 
δύόσω μία απάντηση, στα όσα αναφέρατε. Κατά πρώτον 
πρέπει να λάβουμε υπόψην μας ότι ο λευκός 
ασβεστόλιθος σπανίζει στην Κέα και η παρουσία του 
περιορίζεται σε μία μικρή έκταση στα ΒΑ του νησιού. 
Μόνον η πρόσταση και ο θριγκός του σηκού του ναού 
του Απόλλωνος, καθώς και οι τοίχοι του ναού της 
Αθηνάς και το πρόπυλο, οικοδομούνται με το υλικό 
αυτό. Περιστασιακή του χρήση στην Καρθαία 
συναντούμε επίσης στις βάσεις των αναθημάτων του 4ου 
και 3ου π.Χ. αι. στον περίβολο του πρώτου ναού, ίσως 
για να επιτυγχάνεται χρωματική συμφωνία του κτηρίου 
με τα μεταγενέστερα αναθήματα, όπως επίσης και στο 
κτήριο D. 

Η περιορισμένη σε ποσότητα και θέση του 
λευκού ασβεστόλιθου του νησιού, σε συνδυασμό ίσως με 
τις συνθήκες μεταφοράς του, προσανατόλισαν τους 
Κείους στην αναζήτηση ενός πιο πρόσφορου 
οικοδομικού υλικού. Κατά την γνώμη μου, ο πωρόλιθος 
αποτέλεσε την εναλλακτική λύση. Οι λόγοι είναι μάλλον 
προφανείς. Ο πωρόλιθος έχει ειδικό βάρος περίπου τα 
2/3 του μαρμάρου, άρα επιτρέπει την φόρτωση 
ποσότητας περίπου 1 '/> περισσότερης από την ποσότητα 
του μαρμάρου στα πλοία, μεταφέρεται ευκολότερα 
οδικώς και απαιτεί λιγότερο χρόνο κατεργασίας. 

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το ότι τρεις ναοί, ο 
ναός της Αθηνάς στην Καρθαία, ο ναός της Κορησίας 
και ο ναός της Κεφάλας, μνημεία που χρονολογούνται 
λίγο πριν ή λίγο μετά το τέλος του 6ου π.Χ., 
οικοδομούνται από το ίδιο υλικό. Υπάρχει λοιπόν μία 
τάση την εποχή εκείνη, η οποία έχει να κάνει κυρίως με 
τη βελτιστοποίηση του χρόνου και του κόστου της 
εργασίας. Το εάν επίσης δείχνει και κάποιους άλλους 
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δεσμούς, τούτο δεν είμαστε ακόμη σε θέση να το 
κατανοήσουμε με σαφήνεια. 

Α. Γούναρης: Σε ένα σημείο δείξατε μια 
διαφοροποίηση στην τοιχοποιία, η οποία γίνεται πάνω 
στο άνδηρο. Προσανατολισθήκατε στην ερμηνεία της 
διαφορετικής φάσεως κατασκευής. Η περίπτωση της 
επισκευής σας έχει απασχολήσει; Γιατί το ρωτάω; Διότι 
τις διαφορετικές φάσεις κατασκευής συνήθως τις 
αναγνωρίζουμε σε μεγάλα μήκη. Εδώ δεν μπόρεσα να 
καταλάβω πόσο ήταν αυτό το μήκος. Αν μιλάμε για δύο, 
τρία, τέσσερα μέτρα, μπορεί να υπάρχει περίπτωση 
επισκευής. 

Και μία δεύτερη ερώτηση. Πάντοτε έχουμε ένα 
πρόβλημα με τις χρονολογήσεις και τον τύπο τις 
τοιχοδομίας. Υπάρχει ως γνωστόν το πολύ καλό 
σύγγραμμα του Scranton, βάσει του οποίου 
προσπαθούμε να χρονολογήσουμε. Προσπαθήσατε να 
απαντήσετε στο ζήτημα της χρονολόγησης βάσει της 
τοιχοδομίας με κάποιες ανασκαφικές τομές; 

Α. Παπανικολάου: Θα ξεκίνησα) από το τέλος της 
ερώτησης σας. Η ομάδας μας έχει άδεια να 
πραγματοποιεί μόνον επιφανειακή έρευνα στον χώρο της 
Καρθαίας. Από την άποψη αυτή η συστηματική 
ανασκαφική έρευνα φαίνεται ότι αποτελεί μία 
μελλοντική προοπτική. 

Σε ότι αφορά στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, 
ίσως δεν δώσαμε στην ομιλία μας με αρκετή ενάργεια ότι 
το Α άνδηρο του ναού της Αθηνάς υφίσταται στο Ν άκρο 
του μία αλλαγή συνδεόμενη με μία διακεκριμένη 
χρονολογική φάση, που σχετίζεται με τη δημιουργία του 
προπύλου στο ΝΔ άκρο του ανδήρου. Το 
καλοδουλεμένο τμήμα του Α ανδήρου στο Ν άκρο του, 
συμφωνεί απολύτως με την δομή του Δ ανδήρου. Επίσης 
περιγράψαμε ότι το Πρόπυλο εδράστηκε επί του βράχου. 
Ο τελευταίος λατομεύτηκε σε μεγάλη έκταση 
προκειμένου να δημιουργηθεί ο αναγκαίος χώρος 
εδράσείος του Προπύλου και μπροστά από αυτό 
δημιουργήθηκε η περιοχή προσβάσεως προς το 
Πρόπυλο. Τούτο σημαίνει όμως ότι πριν από την 
κατασκευή του Προπύλου, στην ίδια θέση υπήρχε μόνον 
ο φυσικός βράχος. Η λατόμευση της περιοχής επέτρεψε 
την κατασκευή του και επί πλέον την δημιουργία 
προσβάσεως προς αυτό από τα Α και εκ παραλλήλου να 
χρησιμοποιηθεί το υλικό της λατόμευσης στην 
δημιουργία του Δ ανδήρου. 

Σε ότι αφορά στο δεύτερο σκέλος της 
εροπήσεο)ς, θα είχα να παρατήρησα) ότι οι κάτοικοι του 
νησιού οικοδομούσαν κατά το παρελθόν και συνεχίζουν 
μέχρι και σήμερα να οικοδομούν με τους ίδιους ακριβώς 
κανόνες. Επομένως η διάκριση νέου και παλαιού 
παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Η γνώμη μου είναι ότι 
δεν μπορούμε να θέσουμε συγκεκριμένους κανόνες σε 
ότι έχει σχέση με την τυπολογία της τοιχοδομίας στον 
χώρο της Κέας αλλά και όχι μόνον. Υπόθετα) ότι 
ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα 
αιγαιοπελαγίτικα νησιά. 

Για παράδειγμα στο τοπογραφικό σχέδιο 
χαρακτήριζα) ορισμένα τοιχάρια που κείνται επί του 
ασβεστολιθικού εξάρματος α)ς ανήκοντα στους 

γεα)μετρικούς χρόνους. Ο χαρακτηρισμός τους α)ς 
γεαψετρικών βασίζεται στο γεγονός ότι επί του ναού του 
Απόλλιονος βρέθηκε πλήθος γεα)μετρικών οστράκα)ν που 
έπεσαν από το ασβεστολιθικό έξαρμα. Δεν είναι όμως 
καθόλου σίγουρο ότι τα τοιχάρια ανήκουν στην 
γεωμετρική εποχή και δεν είναι πολύ μεταγενέστερα. 
Βεβαία)ς υπάρχουν ορισμένα γενικά κριτήρια ορισμού 
τους α)ς γεωμετρικών, τα οποία όμα)ς δεν έχω τον χρόνο 
να ανάπτυξα). Γίνεται όμοος φανερή η ανάγκη 
συστηματικών ανασκαφών ώστε να γίνει δυνατή μία 
ασφαλέστερη χρονολόγηση τους. Από την άποψη αυτή 
το τελευταίο σκέλος της ερώτησης σας αποτελεί μία 
αυτονόητη προϋπόθεση. 

Α.Γ. Μενδώνη: Μια παρατήρηση σχετικά με την 
μεταφορά του υλικού. Παράπεμπα) στο λατομείο 
ασβεστόλιθου στα Χάλαρα, στο βόρειο μέρος του 
νησιού, που πρώτοι έχουν εντοπίσει ο κ. Φαράκλας και η 
κ. Γεα)ργίου. Οι αναλύσεις που έγιναν στο εργαστήριο 
της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, αλλά και από 
την συνεργάτιδα της ομάδας μας την κ. Κολαΐτη, έδειξαν 
ότι ο λευκός ασβεστόλιθος που χρησιμοποιείται στα 
κτήρια της Καρθαίας είναι ο ίδιος ο ασβεστόλιθος που 
προέρχεται από το λατομείο στα Χάλαρα. Η 
γεωμορφολογία της θέσης στα Χάλαρα, με το νησάκι σε 
πολύ μικρή απόσταση από το σημείο τα)ν εκβολάδαον του 
λατομείου, φαίνεται ότι δημιουργούσε τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για στοιχειώδεις λιμενικές εγκαταστάσεις. 
Κατά συνέπεια η μεταφορά του υλικού δεν θα πρέπει να 
γινόταν από το εσαπερικό του νησιού με το έντονο 
ανάγλυφο, αλλά μάλλον από την θάλασσα. Ήταν πολύ 
πιο απλά τα πράγματα. Το λιμάνι της Καρθαίας, και η 
μικρή αυτή εγκατάσταση που φαίνεται ότι υπήρχε 
μεταξύ του λατομείου και του όρμου του Αγιου Γιάννη 
στα Χάλαρα, νομίζω ότι τους έδινε την δυνατότητα 
εύκολης μεταφοράς. Δεν πρέπει να ήταν η δυσκολία της 
μεταφοράς από το εσαπερικό, ο παράγοντας που δεν 
τους επέτρεψε να>ρίτερα την μεταφορά του υλικού. 

Νομίζω ότι η χρήση του πωρόλιθου στα τρία 
υστεροαρχαϊκά κτήρια που ανέφερε ο κ. Παπανικολάου, 
θα πρέπει να συνδεθεί μάλλον με την μόδα της εποχής 
και όχι με την δυσκολία της μεταφοράς. Άλλίυστε και ο 
σηκός του ναού της Αθηνάς αποτελείται από λευκό 
ασβεστόλιθο. 

Α. Παπανικολάου: Το ένα προφανώς δεν αποκλείει 
το άλλο. Υφίσταται κατά την άποψη μου μία 
συνδυαστική δεδομένα)ν, ώστε να επιτευχθεί την εποχή 
εκείνη ένα optimum αποτέλεσμα με την λιγότερη 
σπατάλη οικονομικών πόρα)ν και εργασίας. 
Ε. Τουλοΰπα: Ήθελα να πρόσθεσα) κάτι στην 
παρατήρηση της κ. Μπουρνιά. Γιατί τα νεοκλασικά 
σπίτια της Αθήνας και του Πειραιά κτίστηκαν με 
πα)ρόλιθο της Αίγινας, και όχι με την πέτρα απ' το 
νταμάρι του Υμηττού ή του Ακτίτη από τον Πειραιά; 
Και μόδα ήταν, αλλά και νομίζω ότι ο πα)ρόλιθος είναι 
ένα υλικό εύκολο στη μεταφορά αλλά και στην λάξευση. 

Π. Καλλιγάς: Απλώς πάνα) στο ίδιο θέμα, ήθελα να 
θυμίσα) τα νταμάρια πα)ρολίθου στην Κέρκυρα, στην 
Ρόδα στο βόρειο τμήμα του νησιού, στην Κεφαλλονιά, 
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στη Σκύρο, και στην Αίγινα, πάντοτε παραλιακά. 
Πάντοτε παραλιακά, διότι ήταν ευκολότερη η μεταφορά 
από εκεί. 

Κάτι το οποίο μας διαφεύγει καμιά φορά είναι 
ότι υπήρχαν τόποι που είχαν καλά νταμάρια και 
εμπορεύσιμα, όπως η Κεφαλλονιά, σε αντίθεση με την 
Ζάκυνθο που δεν έχει κατάλληλο οικοδομικό υλικό και 
φέρει υλικό από την Κεφαλλονιά, η οποία το έχει. Είναι 
ένα ταξίδι υλικού, στην αρχαιότητα, το οποίο ίσως δεν 
έχει μελετηθεί αρκετά. 

Ν. Φαράκλας: Να βοηθήσω λιγάκι σε αυτή την 
προβληματική. Το πρόβλημα μάλλον είναι και θέμα 
βάρους, αλλά και θέμα κόστους. Οι ενδείξεις στην 
Αίγινα είναι ότι τουλάχιστον στον 5ο αιώνα, αλλά 
πιθανότατα και στον 6ο, έχουμε μιά εκτεταμένη, αλλά 
και οργανωμένη λατόμηση. Επομένως, αυτή η 
δ ι α δ ι κ α σ ί α της οργανωμένης λατόμησης , 
προσφερομένου και του υλικού, κατεβάζει το κόστος 
της παραγωγής πάρα πολύ, σε σύγκριση με μια λατόμηση 
που θα γίνει ad hoc, που θα πρέπει να έχει κάποιες 
εγκαταστάσεις. Άρα πιθανότατα, συμπερι-λαμβανομένης 
της μείωσης του κόστους, ως και της μεταφοράς από την 
θάλασσα, και εξαιτίας της οργανωμέ-νης παραγωγής 

πωρόλιθου στην Αίγινα, είναι πιο πιθανό, ότι το να 
φέρεις από την Αίγινα πώρους ήταν οικονομικό-τερο 
από το να στήσεις λατομείο, να φορτώσεις και να φέρεις 
από τα Χάλαρα. 

Λ.Γ. Μενδώνη: Και στην περίπτωση του λατομείου 
στα Χάλαρα, έχουμε μια περιορισμένης κάπως έκτασης 
λατόμευσης, αλλά συστηματικής, οργανωμένης. Τα ίχνη 
στους βράχους, αλλά και οι εκβολάδες, μαρτυρούν ότι 
την περίοδο ή τις περιόδους κατά τις οποίες το λατομείο 
ήταν ενεργό, θα αποτελούσε τον ή έναν από τους 
βασικούς χώρους του νησιού για την εξόρυξη 
οικοδομικού υλικού. 

Κ. Τσάκος: Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που δεν το 
έχουμε εξετάσει είναι πώς η οργανοομένη μεταφορά 
υλικών είναι πολλές φορές φθηνότερη από την επί 
τόπου παραγωγή, και βέβαια εδώ έχουμε ένα παράδειγμα, 
το εργοστάσιο που έκανε η ΕΜΑΓΙΕ και το οποίο 
έκλεισε γιατί οι τιμές του δεν ήταν ανταγωνιστικές. Είναι 
πιο εύκολο και πιο οικονομικό να φέρει κανείς από το 
Hong Kong και την Βουλγαρία εμαγιέ, και εδώ το 
εργοστάσιο έχει μείνει νεκρό. 
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Εικ. 1. Γενική άποψη της Ν. κλιτΰος της Ακροπόλεως. (Φωτ. Λ.Γ. Μενδώνη). 

—!-.>· 

sè%* 

..Mis· * #rf 

·". , * * ':-<-• - f ' • I f IUI· 5- Si '-"·< SbfCVf'ÄfS 

/ \ 

;ar 

Εικ. 2. Ελεύθερη απόδοση της γεωμετρικής φάσεως της Ακροπόλεως. 
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Εικ. 4. Σχηματική τομή του Ν. πρανούς του Βράχου και η θέση του ναού του Απόλλωνος. 

Εικ. 5. Ο Ν. αναλημματικός τοίχος του ναού. (Φωτ. Λ.Γ. Μενδώνη). 
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Εικ. 6 . Η κρηπίδα του ναοΰ του Απόλλωνος. (Φωτ. Λ.Γ. Μενδώνη). 
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Εικ. 7. Οι τοίχοι του πρόναου και του σηκοΰ. (Φωτ. Λ.Γ. Μενδώνη). 
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Εικ. 10. Η κόγχη έξω από τον ναό ταυ Απόλλχονος στο Ν. πρανε'ς του ασβεστολιθικοί! εξάρματος. (Φοστ. Λ.Γ. Μενδώνη). 
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Εικ. 11. Οι βάσεις m>v ψηφισμάτιον Α. του ναού του Απόλλιονος. (Φωτ. Λ.Γ. Μενδώνη). 
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Εικ. 12. Η όψη του ναού και η κόγχη του αγάλματος. Αναπαράσταση. 

Εικ. 13. Διμετρική αναπαράσταση του στυλοβάτη και του τοίχου του προνόου. 
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Εικ. 14. Διμετρική αναπαράσταση της στέγης του προνόου. 

Εικ. 15. Η βάση του αναθήματος του Κτησία. Αποτύπωση - αναπαράσταση. 
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Εικ. 16. Η βάση του αναθήματος του Επαμείνωνος. Αποτύπωση - αναπαράσταση. 
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Εικ. 17. Οι βάσεις των αναθημάτων του εκατέρωθεν της θΰρας του σηκοΰ στον ναό του Απόλλωνος. 
Αποτύπωση - αναπαράσταση. 
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Εικ. 18. Άποψη του ναού της Αθηνάς. (Φωτ. Λ.Γ. Μενδώνη). 

"θ 

• · · v * é è é i 

C^^bs 

Εικ. 19. Ο ναός της Αθηνάς και το Α. άνδηρο. Οριζοντιογραφική αναπαράσταση. 
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Εικ. 20. Το λαξευμένο μέτωπο του βράχου ΒΔ. του ναού της Αθηνάς. (Φ(οτ. Λ.Γ. Μενδώνη). 

' 

Εικ. 21. Η φορά του φυσικού πετρώματος Ν. και Δ. του ναού της Αθηνάς, 
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Εικ. 22. Η δομή του Α. τείχους του ανδήρου στον ναό της Αθηνάς. 

Εικ. 23. Το Α. τείχος του ανδήρου στον ναό της Αθηνάς, όπου διακρίνονται 
οι μεμονωμένες εξοχές των λίθων από το κατακόρυφο περίγραμμα. 
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Εικ. 25. Διμετρικη αναπαράσταση της πρώτης φάσεως της περιοχής όπου ο ναός της Αθηνάς. 
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Εικ. 26 . Διμετρικη αναπαράσταση στην οποία απεικονίζεται η ολοκλήρωση της πρώτης φάσεως στην περιοχή του ναοΰ της Αθηνάς. 
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Εικ. 27. Το νε'ο συμπλήρωμα του τείχους στο Α. άνδηρο του ναοΰ της Αθηνάς. Β' φάση κατασκευής. 

}!?<&

m>  : . ìft 

Εικ. 28. Η συμβολή του νεώτερου τείχους στο παλαιότερο στο Α. άνδηρο του ναοΰ της Αθηνάς. 
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Εικ. 29. Οι βαθμίδες της προγενέστερης εισόδου στο άνδηρο του ναού της Αθην('κ 
πριν την κατασκευή του νεώτερου τείχους. Α' φάση. 

Εικ. 30. Η αναπαράσταση του ανδήρου στον ναό της Αθηνάς 
μετά την κατασκευή του Προπΰλου. Β' φάση. 
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Η ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΘΑΙΑ 

ABSTRACT: The temple of "Athena" at Karthaia in Kea is the earliest example we have in the Cycladic region of a peripteral 
temple. The monument is datable around 500 B.C. The temple was constructed with a variety of materials. The foundations to the 
height of the stylobate are of local grey limestone, the walls of the cella of local white marble on the exterior and schist on the 
interior, the columns and the entablature of the peristyle (except for the metopes) are of sandstone imported probably from 
Aigina, and the roof tiles are of Parian marble. This remarkable medley of material shows clearly an economy of use, of human 
effort and of material in order to achieve successfully the final result desired. Now, after systematic study of the fragments 
preserved in the archaeological area and in the museum, we can reconstruct, in its basic elements, the form of the temple roof and 
make a number of concrete suggestions about the groups of figures carried there. 

Ο ναός της Αθηνάς στην Ακρόπολη της Καρθαίας, αποτελεί μέχρι στιγμής το αρχαιότερο 
παράδειγμα περίπτερου δωρικού ναού στον χώρο των Κυκλάδων1 (εικ. 1, 2). Τόσο ο ναός του Απόλλωνος 
στην Δήλο, όσο και ο ναός του Ποσειδώνος στην Τήνο, αποτελούν μεταγενέστερα παραδείγματα. Από την 
άποψη αυτή η εισαγωγή του περίπτερου σχήματος του ναού στον χώρο των Κυκλάδων, αποτελεί μια 
καινοτομία. 

Σπάνια είναι και η σύνθεση της περιστάσεως με 6 x 11 κίονες. Το φαινόμενο παρουσιάζεται κυρίως 
μετά το δεύτερο μισό του 4ου π.Χ. αι. στο ναό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, το ναό του Διός στον Στράτο 
και στο Μητρώον της Ολυμπίας2. Πρωτοτυπία παρουσιάζει το μνημείο και σε ότι αφορά την διπλή συστολή 
των κιόνων στην πρόσοψη και προς τις γωνίες. Διπλή συστολή παρουσιάζεται επίσης και στους τρεις κίονες 
της μακράς πλευράς προς το νότο. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται μετά το 480 π.Χ. σε ναούς της Σικελίας, 
όπως στο ναό της Αθηνάς στις Συρακούσες ή στο ναό της Νίκης στην Ίμερα και 20 χρόνια αργότερα στον 
ναό "Α" του Σελινούντος και στο ναό του Ποσειδώνος στην Ποσειδώνια3. Πρωτοτυπία ακόμη αποτελεί και 
το γεγονός της παρουσίας καμπυλότητας στον στυλοβάτη και τον τοιχοβάτη. Ο ναός παρουσιάζει μέγιστο 
βέλος προς τα άνω 20 χιλ. στο πλάτος και 40 χιλ. στο μήκος του στυλοβάτη, πράγμα που σε τόσο πρώιμη 
περίοδο διαπιστώνεται μόνον στην Αττική, κατ'αρχήν στον Πεισιστράτειο αρχαίο ναό της Αθηνάς και 

Συντομογραφίες: 
Ostby = Ε. Ostby, The Athenaion of Karthaia, OpAth 13:4, 1980, 189-223. 

1. Κατά τον Ostby, 211 κ.ε., ο ναός χρονολογείται λίγο μετά το 510 π.Χ. Ο Μ. Schuller, Dorische Architektur der Kykladen, 
idi 100, 1985, 374, θεωρεί ότι ο ναός κτίστηκε περί το 500 π.Χ. Η άποψη μας είναι ότι πρέπει να χρονολογηθεί λίγο 
πριν τον ναό της Αφαίας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα. 

2. W.B. Dinsmoor, The architecture of ancient Greece3, London 1950, 340, (Chronological list of Greek temples). 
Προγενέστερα παραδείγματα αποτελούν οι ναοί του Απόλλωνος στην Κυρήνη και την Αίγινα. Πρβλ. W. Wurster, Der 
Apollontempel, Alt- Ägina I, 1, Mainz 1974, 114. Επίσης W. Wurster, Dorische Peripteraltempel mit gedrungenem 
Grundriss, AA 1973,205-207· A. Knell, Dorische Peripteraltempel mit gedrungenem Grundriss, AA 1975, 10-13. 

3. Διπλή συστολή στους κίονες της στενής πλευράς έχουν οι ναοί της Αθηνάς, της Νίκης και ο ναός Α. Διπλή συστολή 
στους κίονες της μακράς πλευράς εμφανίζουν οι ναοί της Αθηνάς, της Νίκης και του Ποσειδώνος. Πρβλ. W.B. 
Dinsmoor, Architecture (supra σημ. 2), 338. Το φαινόμενο της διπλής συστολής εμφανίζεται και στο Α άκρο της Β και 
Ν πλευράς στον στυλοβάτη του Παρθενώνος. Πρβλ. F. Penrose, The principles of the Athenian architecture, 1η έκδ., 
London 1851, 16, πίν. 4. 



584 Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

αργότερα στον προ-Παρθενώνα4. Οι κίονες του ναού εμφανίζουν εκτός από την μείωση και ένταση, ενώ οι 
γωνιαίοι έχουν διάμετρο κατά τι μεγαλύτερη των αγελαίων. Ως προς το ετερόκλητο του υλικού, ο ναός της 
Αθηνάς στην Καρθαία παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια με τον αρχαίο ναό της Αθηνάς στην Ακρόπολη της 
Αθήνας5. 

Ο σηκός είχε πρόναο δίστυλο εν παραστάσιν, το δε δάπεδο του πτερού και του πρόναου ήταν από 
τεχνητό κονίαμα με πρώτη ύλη τα καλά τριμμένα σπόλια που έμεναν από την επεξεργασία των 
πωρολιθικών μελών του μνημείου (εικ. 1, 3). Από την ανωδομία του ναού, σώθηκαν δυστυχώς ελάχιστα 
θραύσματα πώρινων μελών και σε μάλλον κακή κατάσταση διατηρήσεως6. Περισότερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει από την άποψη της διατηρήσεως, η κεράμωση του ναού από παριανό μάρμαρο7. Από το ίδιο 
μάρμαρο κατασκευάστηκαν και τα εναέτια και επαέτια γλυπτά. Αποτελεί λοιπόν μία πρόκληση η 
συνδυαστική των σωζόμενων θραυσμάτων τόσον μεταξύ τους, όσον και με τις μορφές που πιθανώς έφεραν 
εντός και κυρίως επί των αετωμάτων8. 

Κατά πρώτον πρέπει να αναφέρουμε μία βασική ιδιορρυθμία που παρουσιάζουν οι καταέτιες σίμες 
του ναού. Η κατατομή των σιμών της Ν πλευράς αποτελείται από ταινία, ιωνικό κυμάτιο και αστράγαλο, 
της δε Β πλευράς από ταινία, λέσβιο κυμάτιο και επίστεψη πάλι με ταινία. Το γεγονός μας διευκολύνει 
μεθοδολογικά να αποδώσουμε τα διατηρούμενα υπολείμματα των σιμών στην μία από τις δύο στενές 
πλευρές του μνημείου. Απορία όμως μας δημιουργεί τι ήταν αυτό που οδήγησε τον αρχιτέκτονα του 
μνημείου στην διαφοροποίηση τους και δυστυχώς δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν παράλληλα παραδείγματα. 

Η κεράμωση του ναού είναι κορινθιακού τύπου9 (πίν. 1). Ένα σοβαρό ζήτημα που μας απασχόλησε, 
ήταν οι διαστάσεις των αγελαίων στρωτήρων, αφού με βάση τις τυποποιημένες διαστάσεις τους, 
δημιουργείται η όλη κάλυψη της στέγης. Με βάση το τυπικό μεταξόνιο 2,244 μ. που φαίνεται να 
επαναλαμβάνεται αρκετές φορές στην μακρά πλευρά του ναού10, και με τις προϋποθέσεις ότι: 

- το μέσον του τριγλύφου αντιστοιχεί με τον κατακόρυφο άξονα του κίονος 
- και το μέσον των ανθεμωτών ηγεμόνων καλυπτήρων, αντιστοιχεί στο μέσον των τριγλύφων, 

τότε το πλάτος των αγελαίων στρωτήρων ήταν το 1/4 του μήκους 2,244, δηλαδή 0,561 μ. ακριβώς. Τυχεροί 
σταθήκαμε και σε ότι αφορά το φανερό βάθος των στρωτήρων, το οποίο μετρήθηκε εμμέσως αλλά με 

4. W.B. Dinsmoor, Architecture (supra σημ. 2), 90, 150. 
5. Το φαινόμενο της διαφορετικής υφής και ποιότητας του υλικού, πρέπει να αποδοθεί στην ανάγκη της οικονομίας 

της πρώτης ύλης της κατασκευής, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της τελικής εμφανίσεο)ς. 
6. Μέχρι την οριστική δημοσίευση του ναού από τον γράφοντα, βλ. σχετ. περιγραφές στον Μ. Schuller, Dorische 

Architectur (supra σημ. 1), 374-376. 
7. To μέρος της κεραμώσεως που βρίσκεται στο Μουσείο της Κέας, αποτελεί προϊόν της ανασκαφής των ετών 1962

1963. Πρβλ. Ν. Ζαφειρόπουλος, ΑΔ 18, 1963, Χρονικά, 281- 282 και Χ. Ντούμας, ΑΑ 20, 1965, Χρονικά, 507-508. 
Ορισμένα νέα θραύσματα της κεραμώσεως του ναού, είναι περισυλλογές των ετών 1987-1993, προερχόμενα από την 
επιφανειακή έρευνα στην Καρθαία. 

8. Την μελέτη του γλυπτού διακόσμου του ναού, έχει αναλάβει η προοην έφορος της Ακροπόλεως κ. Ε. Τουλούπα, cf. Ε. 
Τουλούπα, Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού της Αθηνάς στην Καρθαία, στον παρόντα τόμο. 

9. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 42 μέλη και θραύσματα που ανήκουν στην κεράμωση του ναού. Ο γράφων έχει 
αναλάβει την υποχρέωση της δημιουργίας ενός συστηματικού καταλόγου των αρχιτεκτονικών μελών του Μουσείου 
της Κέας. Είναι πιθανόν να μας έχουν διαφύγει μερικά μικρά θραύσματα από την κεράμωση που πιθανώς ανήκουν 
στον ναό της Αθηνάς. Ο οριστικός κατάλογος των μελών αυτο'χν, θα γίνει μετά το πέρας των καταγραφούν και θα 
συμπεριληφθεί στην οριστική δημοσίευση του ναού. Γιά λόγους συντομεύσεως του κειμένου, δεν γίνονται 
αναλυτικές περιγραφές όλων των θραυσμάτων. Τα θραύσματα από την κεράμωση του ναού περιλαμβάνονται, ως 
αναφορά, στον συνοπτικό κατάλογο (πιν. 1). 

10. Έχουμε την γνώμη ότι το τυπικό μεταξόνιο 2,244 μ. της μακράς πλευράς του ναού, συντίθεται από 5 κοινούς 
Αιγυπτιακούς πήχεις τον μήκους 0,4488 μ. Το φαινόμενο της συνθέσεως των αρχαίων Ελληνικών μνημείων μέσο) 
του Αιγυπτιακού πήχεως είναι φαινόμενο καθολικό, εμφανίζεται σ' όλο τον αρχαίο Ελληνικό κόσμο και φανεροΥνει 
ότι οι Έλληνες δανείστηκαν και χρησιμοποίησαν το μέτρο της Αιγύπτου από την αρχή της δημιουργίας της μεγάλης 
λίθινης αρχιτεκτονικής, δηλαδή από τον 7ο αι. π.Χ. Γιά την απόδειξη των ισχυρισμών μας, βλ. Α. Παπανικολάου, 
Μετασχηματισμοί. Αρχιτεκτονική, μαθηματικά και μουσική. Μία συμβολή στην μελέτη των μεθόδων σχεδιασμού 
των μνημείων στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1993. Η μελέτη έχει κατατεθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας, γιά 
την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και έχει εγκριθεί η έκδοση της από το τμήμα δημοσιεύσεων της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας. Οι μετρήσεις έγιναν πολύ προσεκτικά στις χαραγές των σημείων που ορίζουν την 
τοποθέτηση των κιόνων. Cf. IG Vili, 3073, 138 (πρώτον διαξέσας σημείας παρά τυ[ύς αρμούς] καθ' εκαστον των 
λίθων. Οι μετρήσεις μας στα μεταξόνια διαφέρουν αισθητά από τις μετρήσεις του Ostby, 203, εικ. 16. 
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ακρίβεια 0,589 μ., από τις δύο καλύτερα διατηρούμενες αγελαίες επαετίδες κεραμίδες που σχηματίζουν τις 
σίμες της Ν. πλευράς του ναού11 (εικ. 4, 5). 

Σε ό,τι αφορά στην κεράμωση των μακρών πλευρών του ναού, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι 
ηγεμόνες στρωτήρες παρά τα οριζόντια γείσα, είχαν πλάτος διπλάσιο από το τυπικό (1,122 μ.). Τούτο 
γίνεται φανερό από το θραύσμα με α.α. Μ.Κ. 472. Στο εν λόγω θραύσμα το άκρο του καλυπτήρος είναι 
συμφυές με τον στρωτήρα. Ο τελευταίος περιβάλλει το άκρο του καλυπτήρος από τις τέσσερις διευθύνσεις 
(εικ. 6). Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι ανθεμωτοί ηγεμόνες καλυπτήρες έβαιναν ένας παρά έναν και 
αντιστοιχούσαν στό μέσον των τριγλύφων, παρακάμπτοντας τις μετόπες (εικ. 7). Οι αγελαίοι καλυπτήρες, 
με βάση τα θραύσματα που υπάρχουν στο μουσείο, είχαν πλάτος 0,212 μ. Ίσως οι ανθεμωτοί ηγεμόνες 
καλυπτήρες διευρύνονταν, ως προς το πλάτος, στην όψη του ανθεμίου κατά 4 χιλ. ακόμη, φτάνοντας το 
πλάτος των 0,216 μ. 

Σε ό,τι αφορά στις γωνιαίες σίμες, από την σωζόμενη σήμερα σίμα έξω από το μνημείο12 και την 
περισυλλεγείσα πριν από 4 χρόνια από την κοιλάδα του Καλαμίτση13, είναι δυνατόν να αποκαταστήσουμε 
τις σίμες της Ν. πλευράς του ναού (εικ. 8, 9). Χαρακτηριστικό των δύο αυτών σιμών είναι ότι: 

- το τμήμα του στρωτήρος που αντιστοιχούσε στο καλυπτόμενο μέρος από τον διπλανό ανθεμωτό 
ηγεμόνα καλυπτήρα ήταν συμφυές με την γωνιακή σίμα. Η λύση αυτή προκρίθηκε, προκειμένου να 
παροχετεύονται τα νερά της βροχής που συσσωρεύονταν ανάμεσα στις καταέτιες σιμές και την γραμμή που 
αντιστοιχούσε στην πρώτη σειρά των καλυπτήρων αμέσως μετά από αυτές. 

- το οριζόντιο μέτωπο της σίμας, όπου ήταν λαξευμένη η λεοντοκεφαλή ως ψευδοϋδρορρόη, έφερε 
ένα τανυσμένο λέσβιο κυμάτιο, επάνω από την οριζόντια ταινία. Το ύψος της τελευταίας πρέπει να 
αντιστοιχούσε με το ύψος του μετώπου των ηγεμόνων στρωτήρων, στην πλάγια όψη του ναού. 

- οι δύο σίμες στην άνω έδρασή τους έφεραν εκτεταμένες εντορμίες υποδοχής των πρόσθετων 
μαρμάρινων πλινθίδων επάνω στις οποίες, εδράζονταν τα ακρωτήρια του ναού. 

- το πλάτος των σιμών αυτών μετρούμενο από την κάτω έδρασή τους, πρέπει να ήταν 
πανομοιότυπο με το πλάτος 0,561 των αγελαίων στρωτήρων. Τούτο θα δείξουμε όταν εξετάσουμε τις σίμες 
των κεντρικών ακρωτηρίων. 

- τέλος γίνεται ίσως κατανοητή η θέση της σίμας με α.α. Μ.Κ. 140, η οποία ήταν η πρώτη 
τοποθετημένη της σειράς επάνω στα καταέτια γείσα. Από το ένα μέρος της, προς τα κατάντι, εδράστηκε 
μέρος της γωνιαίας σίμας και από το άλλο, προς τα ανάντι, εδράστηκε επίσης η επόμενη αγελαία σίμα. Με 
τον τρόπο αυτό δηλώνεται ταυτόχρονα και η φορά δομήσεως τους. Σημαίνει δηλαδή, ότι οι κορυφαίες σίμες 
ήσαν οι τελευταίες τοποθετημένες. 

Από τις άλλες γωνιαίες σίμες ελάχιστα θραύσματα διατηρούνται και βρίσκονται σήμερα στο 
μουσείο της Κέας. Μας επιτρέπουν όμως να αποκαταστήσουμε στοιχειωδώς την μορφή τους (εικ. 10, 11). 
Δύο θραύσματα από μια λεοντοκεφαλή μπορούν να αποδοθούν στην δυτική γωνία της Β πλευράς (α.α. 
Μ.Κ. 544, α-β). Κριτήριο για την αναγνώριση τους αποτέλεσε το τανυσμένο και ανεστραμμένο ως προς την 
μορφή λέσβιο κυμάτιο του οριζόντιου μέρους της σίμας, που είναι πανομοιότυπο με το κυμάτιο των σιμών 
της Ν πλευράς. Δευτερευόντως αναγνωρίζεται η πλάγια όψη της λεοντοκεφαλής γιατί διατηρούνται μόνον 
τα πίσω άκρα των χειλέων. Έχουμε πάντως την αίσθηση ότι η τεχνοτροπία της συγκεκριμένης κεφαλής είναι 
διαφορετική από αυτή των λεοντοκεφαλών της Ν πλευράς (εικ. 8, 10). Οι νότιες εμφανίζουν πιο 
σχηματοποιημένα τα χαρακτηριστικά της μορφής, σε αντίθεση με την εξεταζόμενη, όπου τα χαρακτηριστικά 
της δείχνουν περισσότερο ρεαλισμό. Από την τέταρτη και ανατολική γωνιαία σίμα του ναού, σώθηκε το 
εμπρόσθιο οριζόντιο μέρος της (α.α. Μ.Κ. 461). Τούτο γίνεται απολύτως κατανοητό από το τανυσμένο 
λέσβιο κυμάτιο της μίας όψεως, και την οριζόντια ταινία που αντιστοιχεί με το ύψος στην πρόσοψη των 
ηγεμόνων στρωτήρων της μακράς πλευράς του ναού. 

11. Η αίμα με α.α. Μ.Κ. 140, (εικ. 5), είχε περισυλλέγει κατά την διάρκεια των ανασκαφών το 1962-1963. Ο Ostby, 208, 
αναφέρει λανθασμένα, ότι η εν λόγω σίμα είναι κατασκευασμένη από πωρόλιθο. Η σίμα με α.α. Μ.Κ. 524 α, β, 
αποτελεί περισυλλογή της πρόσφατης έρευνας (εικ. 5). Ο λόγος του πλάτους 0,561 προς το φανερό βάθος 0,589 των 
αγελαίων στρωτήρων, είναι καθοος ο λόγος 20 : 21 ή κατά την αναγωγή τους στο μέτρο 0,4488, είναι: 1 + 1/4 και 1 + 
5/16. 

12. Στην σίμα αυτή έγινε η ταύτιση δύο θραυσμάτων που ανήκουν στην λεοντοκεφαλή. Η βάση της λεοντοκεφαλής 
βρέθηκε στον δρόμο μεταξύ του ναού του Απόλλωνος και του ναού της Αθηνάς. Το θραύσμα γιά λόγους 
προστασίας, μεταφέρθηκε στο Μουσείο της Κέας, όπου αποδείχτηκε ότι αποτελεί συνέχεια με το θραύσμα της 
περισυλλογής των ετών 1962-63, στο οποίο διακρίνονται τα εμπρόσθια χαρακτηριστικά της κεφαλής. Τα δύο 
θραύσματα ορίζονται πλέον με τον α.α. Μ.Κ. 535, α, β. 

13. Μ. Schuller, Dorische Archtectiir (supra σημ. 1), 377. 



586 Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Το παράδοξο που παρατηρείται είναι η απουσία της ψευδοϋδρορρόης λεοντοκεφαλής που 
εμφανίζουν οι άλλες τρεις γωνίες του ναού. Το σωζόμενο μήκος του θραύσματος δεν επιτρέπει την 
τοποθέτηση και λεοντοκεφαλής. Το γεγονός μας δημιουργεί μία απορία. Να υποθέσουμε ότι το εισαγμένο 
υλικό δεν έφτασε για την ολοκλήρωση των αρχικών προθέσεων του αρχιτέκτονα; Να υποθέσουμε διεύρυνση 
του οριζόντιου μετώπου της συγκεκριμένης σίμας; Τούτο όμως αντιφάσκει με το λάξευμα που παρουσιάζει η 
κορυφαία σίμα, η οποία βρίσκεται στην ίδια ευθυγραμμία με το παρουσιαζόμενο θραύσμα και περιέχει το 
λάξευμα της υποδοχής του καλυπτήρος (εικ. 15). 

Η πίσω πλευρά του εξεταζόμενου θραύσματος, δημιουργεί μια βαθειά λεκάνη (εικ. 11). 
Διακρίνονται επί της εσωτερικής παρειάς ίχνη από βελόνι και λεπτή ξοΐδα. Η κατάσταση της διατηρήσεως 
της παρειάς είναι εξαιρετική χωρίς καμία παρουσία νεροφαγωματων, που δημιουργούνται συνήθως στα 
μαρμάρινα μέλη εξ αιτίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το γεγονός θα μπορούσε να ερμηνευτεί μόνον με 
την παρουσία μιας πρόσθετης πλίνθου στο εσωτερικό μέρος της σίμας, καλά προσαρμοσμένης στο εσωτερικό 
μέτωπο της βαθείας εντορμίας και πιθανότατα μολυβδοχοημένης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επέτρεπε την 
διείσδυση των ομβρίων υδάτων. Εάν υπήρχε τέτοια πλίνθος εμμέσως σημαίνει την παρουσία βάσεως 
γωνιαίου ακρωτηρίου και επομένως είναι δυνατόν να υποθέσουμε την παρουσία 4 ακρωτηρίων στις 4 
γωνίες του ναού. 

Δυνατόν είναι να ανασυνθέσουμε την εικόνα των κορυφαίων σιμών της Β πλευράς του ναού. Στην 
περιοχή του ναού διασώθηκαν δυό από τις τρείς κορυφαίες σίμες. Η κεντρική εντυπωσιάζει με το μεγάλο 
της μήκος14 (1,925 μ.) (εικ. 12, 13, 14). Στην μία πλάγια πλευρά της κεντρικής αυτής σίμας διακρίνεται 
καθαρά η τομή της υποδοχής του στρωτήρος που αντιστοιχεί στην πρώτη σειρά αμέσως μετά τις καταέτιες 
σίμες. Το μετρημένο μήκος περίπου 0,46 μ. από την κάτω έδραση, μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το 
πλάτος των αγελαίων σιμών ίσο με το άθροισμα της ως άνω διαστάσεως και του 1/2 του πλάτους 0,212 μ. 
του καλυπτήρος ίσο με 0,566 μ., δηλαδή πρακτικώς ίσο με το υπολογισμένο 0,561 μ. από τα τυπικά 
μεταξόνια του ναού. 

Οι στρωτήρες που κατέληγαν στην ουρά της σίμας ήσαν τοποθετημένοι κάτω από το μέτωπο της 
πλάγιας όψεως. Το ίδιο συνέβαινε και με τους καλυπτήρες στο όριο της επαφής τους με την ουρά της 
κορυφαίας σίμας (εικ. 15). Ενδιαφέρον παρουσιάζει να παρατηρήσουμε ότι η κεντρική σίμα έφερε 
αναθυρώσεις παρά τις επιφάνειες ώσεως. Τούτο σημαίνει ότι δεξιά και αριστερά της κεντρικής, ήταν 
τοποθετημένες δύο άλλες σίμες οι οποίες ακολουθούσαν στην άνω έδραση την λαξευμένη επιφάνεια της 
κεντρικής σίμας. Από τα δύο εκατέρωθεν μέλη διασώζεται το εξ αριστερών στον χώρο15 και νομίζουμε ότι 
μπορούμε να αποκαταστήσουμε με παρόμοιο τρόπο και το εκ δεξιών σήμερα χαμένο κομμάτι (εικ. 16). Η 
γραφική τους απεικόνιση μας επιτρέπει ακόμη να παρατηρήσουμε, ότι το μικρό τύμπανο που ορίζεται στην 
κεντρική και την αμέσως αριστερή σίμα και βρίσκεται 25 περίπου χιλ. μέσα από το εξωτερικό μέτωπο του 
κυματίου, βαίνει σε ευθεία γραμμή και σβήνει στο μέσον της κεντρικής σίμας. Στην επάνω επιφάνεια της 
τελευταίας μπορούμε να τοποθετήσουμε με μεγάλη βεβαιότητα, ως κεντρικό ακρωτήριο, την τρέχουσα 
γυναικεία μορφή του μουσείου της Κέας16, όχι μόνον από το γεγονός ότι η αμφικλινής επιφάνεια της 
κεντρικής σίμας στην άνω έδραση της ταιριάζει απολύτως με την έδραση της πλίνθου του αγάλματος17, 
αλλά και γιατί η εντορμία του γόμφου στην επάνω έδραση της, αντιστοιχεί με την εντορμία που διαθέτει το 
άγαλμα στο πίσω μέρος του. 

Από την αποκατάσταση γίνεται φανερό, ότι στην κορυφή της Β όψεως του ναού ήταν τοποθετημένες 
και άλλες δύο μορφές εκατέρωθεν της κεντρικής. Το γεγονός αποτελεί μοναδική συνθετική πρωτοτυπία. Το 
μόνο παράλληλο παράδειγμα κεντρικού και μάλιστα φυτόμορφου ακρωτηρίου, συνοδευόμενο με δύο 

14. Οι λοιπές διαστάσεις φαίνονται στην εικ. 12. Η κλίση της σίμας μετρήθηκε στο κάτω μέρος ίση με 152 μοίρες. 
Επομένως η κλίση του τύμπανου στον ναό ήταν 1 : 4 ακριβώς. Βλ. και Ostby, 207-208. Η απόδοση τους στην Β 
πλευρά έγινε με βάση το πλήθος των νεροφαγωματων. Τα νεροφαγώματα στο μάρμαρο είναι το συνδυασμένο 
αποτέλεσμα της υγρασίας και των αλάτων. Οι προς Ν σίμες του ναού είχαν στραμμένο το πρόσωπο τους προς την 
θάλασσα. Η άμεση έκθεση τους στους Ν-ΝΑ ανέμους δημιούργησαν τις συνεχείς διάστικτες βαθύνσεις στο μάρμαρο. 
Είναι χαρακτηριστική η αλλοίωση του στυλοβάτη του ναού από την Α πλευρά που οφείλεται στο ίδιο φαινόμενο. 
Βλ. εικ. 24 στη μελέτη μας, Η οικοδομική δραστηριότητα στη Ν κλιτύ της ακροπόλεως της Καρθαίας κατά τον 6ο 
και 5ο αι. π. Χ. 

15. Πρβλ. Ostby, 207-208. Η απόδοση του συγκεκριμένου μέλους, ως γωνιακής σίμας, είναι λανθασμένη. 
16. Πρόκειται γιά το θραύσμα με α.α. Μ.Κ. 86. 
17. Έγιναν δύο διαδοχικές μετρήσεις. Η πρώτη αφορούσε την αμφικλινή έδραση του αγάλματος. Η δεύτερη έγινε στον 

χοόρο στην άνω έδραση της κορυφαίας σίμας. Διαπιστώθηκε ότι η κλίση και των δύο είναι 165 μοίρες ακριβώς. 
Παρατηρείται δηλαδή μία διαφορά ως προς την κλίση του τύμπανου ίση με 6,5 μοίρες. 
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μικρότερες ως προς το ύψος κόρες, συναντούμε την εποχή εκείνη μόνον στον ναό της Αφαίας στην Αίγινα. 
Να υποθέσουμε μία αντιστροφή της θεματολογίας του ναού της Αφαίας με την τοποθέτηση δύο ανθεμωτών 
ακρωτηρίων δεξιά και αριστερά της τρέχουσας μορφής; Τούτο πρέπει μάλλον να αποκλειστεί πρώτον 
εξαιτίας του χαρακτήρα και του σκοπού του ανθεμίου, που αποτελεί κορύφωση της συνθέσεως του τύμπανου 
και δεύτερον εξαιτίας της παρουσίας της κυλινδρικής εντορμίας στο εξωτερικό χείλος της αριστερής σίμας 
(εικ. 16). Η εντορμία πιθανό σκοπό είχε, να συγκρατεί κάτι, που προείχε έξω από το περίγραμμα της 
ένθετης μαρμάρινης πλίνθου. Κατά την γνώμη μας συνθέσεις με έντονες προεξοχές είναι οι συνθέσεις των 
ανθρώπινων μορφών ή των ζώων ή ο συνδυασμός των δύο. 

Σε ότι αφορά στην σύνθεση των κεντρικών σιμών στο νότιο τύμπανο του ναού, σ' αυτές μπορούμε 
να αποδώσουμε την σίμα του μουσείου της Κέας που φέρει το όνομα Θησενς στο άκρο του τύμπανου της, 
ως και την σίμα που φέρει το όνομα Αντωπη18. Η δεύτερη βρίσκεται ακόμη στον ναό (εικ. 17, 18). Και τα 
δύο μέλη έφεραν στην επάνω επιφάνεια μαρμάρινες πλίνθους για τη στήριξη των υπερκείμενων 
αγαλμάτων. Οι δύο σίμες πρέπει να ήταν σε επαφή η μία με την άλλη. Εάν δεχτούμε τον αποχωρισμό τους 
και υποθέσουμε την παρεμβολή μιας άλλης μεσαίας σίμας κατά το προηγούμενο της απέναντι πλευράς, 
τότε τα δύο τύμπανα των σιμών που φέρουν τα ονόματα, δεν μπορούν να ενωθούν στην κορυφή. Επίσης εάν 
τα επαέτια γλυπτά του Θησέως και της Αντιόπης ήταν δεξιά και αριστερά της υποτιθέμενης και χαμένης 
σήμερα κεντρικής σίμας, τότε η τελευταία θα έπρεπε να έφερε επίσης κάποιο ακρωτήριο. Στην περίπτωση 
αυτή θα ήταν αναγκαίο να υπήρχαν δύο ακόμα τριγωνικά τύμπανα εκατέρωθεν της κορυφής, πίσω από το 
επίπεδο του κυματίου. Τότε τα τύμπανα των τριών σιμών θα εμφάνιζαν ένα μαιανδροειδές σχήμα, το οποίο 
πουθενά δεν συναντάται στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. 

Τούτο όμως δεν αποτελεί το ισχυρό επιχείρημα γιά τον αποκλεισμό της υποτιθέμενης μεσαίας 
σίμας. Τον αποκλεισμό της συνθέσεως της κορυφής του τύμπανου του ναού μέσω τριών σιμών και 
επομένως την τοποθέτηση 3 επαέτιων ακρωτηρίων, δίδει η πίσω επιφάνεια ώσεως της πλίνθου της Αντιόπης 
(εικ. 19, 20). Η επιφάνεια αυτή φέρει αναθύρωση. Αναθύρωση όμως σημαίνει, ότι πίσω από την πλίνθο και 
προς την κεράμωση του ναού, δηλαδή προς τα Β, υπήρχε μία άλλη πλίνθος ίσου πλάτους, καλά 
προσαρμοσμένη στην πλίνθο της Αντιόπης και όχι η τυπική κεράμωση του ναού, όπως συνέβαινε με τις δύο 
εκατέρωθεν της κεντρικής, σίμες της Β πλευράς. Εάν συνθέσουμε τις δύο σωζόμενες μεσαίες σίμες με μία 
κεντρική και ταυτόχρονα δεχτούμε ότι πίσω από την σύνθεση των τριών παρεμβάλονταν στο ίδιο επίπεδο και 
τρεις λίθοι - αντιθήματα, τότε η περιοχή για την σύνθεση των κεντρικών ακρωτηρίων θα είχε διάσταση 
περίπου 2,40 μ. κατά την διεύθυνση του πλάτους του ναού και τουλάχιστον 1,20 μ. κατά το βάθος, και 
βέβαια μας είναι αδύνατο να φανταστούμε σε τι χρησίμευε μία κολοσσιαία για τις διαστάσεις του ναού 
επιφάνεια εδράσεως ακρωτηρίων. 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των άλλων ευρημάτων που συνδέονται με τις δύο επώνυμες 
σίμες, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η σίμα της Αντιόπης φέρει την υποδοχή του καλυπτήρος στην μία 
της εσωτερική γωνία. Η απόσταση από την εξωτερική της παρειά παρά την έδραση είναι 0,46 μ. περίπου, 
όπου με την προσθήκη του 1/2 του πλάτους του καλυπτήρα ορίζεται το πλάτος των αγελαίων σιμών ίσο με 
0,566 ή 5 χιλ. περίπου περισσότερο από το τυπικό πλάτος των αγελαίων στρωτήρων. Επίσης πρέπει να 
αναφέρουμε ότι τόσον η σίμα του Θησέως, όσον και της Αντιόπης, είναι λαξευμένες στο κάτω και εσωτερικό 
τους μέρος, ώστε να ανακουφίζουν από το βάρος τους τα υποκείμενα γείσα και είχαν περιμετρική έδραση 
στο εμπρόσθιο και τα εκατέρωθεν πλάγια μέρη τους. 

Επίσης διασώθηκαν οι πλινθίδες που προσαρμόζονταν πίσω από τις σίμες του Θησέως και της 
Αντιόπης. Στον χώρο όχι μακρυά από τον ναό και μεταξύ του Προπύλου και του κτηρίου D, εντοπίστηκαν 
δύο θραύσματα, (εικ. 22), τα οποία ανήκουν στα ως άνω μέλη19 και παρουσιάζουν δύο κοινά 
χαρακτηριστικά: 

- έχουν στην άνω επιφάνεια τους την κλίση που παρουσιάζει και η στέγη του ναού και 
- εμφανίζουν από το κάτω μέρος την γνωστή - από τις εμπρόσθιες σίμες - λάξευση γιά την 

ανακούφιση των φορέων της στέγης από το περιττό βάρος. 
Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το βάθος 0,78 μ. του μεγάλου θραύσματος είναι πανομοιότυπο 

με το πλάτος της σίμας του Θησέως. Επί πλέον διασώζει από το μέσα μέρος, την εξωτερική αναθύρωση 
επαφής με τον λίθο που έπαιρνε την αντίστροφη κλίση καθώς και ένα πελεκίνο σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος 
συγκρατούσε το εν λόγω θραύσμα με το μέλος που ελάμβανε την αντίστροφη κλίση. Στο ίδιο θραύσμα 

18. Πρβλ. και Ostby, 207-210. Η απόδοση της θέσεως των, είναι κατά την γνοαμη μας λανθασμένη. 
19. Το μεγαλύτερο θραύσμα λόγω βάρους παραμένει στον χώρο. Το μικρότερο περισυνελέγη και βρίσκεται στο 

Μουσείο της Κέας. 
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διατηρείται από το εξωτερικό μέρος, μία φωλεά υποδοχής του άκρου ενός καλυπτήρος. Η εντορμία 
υποδοχής του καλυπτήρος, ορίζει υποχρεωτικώς την παράλληλη διεύθυνση του θραύσματος, με τον διαμήκη 
άξονα του ναού. Παρατηρούμε επίσης ότι ο πελεκίνος σύνδεσμος έχει λαξευτεί με οριζόντια διεύθυνση. 
Τούτο σημαίνει ότι ο σύνδεσμος χρησίμευε για την συνένωση και την συγκράτηση του εξεταζόμενου 
μέλους20, με το μέλος που ελάμβανε την αντίστροφη κλίση. Επομένως δεν υπήρχε ομοιόθετο κομμάτι με την 
ίδια κλίση στην συνέχεια του εξεταζόμενου θραύσματος, άρα δεν υπήρχε και μεσαία σίμα παρεμβαλόμενη 
μεταξύ των δύο ενεπίγραφων σιμών. 

Εφ' όσον οι θέσεις των δύο θραυσμάτων είναι πίσω από τις δύο επώνυμες σίμες, υπάρχει ανάγκη 
να ερμηνευτούν τα ίχνη των εντορμιών, που εμφανίζονται στις επάνο) επιφάνειες των δύο εξεταζόμενων 
θραυσμάτων (εικ. 21, 22). Το μικρότερο θραύσμα, εκτός από την λάξευση στο κάτω μέρος για την αφαίρεση 
περιττού βάρους, φέρει στην άνο) επιφάνεια πολύ κοντά στο κατακόρυφο μέτωπο, μία εντορμία βάθους 7,5 
εκ. περίπου. Το σωζόμενο μέρος της έχει λαξευτεί με βελόνι. Το διατηρούμενο σχήμα της εντορμίας είναι 
μορφής S και προορίζονταν να υποδεχτεί μία πρόσθετη μαρμάρινη πλίνθο. Το μεγαλύτερο θραύσμα διατηρεί 
στην άνω επιφάνεια, μία τετράγωνη εντορμία διαστάσεων 8 x  8 εκ. και βάθους 5 εκ. περίπου. Στο μέσον της 
εντορμίας, διακρίνονταιτα ίχνη δύο κυλινδρικών γόμφων διαμέτρου 15 χιλ. Αμέσως δίπλα από την 
τετράγωνη εντορμία, σώζεται το ίχνος ενός κυλινδρικού γόμφου, όμοιας διαμέτρου με τους προηγούμενους 
και με διεύθυνση 30 περίπου μοιρών ως προς την άνω επιφάνεια του θραύσματος. Οι κυλινδρικές εντορμίες 
ήταν υποδοχές ορειχάλκινων αμφίγομφων. Τούτο γίνεται κατανοητό από τα σωζόμενα υπολείμματα 
αντίστοιχων κυλινδρικών γόμφων που υπάρχουν στις δύο βασικές εντορμίες της άνω επιφάνειας στην σίμα 
του Θησέως21. Δίπλα στον πελεκίνο σύνδεσμο, διατηρείται το ίχνος μιας άλλης ορθογωνικής εντορμίας 
βάθους περίπου 4,5 εκ.. 

Εάν το μικρό θραύσμα τοποθετηθεί πίσω και κοντά στην σίμα της Αντιόπης, τότε η εντορμία 
υποδοχής της πρόσθετης πλινθίδας που έφερε στο άνω μέρος, έχει φορά αντίστροφη από την φορά της 
πρόσθετης πλίνθου που έφερε επίσης στο άνω μέρος η σίμα της Αντιόπης. Εάν τοποθετηθεί πίσω από την 
σίμα του Θησέως, τότε το ευθύγραμμο μέρος της εντορμίας του θραύσματος, αντιφάσκει με το κυκλικό 
σχήμα της εντορμίας υποδοχής της πρόσθετης μαρμάρινης πλίνθου που έχει η εμπρόσθια σίμα. Εάν τέλος 
τοποθετηθεί κοντά και πίσω από το μεγάλο θραύσμα, τότε προσθέτουμε άλλη μία εντορμία στην επάνω 
επιφάνεια του, ανεβάζοντας τις εντορμίες αυτού σε τέσσερις. 

Καθώς το μεγάλο θραύσμα μπορεί να λάβει συγκεκριμένες θέσεις, οριζόμενες από την θέση 
υποδοχής του καλυπτήρος, η πρώτη θέση της εν λόγω εντορμίας, είναι το διάστημα 2 x 0,561 = 1,122 μ. από 
την κάτω έδραση της σίμας του Θησέως. Στην περίπτωση αυτή η τετράγωνη εντορμία που διατηρείται στο 
θραύσμα, απέχει περίπου 0,90μ. από την πρόσοψη της σίμας, η δε εντορμία παρά τον σύνδεσμο, απέχει 
1,35 μ. περίπου από την πρόσοψη. Εάν λοιπόν στην κορυφή του αετώματος υπήρχαν μόνον τα αγάλματα 
του Θησέως και της Αντιόπης σε απλή παράθεση, τότε πρέπει να δεχτούμε την ανάπτυξη κάποιων 
ανθρώπινων μορφών σε δεύτερο επίπεδο πίσω από την βασική σύνθεση. Η ανάπτυξη σε δεύτερο επίπεδο 
ανθρώπινων μορφών πίσω από την κύρια σύνθεση της όψεως δεν μπορεί να σταθεί από τα μέχρι σήμερα 
δεδομένα. Εάν όμως δεν ήταν ανθρώπινες μορφές, τότε; 

Στο μουσείο της Κέας υπάρχουν δύο μαρμάρινα θραύσματα της περισυλλογής του 1962 από τον 
ναό, τα οποία εμείς αποδίδουμε το μεν ένα σε τμήμα ρόδας και το άλλο σε μέρος του μετώπου ενός δίφρου. 
Το δεύτερο θραύσμα φέρει μάλιστα το διάτρημα υποδοχής του άξονα του αμαξώματος (εικ. 23). Μήπως τα 
δύο θραύσματα ανήκουν σε μία σύνθεση αρπαγής της Αντιόπης από τον Θησέα; Εάν δεχτούμε το 
ενδεχόμενο, τότε είναι δυνατόν να ερμηνευτούν και οι εντορμίες στα δύο θραύσματα, που τοποθετούνται 
πίσω από τις δύο κεντρικές σίμες του αετώματος. Αποτελούν, κατά την γνώμη μας, τις υποδοχές στηρίξεως 
ποδιών δύο αλόγων δηλαδή μιας συνωρίδος22. Η εντορμία στο μικρό θραύσμα πίσω από την σίμα της 
Αντιόπης, δέχονταν μια πρόσθετη μαρμάρινη πλίνθο εξισορροπήσεως του ύψους εδράσεως των μπροστινών 

20. Μέσα στην εντορμία του συνδέσμου, διακρίνονται δύο κυλινδρικοί τόρμοι διαμέτρου περίπου 12 χιλ. Οι τόρμοι 
πρέπει να έφεραν τα εγκάρσια σκέλη δύο πιόμορφοον ορειχάλκινοον συνδέσμων. Οι τελευταίοι πρέπει να 
καλύπτονταν με έγχυτο μόλυβδο (εικ. 22). 

21. Στην πλησιέστερη προς το μέτωπο της σίμας εντορμία, διατηρούνται τα ίχνη έξι κυλινδρικοί γόμφων. Στην 
τετράγο>νη ορθογωνική εντορμία, που βρίσκεται έξω από την έδραση της πρόσθετης μαρμάρινης πλίνθου του 
υπερκείμενου αγάλματος, υπάρχουν μολυβδοχοημένα τα υπολείμματα επτά ορειχάλκινων κυλινδρικών γόμφων. 

22. Τούτο σημαίνει ότι τα δύο εξεταζόμενα θραύσματα πρέπει να απομακρυνθούν από τις εμπρόσθιες σίμες κατά 
"ακέραιο" αριθμό στρωτήρων. Η απόσταση αυτή πρέπει να είναι όση η απόσταση 4 στρωτήρων από την εντορμία 
υποδοχής του καλυπτήρος, που διατηρείται στο μεγάλο θραύσμα, έτσι οοστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση δύο 
αλόγων. 
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ποδκόν τοί) ενός αλόγου τοί) άρματος. Τούτο ήταν απολύτως αναγκαίο λόγα) της παράλληλης κλίσε(ος, που 
παρουσιάζουν τα δύο ευρεθέντα θραύσματα, με την κλίση της στέγης. Η βασική εντορμία στο μεγάλο 
θραύσμα αντιστοιχούσε στο πίσα) δεξιό πόδι του άλλου αλόγου. Ο κυλινδρικός γόμφος παρά την εντορμία, 
ίσα>ς αντιστήριζε λίγο ψηλότερα το πίσα) αριστερό πόδι του ιδίου αλόγου. 

Οι δύο ομάδες τα)ν κυκλικών εντορμιών στην πλίνθο του Θησέως, αλλά και οι τρεις στην πλίνθο της 
Αντιόπης, βρίσκονται σε διάταξη παράλληλη τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον διαμήκη άξονα του ναού. 
Αποτελούσαν κατά την γνώμη μας, τις αντιστηρίξεις των δύο τροχών του άρματος (εικ. 24). Για τον λόγο 
αυτό και ξεπερνούν σε βάθος την πρόσθετη πλίνθο εδράσεακ της όλης συνθέσεως του ακρωτηρίου. Η 
διεύρυνση της εντορμίας υποδοχής της πρόσθετης πλίνθου επάνα) την σίμα της Αντιόπης μέχρι την γραμμή 
της προσόψεως του κυματίου, οφείλεται κατά την γνώμη μας στην έδραση του ενός πέλματος από το πόδι 
του Θησέως. Το άλλο του πόδι πρέπει να είχε την κίνηση της αναβάσεα)ς προς το άρμα. Η ορθογαηακή 
εντορμία στην σίμα του Θησέως, έξω από το περίγραμμα της πρόσθετης πλίνθου στην άνω επιφάνεια, 
αντιστήριζε το άγαλμα του Θησέως κάτω από τον μηρό. Η ορθογαηακή εντορμία στην σίμα της Αντιόπης, 
που βρίσκεται μέσα στο περίγραμμα της πρόσθετης πλίνθου, χρησίμευε γιά την έδραση του ενός ποδιού της 
Αντιόπης. Η Αντιόπη κατά την γνώμη μας είναι το άγαλμα της αμαζόνας που υπάρχει στο μουσείο της 
Κέας και προέρχεται από τον ναό. Με τον τρόπο αυτό η τριαδική στήριξη των δύο όρθκον αγαλμάκον 
αποκτά ένα οργανικό χαρακτήρα. 

Η όλη σύνθεση παρουσιάζεται με πολύ σχηματικό τρόπο στην παρουσιαζόμενη εικ. 25. Η 
ορθογαηακή εντορμία παρά τον πελεκίνο σύνδεσμο στο μεγάλο θραύσμα, πρέπει να αντιστοιχούσε σε μία 
ράβδο που συγκρατούσε τον άξονα ζεύξεως των δύο αλόγα)ν μια που τα δύο άλογα απομακρύνονται 
ελαφρά στο εμπρόσθιο μέρος τους από τον άξονα αυτό. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι οι εντορμίες υποδοχής 
των ποδιών τ(ον αλόγων, ταιριάζουν περισσότερο (ος υποδοχείς χάλκινα)ν και όχι μαρμάρινοι αλόγα)ν23. 
Αντιθέπος η σύνθεση της αρπαγής που εδράζεται επάνα) σε σταθερή λίθινη επιφάνεια κατασκευάστηκε από 
παριανό μάρμαρο. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι με την παρουσιαζόμενη αναπαράσταση, εισάγουμε αιρετικές ιδέες τόσο για 
την ύλη της συνθέσεως, όσο και για τη σύνθεση αυτή καθ'εαί'τή. Πρέπει όμα)ς να κατανοήσουμε ότι ο ναός 
της Αθηνάς στην Καρθαία, παρουσιάζει πρωτοτυπίες, όπως αυτή της αλλαγής της φόρμας του κυματίου 
τα)ν καταετία)ν σι μα') ν από πλευρά σε πλευρά, την τριαδική σύνθεση του Β κεντρικού ακραπηρίου με τρεις 
(κατά πάσα πιθανότητα) ανθρώπινες μορφές, της αρπαγής της Αντιόπης από τον Θησέα στο Ν τμήμα με 
παράλληλη την παρουσία άρματος, όχι εντός του τύμπανου του αετώματος, αλλά επί αυτού. Η θεματική 
ανάπτυξη του βάθους της συνθέσεως, με την εκμετάλλευση του μήκους της στέγης και την τοποθέτηση της 
όλης συνθέσεακ εγκάρσια στην όψη του ναού, κατά παράβαση το)ν μέχρι σήμερα γνα)στών κανόναχν, τη 
συναντούμε πολύ αργότερα στη ζωγραφική24. Ίσως όμως το βασικότερο κριτήριο για την κατεύθυνση της 
συνθέσεα)ς μας το δίδει η τοπογραφία της περιοχής. Ο ναός περιβάλλεται από τις τρεις πλευρές του από 
λόφους. Τούτο σημαίνει ότι η σύνθεση της αρπαγής ήταν δυνατόν να φανεί στην πλήρη ανάπτυξη της, εάν 
την παρατηρούσε κανείς από την θέση του υψηλότερου ασβεστολιθικού εξάρματος που βρίσκεται στα Ν του 
ναού, κυρίως από την Δ πλευρά και από απόσταση όχι μεγαλύτερη τα)ν 20 μ. από τον ναό και φυσικά από 
την βόρεια. Αντιθέτως το άνδηρο της Αθηνάς με τις γενικά μικρές του διαστάσεις, δεν επέτρεπε την άνετη 
θέαση των μορφών από το επίπεδο που ορίζεται από την στάθμη της ευθυντηρίας23. 

23. Πρβλ. τις εντορμίες στηρίξεο)ς των τεσσάροον αλόγων στο ανάθημα του Προνάπου στην Ακρόπολη της Αθήνας. Μ. 
Κορρές, Μελέτη αποκαταστάσεως τον Παρθενώνος, Αθήνα 1994, τ. 4, 94, 95. Η πιθανή τοποθέτηση χάλκινονν 
αλόγο)ν και όχι μαρμάρινων, πρέπει να οφείλεται στο μεγάλο βάρος τ(ον οεύτερων και στην αδυναμία της στέγης να 
φέρει το βάρος αυτό, όταν μάλιστα συνδυάζεται με το βάρος της μαρμάρινης υποδομής. Τα χάλκινα άλογα θα είχαν 
περίπου τα 3/7 του βάρους των μαρμάρινοον. 

24. Η πλάγια προβολή της συνθέσεως της αρπαγής της Αντιόπης υπάρχει στη σύνθεση του τύμπανου στο ναό του 
Απόλλωνος στην Ερέτρια. Βλ. Ε. Τουλούπα, Τα εναέτια γλυπτά τον ναού τον Απόλλωνος Ααφνηφόρον στην 
Ερέτρια, Αθήνα 1983, 77 κ.ε., ο οποίος είναι σύγχρονος του ναού της Αθηνάς στην Καρθαία και χρονολογείται στην 
προΥτη δεκαετία του 5ου π.Χ. αι. (όπ. π., 93-101). Το θέμα επαναλαμβάνεται, ως πλάγια σύνθεση και σε πολλές 
εικονογραφήσεις αγγείων του 5ου π.Χ. αι. Ο νους μας όμως δε μπορεί να μην συσχετίσει την προτεινόμενη σύνθεση 
με την απεικόνιση του \|>ηφιδο)τού της Πομπηίας, που παριστά τη μάχη της Ισσού και αποτελεί αντίγραφο έργου του 
ζωγράφου Φιλόξενου από την Ερέτρια. 

25. Η αναγραφή των ονομάτων Θησενς, Αντιόπη με ύψος γράμματος 5 εκ. στις εξεταζόμενες σίμες, κατά την γνώμη μας 
δεν προσφέρονται λόγω μεγέθους, θέσεως και προσανατολισμού του ναού, γιά "ανάγνοαση" από την στάθμη του 
πέριξ του ναού εδάφους. Είναι δυσδιάκριτα και για έναν επί πλέον λόγο. Είναι γραμμένα στο μέποπο των σιμοΥν, και 
το μέτωπο εισέχει ως προς το λέσβιο κυμάτιο της προσόψεως. Ίσο)ς πρέπει να σχετίζονται με αναγραφή 
"προσανατολισμού", δηλαδή της θέσεο)ς που θα καταλάμβαναν κατά την τελική τοποθέτηση στο μνημείο. Εάν η 
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Μπορεί ίσως να λαθεύουμε ως προς την φορά της κινήσεως των δύο βασικών μορφών της 
συνθέσεως. Ίσως οι δύο ανθρώπινες μορφές να έστρεφαν το εμπρόσθιο μέρος τους προς τον θεατή. Είμαστε 
όμως πεπεισμένοι ότι οι εντορμίες στην επάνω επιφάνεια των δύο ανακαλυφθέντων θραυσμάτων, 
ερμηνεύονται μάλλον με μονοσήμαντο τρόπο26. 

ΠΙΝ. 1 

Θραύσματα από την κεράμωση του ναού της Αθηνάς στο Μουσείο Κέας 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ α.α.Μ.Κ. 

α. Αγελαίοι στρωτήρες 351,432,506,515,517,518 

β. Στρωτήρες παρά τα οριζόντια γείσα 472, (εικ. 6), 483, 431 και 485, (εικ. 6) 
συμφυείς με καλυπτήρες 

γ. Ανθεμωτοί ηγεμόνες καλυπτήρες 360,427,470,471,484, προς 
καταγραφή 

δ. Σίμες νότιας πλευράς 140, (εικ. 4), 418, 438, 466, 498, 504, 
(εικ. 9) 535 α, β (εικ. 9), 1 θραύσμα προς 

καταγραφή, Ισίμα περισυλλογής με 
α.α. Μ.Κ. 524 α, β, (εικ. 5). 1 σίμα 
φέρουσα την επιγραφή Θησεύς (εικ. 17). 
1 θραύσμα τοποθετούμενο πίσα) από την 
σίμα με την επιγραφή Αντιόπη, προς 
καταγραφή (εικ. 22). 1 θραύσμα σίμας 
της ΝΑ γωνίας του ναού (εικ. 8). 

ε. Σίμες βόρειας πλευράς 430, 461 (εικ. 11), 500, 505, 520, 544 α, β 
(εικ. 10) 

υπόθεση αυτή είναι βάσιμη, τότε πρέπει να δεχτούμε μάλλον την εισαγωγή όλου του συμπλέγματος και φυσικά των 
κεντρικών σιμών εδράσεως, από κάποιο νησιωτικό ή αττικό εργαστήριο της εποχής εκείνης. Η άπο\|ιη αυτή 
στηρίζεται στο γεγονός ότι εάν η σύνθεση ήταν προϊόν τοπικού εργαστηρίου, δεν θα ήταν καθόλου αναγκαία η 
αναγραφή. Περί του αντιθέτου όμως πρβλ. Λ.Γ. Μενδώνη, Addeda et corrigenda ad inscriptiones Ceae, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ, 
Ποικίλα 10, Αθήνα 1990, 288-292. 

26. Μετά την παρουσίαση του θέματος στο συνέδριο της Κέας, πληροφορηθήκαμε ότι κυκλοφόρησε η μελέτη της κ. Α. 
Ohnesorg, Inselionische Marmordächer, DAI, Denkmäler Antiker Architektur, Berlin 1993. Η μελέτη, εκτός των άλλων, 
διαπραγματεύεται και την κεράμωση του ναού της Αθηνάς στην Καρθαία (88 κ.ε., πίν. 56-62). Ο γράφων εντάχθηκε 
στην ομάδα επιφανειακής έρευνας της Καρθαίας και ανέλαβε την μελέτη το>ν ναών του Απόλλωνος και της Αθηνάς 
το 1988, μετά από έγκριση του τοπικού αρχαιολογικού συμβουλίου κατόπιν θετικής εισηγήσεο)ς της Εφορείας 
Ακροπόλεως. Δεν θα θέλαμε να σταθούμε στα ζητήματα της δεοντολογίας. Σε ότι αφορά στην ουσία του θέματος, οι 
βασικές διαφορές με την ως άνω μελέτη, συνίστανται στά εξής: 
- στον τρόπο της αναπαραστάσεως των ηγεμόνων στρωτήρων παρά τα οριζόντια γείσα και την θέση των ηγεμόνων 
ανθεμωτών καλυπτήρων. 
- στον τρόπο της συνθέσεως των κορυφαίων σιμών της Ν πλευράς του ναού. 
- και τέλος στις λεπτομέρειες που αφορούν την σύνθεση των γωνιακών σιμών. 
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Θραύσματα από την κεράμωση του ναού της Αθηνάς κατά χώραν. 

α. Σίμες βόρειας πλευράς 1 πλήρες μέλος της κεντρικής κορυφαίας 
σίμας (εικ. 12, 14). 1 πλήρες μέλος 
τοποθετούμενο αριστερά του 
προηγουμένου (εικ. 13, 14). 

β. Σίμες νότιας πλευράς 1 σίμα με την επιγραφή Αντιόπη (εικ. 
18). 1 σίμα της ΝΔ γωνίας του τύμπανου, 

συνδεόμενη με τα θραύσματα του 
Μουσείου Κέας 535 α, β. (εικ. 9). 
1 θραύσμα οριζόμενο πίσω από την σίμα 
με την επιγραφή Θησενς (εικ. 22). 

Αλέξανδρος ΠΑΠΑΝΙΚΟΑΑΟΥ 
Αθήνα 
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Π. Καλλιγάς: Βέβαια δεν θέλω να παινέψω το "σπίτι" 
μας, αλλά θεωρώ ότι είναι τυχερή η Καρθαία, η Τζια, 
που έχει δείξει ενδιαφέρον ο κ. Παπανικολάου για τα 
αρχιτεκτονήματα της, γιατί η ποιότης των σχεδίων του, 
τα οποία ελπίζω κάποτε να δούμε τυπωμένα, είναι ισάξια 
με το έργο που έχει κάνει ο ίδιος πάνω στη Ακρόπολη, 
στο Ερεχθείο. Βέβαια, είναι τόσο ελκυστικά, και τόσο 
άριστα τα σχέδια, ώστε μας παρασύρουν σε ερμηνείες 
δύσκολες. Και αυτές βέβαια δεν μπορούν να 
αποδειχθούν γιατί σώζεται ελάχιστο υλικό. Το μόνο που 
μπορώ να πα) είναι ότι πρέπει να προχωρήσουν οι 
έρευνες στην Καρθαία για να έχουμε περισσότερο 

αρχαιολογικό υλικό, που θα μας επιτρέψει μια 
καλύτερη κατ'εμέ ερμηνεία, γιατί υπάρχει μια βασική 
αντίθεση και αντίφαση στην προτεινόμενη 
αποκατάσταση. Ποτέ στην Ελληνική τέχνη τα 
αετωματικά γλυπτά, δεν στρέφουν προς το εσωτερικό 
του κτηρίου. Ποτέ οι μορφές δεν δείχνουν μόνον τα 
νώτα τους. Ότι προτείνει ο κ. Παπανικολάου είναι όλα 
αντίθετα προς ό,τι ξέρουμε. Άρα πρέπει να βρούμε 
κάποια άλλη λύση. 
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Εικ. 2. Η Ν. όψη του ναού. Αναπαράσταση. 

Εικ. 3. Κατά πλάτος τομή του ναού μπροστά από τον πρόναο. Αναπαράσταση. 



Η στέγη του ναοΰ της Αθηνάς στην Καρθαία 

ΑΠ Κ 524 α> 

Ää& ^ w w _ : 

t κ ί 
/ 

ι 1 s ! 

ι ι ι ι ι 

Εικ. 4. Η αγελαία επαε'τια κέραμος της Ν. πλευράς του ναού, α.α. Μ.Κ. 524 α, β. 
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Εικ. 5. Η αγελαία επαετια κέραμος της Ν. πλευράς του ναοΰ, α.α. Μ.Κ. 140. 
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Εικ. 6. Αναπαράσταση του ηγεμόνος στρωτήρος, συμβατικώς συντεθέντος από θραύσματα. 

ΑΜΚ 466 
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Εικ. 7. Αναπαράσταση ανθεμωτσΰ ηγεμόνος καλυπτήρος, α.α. Μ.Κ. 466. 
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Εικ. 8. Η γωνιαία ΝΔ. σίμα του ναού. Αναπαράσταση. 

Εικ. 9. Η γωνιαία ΝΑ. σίμα του ναού. Αναπαράσταση. 
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Εικ. 10. Η γωνιαία ΒΑ. σίμα του ναού. Αναπαράσταση. 

Εικ. 11. Η γωνιαία ΒΔ. σίμα του ναού. Αναπαράσταση. 
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Εικ. 12. H παρά την κορυφαία σίμα της Β. πλευράς του ναού. (Φωτ. Λ.Γ. Μενδωνη). 

Εικ. 13. Η κορυφαία σίμα της Β. πλευράς του ναοΰ. (Φωτ. Λ.Γ. Μενδωνη). 
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Εικ. 14. Η κορυφαία και η παράπλευρη σίμα της Β. πλευράς του ναοΰ. 
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Εικ. 16. Αναπαράσταση των κεντρικών σιμών στην Β. πλευρά του ναοΰ. 
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Εικ. 17. Η κεντρική σίμα της Ν. πλευράς του ναοΰ με την επιγραφή Θησεΰς. (Φωτ. Λ.Γ. Μενδώνη). 

w* • 

u 

Εικ. 18. Η κεντρική σίμα της Ν. πλευράς του ναοΰ με την επιγραφή Αντιόπη. (Φωτ. Λ.Γ. Μενδώνη). 
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Εικ. 21. Η γενική διάταξη της κεραμώσεως της στε'γης στην Ν. και Β. πλευρά του ναοΰ. 
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Εικ. 22. Η σύνθεση των δύο κεντρικών σιμών της Ν. πλευράς του ναού. 
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Εικ. 23. Αναπαράσταση της ρόδας και του δίφρου με βάση τα αποδιδόμενα θραύσματα. 

Εικ. 24. Σχηματική αναπαράσταση της επαέτιας συνθέσεως της αρπαγής της Αντιόπης. 
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Ο ΓΛΥΠΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΘΑΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ* 

ABSTRACT: The subject of our study is the sculptural decoration of the so-called temple of Athena at Karthaia, excavated in 
1905 by P. Graindor. The temple of Apollo had already been excavated in 1811 by O. Broensted. A general clearing of the area 
in 1963 by Chr. Doumas brought to light a number of sculptural pieces. On display in the Museum of Ioulis are four late archaic 
pieces of sculpture in Parian marble. 85 more fragments which have been attributed to this same group are in the storerooms of 
the Museum. They consist of fragments of limbs and torsos of male and female figures, and fragments of horses. Clearly an 
Amazonomachy formed the subject of one of the pediments. The figures estimated to be 2/3 life-size must come from one or 
from both pediments of the temple, whereas the fragments of life-size figures belong to the statues of the akroteria. Two figures 
that stood on plinths inscribed with the names Theseus and Antiope are attributable to the south akroterion; for the north side, 
evidence is preserved for a figure striding along the raking sima. Comparison with the figures from Eretria and Aigina support a 
date for the Karthaia sculpture in the first decade of the 5th century B.C. The style is Cycladic and the sculpture most likely 
comes from a west Cycladic workshop. 

Αντικείμενο της μελέτης μου είναι ο γλυπτός διάκοσμος του ναού της Καρθαίας που επεκράτησε να 
ονομάζεται της Αθηνάς, ενώ άλλοι τον θέλουν ναό της Ήρας και άλλοι της Αρτέμιδος. Δεν θα αναφερθώ στα 
ιστορικά των ανασκαφών που πιστεύω ότι είναι γνωστά. Υπενθύμιζα) ότι ο πρώτος ανασκαφέας της Καρθαίας 
το 1811,ο Δανός Peter Olaf Bröndsted, περιορίσθηκε στην αποκάλυψη του ναοΰ του Απόλλωνος στο κάτω 
άνδηρο1, επειδή νόμισε ότι στο επάνω άνδηρο υπήρχε μόνο ένα πρόπυλο. Έτσι ο πρώτος που ανέσκαψε το ναό 
της Αθηνάς το 1905 ήταν ο Βέλγος Ρ. Graindor στον οποίο οφείλουμε και τα σημαντικότερα ευρήματα2. 
Ευρήματα είχε και ο Χρήστος Ντούμας κατά τον καθαρισμό του χο')ρου και την περισυλλογή του 19633. 
Ανασκαφή και τακτοποίηση των αρχιτεκτονικών μελών ενήργησε και ο Ν. Ζαφειρόπουλος4. Δημοσιευμένα είναι 
μερικά από τα πιο μεγάλα ευρήματα στο BCH5 και το ΑΔ(\ Η Ελένη Walter-Καρύδη δημοσίευσε δύο γλυπτά 
στο βιβλίο της για την Αιγινίτικη πλαστική7. Δεν θα ανάφερα) έρευνες σχετικές με την αρχιτεκτονική του ναού, 
παρά μόνο την πολύ τελευταία της Aenne Ohnesorg και της Elena Walter-Karydi που διαπραγματεύονται τα 
κεντρικά ακρωτήρια του ναού της Καρθαίας8. 

Τα γλυπτά που σώθηκαν προέρχονται από το ένα ή και τα δύο αετώματα του ναού καθώς και από τα 
ακρωτήρια των δύο πλευρών. Η παρουσίαση τους είναι φυσικό να απογοητεύσει και τούτο για δύο λόγους: 1. 
Με εξαίρεση πολύ λίγων κομματιών εδώ δεν έχουμε εντυπο>σιακά έργα πλαστικής, όπως στην Αφαία ή στην 
Ερέτρια και 2. τα κενά είναι τεράστια και δεν είναι δυνατό να προβούμε σε συμπληρα')σεις και αναπαραστάσεις. 

* Ευχαριστίες θέλω να εκφράσω οτη Αίνα Μενόώνη για την πρόσκληση στο άριστα οργανωμένο Συμπόσιο, στον 
προϊστάμενο της Α' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικο')ν Αρχαιοτήτο>ν για τις διευκολύνσεις στη μελέτη μου, στον 
Διευθυντή του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου για την φοπογράφηση του υλικού και στον κ.v. Eickstett για την 
cpρovτίòα του να μου δοθούν εγκαίρως οι φωτογραφίες και οι διαφάνειες, στον Αλέκο Παπανικολάου για την φιλική 
συνεργασία του, στην Ισμήνη Τριάντη για τις πολύτιμες συμβουλές της και τέλος στον αρχαιοφύλακα Αευτέρη Αέπουρα 
για την υπομονή και την αφοσαοσή του. 

1. P.O. Bröndsted, Reisen und Untersuchungen in Griechenland (=Voyages et Recherches dans la Grèce), Paris 1826. 14-25. 
2. P. Graindor, Fouilles de Karthaia, BCH29, 1905, 337-351. 
3. Χ. Ντούμας, AA 18, 1963, Χρονικά, 281-282. 
4. Ν. Ζαφειρόπουλος, AA 20, 1965, Χρονικά, 507-508. 
5. P. Graindor, Fouilles (supra σημ.. 2), 342-351. 
6. Χ. Ντούμας (supra σημ. 3), 282. 
7. Ε. Walter-Karydi, Die aeginitische Bildhauerschule, Alt Aegina II, 2, Salzburg 1987, 110 κ.ε. 
8. Α. Ohnesorg, Die Mittelakrotere des Peripteraltempels in Karthaia, (Zur Rekonstruktion der Mittelakroterbasen), AA 1994, 

349-354- E. Walter-Karydi, ibidem (Zur Rekonstruktion der Mittelakrotergruppen), 354-364. 



610 Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ 

Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες για την διαρπαγή των γλυπτών. Ο ίδιος ο Bröndsted ομολογεί ότι 
φόρτωσε σε αγγλικό πλοίο όσα κομμάτια μπόρεσε, μεταξύ πον οποίων ήσαν και τρεις κορμοί9· η τύχη τους 
είναι άγνωστη. Και είναι παράξενο ότι τίποτα σχετικό δεν αναφέρει στη δημοσίευση των ερευνών του που έγινε 
στο Παρίσι 15 χρόνια αργότερα. Λέγει ακόμα ότι από το ημερολόγιο του de Villoison, που επισκέφθηκε την Κέα 
το 1785, πληροφορήθηκε ότι οι Ρώσσοι σήκωσαν πολλές επιγραφές και μάρμαρα από τις Πόλες, πράγμα που 
επιβεβαίωναν οι γηραιότεροι κάτοικοι της περιοχής, ότι δηλ. Ρώσικο πλοίο από τον στόλο του Ορλώφ ήταν 
αγκυροβολημένο στον όρμο κάτω από την Καρθαία και φόρτωνε αρχαία. Ο ιστοριοδίφης Μάνθος γράφει ότι 27 
αγάλματα και θραύσματα γλυπτών και ανάγλυφων αγοράσθηκαν από την Αρχαιολογική Εταιρεία και 
μεταφέρθηκαν στην Αθήνα10. Μια πρώτη έρευνα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και σε μουσεία του εξωτερικού δεν 
απέδωσε/ θα πρέπει ασφαλώς να επιμείνουμε. Δυστυχώς λείπουν και μερικά γλυπτά δημοσιευμένα από τον 
Graindor που φαίνεται να εξαφανίσθηκαν τα χρόνια πριν από την ίδρυση του Μουσείου στην Ιουλίδα11. 

Σήμερα τα γλυπτά, γύρω στα 90 θραύσματα από μάρμαρο παριανό, είναι τακτοποιημένα στην αποθήκη 
του Μουσείου, ενώ τα τέσσερα σπουδαιότερα, ο κορμός της Αθηνάς (αρ. ευρ. 65, εικ. 1), ο κορμός της Αμαζόνας 
(αρ. ευρ. 85, εικ. 2), η κεφαλή με το κράνος (αρ. ευρ. 20, εικ. 3) και η βηματίζουσα μορφή (αρ. ευρ. 4, εικ. 4) είναι 
εκτεθειμένα στον πρώτο όροφο. Στην ίδια αίθουσα εκτείθενται και άλλα γλυπτά από την Καρθαία, αλλά μόνο η 
πλίνθος με το χαραγμένο όνομα του Θησέα (εικ. 5) έχει άμεση σχέση με τα γλυπτά του ναού. 

Ο ναός της Αθηνάς, με προσανατολισμό Β-Ν, έχει μήκος 23,20μ. και πλάτος 11,98μ. Οι δωρικοί κίονες 
είναι από πωρόλιθο επιχρισμένο, 6 στις στενές και 11 στις μακρές πλευρές. Τα αετώματα υπολογίζεται ότι 
είχαν μήκος ΙΟ,ΙΟμ. Θυμίζω ότι της Αφαίας τα αετώματα ήταν 13,20μ, και της Ερέτριας 17,4μ, Είναι επομένως 
ένα μικρό αέτωμα. Με βάση αυτά τα δεδομένα προσπάθησα να φθάσω σε κάποια συμπεράσματα. 

Ο κορμός της Αθηνάς δεν μπορεί παρά να τοποθετηθεί στο κέντρο του αετώματος, όπως είναι γνωστό 
και από την εικονογραφία της εποχής. Το σωζόμενο ύψος της είναι 0,56μ. (έχουν χαθεί οι κνήμες που 
εικονίζονται στον Graindor12) και υπολογίζεται ότι με το κράνος θα έφθανε 1,30μ., όσο πρέπει να ήταν και το 
μέγιστο ύψος του τύμπανου. Η θεά κατέχει αυτή τη θέση σε αετώματα των υστεροαρχαϊκο)ν χρόνων, αθέατη 
αρωγός των Αθηναίίον στο αέτωμα της Ερέτριας13, των Ελλήνων στα αετώματα της Αφαίας14. Οι άλλες μορφές 
δεξιά και αριστερά της θα έπρεπε να είναι μικρότερες, όμως ο κορμός της Αμαζόνας και η κρανοφόρος κεφαλή 
υπολογίζεται ότι είναι μεγαλύτερης κλίμακας, το ύψος τους δηλ. θα έφθανε το 1,60 μ. Επομένως δεν μπορούν 
να τοποθετηθούν στο αέτωμα. 

Στα θραύσματα που βρίσκονται στην αποθήκη παρατηρήθηκε ότι και αυτά ανήκουν σε δυό 
διαφορετικές κλίμακες. Έτσι από τα 17 χέρια (εννοώ και πήχεις και βραχίονες), οκτώ είναι μεγάλα και έξι 
μικρά (τρία απροσδιόριστα, εικ. 6). Από τα 18 πόδια (και εδώ περιλαμβάνω κνήμες και μηρούς), τα τέσσερα 
είναι μεγάλα και τα δέκα μικρά (4 απροσδιόριστα, εικ. 7). Θραύσματα που αποδίδουν πτυχωμένα ενδύματα 
είναι 15 και από αυτά οκτώ ανήκουν σε μεγάλες μορφές και τέσσερα σε μικρές (τρία είναι αμφίβολα, εικ. 8). 
Μέλη αλόγων σώζονται 27, σκέλη, οπλές κ.ά. Από αυτά πέντε είναι μεγάλα και 22 μικρά (εικ. 9). 

Στο ένα αέτωμα, ίσως στο μεσημβρινό, που εδώ έχει τη θέση του δυτικού, θα υπήρχαν πιθανότατα δυο 
ζεύγη πολεμιστών από κάθε πλευρά της θεάς. Τα πόδια που έχουμε αντιστοιχούν περίπου σε αυτόν τον αριθμό. 
Τα γυμνά λειασμένα πέλματα μαρτυρούν έντονα κινημένες μορφές. Από τα χέρια είναι πιό δύσκολο να 
προσδιορισθεί ο αριθμός των μορφών, όμως πιστεύω ότι είναι προσδιοριστικά για το γένος, αφού ταιριάζουν 
σε αμαζόνες. Χαρακτηριστική η παρυφή χειριδωτού χιτώνα και η οπή σε μια παλάμη από την οποία θα 
περνούσε πιθανώς τόξο μεταλλικό. Επομένως είναι πολύ πιθανό να εικονίζεται αμαζονομαχία. 

Αλλο στοιχείο που συνηγορεί στην υπόθεση ότι είχαμε αμαζονομαχία είναι η παρουσία πον αλόγίον. 
Βέβαια τα άλογα μπορούσαν να ανήκουν στο βορεινό αέτωμα, αλλά δεν αποκλείεται να βρίσκονταν και στα 
άκρα αυτού του αετώματος, γιατί είναι δύσκολο να φανταστούμε αυτή την εποχή τις αμαζόνες να πολεμούν 
έφιππες, αν και δεν λείπουν από τις σύγχρονες αγγειογραφίες, αλλά και από το θησαυρό των Αθηναίων στους 
Δελφούς15. 

Τοποθετώ την αμαζονομαχία στο νότιο αέτωμα γιατί στη νότια πλευρά της στέγης ανήκουν πιθανότατα 
και οι μορφές του κεντρικού ακρωτηρίου που πατούσαν επάνο) στις πλίνθους με τις εγχάρακτες επιγραφές, του 
Θησέα (στο Μουσείο) και της Αντιόπειας (στο χώρο του ναού) (εικ. 10). Η σκηνή της αρπαγής, ή της 
καταδίωξης της βασίλισσας των Αμαζόνων, τοποθετήθηκε επάνω στη στέγη, αφού δεν χ(ορούσε στο μικρό 

9. P.O. Bröndsted, Reisen (supra σημ. 1), 25. 
10. Μενδοανη - Μάνθος, 102. 
11. Ρ. Graindor, Fouilles (supra σημ. 2), 342, αρ. 1, 346, αρ. 4, 349, αρ. 8, 350, αρ. 9. 
12. Ibidem, 344, εικ. 9. 
13. Ε. Τουλούπα, Τα εναέτια γλυπτά του ναού του Ααφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια, Ιωάννινα 1983. Cf. και Ε. 

Touloupa, Die Giebelskulpruren des Apollon Dahnephorostempels in Eretria, Archaische und klassischen Plastik. Akten des 
Internationalen Kolloquiums vom 22.-25. April 1985 in Athen, H. Kyrieleis (Hrsg.), Mainz 1986, 143-150. 

14. D. Ohly, Tempel und Heiligtum derAphaia auf Aegina, München 1977, 43 κ.ε., σημ. 32,46. 
15. Fouilles de Delphes IV, 4, Paris 1957, πίν. 34-35, 87-89 (μετόπη 10 και ακρωτήριο 2). 
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αέτωμα. Αετώματα με όμοιο θέμα έχουμε στην Ερέτρια16, στα Τοπόλια Κωπα'ίδος17, στο ναό της Κολώνας στην 
Αίγινα18, σε ένα άγνωστο ναό στην Κόρινθο, από τον οποίο σώθηκε ένα πήλινο σύμπλεγμα19, και πιθανότατα 
στο θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς20. Η απαγωγή της Αντιόπης από τον Θησέα εικονίζεται μόνο σε 8 
αγγεία, 4 μελανόμορφα, 4 ερυθρόμορφα που χρονολογούνται μεταξύ 510 και 490 π.Χ.21. Ούτε πρίν, ούτε μετά 
εμφανίζεται αυτό το θέμα, που είναι πιθανότατα ένα μυθικό παράλληλο της πρώτης πολεμικής σύγκρουσης των 
Αθηναίων και των συμμάχων τους με τους Πέρσες. Οι σχέσεις των Κεύον με την Αθήνα μπορεί να είναι άμεσες 
ή και έμμεσες, μέσω της Ερέτριας που είχε την επικυριαρχία της Κέας, της Ανδρου και της Τήνου. 

Η μόνη θέση για τις μεγαλόσωμες μορφές είναι η στέγη του ναού. Κεντρικά ακρωτήρια με μορφές 
μεγαλύτερης κλίμακας από αυτές των αετωμάτων συνηθίζονται στα υστεροαρχαϊκά χρόνια (Ερέτρια22, 
Ολυμπία23, πιθ. Βασίλειος Στοά στην Αρχαία Αγορά). Στη βόρεια πλευρά της στέγης πρέπει να ανήκε η 
βηματίζουσα μορφή. Πατούσε επάνω στην επαέτια σίμη που έχει μείνει στον χώρο και έχει μήκος 1,30μ. και 
πλάτος 63 εκ. (εικ. 11). Έχει ερμηνευθεί ως Αθηνά από τον E. Ostby24, Ηώς από τον Ρ. Danner25 και την Walter
Καρύδη, που όμως τελευταία προτείνει την Θέτιδα26. Δεξιά και αριστερά της πρέπει να υπήρχαν και άλλες 
μορφές, όπως δείχνει και μια πλίνθος που εφαρμόζει δίπλα της, σύμφωνα με την άποψη του αρχιτέκτονα Α. 
Παπανικολάου. Πιθανώς να της ανήκουν ο μεγάλος βραχίων (εικ. 12) και μερικές πτυχές εκτός από αυτή που 
συγκολλήθηκε από την Ισμήνη Τριάντη. Η διατήρηση της είναι άριστη, προφανώς γιατί ήταν προστατευμένη 
από τους δυνατούς νότιους ανέμους και την αλμύρα της θάλασσας. Ο Χρ. Ντούμας βεβαιώνει27 ότι βρήκε τη 
Βηματίζουσα στη βόρεια πλευρά του ναού και στη νότια την πλίνθο με το χαραγμένο όνομα του Θησέα. Εάν, 
όπως πιστεύει ο Α. Παπανικολάου η πλίνθος αυτή εφαρμόζει απόλυτα σε αυτή που έχει το όνομα της Αντιόπης 
τότε εδώ δεν έχουμε μια ενιαία σίμη, όπως στο βόρειο ακρωτήριο, πράγμα βέβαια παράξενο (η Ohnesorg 
υποθέτει ότι ανάμεσα τους θα υπήρχε μια μορφή αντίστοιχη με την τρέχουσα). Προτείνω για την πλίνθο με την 
επιγραφή Αντιόπεία την αμαζόνα του Μουσείου σε σύμπλεγμα πιθανόν με τον Θησέα, του οποίου η κεφαλή 
μπορεί να είναι η κρανοφόρος του Μουσείου. Η φθορά της επιφάνειας είναι η αναμενόμενη από την μακρά 
έκθεση στη στέγη στην πλευρά που την κτυπάει ο θαλασσινός αέρας. 

Τεγνικά χαρακτηριστικά: Παρατηρούνται πολλές τρύπες, μικρές, μεγάλες, βαθειές, ρηχές, δύο 
διατηρούν μολύβι, χωρίς ίχνος σιδήρου. Αποκλείεται να χρησίμευαν μόνο για στερέωση μεταλλικών 
κοσμημάτων. Η γνώμη του Στ. Τριάντη είναι ότι χρησίμευαν για την προσθήκη άλλων μαρμάρινων κομματκόν 
που συμπλήρωναν την αμφίεση ή τμήματα του κορμού. Πιθανώς να δέχονταν γόμφους που θα απαιτούνταν για 
το σύμπλεγμα του Θησέα. Ακόμα μερικές τουλάχιστον οπές να χρησίμευαν για την στερέωση της στο τύμπανο. 
Ο Graindor είχε εκφέρει τη γνώμη ότι μία τρύπα στον ώμο της Αθηνάς χρησίμευε για την στερέωση της 
μεταλλικής κόμης28. 

Τεγνοτοοπία: Το μόνο σωζόμενο πρόσωπο, που ονόμασα Θησέα, αν και είναι αρκετά φθαρμένο, δείχνει 
λεπτά χαρακτηριστικά και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα. Το χαρακτηρίζει η απαλότητα μερικών κυκλαδικών 
έργο)ν. Η παραβολή του με τον Κούρο της Κέας στο Εθνικό Μουσείο29, με ένα κεφάλι στο Μουσείο της 
Χαλκίδας3 0 και ένα άλλο στο Μουσείο Ακροπόλεως31 (αρ. 663), έργα που ο Buschor κατέτασσε σε ένα 
δυτικοκυκλαδικό εργαστήριο32, οδηγεί στη σκέψη ότι η Κέα μπορεί να ήταν το κέντρο αυτού του εργαστηρίου. 

16. Ε. Τουλούπα, Τα εναέηα γλυπτά (supra σημ. 13). 
17. Κ. Δημακοπούλου - Ν. Κονσόλα, Το αρχαιολογικό μουσείο της Θήβας, Αθήνα 1981, 36-37, εικ. 4. 
18. Ε. Walter-Karydi, Die aeginitische Bildhauerschule 1 (supra σημ. 7). 
19. Κ. Wallenstein, Korinthische Plastik des 7. u. 6. Jh.v.Chr., Bonn 1971, 161, VIII 3-6. 
20. Fouilles de Delphes (supra σημ. 15), 181. 
21. D.v. Bothmer, Amazons in Greek art, Oxford 1957, 124 κ.ε. 
22. Ε. Τουλούπα, Τα εναέτια γλυπτά (supra σημ. 13), πίν. 53, 58. 
23. Α. Moustaka, Großplastik aus Ton in Olympia, Berlin-New York 1993, πίν. 15. 
24. E. Ostby, The Athenaion of Karthaia, OpAth 13, 1980,208, σημ. 68. 
25. Ibidem, 208, 68· P. Danner, Griechische Akrotere der archaischen und klassischen Zeit, Rom 1981, αρ. 147, 148· idem, 

Kampf-Lind Entführungsgruppen-ein Akrotertyp in spätarchaischer Zeit, Πρακτικά 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής 
Αρχαιολογίας Βερολίνου 1988, Αθήνα 1990, 289. 

26. Ε. Walter-Karydi, Zur Rekonstruktion (supra σημ. 8), 361-64. 
27. Ιδιόχειρο πληροφοριακό σημείωμα (29-4-1975). 
28. P. Graindor, Fouilles (supra σημ. 2), 345. 
29. G. Richter, Kouroi. A study on the development of the Greek kouros from the late seventh to the early fifth century B.C., 

New York 1960, εικ. 419-424. 
30. Ibidem, εικ. 324-325. 
31. Αρ. ευρ. Μουσείου Ακροπόλεως 663· Η. Schrader, Die archaische Marmorbildwerke der Akropolis, Wien 1939, πίν. 151. 
32. E. Buschor, Frg. J, 153· idem, Kykladisches, MDAI(A) 54, 1929, 152. 
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Τα άκρα των μορφα')ν είναι λεπτοκόκκαλα και πολύ επιμελημένα. Οι πτυχές, εάν τις παρακαλούμε με 
εκείνες από την Αφαία33 και την Πάρο34 είναι εξαιρετικά περίτεχνες και στη Βηματίζουσα φθάνουν στην 
εκζήτηση, όμως δεν τους λείπει η πλαστικότητα που αποδίδει την υφή του πλούσιου υφάσματος. 

Η σύγκριση του γλυπτού διακόσμου του ναού της ΚαρΟαίας με εκείνα της Ερέτριας, της Αίγινας 
(Αφαίας και ΚολοΥνας) και του θησαυρού τω\ ΑΟηναύον βοηΟεί σε μια χρονολόγηση στην πρώτη δεκαετία του 
5ου ακόνα π.Χ. 

Δεν είναι γνωστό πότε καταστράφηκε ο ναός. Η φθορά τ<ον γλυπτοη', αποτέλεσμα μακράς παραμονής 
τους στο ύπαιθρο, μαρτυρεί την χρήση του ναού πιθανότατα έ(ος τα ρωμαϊκά χρόνια. Στον 4ο αι. π.Χ. 
υπάρχουν ενδείξεις άμεσης επιρροής ΑΟηναάον στην ΚαρΟαία35 και στον 3ο αι. π.Χ. κτίσθηκε στη δυτική 
πλευρά του ίδιου ανδήρου ένα Βουλευτήριο36. 

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ 
Αθήνα 

33. Ε. Walter-Karydi, Die aeginitisclie Bildhauerschiile (supra σημ. 7), πίν. 33. 
34. Α. Κοχττογλου-Δεσποίνη, Προβλήματα της παριανής πλαστικής τον5ον αι. π.Χ.. Αθήνα 1979. πίν. 44-46. 
35. Λ. ΜενδαΥνη, Addenda et corrigenda ad inscriptiones Ceae, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ, Ποικίλα 10, Αθήνα 1990, 2S7-292. 
36. Χ. Κανελλόπουλος, Προβλήματα σύνθεσης, μορφολογίας και μεθόοον στο κτήριο D της ΚαρΟαίας, (αδημοσίευτη 

εργασία για προδιδακτορική ειδίκευση στην Ιστορία και την Αρχαιολογία) ΙΙανεπιστήμιο ΑθηνοΥν, Αθήνα 1990. 
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Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ABSTRACT: A newly discovered inscribed stele from the ancient city of Ioulis, now in the Kea Museum (inv. no. 549), 
contains two honoraray degrees in favor of Menippos and members of his family. All are characterized as "under king 
Antiochus" and are honored for their benefecience to the city (of Ioulis). Menippos is a well-known official of the Seleucid 
court, a general and ambassador of Antiochus III (223-187 B.C.) and took active part in Antiochus' expedition to Greece 
(192-191 B.C.). The involvement of Antiochus in the welfare of the cities of Kea through Menippos' family, was an unknown 
incident in the troubled history of the island during the early 2nd cent. B.C. 

Η Ιουλίδα, η μόνη μεσογειακή πολιτεία του νησιού, υπήρξε σημαντικό κέντρο της αρχαίας Κέας, 
με ιστορία που αρχίζει τουλάχιστον από τα αρχαϊκά χρόνια. Από τα αρχαία κατάλοιπα, σήμερα σώζονται 
καλλίτερα τα τείχη, που περιέβαλαν και προστάτευαν την αρχαία πολιτεία και την Ακρόπολη της, 
οριοθετώντας και την έκταση της. Συγχρόνως όμως αξιόλογα κινητά αρχαία έχουν-βρεθεί τυχαία κατά 
καιρούς στην περιοχή της αρχαίας πόλης και επιτρέπουν τον σχηματισμό μιας αμυδρής εικόνας της 
ιστορίας της, μέχρις ότου οι συστηματικές ανασκαφές, που πρέπει να συντελεσθούν, μας δώσουν 
τεκμηριωμένα και σαφή στοιχεία. ! 

Ήδη από τα μέσα του περασμένου αιώνα ο δραστήριος Κείος αρχάιόφιλος και φιλόπατρις 
Κωνσταντίνος Μάνθος άρχισε να περισυλλέγει και να καταγράφει αρχαίες επιγραφές, γλυπτά και 
αρχιτεκτονικά μέλη, που συνδέονταν με την αρχαία ιστορία και τήγ.αρχαία τέχνη της πόλης της Ιουλίδας. 
Τα στοιχεία αυτά, ιδίως επιγραφές, που πέρασαν μέσα από τις πρώιμες δημοσιεύσεις της Αρχαιολογικής 
Εφημερίδας στην οργανωμένη έκδοση του Συντάγματος των^Επιγραφών (Corßus Inscriptiones Graecae 
IG XII, 5) του 1903, αποτελούν - μαζί με τα νομίσματα * την πρώτη ύλη για την επεξεργασία; <και τον 
καθορισμό της ιστορικής διαδρομής της αρχαίας πολιτείας των Ιουλιητών. Ενεπίγραφα βάθρα, 
ψηφίσματα, αναθήματα, επιτύμβια, κ.ά., λαξευμένα πάνω στην πέτρα, μνημονεύουν αρχαίες λατρείες και 
θεότητες, αρχαίους τόπους και κτήρια, αρχαίους θεσμούς'κάι λειτουργίες, όπως επίσης και άτομα που 
έδρασαν στην εποχή τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο της μικρής πολιτείας του νησιού, ή και πέρα από 
αυτό. •  " : '",' :' ";,'... '.".''. "' V 

Η εικόνα βέβαια είναι ακόμη αμυδρή και ασαφής και'τά συμπεράσματα δύσκολα να εξαχθούν με 
βεβαιότητα, όταν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του ότι πάνω στο μικρό νησί υπήρξαν συγχρόνως τέσσερις 
οργανωμένες πόλεις, ορισμένες φορές αντίπαλες και άλλοτε ομονοούσες, η Καρθαία, η Κορησία, η 
Ποιήεσσα και η Ιουλίδα. ., 

Οι νεώτερες έρευνες, όμως, έστω ακόμη επιφανειακές και διερευνητικές, έχουν προσφέρει αρκετά 
στοιχεία. Αν εξαιρέσει κανείς τις συστηματικές παλαιότερες ανασκαφές της Κεφάλας και Αγ. Ειρήνης, 
που αφορούν στην αξιόλογη προϊστορική περίοδο του νησιού, οι πρόσφατες έρευνες στην περιοχή της 
Κορησίας από ομάδα αμερικανών κυρίως ερευνητών και στην περιοχής της Καρθαίας από ομάδα 
ελλήνων μελετητών, αρχίζουν να προσφέρουν ήδη θετικούς καρπούς για την γνώση των ιστορικών χρόνων. 
Παράλληλα αξιόλογη είναι η νέα επεξεργασία του επιγραφικού υλικού του νησιού από την κα Λίνα 
Μενδώνη και του νομισματικού από την κα Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου, που ελπίζουμε να δημοσιευθούν 
σύντομα. Όλη αυτή η έρευνα έχει καταδείξει ότι υπάρχουν ήδη σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση της 
ιστορίας του νησιού κατά την ελληνιστική περίοδο και ιδιαίτερα τον 3ο και 2ο π;Χ. 

Στα χρόνια αυτά διαπιστώνεται η προσπάθεια διατήρησης της ανεξαρτησίας των πόλεων της 
Κέας, αλλά συγχρόνως και η συμμετοχή και εμπλοκή του νησιού σε ευρύτερα πολιτικά σχήματα του 
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ελλαδικού χώρου, όπως είναι η κυριαρχία των Ροδίων στο Αιγαίο, η εξουσία των Πτολεμαίων της 
Αιγύπτου και η παρουσία του Φιλίππου του Ε" της Μακεδονίας, στο Αιγαίο. 

Σαν αντιστάθμισμα σε αυτές τις πιέσεις το νησί αντέδρασε με τη σύναψη ισοπολιτείας με την 
Αιτωλική Συμπολιτεία, με την συμμαχία ευβοϊκών πόλεων ή των Αθηνών, με την ένταξη του στο "Κοινό 
των Νησιωτών" ή και στην σύμπηξη "Κοινού των Κείων", αλλά και ακόμη με τον συνοικισμό των πόλεων 
του νησιού. Η χρονική αλληλουχία των ενεργειών αυτών είναι το αντικείμενο των σύγχρονων ιστορικών 
ερευνών για το νησί και είναι ευπρόσδεκτο απόκτημα η μικρή, σχεδόν ακέραιη, λίθινη ενεπίγραφη πλάκα 
που βρέθηκε στην περιοχή της αρχαίας πόλης της Ιουλίδας πριν από μερικούς μήνες και ανήκει στα 
χρόνια αυτά1. 

Η λίθινη στήλη (σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κέας, αρ. ευρ. 549) είναι ύψους 0,735μ. 
και πάχους 0,06μ. Παρουσιάζει ελαφρά μείωση προς τα πάνω (πλάτους κάτω 0,37μ. και πάνω 0,345μ.), 
ενώ είναι σπασμένη κατά την πάνω δεξιά γωνία της. Πάνω φέρει επίστεψη με ταινία και κυμάτιο (υψ. 
0,045μ.). Η στήλη φέρει χαραγμένα με κομψά μικρά γράμματα (υψ. γραμ. 0,009μ.) δύο τιμητικά 
ψηφίσματα σε συνολικά 31 στίχους (εικ. 1). Τα κείμενα έχουν λαξευθεί σε συνέχεια από το ίδιο χέρι και το 
πρώτο καταλαμβάνει 15 στίχους και το δεύτερο 16 στίχους. Το κάτω μέρος της στήλης είναι κενό και ίσως 
έφερε εκεί ζωγραφική απεικόνηση στεφάνων, που σήμερα όμως έχει εντελώς χαθεί. 

Το κείμενο έχει ως εξής: 

1

5

 "Αρχέλας εϊπεν έδοξεν τήι βου[λήι και τώι Οήμωι]
έπεώή αναγγέλλει Θεοτελίδης "Α[δειμάντην]
και Μένιππον Κρίτωνος τεταγμέ[νους υπό] 
τόμ βασιλέα "Αντίοχον, άνδρας άγα[θούς]

 περί τήμ πόλιν και τοις έντυγχάνον[σιν αύτοΐς τώμ]
πολιτών χρείας, παρέχεσθαι και ποιεϊν[ο,τι δύ-] 
νανται αγαθόν, επαινέσαι αυτούς και σ[τεφα-]
νώσαι θαλλοϋ στεφάνωι αρετής ένεκεν 
και εννοίας ής έχοντες διατελοϋσιν εις 

10 τήμ πόλιν τήν εαυτών και άνακηρϋξαι τον 
στέφανον Διονυσίοις τώι αγώνι τών τρα
γωιδών, άναγράψαι δέ το ψήφισμα εις στή
λην λιθίνην και στήσαι εις το ιερόν τοϋ 

15
"Απόλλωνος, το δέ ανήλωμα δούναι τον 
ταμίαν. 
"Αρχέλας εϊπεν εδοξεν τήι βουλήι και τώι δήμωι 
επειδή αναγγέλλει "λρχέστρατος Κρίτωνα 
"Αδειμάντου πολίτην οντά και τεταγμέ
νον υπό τόμ βασιλέα "Αντίοχον πασαν έπι

20 μέλειαν ποιεΐσθαι βουλεύοντα και πράτ
τοντα τήι τε πατρίδι τα συμφέροντα και 
τοις έντυγχάνουσιν αύτώι τώμ πολιτών 
βονλόμενος ένδείκνυσθαι τήν εύνοια 

25
και τήν φιλοτιμίαν ην έχων διατελεί, δεδό

 χθαι τήι βουλήι και τώι δήμωι επαινέσαι Κρί
τωνα "Αδειμάντου και στεφανώσαι θαλλοϋ 
στεφάνωι αρετής ένεκεν και εύνοιας τής εις 
τους πολίτας και άνακηρϋξαι τον στέφανον 

30
Διονυσίοις τώι αγώνι τών τραγωιδών, άναγρά

 ψαι δέ τό ψήφισμα είς τό Ιερόν τοϋ "Απόλλωνος. 
τό δέ ανήλωμα δούναι τον ταμίαν. 

vac 

1. Η ενεπίγραφη στήλη βρέθηκε από τον κ. Ζαχ. Ιερομνήμονα, τον Μάρτιο του 1993 σε ξερολιθιά στο Κάστρο της 
Ιουλίδας και παραδόθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας. Την αρχαιολόγο της Α' Εφορείας Αρχαιοτήτων κα 
Χρ. Βλασσοπούλου ευχαριστώ για τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με την επιγραφή. 
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στ. 2: Η συμπλήρωση "Α[δειμάντην] συμφωνεί με το κενό των 9 γραμμάτων 
στ. 9: λανθασμένη χάραξη ης αντί του ορθού ην 
στ. 30: παράλειψη μετά το εις: στήλην λιθίνην και στήσαι εις 

Η επιγραφή, χρονολογείται γύρω στο 200 π.Χ. ή λίγο μετά και μας προσφέρει λόγω της 
πληρότητας της σημαντικά στοιχεία για την εσωτερική οργάνωση της πολιτείας των Ιουλιητών, τους 
σημαντικούς θρησκευτικούς τόπους της πόλης αλλά και αξιόλογα ιστορικά στοιχεία. 

Με το α' ψήφισμα τιμώνται δύο αδέλφια, ο ^ Αδειμάντης και ο Μένιππος, γιοί του Κρίτωνος, ενώ 
με το β' ψήφισμα τιμάται ο Κρίτων, γιος του Αδειμάντου. Τα αναφερόμενα πατρωνυμικά επιτρέπουν την 
ανασύσταση του οικογενειακού στέμματος, όπου ο αρχαιότερος Κρίτων είχε δύο γιους, τον Αδειμάντη και 
τον Μένιππο, και ο Αδειμάντης είχε ένα γιό, τον Κρίτωνα τον νεώτερο. Οι αποφάσεις της Βουλής και του 
Δήμου των Ιουλιητών φαίνεται ότι ελήφθησαν σε μικρή χρονική απόσταση η μια από την άλλη, αλλά την 
επιμέλεια για την αναγραφή τους σε μια στήλη θα είχε ο νεώτερος Κρίτων μετά και την δική του 
επιβράβευση. Την ανακοίνωση και στις δύο περιπτώσεις κάνει το ίδιο πρόσωπο, ο Αρχέλας, αλλά την 
πρόταση του επαίνου εισάγει διαφορετικό: στην πρώτη περίπτωση ο Θεοτελίδης, στη δεύτερη ο 
Αρχέστρατος. Η πρόταση και στις δύο περιπτώσεις εγκρίθηκε από την Βουλή και τον Δήμο, αλλά στο 
κείμενο παραλείπεται η αναφορά των Ιουλιητών, ίσως ως αυτονόητη. 

Η απόφαση και στις δύο περιπτώσεις περιλαμβάνει, με μικρές φραστικές διαφορές, τις ακόλουθες 
τιμές: 
- έπαινέσαι αυτούς (ή αυτόν) 
- στεφανώσαι θαλλοϋ στεφάνωι 
- άνακηρϋξαι τον στέφανονΔιονυσίοις τώι άγώνι των τραγωδών 
- αναγράψαι το ψήφισμα εις στήλην λιθίνην 
- στήσαι (την στήλην) εις το ιερόν τοϋ Απόλλωνος 
- δοϋναι το άνήλωμα τον ταμίαν 

Από τις αναφερόμενες τιμές, που διατυπώνονται με μια σειρά απαρεμφατικών προτάσεων και 
στα δυο ψηφίσματα προκύπτει, ότι η δαπάνη για την αναγραφή τους την στήλη καταβάλλονταν από τον 
ταμία της πόλεως και ότι η στήλη θα στηνόταν στο ιερό του Απόλλωνος. Το ιερό αυτό του Απόλλωνος 
είναι επιφανής τόπος της αρχαίας πόλεως και σε αυτό γνωρίζουμε ότι έχουν κατατεθεί και άλλα 
ψηφίσματα της Ιουλίδας. 

Η εορτή των Διονυσίων με την παράλληλη παρουσίαση τραγωδιών είναι επίσης γνωστή στην 
Ιουλίδα από παρόμοια ψηφίσματα. Η ύπαρξη θεάτρου στην πολιτεία πρέπει να θεωρηθεί βέβαιη ύστερα 
μάλιστα από το ψήφισμα προς τιμήν του Τιμοφάνη, γιου του Φιλίνου, που προφανώς επιμελήθηκε κατά 
τον 3ο αιώνα π.Χ. την σκηνή και το προσκήνιο του θεάτρου αυτού. 

Αξιοι να σχολιασθούν είναι οι λόγοι που ώθησαν την πόλη της Ιουλίδας να τιμήσει τους άνδρες: 
Τον Αδειμάντην και τον Μένιππον επειδή τους θεωρούσε: 
- άνδρας αγαθούς περί τήμ πόλιν καί 
- τοις έντυγχάνουσιν αύτοΐς των πολιτών χρείας παρέχεσθαι και ποιεϊν δ,τι δύνανται αγαθόν 
- αρετής ένεκεν καί εύνοιας ην έχοντες διατελοϋσιν εις τήμ πόλιν τήν εαυτών. 
Ο Κρίτων, από την άλλη μεριά, ο οποίος χαρακτηρίζεται και πολίτης επειδή: 
- πάσαν επιμέλειαν ποιείσθαι βουλεύοντα καί πράττοντα τη τε πατρίδι τα συμφέροντα καί τοις 
έντυγχάνουσιν αύτώι τώμ πολιτών βουλόμενος ένδείκνυσθαι τήν εύνοιαν καί τήν φιλοτιμίαν ην έχων 
διατελεί. 

Οι αιτιολογίες όμως και οι χαρακτηρισμοί είναι γενικόλογοι και αφηρημένοι και δεν επιτρέπουν 
να συμπεράνει κανείς αμέσως εάν τα μέλη της οικογένειας αυτής προσέφεραν κάτι συγκεκριμμένο στο 
κοινό καλό της πολιτείας, της οποίας πάντως αποτελούν μέλη. Όμως και οι τρεις τιμώμενοι πολίτες, και 
οι δυο του πρώτου ψηφίσματος (Αδειμάντης και Μένιππος) και εκείνος του δεύτερου (Κρίτων), φέρουν 
έναν κοινό χαρακτηρισμό, ο οποίος φαίνεται να είναι άξιος να προβληθεί και να δικαιολογεί την επιθυμία 
της πολιτείας να τους τιμήσει:τεταγμένους υπό τόμ βασιλέα "Αντίοχον 

Είναι φανερό ότι οι πολίτες αυτοί της Ιουλίδας ήσαν στην υπηρεσία του βασιλά Αντίοχου, ο 
οποίος δεν είναι άλλος από τον σελευκίδη Αντιοχο τον Γ', τον επιλεγόμενο Μέγα (223-187 π.Χ.). 
Ασφαλώς οι ευεργεσίες και οι παροχές προς την πόλη, που αναφέρονται ότι παρείχαν οι τιμώμενοι, θα 
ήσαν σχετικές με την θέση τους κοντά στον Αντιοχο, ο οποίος δι'αυτών θα επιθυμούσε να επηρρεάσει υπέρ 
αυτού την κοινότητα του νησιού. 
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Από την αρχαία ιστοριογραφία, ελληνική και ρωμαϊκή, γνωρίζουμε με αρκετή λεπτομέρεια τα 
γεγονότα της εποχής και την πολιτική που ακολούθησε ο Αντίοχος. Από την ανάρρηση του στον θρόνο των 
Σελευκιδών (223 π.Χ.) ο ικανώτατος αυτός μονάρχης προσπάθησε να εδραιώσει και επεκτείνει την 
εξουσία του, αρχικά προς ανατολάς, στην Ασία, και γύρω στα τέλη του 3ου αι. προς τα δυτικά, στην 
Συρία και την Μ. Ασία. Η επεκτατική όμως πολιτική του Αντιόχου στην Ανατολική Μεσόγειο και το 
Αιγαίο συνάντησε την αντίθεση των Πτολεμαίων της Αιγύπτου, των Ατταλιδών της Περγάμου και των 
Ροδίων και στην συνέχεια των Ρωμαίων. Αντίθετα εξασφάλισε την ανοχή του Φιλίππου του Ε' της 
Μακεδονίας με τον οποίο και συνήψε το 203 π.Χ. το Σύμφωνο Διανομής, που έμεινε όμως μυστικό για 
αρκετά χρόνια. 

Στα 197 π.Χ. ο Αντίοχος εισέβαλε στην Μ. Ασία και μετέτρεψε σε κτήσεις του αρκετές ελληνικές 
πόλεις, μεταξύ των οποίων και την Έφεσο, που έγινε και η κύρια ναυτική βάση των Σελευκιδών στο 
Αιγαίο. Στα 195 π.Χ. ο βασιλιάς πέτυχε την σύναψη ευνοϊκής γι" αυτόν συνθήκης ειρήνης με τον 
Πτολεμαίο της Αιγύπτου, που σφράγισε και το τέλος της πτολεμαϊκής θαλασσοκρατίας στο Αιγαίο. Οι 
επιτυχίες αυτές έφεραν τον Αντίοχο σε άμεση επαφή με τα υπόλοιπα ελληνικά κράτη και τις ελληνικές 
ναυτικές πόλεις. Ο βασιλιάς διαβλέποντας τον από δυσμάς κίνδυνο, την Ρώμη, ανέπτυξε συγχρόνως με 
τις πολεμικές επιχειρήσεις και έντονη διπλωματική δραστηριότητα επιζητώντας ερείσματα στην κυρίως 
Ελλάδα και την μη ανάμειξη της Ρώμης. 

Τον χειμώνα του 198/7 π.Χ. ο Αντίοχος έστειλε στην Ρώμη πρεσβεία, υπό τον Ηγησιάνακτα και 
τον Αυσία για να διαβεβαιώσει τους Ρωμαίους για τις φιλικές του προθέσεις. Οι ίδιοι πρέσβεις, το 196 
π.Χ. επισκέφθηκαν διάφορες ελληνικές πόλεις, για να βολιδοσκοπήσουν τις διαθέσεις τους απέναντι στον 
βασιλέα και στην συνέχεια συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις των Ρωμαίων με τον βασιλέα στην 
Λυσιμάχεια της Θράκης (Οκτ. 196 π.Χ.). Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και το επόμενο έτος (άνοιξη 
του 195 π.Χ.) μεταξύ του Τ. Φλαμίνινου και της αντιοχικής πρεσβείας υπό τον Ηγησιάνακτα με την 
συμμετοχή τώρα και του Μενίππου. Ο Μένιππος πρωτοεμφανίζεται στην πολιτική σκηνή με αυτήν την 
αποστολή και αντικαθιστά τον Αυσία που δεν μνημονεύεται έκτοτε. Με μεγάλη πιθανότητα ο Μένιππος 
αυτός είναι ο τεταγμένος υπό τομ βασιλέα Άντίοχον της επιγραφής από την Ιουλίδα και από την 
μετέπειτα δραστηριότητα του φαίνεται ότι διακρίθηκε στον στρατιωτικό τομέα. 

Στα χρόνια που μεσολαβούν (195-193 π.Χ.) παρατηρείται, πάντως, διακοπή των διπλωματικών 
επαφών μεταξύ Ρώμης και Αντιόχου καθώς ο βασιλεύς προωθεί τις στρατηγικές τους θέσεις στην Μ. Ασία 
και την Θράκη. Ο Μένιππος ηγήται μαζί με τον Ηγησιάνακτα νέας διπλωματικής αποστολής το 193 π.Χ. 
στην Ρώμη, όπου όμως οι διαπραγματεύσεις καταλήγουν σε ναυάγιο και ο πόλεμος καθίσταται πια 
αναπόφευκτος. Ο Μένιππος και ο Ηγησιάναξ επιστρέφοντας από την Ρώμη ήλθαν σε επαφή με τους 
Αιτωλούς, οι οποίοι ανέπτυσσαν εκείνο τον καιρό έντονες αντιρρωμαϊκές διαθέσεις. Η επίσκεψη του 
Κείου Μένιππου στους Αιτωλούς ίσως δεν είναι άσχετη και με την ισοπολιτεία που είχε συνάψει 
παλαιότερα η Κέα με τους Αιτωλούς. Ως αντίρροπο στις πιέσεις των Ρωμαίων έγιναν προσπάθειες 
σύστασης ενός αντιρρωμαϊκού μετώπου μεταξύ του Αντιόχου, των Αιτωλών, του Νάβι της Σπάρτης και 
του Φιλίππου Ε' της Μακεδονίας. 

Τις παραμονές του πολέμου, στις αρχές του 192 π.Χ., ο Μένιππος πραγματοποίησε νέα επίσκεψη 
στους Αιτωλούς και ως απεσταλμένος του Αντιόχου διαβεβαίωσε την συνέλευση των Παναιτωλικών στην 
Ναύπακτο για την επιθυμία του βασιλιά να αποκαταστήσει τις ελληνικές ελευθερίες και να αναλάβει 
αυτός την διαιτησία των διαφορών των ελληνικών πόλεων με τους Ρωμαίους. Η κατάληψη της 
Δημητριάδας από τους Αιτωλούς και η διεκπεραίωση του βασιλιά και των στρατευμάτων του στην Ελλάδα 
εσήμαναν οριστικά την κήρυξη πολέμου με τους Ρωμαίους (192 π.Χ.). 

Ο Αντίοχος ως ηγεμών της Ελλάδος από την Δημητριάδα και την Λαμία στράφηκε προς την 
Χαλκίδα- Ό Μένιππος, διοικητής στρατιωτικής μονάδας του βασιλιά, προηγήθηκε για να κάμψει την 
αντίσταση των φιλορρωμαϊκών δυνάμεων του νησιού. Στο Δήλιο, απέναντι από την Χαλκίδα ο Μένιππος 
κατατρόπωσε μικρή ρωμαϊκή δύναμη της οποίας οι στρατιώτες κατασφάγησαν ή αιχμαλωτίσθηκαν. Το 
εγχείρημα έκανε μεγάλη εντύπωση και η πόλη της Χαλκίδος παραδόθηκε αμαχητί στον βασιλιά Αντίοχο, 
για να ακολουθήσουν όλες οι υπόλοιπες πόλεις της Εύβοιας. 

Ο Αντίοχος εγκαταστάθηκε στην Χαλκίδα, διαχείμασε εκεί και ανέπτυξε σημαντική διπλωματική 
δραστηριότητα ελπίζοντας ότι θα προσεταιριζόταν τις ελληνικές πόλεις και θα αναχαίτιζε τις ρωμαϊκές 
δυνάμεις. Παράλληλα προέβαινε σε πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας, 
καταλαμβάνοντας τις πόλεις που αντιστέκονταν στην δύναμη του. Ο Μένιππος ηγήθηκε των Αιτωλών σε 
στρατιωτική τους εισβολή στην Περραιβία, ενώ ο βασιλιάς πολιορκούσε την πόλη της Λάρισας. 

Η διεκπεραίωση, όμως, ισχυρών ρωμαϊκών δυνάμεων στην Ελλάδα από την Ιταλία υπήρξε η 
αρχή του τέλους της ελληνικής επιχείρησης των Σελευκιδών. Η βαρειά στρατιωτική ήττα στα στενά των 
Θερμοπυλών (Απρ. 191 π.Χ.), από τους Ρωμαίους ανάγκασε τελικά τον Αντίοχο να εγκαταλείψει την 
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Ελλάδα και να καταφύγει στην Έφεσο. Οι Ρωμαίοι είχαν πια την δυνατότητα να ρυθμίσουν τα πράγματα 
της Ελλάδας κατά τα συμφέροντα τους. 

Η πρόσκαιρη σύγχρονη προσπάθεια του Αντίοχου να επικρατήσει στο Αιγαίο, συνάντησε την 
αντίσταση των Ροδίων που μαζί με τους Ρωμαίους καταναυμάχησαν τα αντιοχικά πλοία στην Σίδη και 
την Μυόννησο (190 π.Χ.). Οι ήττες αυτές εσήμαναν την οριστική απώλεια ελέγχου του Αιγαίου από τον 
Αντίοχο, που ακολούθως έχασε και ολόκληρη την Μ. Ασία ύστερα από την μάχη της Μαγνησίας στο 
εσωτερικό (190/189 π.Χ.). Η συνθήκη της Απαμείας (188 π.Χ.) οριστικοποίησε την μεγάλη ήττα του 
Αντίοχου και την βαρειά πολεμική αποζημίωση που όφειλε στους νικητές Ρωμαίους. 

Ο θάνατος του Αντίοχου του Γ' το 187 π.Χ. σφράγισε οριστικά και το τέλος του ρόλου που 
προσπάθησε να παίξει στα ελληνικά πράγματα το βασίλειο των Σελευκιδών. Ο Μένιππος δεν αναφέρεται 
ξανά μετά την μάχη των Θερμοπυλών (191 π.Χ.) και δεν είναι απίθανο να έπεσε στο πεδίο της 
καταστροφικής αυτής για τον Αντίοχο μάχης. Από την άλλη μεριά η επικράτηση των Ροδίων στο Αιγαίο 
μετά τις ναυμαχίες του 190 π.Χ. εκμηδένισε την επιρροή του Αντιόχου στα νησιά του Αιγαίου και 
ασφαλώς εξανάγκασε τους νησιώτες, μεταξύ των οποίων και τους Κείους, να στραφούν στην Ρόδο ως την 
σημαντικότερη τότε ναυτική δύναμη του Αιγαίου. 

Τα ιστορικά αυτά γεγονότα αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά 
η σημαντική επιγραφή από την Ιουλίδα που μνημονεύει τον Κείο Μένιππο, πρέσβυ και στρατηγό στην 
αυλή των Σελευκιδών: Μετά από το 203 π.Χ. που άρχισε να επιδεικνύει έμπρακτο ενδιαφέρον για τα 
ελληνικά πράγματα ο σελευκίδης μονάρχης Αντίοχος ο Γ' ο Μέγας και ποιν το 191 π.Χ., που άρχισε η 
γοργή αρνητική εξέλιξη των γεγονότων γι'αυτόν. Κατά το διάστημα αυτό πάντως θα υπήρξε στην Ιουλίδα 
έντονη η επιρροή του σελευκίδη βασιλιά, ένα γεγονός άγνωστο μέχρι σήμερα στην ιστορία του νησιού. 
Παραμένει πάντως προς διερεύνηση το θέμα, εάν η επιρροή του Αντιόχου περιορίστηκε μόνο στην Ιουλίδα 
ή εάν επεκτάθηκε και στις άλλες πόλεις του νησιού, όπως στην Καρθαία και στην Κορησία. Η επιρροή 
πάντως του σελευκίδη Αντιόχου στο μικρό νησί της Κέας στο Αιγαίο προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην 
ελληνική ιστορία κατά τα ταραγμένα ελληνιστικά χρόνια. 
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Α. Ριζάκης: Το κείμενο αυτό είναι πάρα πολύ 
ενδιαφέρον και ίσως θα πρέπει να διερευνηθεί ο 
ρόλος της Αιτωλίας μέσα σ' αυτές τις διεργασίες 
και στις αντιδράσεις των Κείων, γιατί η 
ισοπολιτεία είναι παλαιότερη και επομένως οι 
σχέσεις είναι έντονες, και ξέρουμε ότι η Αιτωλία 
μετά τις ρυθμίσεις του Φλαμινίνου ήταν πάρα 
πολύ δυσαρεστημένη και έκανε κάθε προσπάθεια 
διπλωματική για να ξεσηκώσει όχι μόνο τους 
φίλους της, αλλά και ανθρώπους που δεν διέκειντο 
φιλικά προς την Ρώμη. 

Λ.Γ. Μενδώνη: Υπάρχει βέβαια μιά χρονική 
απόσταση από την εποχή των ψηφισμάτων της 
ισοπολιτείας και της επιγραφής αυτής. Τα 
ψηφίσματα των Αιτωλών για την Κέα 
τοποθετούνται γύρω στα 225 π.Χ. Την 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι πόλεις φαίνεται 
ότι είναι ενωμένες, γιατί στις επιγραφές 
αναφέρεται μία βουλή, ένας δήμος: Έδοξε τήι 
βυυλήί και τώι δήμωι των Κείων. Από κεί και πέρα 
όμως, φαίνεται ότι οι πόλεις της Κέας παύουν να 
αποτελούν κοινό, διότι στα αμέσως επόμενα χρόνια 
έχουμε πάλι ξεχωριστά την αναφορά βουλής και 
δήμου, της Ιουλίδας, της Καρθαίας, και της 
Ποιήεσσας. 

Εδώ ο Μένιππος νομίζετε ότι λειτουργεί οος 
εκπρόσωπος των Ιουλιτών, ως εκπρόσωπος των 
Κείων; Μπορούν να βγουν κάποια συμπεράσματα 
για το αν στην συγκεκριμένη στιγμή που 
τοποθετείτε την επιγραφή, οι Κείοι εξακολουθούν 
να έχουν κάποιο κοινό; 

Π. Καλλιγάς: Αυτό δεν προκύπτει από την 
επιγραφή, γιατί σας είπα δεν αναφέρεται καν η 
πόλις το>ν Ιουλιητών, ή των Κείων γενικά. Δεν 
αναφέρεται στην επιγραφή, όχι δεν σα')ζεται, δεν 
αναγράφεται. Ο Μένιππος του Τίτου Λίβιου κατά 
τά κείμενα και όποτε αναφέρεται, είναι μια μεγάλη 
προσωπικότης της αυλής των Σελευκιδών, είναι 
στρατηγός και πρέσβης. Λοιπόν, δεν ενεργεί ως 
Κείος στην Αιτωλία, δεν είπα αυτό. Είπα όμως, ότι 
πιθανόν, όπως ξέρετε, οι δεσμοί που θα υπήρχαν, 
μπορούν να αναπλασθούν και αυτοί. Όχι ότι αυτοί 
καθόρισαν την σύμπραξη των Αιτωλών με τον 
Βασιλέα. Ο Μένιππος ενεργούσε με χρήμα των 
Σελευκιδών. 
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THE HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL BACKGROUND TO THE DISAPPEARANCE OF KORESIA 
AND POIESSA ON KEOS* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από τους Αρχαϊκούς μέχρι τους πρώιμους Ελληνιστικούς χρόνους, στην Κέα υπήρχαν τέσσερις ανεξάρτητες 
πόλεις: η Ιουλίς, η Καρθαία, η Κορησία και η Ποιήεσσα. Μέσα στον 4ο π.Χ. αι., κατά πάσα πιθανότητα, η Ιουλίδα 
απορρόφησε την Κορησία, που έγινε ουσιαστικά το επίνειο της, και η Καρθαία απορρόφησε την Ποιήεσσα. Η Κέα όεν ήταν 
το μόνο αιγαιοπελαγίτικο νησί, πόλεις του οποίου, κατά την Ελληνιστική εποχή, επιβλήθηκαν σε άλλες, γειτονικές τους. 
Στην Αμοργό, που είχε τρεις πόλεις, η Μινώα απορροφήθηκε από την Αρκεσίνη. Μία σειρά τέτοιων ενσωματώσεων, τις 
οποίες βοήθησε και η τιμωρία της Αντισσας από τους Ρωμαίους, το 167 π.Χ., είχαν ως αποτέλεσμα να μοιραστεί η Λέσβος 
σε δύο μόλις από τις πόλεις που αρχικά υπήρχαν στο νησί. Επιπλέον, μερικά νησιά επιβάλλονταν σε γειτονικά τους. Η 
Μιναχχ της Αμοργού, για ένα διάστημα, βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Σαμίων, που κατέλαβαν και μέρος της Ικαρίας. Η 
Κάλυμνος ενσωματώθηκε πολιτικά στην Κω. Η Κάρπαθος, η Κάσος, η Νίσυρος, η Σύμη και η Τήλος έγιναν Ροδιακοί δήμοι. 
Η συχνότητα και ο χρονικός συσχετισμός αυτών των γεγονότων οδήγησε στην αναζήτηση των κοινών αιτίων. Δόθηκαν 
λοιπόν οι παρακάτω ερμηνείες. Επειδή οι νησιώτες δεν είχαν παρά περιορισμένης έκτασης γη στη διάθεση τους, η 
προσπάθεια τους να μεγαλώσουν την περιουσία τους γινόταν εις βάρος των γειτόνων τους. (Αυτό βέβαια σχετίζεται με την 
τάση των αρχαίων οικονομιών να εξαρτούν την επέκταση του πλούτου από την αύξηση, και μόνο των εκμεταλλεύσιμων 
μονάδοον.) Μία ειρηνική απάντηση σε αυτή την πίεση ήταν η συγκρότηση συμπολιτειών ή άλλων ενοόσεων, που τόσο οι 
πόλεις της Κέας όσο και της Λέσβου δοκίμασαν να κάνουν, αν και τέτοιες επιλογές εξυπηρετούσαν και άλλους ακόμα 
σκοπούς. Οι αλλαγές στην γαιοκτησία, και ιδίως η αυξανόμενη συγκέντρωση της εγγείου ιδιοκτησίας, κατά τους 2ο και Ιο 
π.Χ. αιώνες (βεβαιωμένη πλέον για την Κέα), υποδηλώνουν ότι τέτοιου είδους ειρηνικές λύσεις δεν επαρκούσαν πλέον. 
(Στην περίπτωση της Κέας μάλιστα, μπορούμε να προσθέσουμε ότι η συμπολιτεία του ύστερου 3ου αι. δεν είχε ως σκοπό 
την επίλυση τέτοιων ζητημάτων). Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, γινόταν όλο και πιο δύσκολο για τις μικρότερες πόλεις να 
αντισταθούν στην εισβολή των ισχυρότερων και πλουσιότερων γειτόνων τους, ιδίως εάν, σύμφωνα με τον Ε. Ruschenbusch, οι 
μικρότερες πόλεις-κράτη δεν είχαν παρά λίγους μόνο πλούσιους πολίτες. Μαζί με αυτές τις οικονομικές αλλαγές ήρθε και 
μία πολιτική, που διευκόλυνε την εισβολή των πόλεων σε άλλες γειτονικές τους. Μετά το 250 π.Χ., δεν υπήρχε κάποια 
κυρίαρχη ηγεμονική δύναμη στο Αιγαίο- οι Ρωμαίοι, οι οποίοι δεν απέφευγαν την ανάμιξη στις ελληνικές φιλονεικίες, δεν 
μπόρεσαν να αντικαταστήσουν με συνεχή και συνεπή τρόπο αυτές τις δυνάμεις, πριν από τον Ιο π.Χ. αι. Αυτές οι ηγεμονικές 
δυνάμεις είχαν παλαιότερα προστατεύσει τα συμφέροντα των μικρών πόλεων για παράδειγμα η Ποιήεσσα της Κέας, είχε 
ωφεληθεί από τη Μακεδόνικη προστασία. Έτσι λοιπόν, ένας συνδυασμός αλλαγών στις οικονομικές και πολιτικές 
συνθήκες του Αιγαίου, κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους, μπορεί να εξηγήσει την αλλαγή στον έλεγχο των εδαφών, που 
συνέβη τόσο στην Κέα όσο και σε αρκετά άλλα νησιά. 

Every student of Keian history knows the passage in Strabo where the geographer notes the 
disappearance of two of the four Keian poleis: Keos used to have tour cities, but only two remain, loulis and 
Karthaia, into which the others were incorporated (συνεπολίσθησαν), Poiessa into Karthaia and Koresia into 
loulis1. The problems this brief notice raises have long been discussed. Now, however, a fortunate concatenation 

I would like to thank L. Mendoni for her invitation to give this paper at the Kea conference, for her hospitality there, and for her 
graciously supplying me with information from her unpublished researches. Where I disagree with her, it is with the greatest 
reluctance. For advice on various points I am indebted to S. Alcock, A. Bresson, P. Brun, P. Perlman, and T. Whitelaw, who 
cannot of course be held responsible for any of the views expressed here. 
Abbreviations: 
Addenda = L.G. Mendoni, Addenda et corrigenda ad inscriptiones Ceae, MELETEMATA, Poikila 10, Athens 1990,287-307. 
Nigdelis = P.M. Nigdelis, Πολίτευμα και κοινωνία των πόλεων των Κυκλάδων κατά την ελληνιστική και αυτοκρατουική 
εποχή, Thessaloniki 1990. 
Organisation = L.G. Mendoni, The organisation of the countryside in Kea, Structures rurales et sociétés antiques, P.N. Doukellis 
L.G. Mendoni (eds), Paris 1994, 147-161. 
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of discoveries, including the results of surface surveys on Keos, permits a much closer dating, especially for 
Poiessa's dissappearance, and invites a new hypothesis about the reasons for and impact of the merger of the two 
smaller Keian cities into their larger neighbors. 

THE DATES OF THE ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΙ 
A decree from Poiessa, IG XII 5, 571 III2, has twenty-one instances of alphas with broken crossbars. 

Broken-barred alphas do not appear in the Kyklades before the last third of the third century; along with the rest 
of the lettering (pis with shorter right hastae, slightly splayed sigmas and mus), they provide a terminus post 
quern for Poiessa's disappearance of no earlier than ca. 235 BC, and very likely rather later3. 

For a terminus ante quern we can now look to the famous Delphic theorodokoi list, which has the 
following entries at column I, lines 33-40, as improved by Louis Robert and Georges Daux4: 

εν "Άνδ[ρ]ωι Ο. ... Π 

35 εν Τήν[ω]ι [Φίλ?] ίππος 
[εν Κ]ύθ[νωι 7 
[ε]ν Κ[α]ρθα[ίαι -]
[εν] Κορη[σίαι -]
[εν] Ίουλίδι "Αρχος 

40 [εν] Κώι Νικομ 

The interpretation of this issue is delicate. Against absolutist readings that have predominated, Paula Perlman 
has recently argued that the presence of a city on the list proves only that it was free when it accepted the newly 
reorganized Soteria (soon after 246) and still capable of receiving theoroi when the list was compiled, now taken 
to be c. 220-210 for column I. But what does Poiessa's absence mean? In principle, it could mean that Poiessa 
had never accepted the Soteria, but this seems very unlikely in view of the pan-Hellenic importance of the 
festival, the fact that the other Keian poleis had accepted it, and Poiessa's willingness to participate in other pan-
Hellenic institutions (see below). The notion that Poiessa had already vanished before 246 and so could never 
had accepted the Soteria in the first place contradicts the palaeographical evidence of its decrees. We are 
therefore left to conclude that Poiessa was absorbed sometime before the recension of the list but late enough for 
its masons to have adopted the broken-bar alpha: roughly between 235 and 220-210 BC5. 

The Ptolemaic Base = J.L.Davis - J.F. Cherry, The Ptolemaic Base at Koressos on Keos, BSA 86, 1991, 9-25. 
1. Strabo 10. 5, 6 (C486): Κέως δέ τετράπολις μέν υπήρξε, λείπονται δε δύο, ή τε Τουλίς και ή Καρθαία, εις ας 

συνεπολίσθησαν αϊ λοιπαί, ή μέν Ποιήεσσα εις την Καρθαίαν ή δε Κορησία εις τήν Τουλίδα. Cf. Plin. Nat. Hist. 4.62. 
2. The honorand, Pausanias son of Andronikos of Makedon, has not been identified. In her forthcoming book ΚΕΑ I. The 

inscriptions. Epigraphical and literary evidence - prosopography - historical commentary, chapt. 2, no. 176, L. Mendoni will 
publish a Poiessan honorary decree which she dates by letter forms to no earlier than the middle of the 2nd century B.C. 
(Organisation, 151, n. 37). She has kindly sent me a photograph of the stone; with all caution I must say that the lettering looks to 
me more appropriate to the early or mid-3rd century; cf., for example, IGXU 5,571 I and II. 

3. P. Graindor, Kykladika, MB25, 1921, 120; G. Reger, The political history of the Kyklades, 260-200 BC, Historia 43, 1994, 35
39; L.G Mendoni in Mendoni - Manthos, 143, n. 402, gives a date of the first half of the third century, which is correct only for 
decrees I and II (lines 1-13). On F. Hiller von Gaertringen's view (IG XII 5, p. 325) that Poiessa was absorbed by the beginning 
of the third century, see the decisive refutation of P. Graindor, ibidem, 119f. R. Osborne, Land use and settlement in Hellenistic 
Keos. The epigraphic evidence, Landscape archaeology, 322 suggests that Ποέσσα at IG XII 5, 1076C 39-40 may simply be a 
Karthaian toponym, the grassy place. Restore similarly at IGXU 5,544B1, line 4: Αριστίας τ(ά) εμ Πυ[έσσηί] 

4. Α. Plassart, Inscriptions de Delphes. La liste des Théorodoques, BCH45, 1921, 1-85. For line 37, see L. Robert, Les villes de Kéos 
dans la liste des théorodoques de Delphes, Hellenica 11-12, 1960, 170, confirmed with improved reading by G. Daux, Note sur la 
liste delphique des Théorodoques, BCH 89, 1965, 660 with BE 1967, 311, p. 500. For lines 35-36, see G. Daux, ibidem, 661. 
Line 33 carried over the lost name(s) of the Andrian theorodokos(oi). The terminus ante quern for Poiessa's disappearance used to 
be placed at 205 BC, following IvMag50, best consulted as SIC? 562, where Poiessa's absence was taken as positive evidence of 
its disappearance; see P. Graindor, Kykladika (supra n. 3), 120, followed by H. Swoboda, Zwei Kapitel aus dem griechischen 
Bundesrecht, Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Wien, Philosophisch-historische Klasse 199.2, 1924,50; M. 
Guarducci, Epigraphica, Riv. Phil. 63, 1935, 504; M. Rostovtzeff, The social and economic history of the Hellenistic world, 
Oxford 1941, 224; E. Kirsten, RE21, 1952, s.v. Poiessa, 1274; L. Robert, ibidem, 146. It should be noted however that since 
two names are missing from this inscription, Poiessa's absence cannot definitely be asserted [Delos cannot be one since IvMag49 
is certainly the Delian decree; see P. Roussel at IGXl 4.704. This decree is not listed among those authored by Aristeides (II) son 
of Telmnestos (I) in C. Vial, Délos indépendante (314- 167avant J.-C.). Etude d'une communauté civique et ses institutions, 
ßC/ZSuppl. 10, 1984,99]. 

5. L. Robert, Opera Minora Selecta I, 1969, 331, see also L. Robert, Documents d'Asie Mineure, Bibliothèque des Ecoles Françaises 
d'Athènes et de Rome239bis, 1987,293; BE 1980,297. Writing of the argument making Poiessa's absence from the Magnesian 
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For Koresia, the problem is a bit more difficult. Its inclusion as Arsinoe6 in IvMag 50 shows that it still 
existed in 205 BC. J.F. Cherry and J.L. Davis have suggested that it disappeared early in the second century on 
the basis of a survey of the city center and acropolis. There is no doubt that a major change in settlement 
patterns occurred at about this time. We do not know whether the sympoliteia preceded or followed these 
changes, but it is probably a fair guess that the phenomena are related. The merger of Koresia into Ioulis would 
then go sometime in the first half of the second century7. 

THE EVIDENCE OF THE SURVEYS 
The island of Keos was the object of several archaeological surveys in the 1980s and 1990s; some of this 

work continues. As a result, it is perhaps the best explored Kykladic island after Delos. In particular, we know a 
great deal about the history of rural settlement and, because of work in the city centers of Koresia and Poiessa, 
can say something about the evolution of these urban areas across the history of the island. 

The period of immediate interest, of course, is the third to first centuries BC. This period is clearest in 
the Cherry, Davis, and Mantzourani survey, which attempted to distinguish between early and late Hellenistic 
material. For the rest of the island the crucial Hellenistic period has been created as a unit, which unfortunately 
reduces the value of the survey evidence as an indicator for the history of the landscape within the period; as a 
result, I have looked at changes between the Hellenistic and Roman periods- fully realizing the possible 
incompatibilities of evidence and interpretation. Nonetheless, I think that the survey results for the island as a 
whole reveal three important phenomena: (1) strikingly different rural histories for the territories of Koresia and 
Poiessa in the Hellenistic and Roman periods; (2) the continuity of use of sites located on polis borders; and (3) 
different trajectories for the city centers of Poiessa and Koresia. 

For Koresia, only 11 out of 60 sites, or 18%, show even the possibility of continuity of occupation across 
the Hellenistic - Roman boundary (cat. no. 13, 21, 22, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 40, 46). To put it another way, 
whereas 41 sites show occupation or use in the Classical period and 34 during the Hellenistic, only 19 do for the 
Roman period. The figures change slightly if we add in those sites whose identification as Poiessan or Koresian 
is unsure (cat. no. 68 - 72, 74, 84 - 87); then we have 15 sites out of 69, or 22%, that show continuity between the 
Hellenistic and Roman periods, and 46 sites occupied in the Classical, 40 in the Hellenistic, and 24 in the Roman 
period. The results imply a depopulated countryside in the later Hellenistic and Roman periods, a phenomenon 
familiar at many other sites in Greece8. 

For Poiessa, as for Koresia, the numbers of sites that display continuous occupation across the 
Hellenistic - Roman boundary is small: two out of 17, or 12% (cat. no. 78 - 79). These numbers rise if the sites 
not certainly Poiessan are assigned to Poiessa; then 7 out of 29, or 30%, of the sites show continuity. But when 
we count sites occupied in the Hellenistic or Roman periods, the results are strikingly different from those for 
Koresia: 9 sites occupied in the Classical, 8 in the Hellenistic, and 7 in the Roman. Adding in the sites of 
uncertain assignment raises these figures to 15, 14, and 12. Reliance for our data on two different surveys, which 
mostly agree about the dating of overlapping sites, provides a check and assurance that the phenomena are real. 
In other words, while the Poiessans, like the Koresians, tended not to occupy the same sites during the 

inscription a terminus ante quern for its disappearance, L. Robert, Les villes de Kéos (supra η. 4), 170t"., η. 3 added, Je croirais 
volontiers qu 'il en est exactemant de même pour l'absence de Poiessa dans la liste des théorodoques de Delphes, quelle que soit la 
date exacte de cette dernière. P. Perlman, ΘΕΩΡΟΔΟΚΟΥΝΤΕΣ EN ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙΝ. Panhellenic epangelia and political 
status, Sources lor the Greek city-state, M.H. Hansen (ed.), Acts of the Copenhagen Polis Centre!, Copenhagen 1995, 113-164, 
130 for the date, following J. Oulhen. 

6. See IG XII 5, 1061 with P. Graindor, Kykladika (supra n. 3), 120 and L. Robert, Arsinoe de Keos, Hellenica 11-12, 132-156; 
The Ptolemaic Base, 9-28. Only G. Daux, Note sur la liste (supra n. 4), 660, n. 10, has persisted in seeing Poiessa as Arsinoe. The 
dating of the theorodokoi list containing Koresia in the 220s or early 210s may seem to pose some problems, though the absence 
of Poiessa from this list certainly eliminates any remaining possibility that it could be Arsinoe. The Delphinians may have called 
Koresia Arsinoe because they copied their list from an earlier one; or the new name may never have taken hold at Delphi. Larisa 
in the Troad, which appears at collumn I, fr. D(a), line 19, provides a parallel if L. Robert's identification of it with a Ptolemais 
known from coins is accepted [Documents (supra n. 5) 281- 295]. J.M. Cook, Cities in and around the Troad, BSA 83, 1988, 
13-17 has challenged Robert's reconstruction, but not decisively. 

7. The Ptolemaic Base. See however the doubts expressed by Philippe Gauthier, BE 1992, 345; C. Dunant - J. Thomopoulos, 
Inscriptions de Céos, BCH 78, 1954, 334f., no. 11 is dated by the editors to the end of the third or beginning of the second 
century, but its alphas with straight bars speak against so late a date. Both the lettering and the content suggest rather a date before 
the third century Keian federation, which was founded in the 240s (see G. Reger - M. Risser, Coinage and federation in Hellenistic 
Keos, Landscape archaeology, 305-317. 

8. S. Alcock, Graecia Capta. The Landscapes of Roman Greece, Cambridge 1993, 33-92. See now also the preliminary remarks at 
Organisation, 153-154. 
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Hellenistic and Roman periods, they most empatically did not abandon the countryside like the neighbours. The 
Poiessan valley enjoyed systematic and extensive habitation from Archaic to Byzantine times9. 

Another striking result emerges if we consider sites near polis boundaries. The nine sites that may have 
belonged to Koresia or to Poiessa fit this category, and of them four, or 44%, continued to be occupied across the 
Hellenistic and Roman periods. That boundary, of course, continued to act as a polis boundary between Ioulis 
and Karthaia even after the sympoliteiai. What is surprising, however, is that of the other 11 sites within 
Koresian territory that show continued occupation, four sit on the former Koresia - Ioulis border (cat. no. 21, 22, 
31, 36); these represent 44% (4 of 9) of all sites on this border10. The sense of a boundary between Ioulis and 
Koresia seems to persist even long after the abolition of Koresia as a state. The Greeks had generally a strong 
sense of boundaries, attested in part by the frequent siting of temples on boundaries and by the urge to regulate 
the use of border lands. These impulses sometimes persisted even between settlements formally part of the same 
polis, as in the case of Lindos and Kamiros on Rhodos11. In the Keian case, however, other factors may have 
been at work. I will return to this point below. 

There are other indications that the fates of Poiessa and Koresia differed. Poiessa had at least two 
necropoleis, one well south of the city along the shore at Liparos on the border between Poiessa and Karthaia, 
the other by the city near Hagios Isidores, where many epitaphs have been found12. Several epitaphs are 
evidently Hellenistic (IG XII 5, 581-582, 584-585, perhaps 592), at least one Roman (IG XII 5, 583), and a 
number of Late Roman (IG XII 5, 586-591). L.G. Mendoni and H. Papageorgiadou report additional unpublished 
material dating from the second century onwards at Hagios Isidores site13. In contrast, the Koresian necropolis 
at Yaliskari14 was in use only during the Archaic and Classical periods (cat. no. 15), and no Hellenistic or 
Roman epitaphs are known for the city. On the other hand, graves are associated with two possible farm sites. 
One (cat. no. 21) may have been occupied in Hellenistic times, and certainly was in late Roman. The date of the 
other (cat. no. 35) is uncertain in the Roman period; G. Galani, L. Mendoni, and H. Papageorgiadoun found 
evidence for continuous habitation from the Archaic to the Roman period. It is at least interesting that the first 
site straddled the Ioulis - Koresia border and the other lay close by. Though the evidence is slim, the practice of 
burying locally may have occurred because the Koresian necropolis had gone out of use. 

Finally, we may consider the fate of the city centers. T.M. Whitelaw, J.L. Davis, and J.F. Cherry have 
shown that Koresia underwent an important contraction in the late third or early second century, when inhabited 
space shrank from 6-7 ha no more than 3 ha15. Poiessa, in strong contrast, seems to have continued fully 
populated throughout the Hellenistic and Roman periods16. 

9. See L. Mendoni - H. Papageorgiadou, Roman Keos: α surface survey, The Greek Renaissance in the Roman Empire, A. 
Cameron- S. Walker (eds), BICS Suppl. 1989, 171 (quotation); H. Papageorgiadou, Η οργάνωση του αγροτικού χώρου στην 
Ποιήεσσα της Κέας κατά την ελληνιστική περίοδο, Ποικίλα, MELETEMATA 10, 1990, 309-320. In Organisation, 149
151, L. Mendoni offers a different interpretation, much more in line with that advanced for Koresia, of rural depopulation in the 
later Hellenistic period; since she does not give the data on which this change of wind from the earlier views is based, I cannot here 
evaluate the significance of our disagreement. 

10.1 am, of course, assuming the usual border, not the redrawn version suggested elsewhere in this volume by T. Whitelaw. 
11. See D.M. Lewis, The Athenian rationes centesimarum, Problèmes de terre en Grèce ancienne, M.I. Finley (ed.), Paris 1973, 

21 Of., for some examples, particularly the border dispute between Athens and Megara attested at FGkHist Androtion, 324 F 30 
and Philokhoros 328 F 155; for another recently published example, see P. Cabanes - J. Andréou, BCH 109, 1985,499-544 with 
P. Charneux - J. Tréheux, Le règlement frontalier entre les cités dAmbracie et de Charadros, BCH 112, 1988, 359-373. On 
Artemis as a goddess especially suited to borders, see R. Charre - M.-Th. Le Dinahet - V. Yannouli, Vestiges antiques à Rhénée, 
Recherches dans les Cyclades, R. Dalongeville - G. Rougemont (eds), Lyon 1993, 136. On Kamiros and Lindos, M. Segrè - 1  . 
Pugliese Carratelli, Tituli Camirenses, AS Atenei!- 29, 1949-51,238-241, no. 110, lines 36-37. 

12. L. Mendoni in Mendoni - Manthos, 145, n. 422. See also H. Papageorgiadou, H οργάνωση του αγροτικού χώρου (supra n. 9), 
312. 

13. L. Mendoni - H. Papageorgiadou, Roman Keos (supran. 9), 171. On the date of IGXU 5,580, see L. Mendoni apud Mendoni -
Manthos, 144, n. 412; on 586, idem 146, n. 441. For IGXU 5,587- 591, see L. Robert, Opera Minora Selecta III, 1969, 1420, 
n. 1, followed by Mendoni. Hiller thought the cross carved on IG XII 5,592 was clearly added later to the inscription (comm. in 
IG, p. 154). The provenance of the third-century epitaph (Addenda, 305, no. 7) is not known. 

14. I. Tzedakis, ΑΔ 30, 1975, B2, 324. 
15. T.M. Whitelaw - J.L. Davis, The polis center of Koressos, Landscape archaeology, esp. 2781'.; The Ptolemaic Base, 19-25. 
16. G. Galani - L.G. Mendoni - H. Papageorgiadou, Επιφανειακή έρευνα στην Κέα, Αρχαιογνωσία 3, 1981-1984, 237-244; L.G. 

Mendoni - Η. Papageorgiadou, Roman Keos (supra n. 9), 171. I am not unaware of the continuing disagreement about the 
interpretation of the results of the different surveys (see the recent statement in Organisation); when all the data from all the 
surveys are finally and definitively published, it will be possible to make a full and fair judgment. For now, I have used what data are 
available (outlined below in the Catalogue) while bearing in mind that final publication may alter the data base in such a way as to 
undenriine my conclusions, which should therefore be regarded as preliminary. 
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A HISTORICAL RECONSTRUCTION: THE FATES OF KORESIA AND POIESSA 
Many reasons have been offered to account for the merger of Poiessa into Karthaia and Koresia into 

Ioulis. The financial burdens imposed by Demetrios Poliorketes, uncollectable loans, internal disputes, and the 
incursions of pirates like Demetrios of Pharos and Dikaiarkhos have been canvassed for Poiessa. J.F. Cherry 
and J.L. Davis have recently suggested that the exactions of a Ptolemaic fleet at Koresia undermined the city's 
economic and political base, leading to its merger into Ioulis; depopulation, presumably affecting more severely 
the smaller cities, has also been considered17. 

There is, however, another approach to the problems grounded in the institutional history of the Keian 
cities in the two centuries following the Peloponnesian War. Simply put, the Keian cities participated frequently 
in federations18. The first such federation, which included Ioulis, Karthaia, and Koresia, was probably formed c. 
394 BC, for it certainly already existed when the three Keian cities joined the Second Athenian Sea League as a 
unit. A failed revolution in the 360s gave the Athenians a reason to abolish this federation, and they continued to 
insist on the independence of the three Keian cities in the decree regulating the export of miltos and in an 
inscription of the Social War which requires the Keians to have their citizenship by cities according to the oaths 
and treaties and decrees of the demos of the Athenians (πολιτεύεσθαι Κ[είου]ς κατά πόλεις κατ[ά τους όρκους 
και τά]ς συνθήκας και τα ψηφ[ίσμα]τα τοϋ δήμου του Τ^θηναίων], lines 14-16). The language was clearly 
intended to forestall any recreation of the federation abolished less than a decade before19. 

The fate of the Keian cities after the Social War is obscure. Lykourgos (Leok. 42) says they remained 
loyal after Khaironeia. In later years, however, they seem to have reformed the federation, for we find them 
listed in the famous grain donation of Kyrene as the Keians the Korthaeis, the Keians the Ouliatai, and of the 
Keians the Koresioi 20. This language is strikingly parallel to that of Aristoteles' decree, which writes, Of the 
Keians, Ioulietai, Karthaieis, Koresioi. The fourth entry on the Kyrene decree, the Keians 21, cannot hide the 

17. P. Graindor, Kykladika (supra n. 3), 121f. (see also MB lì, 1907, 105), followed by H. Swoboda, Zwei Kapitel (supra n. 4), 50f. 
and Organisation, 151 ; M. Rostovtzeff, Social and economic history (supra n. 4), 224; see also E. Kirsten, Poiessa (supra n. 4), 
1274L; L. Robert, Les villes de Kéos (supra n. 4), 170, n. 3; The Ptolemaic Base; Nigdelis, 224-227, gives the objections to 
Graindor's views at 226 with n. 120. Cherry and Davis' view fails to consider the withdrawal of the Ptolemies from the central and 
western Aegean (with a few notable exceptions like Thera and Itanos on Krete) after the Khremonidean War [see G. Reger, 
(supra n. 3), 39-41], which makes dubious any attributions to a long-gone Ptolemaic presence of a merger occuring sixty or 
seventy years later; there is no evidence for the mechanisms they suggest (ibidem, 26-28) as exercising deletrious effects on 
Koresia. Nigdelis' view founders on our ignorance of actual population trends on Keos as well as on the clear evidence that people 
continued to live at Poiessa and in its khora. 

18. For tribute to Athens in the fifth century by the Keians and once in 451/0 by the Koresians separately, see B.D. Meritt, H.T. 
Wade-Gery - M.F. McGregor, ATA 1, Cambridge 1939, 306f. Evidence for the Archaic period and the Persian Wars is 
summarized in P. Brun, L'île de Kéos et ses cités au IVe siècle av. J.-C, ZPE 76, 1989, 129t. I use federation loosely, to embrace 
all the various arrangements the cities may have had. See also M. Moggi, I sinecismi interstatali greci. I. Dalle origini al 338 a.C, 
Pisa 1976, 333-341. 

19. IG II2 43.119-122 (M.N. Tod, GHIII, Oxford 1948, 123): the decree of Aristoteles founding the Second Athenian Sea League; 
see J. Cargill, Second Athenian League. Empire of tree alliance?, California 1981, 14-47 and now generally M. Dreher, Hegemon 
und Symmachoi. Untersuchungen zum Zweiten Athenischen Seebund, Berlin-New York 1995. Very likely earlier evidence of the 
Keian federation in ID 98A 12 (IG II2 1635, L. Migeotte, L'emprunt dans les cités grecques, Paris 1984, 142-144, no. 42 II) 
with P. Brun, L'île de Kéos et ses cités (supra n. 18), 130f. Isopoliteia ageements of the 360s with Histiaia and Eretria on Euboia 
(IG XII 5, 594 [M.N. Tod, ibidem, 141]; C. Dunant - J. Thomopoulos, Inscriptions (supra n. 7), 316-322, no. 1 [SEG 14. 530
531]). Brun (ibidem, 134) has seen behind these relations the interests of Thebes, recently revolted from Athens and seeking to 
expand its influence among Athens' other erstwhile allies. D.M. Lewis, The federal constitution of Keos, BSA 57, 1962, 1-5, 
instead traces Eretrian influence back to 411, when Eretria revolted from Athens (Thuc. 8. 95), but this would separate the 
foundation of the federation too far from the dates of the inscriptions. Failed revolution: IG II2 111 (M.N. Tod, ibidem, 142). 
Miltos decree: IG II2 1128 (M.N. Tod, ibidem, 162). Decree of the Social War: IG II2 404, republished with a new text by M. 
Dreher, Zu IG II2 404, dem athenischen Volksbeschluß über die Eigenstaatlichkeit der keischen Poleis, Symposion 1985. Vorträge 
zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Santander 1.-4. September 1982), G. Thür (ed.), Vrenna 1989,263- 281, 
whose date for the document (see also J. Cargill, ibidem, 135, n. 13) cannot however be accepted (P. Gauthier, BE, 1990,277); P. 
Brun, Eisphora, syntaxis, stratiôtika, Paris 1983, 77-80. In general I follow the reconstruction and dating of P. Brun, L'île de 
Kéos et ses cités (supra n. 18), 133-138. See also Addenda, 287- 292, no. 1, on the period before the revolt. 

20. A. Laronde, Cyrène et la Libye hellénistique. Libykai historiai de l'époque républicaine au principat d'Auguste, Paris 1987, 301., 
lines 51,45, 55 [M.N. Tod, GHI (supra n. 19), 196]. I have not seen G. Marasco, Economia e storia, Viterbo 1992, 19-37 (see 
P. Brun, La faiblesse insulaire: L'histoire d'un Topos, ZPE9, 1993, 185, n. 2; A. Magnetto, Un nuovo studio sulla stele dei cereali 
di Cirene. A proposito di G. Morasco, Economia e storia, Viterbo 1992, Opus 11, 1992, 135-141). 

21. A. Laronde, Cyrene (supra x\. 20), 30-31, line 53 [M.N. Tod, GHI (supra n. 19), 196]. 
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Poiessans, as E. Ruschenbusch proposed, since such a designation would be both unparalleled and 
incomprehensible. In other texts the Keians regularly represents the federated Keians, and so must it here22. 

This federation had dissolved by the late fourth century23. The Keian cities belonged as separate entities 
to the Nesiotic league in both its Antigonid and Ptolemaic incarnations24. The league collapsed, or rather fell 
into desuetude, with the Ptolemies' loss of interest in the central Aegean after Gonatas' victory in the 
Khremonidean War, and, except for a Rhodian pass during the Second Syrian War and a brief revival of 
Ptolemaic interest in the early 240s, the Kyklades were left largely on their own25. By the 240s Karthaia, 
Koresia, and loulis had once again created a federal state, perhaps as a way of dealing with the Aitolian 
incursions into the Aegean. This new federation had in turn broken up by c. 220-210 BC, when the Keian cities 
appear separately in the theorodokoi list26. 

There seems to be a clear rhythm to the series... of phases of union and dissolution21 which three of the 
four Keian cities underwent. In general, whenever the island was controlled by a strong outside power, the 
power tended to resist federations. The Athenians, who had promised not to interfere in the internal affairs of 
their allies, accepted the Keians as federated state in 377 because that federation already existed. But as soon as 
the Keians caused trouble, the Athenians abolished their federation and imposed strict regulations to prevent a 
reincarnation. Only after Athens' defeat by Philip did the Keian federation reform. Like the Athenians, the 
Antigonids and Ptolemies preferred to deal with unfederated Keian cities; it was only during the Aegean power 
vacuum after c. 250 that the federation formed again. It is clear why outside hegemones preferred to deal with 
separate cities: as the events of the 360s showed, a unified Keos might be tempted to revolt. It may have been 
as part of a policy of fostering independence among the Keian cities that the Ptolemies renamed Koresia 
Arsinoe, according it extra prestige- if no economic benefits- against loulis and Karthaia. 

The absence of Poiessa in all this is striking, as P. Brun has brought forcefully home. All the evidence 
from the fourth century on speaks strongly and unequivocally for Poiessa's complete isolation from the other 
cities with which it shared the island. Poiessa entered the Second Athenian Sea League separately, did not 
belong to the Keian federation of 394-364, did not participate in the revolt of 364-362, was not subject to the 
miltos regulations, was not mentioned in the additional political regulations imposed during the Social War28, 

22. On E. Ruschenbusch 's attempt to insert missing Poiessa (IGXU 5, 609. Eine Bürgerliste von loulis und Koresia auf Keos, ZPE 
48, 1982, 183), see P. Brun, (supra n. 18), 128, who also argues (126f.) against Ruschenbusch 's interpretation of IG XII 5,609 as 
reflecting an otherwise unattested merger of Koresia and loulis [ibidem, 182f., but see also R. Osborne, Land use and settlement 
(supra n. 3), 324]. Brun's change of heart [La faiblesse insulaire (supra η. 20), 186, η. 13] is unfortunate. On the federated Keians 
it will suffice to cite the language of IG II2 43.119-122, ID 98AI2, IG XII 5,526.1 and 527.1 and 527.1 (J. Coupry's restoration 
of Κε[ϊοι] at ID 104- 28.13 does not prove the existence of a Keian federation still in 341/0 BC, since the Delians regularly 
carried unpaid debts on Apollo's books for many years). The Kyrene decree treats the Atragioi of the Thessalian league in a 
similar way; on the constitution of the league, see M. Sordi, Le lega tessalia tino ad Alessandro Magno, Studi pubblicati dall'Istituto 
Italiano per la Storia Antica 15, 1958, 313-343. 

23. IGXU 5, 544A-C, 1075A-E, 1077F, 1078G with Nigdelis, 228, n. 124. 
24. For the many decrees and documents of the Keian cities in this period, see the lists at Nigdelis, 227f., nn. 123-129, to which now 

add, for Karthaia, L.G. Mendoni, More inscriptions from Keos, BSA 84, 1989,289-292, no. 1 (first half of the third century), but 
remove M. Mitsos, AE 1950-1,45f., no. 2 (see Addenda, 298f, no. 3), and for loulis IG XII 5,597 and L.G. Mendoni, ibidem, 
292- 295, no. II. Generally, Nigdelis, 207-213. 

25. G. Reger, The political history (supra n. 3). 
26. G. Reger - M. Risser, Coinage and federation (supra n. 7), date the breakup only to before 205 BC on the basis of IvMag50. If 

we could trust the description of Hegesias son of Aglophanes, who died and was buried in Alexandria in 227 BC, as a Κεϊος as a 
juridically accurate designation of his citizenship, we could say that the federation existed still in 227. Unfortunately, such ethnics 
are not always absolutely precise guides to the status of the home state as opposed to the self-identification of the deceased (or his 
buriers). See B.F. Cook, A dated Hydra vase in the Brooklyn Museum, The Brooklyn Museum Annual 10, 1968-69, 137, no. 18 
(SEG 24.1176); further in The Ptolemaic Base, 15; G. Reger - M. Risser, ibidem, 306f., but see also L. Robert, Arsinoe de Kéos 
(supra n. 6), 168: Je crois au contraire qu'à cette date un proxène de cette ville [Arsinoe- Koresia] à Delphes ne pourrait être 
appelé que ^Αραινοεύς, et non Κορήσως. For some cases in which ethnies do not reflect the actual legal situation of the city of 
origin, see L. Robert, Sur quelques ethniques, Hellenical, 1946, 88-93. 

Another supposed case of Κεΐ.οι is a mirage. Discussing an inscription found on Khios and published as G. Zolotas, 
Επιγραφοά εκ Χίου, Athena20, 1908, 214-216, no. 13, U. von Wilamowitz-Moellendorff, Nordionische Steine, Berlin 1909, 
20, η. 1 restored [Κ]εΧοι at line 12, εκ Κορηα[ίας] at line 14, and εξ Ίουλίό[ο]ς at line 17. Reexamination of the stone by J. 
Vanseveren failed to confirm any of these readings, and the traces she did read at lines 14 and 17 absolutely preclude Wilamowitz's 
restorations (Inscriptions d'Amorgos et de Chios, Rev. Phil. 11, 1937, 329), which still appear in LGPNl, s.v. Α,ριστχκρών (30) 
and Δημάρατος (2). 

27. P. Brun, L'île de Kéos et ses cités (supra n. 18), 130: une suite., de phases d'union et d'éclatement. 
2S.IGIÌ2 11.82 [M.N.Tod, GHI (suprau. 19), 123]. On all this see P. Brun, L'île de Kéos et ses cités (supra n. 18), 131f., 135. 
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and did not join the later fourth or third century federations. I have suggested elsewhere that Poiessa may even 
have looked toward the Antigonids for support and protection, especially after the Khremonidean War29. 

As we have seen, Poiessa was incorporated by Karthaia sometimes between c. 235 and 210 BC. There 
is no way to know whether this act followed or preceded the collapse of the third- century federation, nor indeed 
whether there was a connection between the two events. But this unsettled time, when both the intra- island and 
external political scene was confused and uncertain and outside patrons were no longer available to aid little 
states, represents an ideal moment for Karthaia to have brought Poiessa's long isolation to an end. The contrast 
with Koresia is enlightening. The fact that Koresia joined three federations with Ioulis and Karthaia in the two 
centuries following the Peloponnesian War, that the earliest federation had to be broken up by force, and that 
the Koresians rejoined new federations as soon as conditions permitted, strongly imply a genuine and 
longstanding willingness on the part of the Koresians to federate. The Poiessans never showed the slightest such 
inclination. I therefore think it virtually certain, despite the lack of direct evidence, that Poiessa was compelled 
to merge with Karthaia. Moreover, the dissolution of the third century federation and the merger of Poiessa into 
Karthaia entailed a new permanent change in the political complexion of Keos. For centuries the normal axis of 
federation had run through Koresia, Ioulis, and Karthaia. Ioulis and Karthaia were unquestionably the chief 
cities of the island, though Ioulis controlled more territory and had the larger population30. Now the absorption 
of Poiessa gave Karthaia control of the entire southern half of the island, including Poiessa's rich agricultural 
plain. In my view the newly expanded Karthaia posed a threat to the other cities which ultimately decided also 
to unite. The result was a permanent division of the island into northern and southern camps31. 

These changes find their echo, I think, in the archaeological evidence, and may provide an explanation 
for it. For if Poiessa was indeed forceably merged with its stronger eastern neighbor, the continued occupation of 
the city center and khora and use of the necropoleis are easy to explain: the Poiessans simply refused to move to 
Karthaia32. Continued occupation was the residue of Poiessa's traditional independence. Topography also 
conspired to help. Poiessa occupies a hydrological basin entirely separate from the territory of Karthaia, and a 
long ridge of hills forms a clear boundary33. Poiessa therefore enjoyed a relative isolation from Karthaia. 

In contrast, Koresia lies at the foot of the mountain on which Ioulis sits; Ioulis is visible from much of 
Koresia's plain, and the sources of the river Elixos, which discharged into Hagios Nikolaos bay, rose in the 
territory of Ioulis34. With Koresia's long tradition of merging with its neighbors, once it became clear that the 
old axis of alignment had been shattered forever, nothing could have been more natural than for the Koresians 
to join Ioulis. The magnetism of the new center, which after all the Koresians had belonged to many times 
before, may then have drawn them to move their homes and burial places to their mountaintop neighbor. The 
tendency of previous federations to break up may nevertheless have preserved a sense of the former bo.undary 
between the two states' khorai, which would in turn account for the persistence of occupation at sites strung out 
along that old frontier. 

There is no doubt that Poiessa never regained its independence. What about Koresia? In his Geography, 
Claudius Ptolemy reports Koresia as an independent city (III 14, 23). Except for P. Graindor, commentators 
have universally rejected this evidence35. The results of this study strengthen that case. It seems very unlikely, 
given the permanent realignment of political power on Keos entailed by the absorption of Poiessa by Karthaia, 
that Koresia would ever choose, or be able, to become independent again. Indeed, the decline of the urban 
center and depopulation of the countryside speak strongly against it36. 

29. G. Reger, The political history (supra n. 3), 5 If. 
30. E. Ruschenbusch, IG XII 5, 609 (supra η. 22), 184; Organisation, 154. On the boundaries of the khorai, see below in the 

"Catalogue of Sites". On Karthaia, see L.G. Mendoni, Αρχαιολογικές έρευνες στην Κέα: Αρχαία Καρθαία, Αρχαιογνωσία 4, 
1985-1986, 149-184 and idem, Συμβολή στην τοπογραφία της νοτιοανατολικής Κέας, ΕΕΚΜ 13, 1985-1990, 311-328. 

31. On Poiessa's khora, the most fertile... of ail Kea, see H. Papageorgiadou, H οργάνοοση του αγροτικού χώρου (supra n. 9), 130. 
32. For a parallel resistance to unification, see the failed synoikismos of Teos and Lebedos, C.B. Welles, Royal correspondance in the 

Hellenistic period. A study in Greek epigraphy, Chicago 1974, 15- 32, no. 3- 4 with Welles'comments at p. 25. 
33. H. Papageorgiadou, Η οργάνωση του αγροτικού χώρου (supra n. 9), 310; L.G. Mendoni, Συμβολή (supra n. 30), 311. 
34. Strabo 10. 5, 6 (C487); H. Georgiou - N. Faraklas, Ancient habitation patterns in Keos. Location and nature of sites on the 

northwest part of the island, Αριάδνη 3, 1985,218. 
35. P. Graindor, Kykladika (supra n. 3), 124; E. Kirsten, Poiessa (supra n. 4), 1274; L. Robert, Arsinoe de Kéos (supra n. 6), 160, n. 

1 (citing other cases where Ptolemy uses superannuated names); Nigdelis, 225, n. 117. 
36. A text of the second century AD found at Koresia honors Tiberius Claudius Herodianus Atticus [C. Dunant - J. Thomopoulos, 

Inscriptions (supra n. 7), 335f, no. 12]. The inscription is simply a second copy of honors erected at Ioulis, in which it is clearly 
stated that The polis of Ioulis (honors) Ti(berios) Kl(audios) Attikos Herodianos (IG XII 5.631). The text found at Koresia gives 
only Atticus' name; since it is complete on the left side, there is no possibility of restoring Ή πόλις Κυρησίων on the model of 
the Ioulidean text. This document therefore offers strong additional circumstantial evidence that Koresia continued to belong to 
Ioulis into the second century AD. 
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CATALOGUE OF SITES 
The following table lists the sites on which this study is based. For the location of boundary between Koresia and Ioulis I 

follow the map at Landscape Archaeology 6 fig. 1.1, and G. Galani, L.G. Mendoni, and H. Papageorgiadou, Επιφανειακές έρευνες 
στην Κέα, Αρχαιογνωσία 3, 1981-1984,238 for Poiessa and Karthaia. These two studies disagree about the location of the Poiessa-
Koresia boundary. J.F. Cherry, J.L. Davis, and E. Mantzourani place it further north, G. Galani, L.G. Mendoni, and H. Papageorgiadou 
further south. This disagreement is reflected in the ambiguous assignment of sites 68-72,74, and 84-87. 

Abbreviations: Sutton=R.F. Sutton - J.F. Cherry - J.L. Davis - E. Mantzourani, Gazetteer of archaeological sites, Landscape
archaeology, 69-156; G/F= H. Georgiou - N. Faraklas, Ancient habitation patterns in Keos. Location and nature of sites on the 
northwest part of the island, Αριάδνη 3, 1985, 207-266; G/M/P=G. Galani - L. Mendoni - H. Papageorgiadou, Επιφανειακές 
έρευνες στην Κέα, Αρχαιογνωσία 3, 1981- 1984, 237-244; Welter=G. Welter, Insel von Keos, AA 1954, 48- 93; Psyllas= I.N. 
Psyllas, Ιστορία της νήσου Κέας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ* ημάς, Athens 19922; Mendoni - Manthos 
Ko=Koresia; Po=Poiessa. Dates: G=Geometric, A=Archaic, C=Classical, H=Hellenistic, R=Roman imperial (I-III AD), L=late 
Roman (IV-V AD). Parentheses indicate dates based on only one or two artifacts (Sutton 69). I have generally preferred dates given 
by Sutton where available; when others have proposed radically different dates, I have so indicated (e.g., sites 20, 33, 35). The new 
study of northeast Keos by H. Georgiou and N. Faraklas, Αρχαία κατοίκηση στην Κέα. Το βόρειο τμήμα της ανατολικής 
πλευράς του νησιού, Αριάδνη 6, 1993, 7-57, which appeared after this paper was written, adds no relevant new sites. 

No. Polis Type of site Dates References 
1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Ko 

Ko 
Ko 
Ko 

tower 

Koresia town 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 

Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 

Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 

oil press 

farm, oil press 

building? 
farm? tower? 

necropolis 

tower 
building? 

farm? 

A C

A (C) H
(A) (C) H
(A) (C) H

(A) (C)
(A) C (H)
(A) C (H)
(A) (C)

(A)(C)(H)
CR

(H) (R) L
(C)
A C

(A) (H)
L
C

(A) (C) (H)
(C)

 Sutton 72f, no. 2, G/F 226, no. 12.02, Welter 88, no. 7, 
Mendoni - Manthos 70, no. 18. 

 Sutton 74, no. 4, G/F 229, no. 14.03 
 Sutton 74f, no. 5 
 Sutton 76f, no. 6 

Sutton 77, no. 7, G/F 229, no. 14.4 
 Sutton 77f, no. 8 

 Sutton 78f, no. 9 
 Sutton 79f, no. 10 

 Sutton 81, no. 12, G/F 229, no. 14.01(?), Mendoni - Manthos 
69, no. 5(?) 

 Sutton 8 If, no. 13. 
 Sutton 82f, no. 14 

 Sutton 83f, no. 15, G/F 227f, no. 13.03 
 Sutton 84, no. 16, G/F 232, no. 14.13 
 Sutton 85, no. 18, G/F 230, no. 1.05, Mendoni apud 

Manthos 139, n. 370 
 Sutton 85f, no. 18, G/F 230, no. 14.06, Welter 88, no. 5 

 Sutton 86f, no. 19 
 Sutton 87f, no. 20 

 Sutton 88, no. 21, G/F 231, no. 14.01 
 Sutton 88f, no. 22, G/F 231, no. 14.09, Mendoni - Manthos 70, 

no. 14 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 

farm with graves? 

farm? 
farm? 

temple? 
habitation? 

(H) L
A C (H)
(H)L
(C) L
(C) H
A (C) (H)

C

 Sutton 90, no. 24 
 Sutton 96f, no. 30 

 Sutton 97, no. 31 
 Sutton 98, no. 33 
 Sutton 98f, no. 34 

 Sutton lOlf, no. 40, G/F 233f, no. 15.07 
 Sutton 102, no. 41, G/F 234, no. 15.09, Mendoni - Manthos 70, 

no. 15 
28. 
29. 

30. 
31. 
32. 

Ko 
Ko 

Ko 
Ko 
Ko 

tower, settlement? 

farm? 
settlement? 
farm? 

(H) R
(C) (R) L

HR

(C) H
(C) (R) L

AC

 Sutton 1021, no. 42, G/F 234f, no. 15.12 
 Sutton 103f, no. 43 

 G/F235, no. 15.13. See also Welter 88, no. 1(?), 
Manthos 70, no. 17 

 Sutton 104f, no. 44 
 Sutton 1051", no. 45, G/F 235, no. 15.16- 15.17 

 Sutton 117, no. 57 
33. 

34. 
35. 

Ko 

Ko 
Ko 

farm? 

grave 

(C)(H)
CR

(A) (C)
(H)R

 Sutton 117f, no. 58 
 G/F 238, no. 16.08 

 Sutton 118f, no. 59, G/F 234, no. 15.10 
 Sutton 12If, no. 62 
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36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 

63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 

Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Po 
Po 

Po 
Po 
Po 
Po 
Po 
Po/Ko 
Po/Ko 
Po/Ko 
Po/Ko 
Po 
Po 

building? 

building? 
wall? 

building 
farm? 
tower, habitation? 
farm? 

building? 
retaining walls 

farm? 
lookout? 
fountain 
farm? 

lookout? 
farm? 

tower 

settlement 
Poiessa town 
buildings? 
tower 
shrine? farm? 
habitation? tower? 

tower (Panakhra) 
tower (H. Marina) 
building 
well 

A C H R 
L 
n/d 
C 
CH 
HR 

CHR 
n/d 
H 
H 
C 

A C H R 
A C H R 

C 
HR 

R 
AR 
CHR 
(C)R 
H 

CH 
(C) 

HL 
H 
AC 
L 
C 
H 

CH 
CR 

A C H R 
CHR 

H 
L 

CH 
R 

CHR 

R 
H 

G/F 239, no. 16.06 
Sutton 122f, no. 63, G/F 239, no. 16.07. 
Sutton 126f, no. 69 
G/F 224, no. 11.01 
G/F 224, no. 11.03 
G/F224f, no. 11.04 
G/F 226, no. 11.05 
G/F 226, no. 11.06 
G/F 226, no. 12.01 
G/F 227, no. 12.04 
G/F 227, no. 12.05, Mendoni - Manthos 69, no. 5 (=site 10?) 
G/F 227, no. 12.07 
G/F 227, no. 12.08 
G/F 227, no. 13.01, Psyllas 303, site 6 
G/F 228, no. 13.04 
G/F 228, no. 13.05, Psyllas 308 site 1 
G/F 229, no. 13.07, Mendoni - Manthos 70, no. 11 
G/F 229, no. 14.02 
G/F 230f, no. 14.07 
G/F 232, no. 14.12 
G/F 23 If, no. 14.11 
G/F 232, no. 14.14 
G/F 232, no. 15.01 
G/F 235, no. 15.14 (=site 29?) 
G/F 238, no. 15.28 
G/F 238, no. 16.01 
G/F 254, no. 44.01, Psyllas 301? 
G/F 254f, no. 44.02 
G/M/P 242; see also Welter 88, no. 16, Psyllas 302, site 9 
G/F 255f, no. 44.03 
G/F 256, no. 44.04, G/M/P 238- 241 
G/F 256, no. 44.05 
G/F 257, no. 46.01, Welter 88, no. 9 
G/F 257, no. 46.02 
G/F 258, no. 47.01 
G/F 258, no. 47.02, Welter 92 (related to site 70?) 
G/F 258, no. 47.04 
G/F 258, no. 47.05, Welter 88- 92 
G/F 2581", no. 47.07 
G/F 259, no. 47.08 

Gary REGER 
Connecticut 





RHODES ET KEOS* 

ABSTRACT: At the beginning of the 2nd cent. B.C., between the 2nd and the 3rd Macedonian Wars, Rhodes exercised a 
protectorate over the Cyclades. Three (maybe four) inscriptions illustrate the relationship between Rhodes and Keos. A 
reexamination of the Karthaian inscription BCH 78, 1954, 338-344, n° 14, leads to the conclusion that the events reported in the 
decree should probably be dated to the opening of the war against Antiochos III, in the spring 192. The fear felt by the Keians 
towards Rhodes suggests that, just like in Lycia and Caria, the Rhodians were harsh masters in the Cyclades also. 

Plusieurs travaux récents ont mis en lumière certaines caractéristiques de la présence rhodienne en mer 
Egée à l'époque hellénistique1. Dans les grandes lignes, et même si dans le détail certains points restent en 
discussion, il apparaît qu'au Ille s. la domination politique de Rhodes sur les Cyclades ne s'est exercée que 
pendant une brève période. Dans les îles plus encore qu'en Asie Mineure, la grande époque de Rhodes est le 
Ile s., entre la Ile et la Ille Guerre de Macédoine. Même si, pour des raisons qui tiennent à l'état de notre 
documentation, tous les éléments ne peuvent en être exploités comme on le voudrait, le petit dossier des 
relations entre Rhodes et Kéos est une bonne illustration des rapports de domination que Rhodes a pu exercer 
sur sa zone de domination insulaire. 

Les rapports de Kéos Rhodes sont attestés par trois eu peut-être quatre documents: un traité d'alliance (?) 
du koinon insulaire éventuellement datable de l'époque de la domination rhodienne du début du Ile s.2; deux 
décrets honorifiques de Karthaia, au sud-est de l'île, et un décret d'Ioulis, la grande cité du nord, qui font 
mention des Rhodiens. Tous quatre sont du "milieu de l'époque hellénistique", mais cette chronologie doit 
naturellement être précisée. Nous ne reprenons pas ici les textes eux-mêmes, qui seront publiés dans la nouvelle 
édition des inscriptions de Kéos préparée par L.G. Mendoni3. 

1 — Décret du koinon des Insulaires (?) 
Stèle très mutilée, aujourd'hui perdue. 

Ed. P. Graindor, Fouilles de Céos, BCH 30, 1906, 99-100, n°19; IG, XII 5, 1069 (Επιγραφές Κέας, 66-69, E13, avec 
bibliographie détaillée des comm. antérieurs). 

Cf. K. Buraselis, 183; G. Reger, 63 et n. 219. 

* Nous tenons à remercier chaleureusement Lina G. Mendoni, non seulement pour nous avoir fourni une photographie de 
1 ' inscription de Karthaia ci-après n°3, mais aussi pour avoir bien voulu accepter de discuter avec nous avec la plus grande 
générosité des problèmes relatifs au dossier de Kéos. 
Abréviations: 
K. Buraselis = K. Buraselis, Das hellenistische Makedonien und die Ägäis, München 1982. 
K. M. = Kéa Musée. 
LGPN= P.M. Fraser - E. Matthews, Λ Lexicon of Greek Personal Names, 1, Oxford 1987. 
Μ. Ν. = Musée National. 
P. Nigdelis = P.M. Nigdelis: Πολίτευμα και κοινωνία των πόλεων των Κυκλάδων κατά την ελληνιστική και αυτοκρατορική 
εποχή, Thessalonique 1990. 
G. Reger = G. Reger, The political history of the Kyklades 260-200 B.C., Historia 43, 1994, 32-69. 
H.H. Schmitt = H.H. Schmitt, Rom und Rhodos, München 1957. 

1. Cf. M.-F. Basiez - Cl. Vial, La diplomatie de Délos dans le premier tiers du Ile siècle, BCH 111, 1987,281-312; R. Etienne, Ténos 
II, Paris 1990, 106-124; G. Reger, 41-43 et 62-68. 

2. Ce point est discuté infra. 
3. La thèse de L.G. Mendoni, Επιγραφές Κέας, constitue la base de la publication à venir. 
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L'inscription mentionne 1. 9 des Nèsiôtai et à deux reprises, 1. 9 et 16, un roi inconnu. La chronologie de 
ce document a été très discutée. Les dates proposées vont de l'époque de Démétrios Poliorcète (selon 
K. Buraselis) à celle de la Ile Guerre de Macédoine: le roi serait Aitale I et l'alliance serait celle qui est nouée 
avec les Insulaires contre Philippe V; irait dans ce sens la référence au nom Kassandros, assez fréquent à 
Rhodes, 6 occurrences dans le LGPN - G. Reger paraît pencher pour cette hypothèse, avant de conclure 
cependant qu'on doit s'abstenir de trancher. C'est aussi notre sentiment. Dans l'état actuel des choses, une seule 
certitude demeure: on ne peut rien affirmer ni sur le contenu du document ni sur sa chronologie. On doit donc le 
laisser de côté, pour traiter des rapports entre Rhodes et Kéos attestés de manière certaine. 

2 — Décret de Karthaia pour le Rhodien Timostratos, fils d'Aristodamos. 
Inscription faite sur l'ante droite du temple d'Apollon à Karthaia (pierre IX de ce groupe). Lettres très 

soignées et de petite taille. 
Pierre aujourd'hui perdue. 

Ed. I. Rhotas, Λόγως Έρμης, 1819, 54 (copie maj. seulement); P.O. Brönsted, Reisen und Untersuchungen, I, 1826, pi. 
XXIII, IX, cf. p. 20; Böckh, CIG, II, 2358, aussi d'après carnets médiocres de von Prokesch (Le Bas, Voyage archéologique, II, 1771; 
IG, XII5, 535; ΚΕΑ 1,242-244, ElOO). Cf. E. Pridik, De Cei Insulae rebus, Amsterdam 1912, 155, 19. 

Ce décret très mutilé ne nous livre que deux choses certaines: Timostratos aura accès au conseil et au 
peuple immédiatement après les affaires sacrées; il sera couronné et la proclamation de la couronne aura lieu 
lors des Dionysies. La pierre est perdue et la chronologie du décret ne s'en trouve pas facilitée. 

3 — Décret de Karthaia pour Aristarchos, fils de Thérôn. 
Stèle mutilée à la partie supérieure, texte érasé à la partie inférieure à la suite d'un remploi 

apparemment. 
K. M. (47) 

Ed. Chr. Dunant et J. Thomopoulos, Inscriptions de Céos, BCH 78, 1954, 338-344, n° 15 (SEG 14, 1957, 544); 
ΚΕΑ 7,239-241, E 99. 

Cf. J. & L. Robert, Bull, ép., 1955, 180, 252; G. Pugliese Carratelli, Ancora sui damoi di Rodi, SCO 6, 1956, 62-63; H.H. 
Schmitt, 71, η. 4 (qui n'a pu connaître Pugliese Carratelli); P. Nigdelis, 216, n. 77. 

Révision et estampage de la pierre, travail sur une excellente photo de L.G. Mendoni ne nous ont pas 
permis d'améliorer la lecture du texte, en particulier des premières lignes. Pour le détail, nos observations 
s'accordent avec le texte de L.G. Mendoni, en précisant que, 1. 8-9, on lit effectivement έν [παν]τί κτλ., ce qui 
vient confirmer la restitution proposée par J. & L. Robert (έν [παντί] Bull. ép.). 

L. 14: virgule après διαφυλάττειν et δήμος C. et Th., mais sens διοκρυλάττειν επί πλέον Bull. 
L. 19-20: Μ[υ] Ι [λα]ντιάδην D. & Th., +ΤΑΔΗΝ C, mais iota paraît présent. En fait, cf. infra, le 

contenu de la lacune ne nous paraît pas restituable pour le moment. 
Le texte peut être traduit comme suit : 
"— les lettres envoyées contre notre cité; c'est pourquoi le peuple (de Rhodes), après les avoir examinées 

à fond, et après que les ambassadeurs eurent parlé avec tout le zèle voulu conformément aux décisions 
contenues dans le décret, répondit qu'il ne prêtait pas attention à nos calomniateurs, mais qu'il avait reconnu 
notre dévouement et qu'il restait bien disposé (à notre égard); que dans la mesure aussi où ceux qui ont été 
envoyés à la tête des forces (rhodiennes) ont pu constater quelle était dans la crise actuelle notre attitude à 
l'égard du peuple (de Rhodes), ils nous ont invités à conserver et augmenter aussi à l'avenir notre amitié et 
notre alliance avec leur peuple, sachant que si nous conservions cette attitude, le peuple (de Rhodes) ne 
s'écarterait en rien de nos intérêts; afin donc que notre peuple montre qu'il accorde des honneurs appropriés et 
des remerciements à ceux qui se dévouent pour lui et lui procurent des bienfaits: plaise au conseil et au peuple 
de faire l'éloge d'Aristarchos, fils de Thèrôn, [—Jntiadès, pour sa valeur et pour le dévouement qu'il ne cesse 
d'avoir envers le peuple de Karthaia, de le couronner d'une couronne d'or de dix chrysoi et de faire la 
proclamation de sa couronne aux Dionysies au concours tragique, et de l'inviter à la proédrie et d'inscrire ce 
décret dans le sanctuaire d'Apollon...". 

La traduction proposée ici est très proche de celle de D. et Th. mais tient compte des remarques du Bull. 
pour μετά πάσης οριλοτιμίας(1. 5-6) et pour le sens et la construction de la phrase des 1. 14-15. 
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4 — Décret d'Ioulis pour le Rhodien Charmippos. 
Stèle mutilée à la partie supérieure provenant de l'acropole d'Ioulis. 
M. N. (11 555). 

Ed. K. S. Pittakis, AE 1857, 3267, d'après carnets de K. Manthos; A. Pridik, De Cei rebus, Amsterdam 1912, 164, n° 47, 
d'après copie de Halbherr (H. van Gelder, Geschichte der alten Rhodier, La Haye 1900, 459-460, n° 96a); IG, XII 5, 599; 
Επιγραφές Κέας, 66-69, E13. 

"— qu'il soit proxène et évergète de la cité d'Ioulis, lui et ses descendants; qu'il ait accès au conseil et au 
peuple, tout comme les autres évergètes, que l'on fasse chaque année la proclamation de sa couronne lors des 
Dionysies à l'occasion du concours tragique; afin que le peuple de Rhodes prenne connaissance des honneurs 
accordés à Charmippos, que les prytanes remettent le décret au commissaire désigné, Theuphanès, après l'avoir 
scellé du sceau public; et que le secrétaire du conseil fasse l'inscription de ce décret sur une stèle de pierre et 
place cette dernière dans le sanctuaire d'Apollon Pythien; que le trésorier verse la dépense nécessaire." 

Pour ce qui est des décrets 2, 3 et 4, ils posent d'abord un problème de chronologie. Pour ce qui est du n° 
2, la pierre est perdue. Les indications de graphie des éditions peuvent laisser penser à une date au Ille s., mais 
le début du Iles, n'est peut-être pas à exclure. Dans l'état actuel des choses, la datation reste incertaine et 
l'état fragmentaire du document ne permet pas de faire avancer le dossier. Pour le n° 4, L. Mendoni propose 
après révision de la pierre une datation à l'époque de la domination rhodienne du Ile s., et nous la suivrons dans 
cette voie. Cependant, le fait qu'aucune raison particulière ne soit avancée pour justifier les honneurs accordés à 
Charmippos n'aide pas non plus à l'interprétation. 

Reste le décret n° 3 qui exige un examen plus approfondi. L'écriture et le contenu du document 
recommandent une date au début du Iles., à l'époque de la domination rhodienne sur les Cyclades. Les 
premiers éditeurs, Chr. Dunant et J. Thomopoulos, ont considéré que le texte pouvait se placer en 200 ou un peu 
après, précisément au moment où l'on sait par Polybe et Tite Live que les forces rhodiennes, après avoir 
traversé l'Egée pour venir à Athènes, ont fait entrer dans l'alliance de leur cité, sur le chemin du retour, les 
îles de l'Egée, à l'exception d'Andros, Paros et Kythnos, qui restaient sous le contrôle des Macédoniens: Kéos 
est alors expressément mentionnée par Tite Live4. La proximité de garnisons macédoniennes dans les îles 
immédiatement voisines d'Andros et Kythnos pouvait en effet expliquer des tentations de sédition chez les 
Kéiens. Une date autour de 200 ou peu après pouvait donc paraître donc tout à fait admissible. H.H. Schmitt 
posait la question de savoir si le décret ne pouvait pas en réalité faire référence à une "alliance" remontant au 
delà de 200 mais cette hypothèse semble peu recommandable5. 

En tout cas, l'allusion aux forces rhodiennes venues à Kéos "dans la crise actuelle" (en toi enstèkoti 
kairôi, 1. 10) laisse penser à une période de guerre. On ne peut exclure tout à fait que la guerre à laquelle il est 
fait allusion soit la guerre contre Philippe V. Cependant, on peut présenter maintenant une meilleure hypothèse. 
P. Kalligas publie dans ce même volume une nouvelle inscription qui montre la présence d'un épistate séleucide 
à Ioulis, Ménippos, dans une période entre 195 et 192 semble-t-il. La référence à la guerre contre Philippe V 
n'est donc plus obligatoire. On peut penser au contraire qu'à un moment donné les Rhodiens ont contrôlé 
Karthaia, mais pas Ioulis. Dans ce cas, c'est au moment de la guerre contre Antiochos que des accusations ont 
pu être portées contre eux. C'est à cette occasion qu'ils ont eu à se défendre vigoureusement devant les Rhodiens 
pour affirmer leur loyauté contre leurs détracteurs. A Ténos, le passage d'Antiochos et de la flotte séleucide au 
printemps 192 s'accompagne d'un conflit avec les forces des Insulaires: c'est ce qu'a montré G. Reger qui, 
reconstituant le trajet d'Antiochos depuis Chalcis, supposait déjà que Korèsia (Arsinoè) aurait pu passer entre 
les mains du roi6. Dans ce cas, la présence de l'épistate séleucide à Ioulis pourrait être rapportée aux mêmes 
événements, soit à la situation qui ouvre directement la voie à l'engagement des Rhodiens contre le roi. 

Quant à l'objet même du décret, on doit en revanche apporter un correctif à l'interprétation des premiers 
éditeurs, qui a été jusqu'ici d'ordinaire retenue7. Pour eux, le décret récompensait un Rhodien, originaire d'un 
dème encore non attesté dans l'île, celui des 'Mylantiadai'8. Relevons tout d'abord que le début de la restitution 

4. Polybe, 16. 26, 10; Tite Live, 31. 15, 8. 
5. H.H. Schmitt, η. 4, 71-72. Nous rejoignons le point de vue de P. Nigdelis, n. 77,216. 
6. G. Reger, Athens and Tenos in the early Hellenistic Age. II: Tenos and the war against Antiochos III, CQ42, 1992, 379-381 et 

380, η. 84, cf. IG, XII5, 824, republié par R. Etienne, Ténos II. Ténos et les Cyclades du milieu du IVe siècle avant J.-C. au milieu 
du Ile siècle après J.-C. (BEFAR, 263 bis), Paris 1990, 120-123, avec la datation en 190 ou 189 de Chr. Habicht, Der rhodische 
Eponym Autokrates (/GXII.5, 824), Chiron 19, 1989, 273-77. 

7. Cf. encore LGPN, s.v. Aristarchos (classé comme Rhodien, avec ? pour le "démotique"). Il y a eu une voix discordante, celle de G. 
Pugliese Carratelli, pour qui il ne pouvait s'agir d'un Rhodien. Mais son point de vue n'a pas été suivi. 

8. On devrait alors songer au culte d'Apollon Mylantios à Camiros, cf. D. Morelli, I culti in Rodi, 5C08, 1959, s.v. 24 et 107. 
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est très incertain9. En fait, ce n'est pas la mention du démotique qui est en soi choquante10. En revanche, 
l'absence de l'ethnique rhodien serait un unicum à l'extérieur de Rhodes. Surtout, 'Mylantiadès' ne saurait être 
un démotique de Rhodes: on n'en connaît aucun de ce nom dans l'île ou dans les possessions rhodiennes". Il 
faudrait qu'on ait affaire à un nom de patra, comme on en rencontre à Camiros par exemple12. Cette fois, 
l'hypothèse paraît difficile à soutenir et il est bien plus économique d'envisager que le personnage honoré soit 
tout bonnement un Karthaien. Or, on constate dans les inscriptions d'Ioulis la présence d'une série de noms de 
groupements qui sont sans doute des tribus13. En outre, les décrets de Karthaia font mention de l'inscription des 
étrangers dans une tribu et un oikos14. C'est certainement à un groupement de cette nature, tribu sans doute, 
qu'il est fait référence ici. C'est peut-être tout simplement la solennité de la circonstance qui explique que l'on 
ait voulu ici honorer le personnage récompensé en lui accordant d'avoir son nom tribal accolé à son nom et à son 
patronyme. On remarquera qu'à loulis non plus le port du nom tribal n'a rien de systématique, bien loin de là. 

Quant aux honneurs, l'absence de toute référence à une inscription comme proxène (comme c'est le cas 
pour le Rhodien Charmippos à loulis dans le décret n°4), à tout privilège de nature fiscale ou à l'attribution de 
la citoyenneté, ne va pas dans le sens du privilège accordé à un étranger. Certes, tous les décrets en faveur des 
non-citoyens ne portent pas des privilèges de cette nature, mais la statistique ne plaide pas en la faveur de 
l'étranger bienfaiteur, ce qui serait étonnant vu apparemment l'ampleur des services rendus. Naturellement pas 
d'envoi d'ambassade pour informer la cité d'origine des honneurs accordés à son ressortissant, comme c'est le cas 
au contraire dans le décret n° 4. 

Reste tout de même à savoir exactement pour quelle raison Aristarchos, fils de Thérôn, a été honoré par 
les Karthaiens. La mutilation de la partie supérieure de la stèle ne nous aide pas à le comprendre et au premier 
abord la récompense accordée paraît tout à fait étrangère au contenu du décret. Reprenons les faits. Des 
calomnies ont été proférées contre les Karthaiens qui pour se défendre ont dû envoyer une ambassade à Rhodes 
pour plaider leur innocence. Une série de documents d'autres régions qui évoquent des situations remontant à 
l'époque de la domination rhodienne au début du Ile s. nous montre que le texte de Karthaia trouve aisément 
des parallèles : 

— Décret d'Apollonia de la Salbakè, cité qui envoie une ambassade à Rhodes négocier des synthèkai, 
c'est-à-dire en fait un statut aussi favorable que possible15. 
— Décret d'Amyzon, dans le même but16. 
— Décret de Panamara, dans lequel les Panamaréens envoient à deux reprises une ambassade à Rhodes 
pour remettre des décrets honorifiques en l'honneur de Rhodiens, témoignant ainsi de leur fidélité à la 
cité tutélaire17. 
— Sans doute décret d'Araxa, en Lycie, qui lui aussi mentionne des ambassades à Rhodes18. 
A chaque fois, une ambassade s'est rendue à Rhodes pour plaider une cause ou témoigner de la fidélité de 

la cité dominée. Ainsi, le décret d'Apollonia de la Salbakè montre que le personnage honoré, Pamphilos, a entre 
autres défendu devant l'assemblée rhodienne la cause de la cité contre les indigènes dominés. Il a alors agi avec 
ses sympresbeutai (I. 9-12) et s'est donc personnellement rendu à Rhodes. Or, rien de tel n'est dit dans le décret 
de Karthaia: ce n'est pas pour avoir été sympresbeutès qu'Aristarchos est honoré. En fait, nous semble-t-il, c'est 
l'idée de conformité du discours des ambassadeurs avec le décret voté par l'assemblée (1. 5-7: των πρεσ[β]ευτών 
[διαλ]εγέντων μετά πάσης οριλοτ[ι]/μίας ακολούθως τοις εν τώι ψτκρίσματι κατακεχωρισ/μένοις) qui nous paraît 

9. Même le mu initial supposé est fort incertain: nous ne le retenons pas dans notre traduction. 
10. La question de savoir si des démotiques athéniens sont attestés à loulis reste en débat. Refusé par A. Wilhelm, Demotica auf Keos, 

Akademieschriften, III, 38-39, ce point de vue est réintroduit par L.G. Mendoni, Επιγραφές Κέας (sources: IG, XII 5, 634 = 
Επιγραφές Κέας, 151-152, Ε56 (1er s. a.C); 636 (Επιγραφές Κέας, 133-134, Ε45, 1er s. a.C); 631 (Επιγραφές Κέας, 145
146, Ε51, fie s. p'C); 635 (Επιγραφές Κέας, 143-144, E50, Ier-IIe s. p.C). 

11. Cf. la récente étude de I. Papachristodoulou, Οι αρχαίοι Ροδιακοί δήμοι, Athènes 1989, tableau synoptique 68-69. 
12. Cf. ex. gr. Titilli Camirenses, n° 1. 
13. Il s'agit de ceux des Leôidai, Hylichidai, Th[y]ssidai, et Korèsioi, cf. IG, XII 5.1, 609 + XII 5.2, 333-334 (Επιγραφές Κέας, 87

98, E21) et 637 (Επιγραφές Κέας, 159, Ε60) pour un Hylichidès. Cf. N.R.F. Jones, Public organization in ancient Greece, 
Philadelphie 1987,202-206, pour l'organisation civique des cités de Kéos. 

14. IG, XII 5, 528 = Επιγραφές Κέας, 188-191, E80; 534 (Επιγραφές Κέας, 212-214, Ε88); 540 = Επιγραφές Κέας, 208-209, 
Ε86; 541 = Επιγραφές Κέας, 205-207, Ε85; 1061 = Επιγραφές Κέας, 198-200, Ε83. 

15. L.-J. Robert, La Carie, lì, Paris 1954, n° 167, 303-312 et supra. 
16. L.-J. Robert, Amyzon, Paris 1983, n° 23,1. 20-21, et comm. 209. 
17. IK, 21-Stratonikeia, 5 et 6. 
18. A. Maiuri, Nuovi supplementi al 'corpus' delle iscrizioni di Rodi, ASAtene 8-9, 1925-1926, 313-315, 1, photo du support (pour la 

mise en rapport de cette inscription avec Rhodes et non avec la domination ptolémaïque ainsi que la datation de cette inscription 
au Ile s., et non au Ille s., cf. en détail notre étude à paraître "Rhodes and Lycia"). Certaines des ambassades mentionnées peuvent 
remonter à l'époque de la domination rhodienne. 
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devoir fournir la solution. Cette idée de conformité du discours des ambassadeurs avec le décret ou la lettre 
qu'ils transportent n'est pas originale. On la retrouve par exemple dans le décret des Xanthiens en faveur des 
Kyténiens qui leur ont demandé une contribution pour les aider à relever leur cité: les ambassadeurs de 
Kyténion sont loués d'avoir fait "un exposé conforme aux termes de la lettre avec grande exactitude et grand 
soin (1. 12-14: αυτοί διαλεγέντες ακολούθως τοις εν τήι έπι/στολήι γεγραμμένοις μετά πάσης σπουδής και 
οριλοτι/μιας)19. Dans un contexte différent, Apollonia de la Salbakè remercie un administrateur séleucide pour 
avoir lui même "délivré aux ambassadeurs envoyés ultérieurement au sujet des villages susdits une lettre pour 
Démétrios conforme aux décisions du peuple ([ακόλο]υθον τοις έψηφισμένοις, 1. 20)"20. Ainsi, à Rhodes, les 
ambassadeurs de Karthaia ont bien "lu leur texte", c'est-à-dire ont bien respecté le mandat qui leur avait été 
confié : mais puisqu'Aristarchos n'était pas leur sympresbeutès, ce n'est évidemment pas pour cette raison qu'il a 
été honoré. En fait, on est alors amené à penser que le motif était d'avoir été l'auteur du décret porté par les 
ambassadeurs, donc l'inspirateur de la politique qui permit aux Karthaiens de se justifier devant les Rhodiens. 
Les Rhodiens ont examiné "à fond" (ολοσχερώς) les lettres - c'est-à-dire le petit mémoire - d'Aristarchos. C'est 
cela qui les a décidés à trancher dans un sens favorable aux Kéiens. Cette politique ayant été couronnée de 
succès et les Karthaiens n'ayant pas eu à subir la colère des Rhodiens -on peut aisément imaginer ce qu'il 
aurait pu en être: aggravation du tribut, entretien d'une garnison aux frais de la cité par exemple -, il convenait 
de remercier celui qui avait été à l'origine de cette politique: tel était l'objet de ce décret. 

Au terme de cette étude, et avec les éléments dont on peut disposer, on voit que deux et peut-être trois 
des documents qui concernent avec certitude les relations entre Kéos et Rhodes sont à rapporter à la période de 
la domination rhodienne sur les îles entre la Ile et la Ille Guerre de Macédoine. Les méthodes du contrôle des 
Rhodiens sur leur zone insulaire ne paraissent pas avoir été différentes de celles qu'ils pouvaient employer dans 
leurs protectorats d'Asie Mineure. Les Rhodiens furent des maîtres méfiants et exigeants. La nouvelle 
interprétation du décret de Karthaia pour Aristarchos que nous avons proposée, aussi en mettant ce dernier en 
relation avec le contexte de la guerre contre Antiochos, nous paraît illustrer parfaitement ce point de vue. 

Alain BRESSON 
Bordeaux 

19. J. Bousquet, La stèle des Kyténiens au Létôon de Xanthos, REG 101, 1988, 12-53, à qui nous empruntons cette traduction. 
20. L.-J. Robert, La Carie (supra n. 15), n°166,285 sq., trad et comm. 292. 





THE COINAGE OF KYTHNOS* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η Κύθνος, κατά την αρχαϊκή περίοδο, δεν έχει να επιδείξει νομισματική δραστηριότητα, η οποία φαίνεται να 
αρχίζει μόνο στον 2ο π.Χ. αι. Από την φάση αυτή σώζονται 80 νομίσματα, στα οποία απεικονίζονται έξι διαφορετικοί 
εμπροσθότυποι: κεφαλή Απόλλωνα, Αρτέμιδος, Αθηνάς Παλλάδας, μία γυναικεία και μία ανδρική προτομή, πιθανόν 
αυτοκρατορικές, και ένας σκύλος. Στους οπισθότυπους εμφανίζονται η κιθάρα ή χελύς, το ρόδο, σταφύλι, υδρία και 
αμφορέας. Σε όλα σχεδόν τα νομίσματα σώζεται η επιγραφή ΚΥ ή ΚΥΘΝΙ, η οποία επιβεβαιώνει την απόδοση στην Κύθνο. 
Δυστυχώς δεν υπάρχουν βέβαια χρονολογημένα νομίσματα από "θησαυρούς" ή ανασκαφικά σύνολα, όπως δεν 
ανευρίσκονται και κοινές σφραγίδες ανάμεσα στις διαφορετικές κοπές, ώστε να υπάρξει μία σχετική κατάταξη τους. 
Σύμφωνα πάντως με τεχνοτροπικά κριτήρια, η σειρά Απόλλων/χελύς φαίνεται να είναι η πρωιμότερη. Μπορούμε ωστόσο 
να διακρίνουμε, ανάλογα με το βάρος και τις διαστάσεις, τρεις διαφορετικές υποδιαιρέσεις, από τις οποίες η μεγαλύτερη 
(Απόλλων/κιθάρα ή χελύς) ισοδυναμεί με διπλό χαλκού, η μεσαία (Απόλλων/ρόδο) με χαλκού, ενώ στην μικρότερη 
υποδιαίρεση έχουν κοπεί σχεδόν όλοι οι άλλοι τύποι, εκτός από τη γυναικεία προτομή/κιθάρα, οι οποίοι χρονολογούνται 
πιθανότατα στην αυτοκρατορική περίοδο. Σύμφωνα με τα γνωστά παράλληλα άλλων νησιωτικών εργαστηρίων της 
περιοχής, η Κύθνος φαίνεται ότι συνέχισε τη νομισματική δραστηριότητα της μέχρι το τέλος του Ιου π.Χ. αι. και ίσως και 
μέσα στον Ιο μ.Χ. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σειρά Απόλλων/ρόδο, στην οποία έχει ήδη αναφερθεί ο L. Robert, 
συσχετίζοντας την με την ροδιακή κυριαρχία. Πηγαίνοντας ακόμα μακρύτερα και με βάση και τις επιγραφικές μαρτυρίες, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Κύθνος αποτελούσε για τους Ρόδιους ένα εξαιρετικό σημείο ελέγχου του Αιγαίου, και 
κυρίως του Σαρωνικού. Πιθανότατα είχαν εγκαταστήσει σε αυτήν και φρουρά, ενώ στην ίδια περίοδο χρονολογείται και η 
ενίσχυση των οχυρώσεων. Αυτή ακριβώς η σημαντική παρουσία τοαν Ροδίων στο Αιγαίο και στο ίδιο το νησί φαίνεται ότι 
υποδηλώνεται με την απεικόνιση του ρόδου στα νομίσματα της Κύθνου. 

INTRODUCTION 
There has never been a study of the coinage of Kythnos1. It might be argued that there is little reason; in 

the standard guides, such as the British Museum Catalogue, it is said to consist merely of small bronze issues from 
the 2nd and 1st centuries BC2. This coinage is not known from any hoards. The only recorded finds are single pieces 
from Delos, and the Athenian Agora, and now two coins from the current survey of Kythnos by Alexander 
Mazarakis3. In compiling a corpus of this material we found that only three museums, Berlin, the British Museum 
and the Cabinet des Médailles (Paris) had anything more that the odd example. A brief glance at Seaby's price guide 
for the sale of Greek coins lists only two varieties, which could be purchased in the 1980's for £13 or £154. There 
was clearly little reason for this coinage to appear in the catalogues of auction houses. There was also little reason 

* The authors wish to thank Lina Mendoni and Alexander Mazarakis Ainian for their kind invitation to deliver this paper at 
the Kea - Kythnos International Symposium on the 25th June 1994. 
Abbreviations: 
BMC = W. Wroth, BMC, Crete and the Aegean islands, London 1886. 
Robert - L. Robert, Monnaies hellénistiques, RN19, 1977, 7-34. 

1. Robert, 1-33, made a special study of Kythnian coins with the rose as a reverse type. In this important article, however, no 
attempt was made to assemble a corpus of coins, and only brief mention was made of other types. 

2. BMC, 98. 
3. Delos: Athens NM L 15.33, 1908-09, unpublished (fig. 2); Athens Agora N963 (badly damaged but probably Kythnos), S 

5564 (now correctly listed in the Agora records as Rhodian): J.H. Kroll, The coins, The Athenian Agora XXXI, Princeton 
1993, 252, cat. 841-2. Kythnos B91/Nxl and B91/Nx2 (both unpublished). We wish to thank Alexander Mazarakis Ainian for 
information concerning the two coins found on Kythnos during the survey which he directed, and Dr M. Oikonomidou and 
Dr I. Touratsoglou for allowing us to publish the coins from Kythnos in the Athens Numismatic Museum. 

4. D.R. Sear, Greek coins and their values, London 1979,283, nos 3093, 3095. 



650 Κ. Α. SHEEDY - Ch. PAPAGEORGIADOU 

for collectors to take an interest in the coins of Kythnos: the types were apparently undistinguished and not much 
could be said about them. 

The purpose of this paper is not to present a classification of these coins, though something will be said on 
this account. Rather, our primary aim is to point to the importance of this material for the re-construction of the 
history of the island, a history which is largely ignored in the texts which have come down to us from antiquity. 

The citizens of Kythnos were apparently reluctant to issue their own coins, and in this they went against 
the trend in the Cyclades for on the whole the islanders were enthusiastic miniers5. One has only to look at the 
record of neighbouring Kea where at least three of the four cities of the island issued coinage from the Archaic 
period onwards6. Given the limited resources of these small island states it is surprising that they were so active, but 
their issues were relatively small, and at times highly sporadic. Kythnos is the only island in the west chain of 
Cycladic islands for which no Archaic coinage is known. 

Among the Cyclades, besides Kythnos, only Syros, Mykonos, Ios, Amorgos and perhaps Andros have yet 
to be associated with Archaic coinage7. Further finds and research may show that most of this group did in fact have 
some small Archaic issues. By the end of the 3rd century no less than 22 mints had been active at some time on 18 
islands. This is a remarkable figure. It is also remarkable that only Kythnos, an island with an area of 86 sq km, and 
which supposedly paid 3 talents a year in 425 BC as a member of the Delian League, together with the much less 
important island of Pholegandros, appear to have waited until the 2nd century BC (according to the current view) 
before issuing coins. 

THE CORPUS OF KYTHNOS COINS 
The corpus assembled for this study consists of some 80 coins. Eight different groupings based simply on 

the identification of distinct combinations of obverse and reverse dies can be drawn up. Six different obverse types 
could be recognized: the head of Apollo, the head of Artemis, the head of Pallas Athena, the bust of an unidentified, 
possibly imperial woman, another of an unidentified, possibly imperial, male, and the figure of a dog. Five reverse 
types can be listed: the kithara, and in some examples the chelys, the rose, a grape bunch, the hydria, and the 
amphora. The repertoire is thus richer than one might have expected. But there is no type which is distinctly 
Kythnian if we exclude the obverse dog type which is only attested on one group of small coins. There is no badge 
that would in some way clearly identify the origins of this coinage, as say the apple identified the coinage of Melos. 
In nearly all cases the presence of the letters Κ and Y or ΚΥΘΝΙ on the reverse confirm the attribution. 

We have no hoards and no finds from dated contexts to guide our organisation of this corpus. No die links 
between different combinations of types have been noted. General observations on style would suggest that certain 
types were minted in the same period, and we should not then look to place them in linear succession. On the 
grounds of accomplishment, the earliest coins could well be those which show a skilfully rendered head of Apollo on 
the obverse, and the chelys on the reverse (eg. BMC Cythnos 1). But the material does not readily lend itself to 
stylistic analysis and we have proceeded instead with the study of the weight and size of the coins. 

Coins with the head of Apollo on the obverse and kithara (or chelys) on the reverse, numerically the largest 
group recorded, in general weigh between 4.00 g and 6.04 g and have a diameter of 14 to 19 mm. The rough average 
weight is approx. 5 g. There are three lighter coins, which we leave to one side for the moment, but the lowest 
weight is still 2.86 g. These coins were struck on what we may refer to as the large module. Coins depicting the head 
of Apollo on the obverse, and the rose on the reverse weigh between 2.02 g and 3.53 g. The rough average weight is 
approx. 2.7-3.0 g. The diameter varies between 12 and 17 mm. This then can be described as the middle module. 

All the other types recorded, with one exception, appear on coins weighing less than 1 g, and on flans 
measuring less than 10 mm. This can then be recognized as the small module. The exception is that group with the 
bust of a woman on the obverse, apparently Artemis or an imperial figure, and the kithara on the reverse (fig. 4). 
The two examples weigh 4.06 and 4.84 g, and should then have been struck on the larger module. It seems likely 
that this large module may represent a double chalkous and the middle module the chalkous itself. 

The same three basic modules can be observed in general terms in the coinage of other Cycladic states. It 
should be noted at this point, however, that within the Cyclades only the Hellenistic mints of Tenos and Kea have 
been studied in any detail. The work of Artemis Gysellen on the mint of Tenos, finished some twenty years ago, was 
never published but her catalogues are available in abstract form as an appendix to Ténos II published by R. 

5. Since the conference a hoard has been found on Kythnos which suggests minting activity in the late Archaic period: A.K. 
Kyrou - D. N. Artemis, The silver coinage of Kythnos in the early fifth century BC, Studies in the Greek Numismatics in 
Memory of M.J. Price, London 1998,233-236. 

6. Ch. Papageorgiadou, The Coinage of Kea, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 24, Athens 1997; BMC, 86-7. 
7. K.A. Sheedy, The Archaic coinage of Paws and the Cycladic city states, Sydney 1987 (unpublished thesis), attributes to 

Karthaia the amphora staters usually given to Andros. 
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Etienne8. Ch. Papageorgiadou's work on the mints of Keos has now been published. The appearance of the large 
module on Tenos can be associated with that phase of minting begun during the period of the 2nd Nesiotic League, 
ie from the beginning of the 2nd century B.C.9. This module was apparently unknown on Tenos before this date. 

THE TYPES 
The head of Apollo is inevitably the obverse type employed for coins of the large and middle size modules. 

He sometimes wears a wreath, and on some examples there is a laurel branch in the field. Apollo is not as common 
on Hellenistic Cycladic coins as one might have expected: Dionysos is, as Wroth once noted, "the chief divinity of 
the coinage of the wine-growing isles of the Aegean"10. A preliminary search reveals that the head of Apollo 
appears on the coinage of Keos in general, on that of three of the four Keian cities, on the coins of Delos, Thera, 
Anaphe, Kythnos, and perhaps on the few issues of Pholegandros1 '. On the coinage of Thera and Anaphe this figure 
should allude to the two local cults of Apollo, Apollo Karneios and Aigletes12. Neither of these two Dorian islands 
traditionally played any role in the worship of Delian Apollo. Apollo is depicted on the coinage of the Keian states. 
It seems likely that here again the image refers to well-established local cults, such as that of Apollo Smintheus at 
Koressia. The coinage of Delos, of course, carried the image of the island's famous deity. There is good evidence to 
show that Kythnos followed Delos in the selection of its types, and perhaps it alone among the Cycladic islands 
took this path. 

The larger module coin of Kythnos depicts the head of Apollo on the obverse, and the kithara or chelys on 
the reverse (fig. 1). The kithara was often employed on Delian bronze coinage as a reverse type, for this musical 
instrument is typically associated with Delian Apollo and the choregic festivals of the Delian sanctuary13. When the 
Athenians were given control of Delos in 166 BC they issued a series of small bronze coins commemorating their 
newly won rule of the sanctuary14. One of these coins depicts the head of Apollo on the obverse, and the kithara on 
the reverse15. A preliminary search shows that only two other Cycladic islands employed this type, the Dorian 
states of Melos and Thera; these coins belong to the period of Roman control and do not appear to be common16. 

According to one legend Kythnos was the son of Apollo17. At the moment, however, there is no evidence 
for the cult of Apollo on Kythnos itself but the island has been little explored18. Kythnos was traditionally settled by 
the Dryopians from the Greek mainland19. By the Hellenistic period, however, inscriptions reveal that the city of 
Kythnos was employing the Ionian or Attic alphabet20. It then appears that Kythnos had moved closer to her 
Ionian neighbours. It may have even received settlers from Attica at some point. The head of Apollo was combined 
with two different reverse types (figs 1, 2). The kithara or chelys seems to have been reserved for the large module 
coins, while the middle module often carried the rose. Less often we find the rose combined with the head of 
Artemis on the obverse (fig. 3). The rendering of the rose leaves no doubt that it was modelled on the famous rose 
type on the reverse of Rhodian coins. Kythnos was the only Cycladic state to adopt this type. In fact it is fairly 
uncommon, and a brief review of those mints which did employ the rose as a type is instructive, and will follow 
shortly. 

Concerning the less common types, and those used for smaller module coins the following brief notes will 
serve to complete this survey of the island's numismatic iconography. The head of Apollo was combined with one 
other reverse type: the grape bunch. This is a very common type in the Cyclades, but it does recognise that 
Kythnos valued its wine production21. The type of the standing dog is only known from Kythnos in the Cyclades 
(fig. 5). Within the region Sirius the dog star is associated with Keos alone, but it seems unlikely that the Kythnos 
dog refers to this cult22. The final group of types all appear to belong to the period of Roman domination. The bust 
of a woman, and the unidentified male head are probably imperial types but they are without inscriptions (fig. 4). 
The head of Pallas Athena is a type seen again on Imperial coins from the islands of Melos, Paros, Amorgos and 

8. L.A. Gysellen, L'atelier monétaire de Ténos, Ténos II, R. Etienne (ed.), Athènes 1990,225-252. 
9. Ibidem, 239-247. 
10. BMCxlvi. 
11. This review is largely based on the holdings of the British Museum, BMC. 
12. As suggested in BMC xlvi-ii. 
13. BMC, 99. 
14. J.H. Kroll, The coins (supra n. 3), 66-71, cat. 111. 
15. Ibidem. 
16. BMC, 105 (Melos), 132 (Thera). 
17. 'Ιστορία Κύθνου, 2. 
18. L. Bürchner, RE (Kythnos), XI, 2,2308-2320. 
19. Ibidem. 
20. Ιστορία Κύθνου, 7. 
21. Robert, 15-16. 
22. Ch. Papageorgiadou, Kea(supra n. 6). 
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Siphnos, and the coins from Kythnos are likely to date to this period23. It would then appear that minting on 
Kythnos continued on to the end of the 1st century BC and perhaps into the 1st AD. 

RHODES, KYTHNOS AND THE NESIOTIC LEAGUE 
Hellenistic Kythnos comes briefly into view during the course of the Second Macedonian War. Philip V 

had taken control of the Cyclades in 201 BC. with a newly constructed fleet24. In the following year, however, the 
Rhodians managed to liberate most of these islands. According to Livy and Polybius three islands, which had 
received garrisons, remained in Macedonian hands: Andros, Paros and Kythnos23. Following the capture of Andros 
an attempt was made in 200 BC by a combined fleet from Rhodes, Pergamon and Rome, some 90 ships in all, to 
dislodge the garrison at Kythnos. It failed. Kythnos was not freed until 197 BC when Philip gave in to the superior 
forces of the Romans. The island then joined the Second Nesiotic League. 

There is at present no firm evidence that Kythnos actually began minting in the 2nd century BC. It is 
possible, for example, that the 'large module' coins showing the head of Apollo and the chelys on the reverse (BMC 
Cythnos 1) were struck in the 3rd century. There is, however, good reason to believe that the mint on Kythnos was 
active during the period of the Second Nesiotic League. The use of the rose on this coinage, an emblem so clearly 
modelled on that of Rhodian coinage, is unlikely before Rhodes assumed the leadership of this League. The type 
chosen for the obverse, the head of Apollo, together with the reverse type of the kithara, appear to make a very 
direct reference to the Delian Apollo. This evocation of a traditional symbol of unity among the members of the 
Cyclades would seem most appropriate with the re-founding of the League. It is true that Tenos was chosen as the 
meeting place for the League, in contrast to Delos where the first League had met; this was probably caused by the 
need to provide quarters for a standing or seasonal force of ships, and such a base was not possible on Apollo's 
sacred island. But it is likely that patronage of the League remained with Apollo26. 

The period of the Rhodian led Nesiotic League saw most of the island city states mint coins. In fact this 
appears to be the period of the most prolific coining activity in the history of the region, with almost all states that 
were to operate mints striking coins (both silver and bronze). Those that continued to issue silver now struck on a 
Nesiotic standard instead of the Attic. 

The most important Cycladic mint during the 2nd century BC was that on Tenos27. Those scholars who 
have paid attention to the island issues of this period have noted that a rose emblem appears on the reverse of 
Teniot bronze coins showing the head of Poseidon on the obverse, and a trident reverse, and coins with the head of 
Zeus Ammon on the obverse and a standing Poseidon on the reverse. D. Sippel, in his thesis study of Rhodes and 
the Nesiotic League, has argued that this emblem should refer to Rhodian control of the League and to the fact that 
its headquarters was on Tenos28. This assessment, however, might appear to overplay the degree to which Rhodes 
wished to appear as the dominant power. For Tenos it may have served as a symbol of the co-operation between 
their island, as the representative of the Cyclades, and Rhodes as the leader of the League. Rhodes offered the 
islands freedom from piracy which had been a major problem in the Aegean during the second half of the 3rd 
century. It also offered protection from the designs of the warring dynasts, such as Philip V who had recently 
overrun the area. What is important for our study, however, is that one of the Cycladic islands, Kythnos, actually 
adopted the Rhodian rose as a reverse type. 

L. Robert appears to have been the first to point to the significance of the rose type for the study of 
Kythnian history29. He perceived a double Rhodian influence in the coinage of Kythnos. At first Kythnos struck 
bronze coins with the Rhodian rose and then, at a later stage (when Rhodian pressure had been relaxed or had 
ended), the Kythnians resorted to countermarking Rhodian silver coins30. This numismatic influence made manifest 
a Rhodian interest in the island which Robert believed stemmed from the strategic position of Kythnos. The 
evidence which he was able to gather (mostly inscriptions) to support the view that Kythnos was important because 
of its location as a base and as an observation point for the movement of ships in the Aegean and the Saronic Gulf 
is convincing. There are, however, a number of problems with his analysis of the numismatic material. Firstly, his 

23. BMC, 83 (Aegiale), 106-7 (Melos), 117 (Paros), 122 (Siphnos). 
24. The standard account of this period in the Aegean is to be found in R.M. Berthold, Rhodes in the Hellenistic Age, Ithaca and 

London 1984. 
25. Livy 31.15.8; Polybios 16.25.10. 
26. D. Sippel, The meeting place of the Rhodian Nesiotic League, The Ancient World 13, 1986, 35-40; idem, Tenos and the 

Nesiotic League, ibidem, 41 -46. 
27. L.A. Gysellen, L'atelier monétaire(.si/pra n. 8). 
28. D. Sippel, Tenos (supra n. 26), 43. 
29. Robert. 
30. Ibidem, 22. 
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study focused on a silver drachm of Rhodes which he believed had been countermarked by the Kythnian authorities 
(and which was the evidence for his second and later phase of Rhodian influence on Kythnian coinage)31. 

It now appears that the countermark was in fact made by Kyanaea, a Lycian state which also employed the 
Head of Apollo and the kithara as types for their coinage, and that this coin reflects the importance of Rhodian 
silver in Lycia, the location of the famous Rhodian Peraea32. The influence of Rhodes in the selection of the rose as 
a type for the Kythnian coinage is certainly apparent. But the nature of this influence requires a little more 
attention. Robert did not look at this material as small bronze coins from a small island mint, but rather as a vehicle 
for an iconography which had historical implications. By examining the nature of this 'vehicle' we believe that a 
somewhat clearer understanding of the significance of the coinage can be reached. 

In considering the use of the rose as a type, we should set to one side those mints which produced virtual 
imitations of the well known silver Rhodian didrachms and drachms. Here the obverse and reverse types, the head 
of Helios, and the rose, were simply copied; only the inscription was changed to identify a magistrate rather than 
the Rhodian state. There were a good number of these issues during the 2nd century BC produced in mints (perhaps 
operated by the Rhodians themselves) on the Greek mainland and Asia Minor. Perhaps the most interesting 
examples are those said to have been struck on Crete in order to pay Cretan mercenaries33. The motivation behind 
these issues, which were all of silver, was either to supplement the supply of real Rhodian coins or to gain the ready 
acceptance of a local coinage by direct reference to the trusted Rhodian coins. 

The Kythnian coins belong to a quite different category: here the rose was combined with local types, and 
the metal could be either silver or bronze. In this case there was no overt attempt to offer the coin as if it were 
Rhodian. The list of mints is short and the issues appear to be uncommon. Astyra in Caria used the rose as a type in 
the archaic period34. Traelium in Macedonia and Paphos on Cyprus used this type on 4th century coins35. These 
precede the popularity of the Rhodian type. Only four other issues remain: Phanagoria in the Bosphoros, Kibyra in 
Caria, and Plarasa and Aphrodisia (which minted jointly) in Caria issued coins after the mid 2nd century BC with 
the rose type36. The fourth mint was that of Kythnos. The coins of Plarasa and Aphrodisia and of Kythnos are in 
bronze. It was clearly highly uncommon to use the rose as a type. 

A. Bresson has recently challenged a number of theories concerning the circulation of Rhodian silver37. On 
the evidence of a detailed study of Rhodian hoards, he has argued that Rhodian coinage did not circulate widely until 
after 166 BC. He suggests, furthermore, that prior to this date the Rhodians enforced a closed monetary zone (a 
practice best known from the policies of their Ptolemaic neighbour and ally). He then concluded that Rhodian 
coinage played a secondary role in the currency of the Cyclades. As evidence he notes that the Rhodian coins 
mentioned in the Delian temple inventories are not of paramount importance in size (there were noticeably more 
coins from the Euboean mint of Histiaia)38. Those that are recorded, he suggests, may well have been imitations of 
Rhodian coins (though in fact there is no evidence to prove this). These proposals are of some importance for the 
study of Kythnian coinage for if the circulation of Rhodian coinage was limited until after 166 BC then the decision 
by Kythnos to use the Rhodian types would seem to depend less on the common use of the coin in the region (and 
on Kythnos itself) and more on other factors. 

The bronze coinage of the Cycladic city states was intended for local use, and its circulation was very 
largely limited to the island on which it was minted. The coinage of Kythnos was no different. The types then could 
be expected to have had an immediate relevance to Kythnos. The head of Apollo and the kithara were very familiar 
images to a Cycladic people, and we have argued that they would have readily recalled the god's cult on Delos. 
Although Rhodian coinage was not as commonly used as we have previously supposed, it might still be argued that 
the use of its well known emblem would advance the acceptance of these local coins. It is hard to completely 
discount this argument but we would like to propose another line of argument which though related to that of the 
use of easily recognizable types stresses the reality of the contemporary military and political situation. 

It is possible to argue that the island's coinage, like the dedication found on Rhodes which honours (the 
stratagos?) Hagemachos, recognised a particularly close relationship between Rhodes and Kythnos39. In an 
unpublished paper Sheedy follows Robert in arguing that the Macedonians had demonstrated that Kythnos was 

31. BMC Caria, 159; Robert, 17, fig. 1 
32. H. Troxell, The coinage of the Lycian League, Numismatic Notes and Monographs 162, New York 1982, 26-27. 
33. R.H.J. Ashton, A series of pseudo-Rhodian drachms from mainland Greece, NC 148,1988, 21-32 (esp.31: the coins in the 

name of Ainetor, Gorgos and Straton struck c. 200 BC). 
34. Astyra: BMC Caria, 60. 
35. Traelium: BMC Macedonia, 131; Paphos: BMC Paphos, 44. 
36. Phanagoria: SNGIX, British Museum 1, 999; Plasara and Aphrodisia: BMC Caria, 25. 
37. A. Bresson, La circulation monétaire Rhodienne jusqu'en 166, DHA 19, 1993, 119-169. 
38. Ibidem, 142-149. 
39. F. Hiller v. Gaertringen, Inschriften aus Rhodos, AM23, 1898, 391; Robert, 28-29. 
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important strategically for the Aegean and for control of the Saronic Gulf39. But it was the threat of the 
establishment of a line of Attalid bases, such as Aegina and Andros, along the important route which connected 
central Greece with the Aegean and with Athens following the Second Macedonian War that led to a particular 
Rhodian concern with the island of Kythnos, which faced the Saronic Gulf, and in general with the formation of the 
Cycladic islands into a federal League. The Rhodians may have garrisoned Kythnos. It is certainly likely that they 
took an interest in the defenses of the city, and in building up the island's fleet. The impressive fortification walls 
which surround the city may well have been strengthened at this time. The decision to begin minting a local coinage 
might be linked with an increase in the volume and complexity of payments made by the authorities on Kythnos. It 
is possible that the primary cause of this activity was the city's defenses, though we are certainly not arguing that 
this was a coinage minted for the payment of those involved with the city's defenses. Rather we are arguing that it is 
symptomatic of a certain level of fiscal activity. The use of the rose as a reverse type could have alluded to co
operation between Rhodes and Kythnos. Like the use of the rose as an emblem on the bronze coinage of Tenos, it 
may have reflected the reality of Rhodian influence and power in the Cyclades. 

A preliminary listing of type combinations 
Publication Athens Num. Museum Fig. 

A.a Ob. Head of Apollo / Rv.Chelys BM Cythnos 1 
A b Ob. As above / Rv.Lyre Π511 3.42gr. 
Β Ob. Head of Apollo / Rv.Rose Cop.SNG 664 1908-9 3.92gr. 1 +2 
C Ob. Head of Artemis / Rv.Rose BM Cythnos 8 4758p 0.70gr. 3a- c 

4758γ 1.07gr. 3b 
4759 0.75gr. 3c 

3d 
D Ob. Bust of woman ος> man (imp.?) /Rv.Lyre Karlsruhe 1892-93 ΚΘ'619 2.48gr. 4a+b 
E Ob. Head of Apollo / Rv.Grape bunch BM Cythnos 4 4761 5.18gr. 5 
F Ob. Dog / Rv.Rose BM Cythnos 10 4760 1.37gr. 
G Ob. Head of Pallas Athena / Rv.hydria Paris 182 
H Ob. Head (male) / Rv.amphora Paris 183 

Kenneth A. SHEEDY - Charikleia PAPAGEORGIADOU 
Athens 

39. K.A. Sheedy, The defence of Kythnos and the origins of the Second Nesiotic League, Historia45, 1996, 423-449. 
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PAUVRETE ET IMPUISSANCE DE KYTHNOS: ESSAI POUR UN JUGEMENT EQUILIBRE 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μερικές στεγνές φράσεις στα κείμενα των συγγραφέων της αρχαιότητας (Δημ. XIII, 34· Πλούτ., Ηθικά, 863 
κ.ε.) αρκούν για να διατυπώσει κανείς το απλό συμπέρασμα ότι η Κύθνος κατά την αρχαιότητα ήταν ένα από τα πρότυπα της 
Κυκλαδικής φτώχιας, ένα από τα παραδείγματα της πολιτικής αδυναμίας. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να δειχθεί 
ότι ο φιλολογικός "τόπος" της φτώχιας δεν στοιχειοθετείται από την ανάλυση των επιγραφικών μαρτυριών (βλ. συνεισφορά 
3 ταλάντων στη Συμμαχία της Δήλου) και τα αρχαιολογικά δεδομένα (βλ. ένα εντυπωσιακό τείχος). Από την άλλη μεριά, η 
λεπτομερής μελέτη των κειμένων τοον περιηγητών που επισκευτηκαν το νησί από τον 15ο αι. κ.ε., οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι η Κύθνος απολάμβανε μία σχετική ευημερία τις περιόδους κατά τις οποίες δεν υπέφερε από επιδημίες ή από 
επαναλαμβανόμενες πειρατικές επιδρομές. Όλες οι σημαντικές μεσογειακές καλλιέργειες της αρχαιότητας παρατηρούνται 
στο νησί, προσφέροντας έτσι σε μεγάλο βαθμό μία μορφή αγροτικής αυτονομίας και τη δυνατότητα εξαγωγών του 
πλεονάσματος. Τα μέταλλα και τα μεταλλεύματα δεν ήσαν απόντα από το νησί και ασφαλώς αποτελούσαν το αντικείμενο 
εμπορίου. Ωστόσο, είναι δύσκολο να προτάξει κανείς επιχειρήματα που να ανατρέπουν την ιδέα κάποιας μορφής πολιτικής 
αδυναμίας: ουδέποτε η πόλη ένοιωσε αρκετά δυνατή ώστε να επαναστατήσει ενάντια στους εκάστοτε ισχυρούς και είναι 
πιθανώς αυτή η αποδοχή της μοίρας, δίχως δόξα αλλά ειρηνική, που εξηγεί τη σιωπή, τόσο φιλολογική όσο και επιγραφική 
που χαρακτηρίζει το νησί της Κύθνου κατά την αρχαιότητα. 

Les jugements antiques sur Kythnos ont été des plus lapidaires: selon Démosthène, l'île-cité passait 
pour n'avoir pas la moindre importance politique1, typique en cela de la micronésie cycladique. A tel point que 
Plutarque put écrire que les Grecs, coalisés contre les Perses en 480-479 devaient considérer comme indignes 
d'eux le fait de voir inscrits sur le trépied de Delphes ou la base d'Olympie les noms de quelques cités parmi 
lesquelles il cite Kythnos2. De fait, à l'exception du fromage de brebis, vanté par de multiples sources3, rien 
d'extraordinaire concernant Kythnos ne semble avoir frappé les Anciens. 

Il faut d'ailleurs souligner que les Kythniens firent preuve d'une grande discrétion au cours de 
l'Antiquité et les sources les mentionnant sont des plus rares. Leur présence à la bataille de Salamine explique 
qu'ils aient été inscrits, je viens de le rappeler, parmi les autres peuples vainqueurs du Perse. Ils sont ensuite 
attestés dans les listes du tribut athénien - mais c'est le contraire qui eût été étonnant. Par contre, la stèle de 
fondation de la Seconde Confédération athénienne n'a pas conservé le nom de la cité bien que, selon toute 
probabilité, ils en fissent partie4. Beaucoup plus surprenante est leur absence des comptes amphictyoniques de 

1. Dém. XIII 34: "Oui, si je vous savais semblable au peuple de Siphnos ou de Kythnos ou à quelques autres, ce serait le premier de 
ces conseils [s'occuper de ses propres affaires] que je vous donnerais; mais puisque vous êtes Athéniens, ce que je vous conseille, 
c'est d'organiser votre force". 

2. Plutarque, de malign. Herod. 873 e: "Il est vraiment étrange que tous les combattants qui s'illustrèrent dans cette bataille (Platées) 
n'aient pas éprouvé de ressentiment en voyant inscrit sur les trophées le nom des Kythniens et des Méliens"; cf. aussi de malign. 
Herod. 863 f: "Il valait mieux participer à la libération des Grecs sous le commandement des Siphniens et des Kythniens que de 
déserter ces glorieux combats parce qu'ils (les Argiens) disputaient le commandement aux Spartiates". 

3. Alexis F. 172 Kock = Athénée XII 516 e (cf. Pollux VI 63); Et. Byz., Ethnica, s.v. Κύθνος. Pour Pline, HNW 47, 134, "le 
cytise, ou luzerne argentée, est originaire de Cythnos d'où elle s'est introduite dans les Cyclades puis bientôt après dans toute la 
Grèce au grand bénéfice de la production fromagère". 

4. Preuve historiographique de cette discrétion, l'index du livre de S. Accame, La lega ateniese del secolo IV, Rome 1941, ne montre 
que deux occurrences de Kythnos; celui de J. Cargill, The second Athenian league, Berkeley 1981, une seule P.M. Nigdelis, 
Πολίτευμα και κοινωνία των πόλεων των Κυκλάδων κατά την ελληνιστική και αυτοκρατορική εποχή, Thessalonique 
1990,205, est très dubitatif quant à la présence des Kythniens dans la Ligue de 377. 
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Délos: seule des autres Cyclades, l'île n'est pas indiquée parmi les débiteurs d'Apollon5. Mieux, aucun citoyen 
kythnien ne figure dans la liste des débiteurs privés, et il faut attendre le IIe siècle pour voir le premier d'entre 
eux apparaître dans l'épigraphie de l'île sacrée d'Apollon6. Je ne sais si l'on peut imputer au seul hasard cette 
quasi - absence dans l'épigraphie délienne. A l'inverse, imprévue au premier abord est leur mention sur la 
célèbre stèle des céréales de Cyrène, vers 3307. Si l'on ajoute la découverte à Thasos d'une épitaphe des Ve-IVe 

siècles8, à Athènes de deux stèles funéraires du IVe siècle9, on aura fait le tour de l'épigraphie kythnienne des 
temps classiques. Pour l'époque hellénistique, les Kythniens apparaissent à l'extérieur de leur île mais, si l'on 
en excepte deux mentions dans la très proche Kéos10 et dans la traditionnelle Athènes11, c'est toujours dans le 
cadre exclusif de la Confédération des insulaires à laquelle ils ne purent qu'appartenir12. Quant à l'épigraphie 
proprement kythnienne, une simple comparaison numérique avec le corpus des îles d'Amorgos, d'Andros, de 
Kéos, de Naxos, de Paros, de Ténos, donne une idée du fossé qui sépare Kythnos de bien de ses voisines 
cycladiques. 

Les sources littéraires témoignent aussi de cette discrétion: Hérodote mentionne leur présence aux côtés 
des Grecs durant la Seconde Guerre médique, mais les Kythniens n'apparaissent pas chez Thucydide, non plus 
que dans les œuvres de Xénophon ou Diodore de Sicile: l'Histoire du monde grec classique s'est détournée des 
Cyclades occidentales. Moins exposée géographiquement que Kéos à l'expansion thébaine, Kythnos ne semble 
pas s'être jamais révoltée contre les puissants du moment, qu'ils soient Athéniens, Spartiates ou Macédoniens. 
Pour l'époque hellénistique, seule la tentative romano-rhodienne sur l'île en 199 et son échec devant la 
résistance de la garnison macédonienne fut jugée digne d'être rapportée par les historiens13. 

Il paraît difficile de déduire quoique ce soit de valable de ces silences qui ne sont pas spécifiques de 
Kythnos. Car il ne faut pas négliger le fait, par exemple, qu'Hypéride a prononcé un discours connu sous le nom 
de Κυθνιακός14 ce qui suppose tout de même, en un moment critique, une forme de reconnaissance politique. Il 
serait trop commode d'imaginer que la petitesse, la pauvreté de l'île soient à l'origine de la rareté des mentions 
de Kythnos dans les sources littéraires comme dans l'épigraphie. 

C'est en effet tout le débat de la pauvreté insulaire qui est au centre de cette question. Ce thème est né 
au IVe siècle avec Platon et Isocrate. La réflexion de Platon est à coup sûr la mieux connue: dans les petites 
îles, ce qui reste à présent, comparé à ce qui existait alors, ressemble a un corps décharné par la maladie: tout 
ce qu'il y avait de terre grasse et molle s'est écoulée et il ne reste plus que la carcasse nue du paysi5. On ne sait 
pas très bien ce qu'entend Platon par petites îles, mais il est indéniable que Kéos entrait, pour le philosophe, 
dans cette catégorie quand on relit un autre passage où, faisant référence à la répression athénienne dans l'île en 
362, il affirme que ce sont les grands Etats qui triomphent des petits par les armes et les réduisent en esclavage 
[...] comme les Athéniens pour les Kéiens16. Pauvreté du sol, donc, qu'Isocrate, dans une phrase passée 
davantage inaperçue, avait teintée des couleurs les plus tristes: les insulaires méritent notre pitié quand nous les 
voyons contraints par l'insuffisance de leur territoire de cultiver les montagnes17. J'ai déjà tenté de montrer, au 

5. Cette absence de Kythnos des comptes d'Apollon peut être diversement interprétée, mais il est certain qu'aucun besoin pressant 
d'argent ne se fit jour dans la cité au début du IVe siècle. 

6. Le premier Kythnien attesté à Délos l'est par une dédicace: IG XI 4 1196. Par rapprochement prosopographique, L. Robert, 
Monnaies hellénistiques, RN19, 1977,26, n. 97, estime que le père du dédicant, Paktyès, est très certainement le même que celui 
qui apparaît dans des activités bancaires à l'intérieur des comptes d'Apollon: ID 1408 A col. II, 41, 46; 461 Aa, 57-59, 65, 67
68. 

7. M.N. Tod, Greek historical inscriptions II, Oxford 1948, 196,1. 25. Pour un essai d'explication de la présence des Kythniens sur 
cette pierre, cf. P. Brun, La stèle des Céréales, ZPE 99, 1993, 185-196. 

8. Ch. Koukouli-Chrysanthaki, AA26, 1971,414. 
9. IG II2 9115; B.D. Meritt, Greek inscriptions, Hesperia 23, 1954, 271, ne 110 = SEG 14, 1957, 207. 
10. Un Kythnien reçoit la citoyenneté de Carthaia au IIIe s. (IG XII5 534), un autre de Iulis au siècle suivant (IG XII5,598). 
11. Une couronne des Kythniens dédiée au peuple d'Athènes au début du Ie s.: IG II2 3812 (= SEG 3, 1927, 157). 
12. Soldats de Kythnos, Kéos et Myconos dans le Péloponnèse vers 311 (SEG 25, 1971, 357); un Kythnien parmi les trois théores 

insulaires envoyés aux Ptolemaia d'Alexandrie (IGXII 7 506); les Kythniens, au milieu de tous les autres Nésiotes reconnaissant 
une asylie à Magnésie du Méandre (/. Magnesia50). C'est aussi dans le cadre confédéral insulaire qu'il faut sans doute comprendre le 
décret des Kythniens trouvé à Rhodes: S£G28, 1978,458. 

13. Liv. 31. 45: D'Andros, les alliés se rendirent à Kythnos; on y perdit quelques jours à attaquer la ville puis, comme elle n'en valait 
guère la peine (quia vix operae pretium erat), ils se retirèrent. 

14. Suidas s.v. θαρραλέοι. Pour leur adhésion en 376? C'est l'hypothèse de Hiller, IG XII 5 p. XIV ne 1264, de S. Accame, La lega 
ateniese (supra η. 4), 82. Par référence à d'autres discours attribués à cet orateur, il est préférable de rapporter ce discours à la 
recherche un peu désespérée d'alliances par les Athéniens soit en 340-338 (à Rhodes: Dém. IX 71; [Plut.], Vii. X Orat. Hypéride, 
850 a; à Chios: Théopompe, FGrHist. II Β 115 F. 104), soit en 322. 

15. Platon, Critias 111. 
16. Lois 638 b. 
17. Isocrate, Panég. 132. 
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travers de l'exemple de Sériphos, qu'il s'agissait là d'un topos de la littérature ancienne18, et je crois qu'avec 
Kythnos, cette vision ne tient pas davantage. En effet, la pauvreté, la petitesse, ne sont pas des notions 
commodes à définir: il est alors utile de voir comment, avec Kythnos, ce jugement peut s'accorder avec les 
sources. 

La phrase définitive de Démosthène n'est certes pas à rejeter comme seulement polémique ou vexante 
pour les insulaires. Démosthène s'adresse à un public athénien: la métaphore qu'il utilise ne peut avoir de portée 
oratoire que si elle correspond à un sentiment partagé par son auditoire. Dans ces conditions, il ne faut pas 
douter que les Athéniens du milieu du IVe siècle voyaient en Kythnos - mais pas uniquement elle - comme un 
paradigme de l'impuissance politique, comme une petite cité vouée à la soumission devant les hegemones du 
temps. Les propos de Plutarque, qui se situent au bout d'une chaîne séculaire d'une tradition intellectuelle de 
mépris pour les îles, mépris renforcé par la vocation impériale de lieu de relégation19, n'ont pas de valeur 
intrinsèque: ils illustrent simplement le fait que les jugements de l'époque classique passaient, à son époque, 
pour intangibles. Mais l'impuissance politique va-t-elle ipso facto de pair avec la pauvreté? On pourrait être 
tenté de le croire à l'analyse de certains passages: ainsi Thémistocle, assiégeant l'île d'Andros en 480, réclame 
de l'argent à la cité. Les Andriens refusent de payer en disant qu'ils souffrent au plus haut point du manque de 
terre (γεωπείνα) et que deux divinités habitent l'île en permanence, Pauvreté (Πενίη) et Incapacité 
(Άμηχανίη)20. Mais quel crédit exact accorder à cette plainte, compte tenu des conditions dans lesquelles elle est 
prononcée, compte tenu aussi du fait que cette métaphore est une réminiscence presque littérale d'Alcée21? 

Pour en revenir à Kythnos, qu'avons-nous à notre disposition pour juger des richesses de la cité antique? 
Trois éléments, d'importance et de nature bien inégales: les réalités géographiques, les rares documents 
antiques, les témoignages des voyageurs de l'époque moderne. Les réflexions de Louis Robert doivent en effet 
nous persuader qu'avant de se prononcer de manière définitive sur la pauvreté supposée d'une région, il est 
nécessaire de la voir, de la comprendre, d'en faire une analyse en termes de géographie historique22. 

LES CONDITIONS NATURELLES ET LA PROSPÉRITÉ DE L'ILE 
Les témoignages qui incitent à voir en Kythnos une île pauvre ne sont pas spécifiques à l'île; j'entends 

par là que ce ne sont pas des jugements s'appuyant sur une étude de l'île seule mais englobant le plus souvent 
Kythnos dans le vaste ensemble cycladique ou même égéen. Il est caractéristique, à cet égard, de remarquer 
que Démosthène, dans ses propos méprisants parle, comme d'ailleurs Plutarque, des Kythniens et des Siphniens. 
Plus loin, Plutarque se sert des Kythniens et des Méliens pour illustrer à nouveau le sentiment de la petitesse. 
Autant dire que si Kythnos a pu passer pour pauvre et rude c'est avant tout parce qu'elle était située dans l'arc 
cycladique, lui même réputé pauvre et rude. Et nul doute que ces réflexions antiques ne soient oubliées de 
certains voyageurs qui passent dans l'île: l'un des derniers, J.T. Bent, parle d'un rivage inhospitalier, d'une île 
désolée23. 

Non que tout cela soit pure invention: un certain nombre de données intangibles sont de lourds 
handicaps, mais pour bien les apprécier et donc ne pas les exagérer comme ont pu le faire les auteurs du siècle 
dernier, il ne faut pas les juger avec les nécessités actuelles. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'Europe 
occidentale - et donc les voyageurs - fait connaissance avec l'hygiène et l'on peut sourire des haut-le-coeur 
poussés par Ross ou par Bent, à Sériphos par exemple24. Au premier rang de ces nécessités figure la sécheresse. 
Du fait de sa configuration, plate et sans grand relief, Kythnos n'attire guère les précipitations: les précipitations 
sont inférieures à 500 mm. par an25 et sans doute aujourd'hui un parcours de golf de 18 trous serait-il difficile à 
aménager dans les environs de Chôra. Mais je ne crois pas que ce soit la référence dont nous avons besoin. 
L'agriculture antique est une agriculture sèche, sans apport d'eau pour les céréales; les légumes qui, tels la 
tomate ou l'aubergine, fleurons de la cuisine grecque contemporaine, sont gros consommateurs d'eau n'existent 

18. La pauvreté insulaire: P. Brun, La stèle (supra n. 7), 165-184. 
19. Presque toutes les Cyclades servirent de lieu de relégation au début de l'Empire: les toutes petites îles comme Donoussa (Tacite, 

Ann. 3. 68) et Gyaros (Tacite, ibidem 3. 68-69; 4. 30; Strabon, 10. 5, 3; Pline, ΗΝΊ. 104; Juvénal Satires I 73), mais aussi 
Amorgos (Tacite, ibidem A. 13, 2), Sériphos (2. 85; 4. 21), Andros (Philon d'Alex., C. Flacc. 151-181; Tacite, ib. 15. 71; cf. CIL 
VI. 9540 et Syll.3 811 et 812) et Kythnos même (Tacite, ib. 3. 69); cf. E. Kolodny, La population des îles de la Grèce, Aix en 
Provence 1974,1, 447 et une liste des lieux d'exil de l'Empire romain dans J.P.V.D. Balson, Romans and aliens, London 1979, 
113-115. 

20. Hérod. VIII. 111. 
21. frag. 90 Reinach (92 Bergk): Mal fâcheux que la Pauvreté, mal intolérable, qui abat grandement le peuple, en compagnie de sa 

soeur, l'Impuissance: αγράλεον Πενία κάκον άσχετον, ά μέγα δάμναις λάον Αμαξανία σύν αδελορία. 
22. L. Robert, Hellenica V, 1948,41; Β.Ερ. 1958, 320, ρ. 275 (à propos de Byzance). 
23. J.T. Bent, The Cyclades, London 1885,429, 431, 436. 
24. L. Ross, Reisen auf den griechischen Inseln, Stuttgart 1840,1, 134; J.T. Bent, The Cyclades (supra n. 23), 5. 
25. R. Osborne, Classical landscape with figures, London 1987, 32; Y. Kolodny, La population des îles(supran. 19), 77. 
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pas dans le monde grec antique. Mais la géologie de l'île, avec la prédominance de roches schisteuses, permet la 
pérennité des sources: pour se limiter aux abords de la ville antique, la vallée d'Apokroussi, située au nord de 
l'acropole, est arrosée par un ruisseau qui coule même à la fin de l'été26. 

Le vent est l'autre ennemi des Cyclades: là encore, Kythnos, très plate, offre peu d'abris au meltem et 
Bent indique que l'île est sans arbres. Déjà, au début du XVIIIe siècle, J. Pitton de Tournefort notait déjà 
l'absence presque totale de l'olivier27. Aujourd'hui encore, l'horizon de Kythnos demeure décharné, et seuls les 
vallons abrités laissent croître quelques oliviers, et surtout des amandiers et des figuiers. 

Peu de sources antiques nous renseignent sur les productions de l'île: sur le plan agricole, on pensera 
avant tout au célèbre fromage et donc à l'élevage ovin lequel, si l'on en croit un passage d'Elien, devait être d'un 
bon rapport et exporté jusqu'en Egypte28. Toutefois, le monnayage hellénistique et romain représente au revers 
une grappe29, ce qui suppose une partie non négligeable du terroir consacré à la vigne. En dehors de ces deux 
productions, nous n'avons aucun indice concret mais on doit penser, par référence au paysage agricole 
d'aujourd'hui et par rapprochement avec ce que nous savons des productions antiques des Cyclades, que l'on 
trouvait de l'orge et des figuiers30, ces derniers attestés en permanence par les récits de voyage. 

A côté des richesses agricoles, on ne connaît à peu près rien: le marbre existe à Kythnos31 de même 
que la serpentine32 mais rien ne prouve qu'ils aient été extraits dans l'Antiquité. Ce n'est pas le cas d'autres 
minerais, comme l'hématite et surtout le fer se trouvant dans les incrustations de calcaire ferrugineux, et dont on 
a de bonnes raisons de penser qu'ils furent exploités: K. Fiedler a, le premier, étudié, avec des objectifs qui 
étaient plus économiques qu'archéologiques, le secteur minier de Kythnos surtout ferreux mais avec quelques 
témoignages de présence de cuivre, situé à l'est du village actuel de Dryopis. Il a noté aussi quelques preuves 
attestant de son existence dans l'Antiquité33. A. Vallindas signalait aussi, dans cette même région, la présence 
abondante de scories de fer et de plomb argentifère et un toponyme "Skouria"34 qui doit correspondre au lieu-dit 
"Skouriès" où l'on a pu tout récemment découvrir des scories de cuivre et des restes d'installations 
métallurgiques datables du Cycladique Ancien II35. Enfin, à l'extrémité sud de l'île, le savant belge Paul 
Graindor put voir, au tout début de ce siècle, alors que l'exploitation moderne du minerai de fer n'avait pas 
encore détruit la totalité des installations préexistantes, des traces indubitables d'une utilisation antique des 
galeries36. On voit donc que Kythnos disposait avec le fer, plus accessoirement avec le cuivre et le plomb 
argentifère si ces métaux ont bien été exploités dans l'Antiquité, d'une matière première tout à fait monnayable. 

Peu d'eau, presque pas d'huile - encore qu'il ne soit pas indispensable d'exagérer cette lacune pour 
l'Antiquité37 - tout cela n'est pas discutable. Mais d'un autre côté, il ne faut pas rejeter d'autres témoignages qui 

26. Voir la présentation rapide de l'île par L. Biirchner, RE XII 1, col. 219-223 et les remarques très critiques de L. Robert, Les 
Asklepieis de l'Archipel, OMSl, 1969,554. 

27. J. Pitton de Tournefoit, Voyage du Levant, Paris 1717, 9. D'après E. Kolodny, La population des îles (supra n. 19), 80, les terres 
des Cyclades plantées en oliviers ne représentent que 8,9% de l'ensemble des terres contre 31,3% pour l'ensemble des îles de 
l'Egée. 

28. Elien, Sur les animaux, 16, 32: le fromage fabriqué à Kéos, sans doute selon une technique empruntée à Kythnos puisque le 
produit obtenu est appelé kythnien, était vendu, d'après la source d'Elien, l'agronome Aischylidès (époque hellénistique?) au prix 
de 90 drachmes le talent. Le fromage kythnien importé en Egypte: PCZen. 59063,2; 59110,25, 35; 59547, 3; 59548, 41. Poul
ies références littéraires antiques au fromage, cf. supra n. 3. 

29. BMC Crete and Aegean Islands, pi. XXII23. L. Robert, Monnaies (supra n. 6), 15. 
30. Elevage, vigne, céréales et figuiers tonnent l'ossature des cultures des propriétés d'Apollon à Délos: J.H. Kent, The temple estates 

of Delos, Rheneia and Mykonos, Hesperia 17, 1948, n. 173,291. 
31. A. Philippson, Die griechischen Landschaften, 4, Francfort 1959, 71. 
32. K.G. Fiedler, Reise durch alle Theile des Königsreiches Griechenland in den Jahren 1834 bis 1837,2, Leipzig 1841, 105. 
33. K.G. Fiedler, Reise (supra n. 32), 96-105. 
34. Κνβνιακά, 13. 
35. G. Touchais, Chronique, BCH 111, 1987,563; N.H. Gale - Z.A. Stos-Gale, Somes aspects of early Cycladic copper metallurgy, 

Mineria y metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterraneas y europeanas, I, C. Domergue (ed.), Madrid 1989,20-37 (avec, 
p. 25, une carte des richesses minérales de Kythnos et Sériphos). Voir enfin la communication à ce colloque de Z.A. Stos-Gale. 

36. P. Graindor, Mines anciennes en Grèce, MB 7, 1903, 468-470, signale d'autre part la présence, à la pointe méridionale, de 
minerai concassé de la taille d'une noix: jointe à l'absence archéologique du moindre four, il en a déduit que les travaux de fonderie 
étaient réalisés à Sériphos, dont le cap septentrional est bien visible depuis le sud de Kythnos; cf. L. Burchner, RE 1925, col. 220; 
A. Philippson, Landschaften (supra n. 31). Cette exploitation se maintint - mais on ne sait pas si ce fut sans le moindre hiatus 
jusqu'au IIIe s. ap. J.C. (O. Davies, Roman mines in Europe, Oxford 1935, 257-259) et fut reprise au XIXe s. jusque dans les 
premières années du XXe s. avant de connaître un dernier regain durant la brève occupation italienne de 1940-1941 [N.H. Gale 
Z.A. Stos-Gale, Somes aspects (supra n. 35)]. 

37. On sait par l'épigraphie délienne qu'Apollon possédait des domaines à Myconos, lesquels comptaient des oliviers. J.H. Kent, The 
temple estates (supra n. 30), 287-288, montre que les baux des domaines sacrés mentionnent, sur le domaine de Thaleion, outre 
143 figuiers, 147 oliviers cultivés, 87 oliviers greffés et 200 (?) non cultivés. Pourtant, Jacob Spon, qui passe dans l'Egée dans la 
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aboutissent à des conclusions plus nuancées. Le premier de ces témoignages dans l'ordre chronologique, est la 
mention des Kythniens dans les ATL3&. Il n'apparaissent pas dans la première liste, celle de 454/3, et il faut 
attendre la cinquième, celle de 450/49, pour lire leur nom. Ils ne sont pas les seuls insulaires à être dans ce 
cas39 et la conclusion la plus simple qui s'en dégage est que les Kythniens, membres de la Ligue dès son origine, 
payaient le tribut en nature, c'est-à-dire en navires. En 450/49, ils furent astreints à trois talents, ce qui n'est 
certes pas un versement médiocre40 et suppose, en tout état de cause, la capacité de l'île comme d'ailleurs de 
tous les tributaires à leur niveau, à dégager un surplus de richesse équivalent à près de 80 kg. d'argent41. Pour 
demeurer dans le même cadre géographique, c'est un phoros identique que devaient payer les Théréens et les 
Siphniens. En 425/4, celui-ci passe à six talents, ce qui, en regard des conditions particulières de la 
réorganisation de la taxis phorou, est assez normal. Mais, alors que la plupart des versements des années 421/0
418/7 voient, dans le secteur insulaire, un repli sensible et pour tout dire, un retour aux chiffres d'avant la 
Guerre du Péloponnèse42, la taxation de Kythnos est la seule des îles à demeurer inchangée43, ce qui la mettait 
sur le même plan que Mélos ou Andros. C'est une preuve tangible que Kythnos pouvait payer et l'on repensera 
alors aux gisements de fer. 

L'autre témoignage épigraphique concernant la richesse potentielle de l'île est, paradoxalement, la 
livraison par la cité de Cyrène de 10 000 médimnes de céréales durant la sitodeia qui sévit en Grèce dans les 
années 330-32644. Cette vente, plutôt que ce don, prouve que Kythnos a fait partie des cités les mieux 
approvisionnées par Cyrène, autant, pour donner un ordre de grandeur insulaire, qu'Egine, Paros ou Cos. Cela 
montre d'abord que Kythnos a eu les moyens de payer une quantité aussi importante: même si le blé cyrénéen a 
été vendu à un bas prix, à cinq drachmes le médimne par exemple, hypothèse très basse, trop sans doute45, il a 
fallu que la cité débourse huit talents un tiers, ce qui n'est pas une petite somme. D'autre part, qu'on le veuille 
ou non, les quantités livrées doivent donner au moins une idée de la population qu'il fallait alimenter. Sans 
reprendre les calculs peut-être trop rigides de E. Ruschenbusch46, on doit constater que Kythnos possédait une 
population assez abondante et conclure que celle-ci pouvait vivre ou survivre sur le terroir de l'île. Je reviendrai 
sur ce point. 

LES VOYAGEURS MODERNES ET KYTHNOS 
Faute d'éléments tout à fait probants, on peut espérer trouver, dans l'immensité de la littérature de 

voyage, de quoi faire progresser notre réflexion. Et cela d'autant plus que, en raison de la proximité d'Athènes, 
rares sont les auteurs à ne pas avoir fait l'étape de Kythnos47. Or, et c'est essentiel, beaucoup, dans leur 
description de l'île sont amenés à s'étendre sur ses richesses. Parmi ces richesses, certaines ne nous intéressent 
pas dans le sens où elles révèlent des cultures - soie, coton, par exemple - qui n'étaient pas connues ou 
pratiquées des Anciens: aussi nous limiterons-nous à celles dont on sait qu'elles existaient dans l'Antiquité. 

deuxième moitié du XVIIe s., mentionne l'orge et le vin mais pas l'olivier panni les richesses de l'île (Voyage de l'Italie, de Dalmatie, 
de Grèce et du Levant, Lyon 1678, 191-192). De même G. Olivier, Voyage dans l'Empire Othoman, I, Paris 1801, 304-305. Les 
sources, tant littéraires qu'épigraphiques mentionnent, contrairement à ce que l'on croit trop souvent, la présence des oliviers dans 
de nombreuses îles mineures de la Mer Egée comme Kéos, Ténos, Naxos, Thèra, Péparéthos. 

38. I 322. 
39. Telle est aussi la situation d'Andros, Kéos, Naxos, Paros, Sériphos, Siphnos, Ténos. Les deux premières îles sont inscrites en 451/0, 

les autres en 450/49: ATL III 239 et n. 31,267-268. 
40. Peu enclin à voir dans Kythnos une cité importante, E. Ruschenbusch, IG XII5 609. Eine Blirgerliste von Ioulis und Koresia auf 

Keos, ZPE48, 1982, 186, admet cependant que c'est une très grosse somme (Das ist sehr viel; c'est lui qui souligne). Parmi les 
autres Cyclades, on se contentera de remarquer que Myconos, Sériphos, Ios, Pholégandros, Syros, Sikinos, Anaphè, étaient 
inscrites pour des sommes inférieures ou égales à un talent. 

41. On peut ici rappeler les conclusions suggestives, concernant Mélos, de C. Renfrew, Polity and power, An island polity. The 
archaeology of exploitation in Melos, C. Renfrew - M. Wagstaff (eds), Cambridge 1982, 111-219. 

42. (For the years 421 and 418), in the island district, the Aristedean figure had been in all its essential restored: ATL 3, 351. 
43. Paros revient de 30 à 18 talents, son chiffre initial, Naxos de 15 à 7-9 talents, Kéos, de 10 à 6 talents, Myconos, de 2 à 1 talent, 

Ios, de 1 talent à 3000 drachmes, Pholégandros, de 2000 à 1000 drachmes, Sikinos, de 1000 à 500 drachmes. Les versements des 
autres cités n'ont pas été conservés: ATL 3, 349. 

44. M.N. Tod, GHI(suprau. 1), 196; cf. A. Laronde, Cyrène et la Libye hellénistique, Paris 1987, 30-33. 
45. Comme c'est le cas à Athènes dans un discours à peu près contemporain: [Dém.] XXXIV 39. 
46. E. Ruschenbusch, Die Zahl der griechischen Staaten und Arealgrösse und Bürgerzahl der "Normalpolis", ZPE59, 1985, 253-263: 

se basant sur les chiffres de population donnés par Philippson, il parvient au total théorique de 670 citoyens. Dans un article 
antérieur, à partir des données de la stèle des céréales de Cyrène, il était parvenu aux mêmes conclusions: 640-680 citoyens et 
2560- 2720 hab., E. Ruschenbusch, IG XII5 609 (supra η. 40), 185-187. 

47. Parmi ceux qui ne s'arrêtent pas à Kythnos, Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce, Paris 1782; G. Olivier, Voyage 
dans l'Empire (supra n. 37); CS. Sonnini, Voyage en Grèceeten Turquie par ordre de Louis XVI, Paris 1801. 
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Christophe Buondelmonti, qui écrit au début du XVe siècle48, parle d'une ville bien peuplée, d'excellents 
ports à l'ouest - sans doute le port antique - et de deux plaines riches, Episcopi et Merca (Merichas), situées juste 
au sud de la ville antique: fruits, vin, bétail y sont produits alors en abondance. 

M. Boschini passe à Kythnos au milieu du XVIIe siècle49. A l'instar de Buondelmonti, sa description de 
l'île est brève, ressemblant surtout à une fiche d'identité. Or, au centre de ces quelques lignes qu'il consacre à 
l'île, il signale que celle-ci abonde en soie, en vin, en grain et en bétail et que tous ces produits font l'objet d'un 
commerce dans les autres îles de l'Egée: pour la première fois, nous avons le témoignage d'un négoce 
suffisamment actif à partir de Kythnos pour mériter la réflexion d'un voyageur moderne. 

Jean Thévenot, au début du règne de Louis XIV50, parle déjà de deux mille âmes. Quoique dépourvue 
d'arbres, l'île est selon lui "fertile et abondante en toutes choses" et, affirme-t-il, "on fait dans cette île assez 
bonne chère". 

Olfert Dapper, auteur hollandais qui évoque les îles grecques au tout début du XVIIIe siècle51, parle de 
Kythnos, mais c'est un compilateur, pas un voyageur: plus soucieux de citer ses références grecques et latines 
que de se livrer à une étude fouillée, il se contente de reprendre, dans le domaine qui nous intéresse, ce qu'en 
disent ses devanciers et d'affirmer que l'île est riche en vin, en grain et en soie. 

Avec Joseph Pitton de Tournefort, botaniste français qui navigue dans l'Egée à peu près en même temps 
que Dapper publie son travail52, nous avons le premier exemple d'un voyageur, tout aussi lettré que les 
précédents, mais qui, en plus, sait regarder: il décrit, le premier, avec précision les ruines de la ville antique 
qu'il a visitées. Il s'est enquis des impôts dus par l'île au pouvoir ottoman. Aussi pouvons-nous avec confiance le 
suivre quand il affirme - parole de botaniste - que "le terroir est bon et bien cultivé, on y recueille peu de 
froment, beaucoup d'orge, assez de vin et de figues pour les habitants, mais fort peu d'huile, pour ne pas dire du 
tout". Après avoir souligné, comme d'autres avant et après lui, que la soie fait l'objet d'un commerce actif, "le 
reste du négoce, ajoute-t-il, consiste en orge, en vin, en miel, en cire en laine". Comme avec Boschini un demi
siècle auparavant, nous avons la preuve que Kythnos produisait plus de richesses agricoles de base qu'elle n'en 
consommait. Et cela est d'autant plus remarquable que la population de l'île s'élève à "environ 6000 âmes". 

L'Anglais Lord Charlemont s'arrête à Kythnos moins d'un demi-siècle après Pitton de Tournefort53, au 
lendemain d'une épidémie qui a emporté une bonne partie des habitants. Il est cependant surpris de voir, en 
s'avançant dans l'île, la plaine intérieure de Chôra, "fine, extensive, richly cultivated and producing corn in great 
abundance". L'île, d'après lui, mais on remarquera vite que c'est une traduction littérale de Tournefort, "abounds 
in barley, wine, honey, wax and wool". 

Un aristocrate anglais, le Comte de Maihows, part en 1750 pour un voyage, en quelque sorte initiatique 
en France, Italie et Grèce et les lettres qu'il envoie à un correspondant inconnu sont publiées, à son insu, 
quelques années plus tard54. Il connaît bien ses classiques mais ses allusions à des relations de voyage sont 
rarissimes. Il a l'avantage d'un oeil neuf et cet oeil s'enthousiasme pour notre île dans des proportions qui 
finissent même par nous gêner: "C'est le sol le plus riche que je connaisse [...] Le terrain en est plat et uni, 
profond et excellent. Je n'ai jamais vu de plus belles figues [...] Les champs cultivés produisent d'abondantes 
récoltes". 

Pash di Krienen aborde quant à lui les Cyclades peu après la guerre russo-ottomane55. Ses descriptions 
sont souvent précises et il est sûr qu'il connaît bien son sujet. Il est peu féru de références classiques et promène 
un regard presque naïf sur des Cyclades qu'il découvre. Mais de toute évidence, il reprend, s'agissant des 
richesses agricoles de l'île, son compatriote Boschini en soulignant l'exportation de la soie, du vin, des grains et 
du bétail. 

L'étude par Ludwig Ross56 de l'île de Kythnos est sans doute la plus connue mais aussi la plus belle de 
toutes: nuancée dans ses jugements, elle n'en a que plus d'importance. Il donne une description très détaillée de 
la cité ancienne, non seulement de ses murailles, mais aussi des bâtiments dont on pouvait encore voir les 
imposantes structures. Il présente encore les productions agricoles de l'île où dominent l'orge, la vigne, le miel 

48. Ch. Buondelmonti, Liber insularum Archipelagi (1420), E. Legrand (éd.), Paris 1897, 198. 
49. M. Boschini, L'Arcipelago con tutte le isole, Venezia 1658, 34. 
50. J. Thévenot, Relation d'un voyage t'ait au Levant, Paris 1664,203-204. 
51. Ο. Dapper, Description exacte des îles de l'Archipel, Amsterdam 1703,272-273. 
52. J. Pitton de Tournefort, Voyage du Levant, I, 7-13. 
53. The travels of Lord Charlemont in Greece and Turkey, 1749, W.B. Stanford - E.J. Finopoulos (eds), London 1984, 102-103. 
54. Maihows Comte de, Voyage en France, en Italie et aux Iles de l'Archipel en 1750 etc., Trad. fr. Paris 1763, IV, 266-268. Je n'ai pu 

disposer du texte original en anglais. 
55. Pash di Krienen, Breve descrizione dell'Arcipelago e particolarmente delle diciotto isole sottomise l'anno 1771 a dominio russo, 

Livorno 1773, 103-105. 
56. L. Ross, Reisen (supra n. 24), 105-124. 
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et le petit élevage. De nombreux figuiers assurent l'auto-suffisance pour cette denrée et quelques oliviers 
malingres complètent le tableau. L'image laissée par Ross est celle d'une île relativement prospère à l'échelle 
insulaire, d'un "petit peuple paisible et à l'esprit éveillé", d'un peuple très agricole et peu porté aux aventures 
maritimes. 

C'est presque en même temps que Karl Gustav Fiedler quadrille la Mer Egée à la recherche de toutes 
les matières premières susceptibles d'être exploitées57: c'est un géologue à l'esprit rigoureux qui ne 
s'embarrasse pas de considérations historiques, ce qui l'amène à quelques erreurs dont celle consistant à affirmer 
que Strabon ne cite jamais l'île de Kythnos. Autant dire qu'il s'intéresse avant tout aux mines de fer, et j'ai déjà 
utilisé ses remarques sur cette question. Je me contenterai de noter que dans son introduction, il parle de champs 
fertiles, "superbes pour les cultures céréalières et pour la vigne" - même s'il ne semble pas apprécier le vin 
résiné - mais l'huile produite, en faible quantité, n'est pas de bonne qualité. "D'une façon générale, conclut-il sur 
ce chapitre, à l'exception de quelques parties rocheuses, la terre est bonne sur l'île". 

Joseph Antoine Buchon voyage dans l'Egée en 184058. Le personnage ne correspond pas au profil 
habituel du voyageur, car Buchon n'est ni géographe ni attiré en Grèce par les réminiscences antiques: c'est un 
érudit de la chevalerie, spécialiste de la Morée franque et il est peu intéressé par le monde antique. D'autre 
part, nous sommes à l'époque romantique et la Grèce qu'il décrit est celle des paysages: il faut monter sur le 
point culminant de chaque île et décrire ce qui s'étale devant ses yeux, l'occasion de se laisser aller à une verve 
poétique que la déception des rencontres avec les populations locales accroît encore59. C'est aussi la Grèce des 
ruines: il décrit patiemment Bryocastro, la ville antique, plus en détail encore Paléocastro, la ville médiévale. 
Mais rien sur les réalités économiques de l'île, à l'exception d'une simple remarque faite au détour d'un long 
développement sur la chasse aux perdrix: il note que Kythnos est un pays "où tous les terrains sont échelonnés 
par des terrassements perpétuels et où les terres sont seulement de longues bandes appuyées sur des murs". 

Avec John Theodore Bent, le révérend anglais qui sillonne les Cyclades à la fin du XIXe siècle60, nous 
retrouvons une image presque morbide de la vie insulaire: à Kythnos comme dans les autres îles petites et 
moyennes, pauvreté et isolement sont les maîtres-mots. Sur près de vingt pages denses consacrées à Kythnos, il 
n'aura guère que quelques lignes à consacrer aux productions de l'île: figues, vin et fromage, préférant narrer à 
l'envi les superstitions de la population. Au delà de ce désenchantement pour le monde grec qui perce sous un 
dénigrement assez systématique depuis l'Indépendance, il faut comprendre cet état de fait: depuis les années 
1821-1830, les îles de l'Egée ne sont plus un passage obligé entre l'Europe et l'Asie: désormais zone frontière 
entre la jeune Grèce et le vieil Empire ottoman, elles forment au contraire comme un cul-de-sac. Un peu comme 
la conquête perse du VIe siècle qui a détaché Grèce d'Europe et Grèce d'Asie, l'indépendance hellénique a fait 
des Cyclades une voie maritime oubliée. 

C'est aussi une image de pauvreté et d'isolement que donne A. Philippson, le dernier, 
chronologiquement, des voyageurs que j'utiliserai61. Il insiste sur son aridité, dont il rend responsables ses 
formes trop plates pour recueillir les précipitations et son absence d'arbres: elle est selon lui l'une des îles les 
moins fertiles des Cyclades. 

Il convient de mettre à part Antonios Vallindas, qui s'attache à faire découvrir l'île de Kythnos au 
travers de l'un de ces ouvrages qui ont fleuri dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui présentaient chacun 
une des îles de l'Egée62. Il faut en effet le mettre à part car on ne saurait le considérer comme un voyageur. 

57. K.G. Fiedler, Reise I (supra η. 32), 95-105. 
58. J.A. Buchon, Voyage dans l'Eubée, les îles Ioniennes et les Cyclades en 1841, Paris 1911,239-245. 
59. Un bel échantillon de cette prose paysagère nous est fourni par H. Hauttecoeur, "Kéos", Bulletin de la Société Royale Belge de 

Géographie, 1896, 185, article assez largement inspiré du travail de Miliarakis: cf. intra n. 62: Le soleil levé, la mer s'enflamme, les 
rochers se dorent et scintillent comme des topazes. Le soir, ils subissent dans toute sa splendeur le soleil couchant et plus tard 
rendent dans toute leur transparente pâleur les teintes roses qui lui succèdent. La nuit, enfin, au clair des étoiles, on croit voir 
d'immenses coupoles bleues, gouachées par la lune qui se lève d'un large reflet blanchâtre et entourées d'une ceinture d'argent par la 
mer qui se biise sur leurs rivages. 

60. J.T. Bent, The Cyclades (supra n. 23), 428-447. 
61. A. Philippson, Landschaften (supra n. 31), 71-74. Le manuscrit, élaboré durant plusieurs décennies, ne fut vraiment terminé qu'en 

1942 et publié dix-sept ans après: voir l'introduction de E. Kirsten, qui rappelle la genèse et l'histoire de l'ouvrage. 
62. Κυβνιακά, not. 20-27 pour la présentation agricole. Ouvrage très largement utilisé, pour ne pas dire plus, par H. Hauttecoeur, 

Revue Royale Belge de Géographie, Bruxelles 1897, 417-447, comme il l'avait fait d'ailleurs pour l'île d'Icaria avec le livre 
d'Epaminondas Stamatiadis, Ικαριακά- ήτοι ιστορία και περιγραφή της νήσου Ικαρίας, Samos 1893 (cf. supra n. 58 pour 
Kéos). Voici ce qu'en disait L. Robert, Les Asklepieis (supra n. 26), n. 1,552: Un M. Henry Hauttecoeur a publié un article sur 
"L'île d'Ikaria" dans le Bulletin de la Sociétégéogr. d'Anvers 25, 1900, 329-363; il dit que l'ouvrage de Stamatiadis a servi de base 
à son "travail"; il semble difficile d'appeler travail un résumé-traduction d'une partie de l'ouvrage de Stamatiadis [...] Si je signale 
cette production, c'est pour éviter à d'autres de perdre leur temps, comme je l'ai fait, à la recherche de cette publication assez peu 
répandue. 
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D'autre part, il décrit l'île avec un maximum de détails que l'on ne pouvait espérer trouver chez les voyageurs 
pour qui Kythnos n'était qu'une étape de leur périple - et pas la plus importante. Pour notre propos, il suffira de 
rappeler que Vallindas mentionne une auto-suffisance de l'île en plantes légumineuses, des surplus d'orge (un 
quart de la production est vendue hors de l'île), l'affaiblissement de la culture de la vigne, avec, en conséquence, 
la disparition des exportations de vin vers Syros, Hydra et Athènes (chose que Ross signalait un demi-siècle plus 
tôt), la raréfaction de la culture de l'olivier - avec cependant l'existence, dans la chôra, de quelques troncs 
d'oliviers multi-centenaires ainsi que la survivance d'anciens pressoirs à huile désormais inutiles - mais en 
contrepoint, la présence de figuiers dans les zones protégées du Borée, le développement significatif de 
l'amandier, auxquels il convient d'ajouter - mais cela n'intéressera pas nos perspectives antiques, l'élevage du 
ver à soie, le citronnier et le coton. Enfin, Vallindas insiste sur l'importance numérique du cheptel et son 
exportation - ce n'est pas une nouveauté. 

UNE DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE? 
Il est impossible de tirer quoi que ce soit de précis pour la démographie des témoignages antiques que 

nous avons présentés, que ce soit les Athenian Tribute Lists ou la dotation en céréales de Kythnos par Cyrène. 
Cependant, ces deux éléments convergent pour donner de Kythnos une image plutôt peuplée. D'après un calcul, 
certes critiquable, de E. Ruschenbusch, un tribut de un talent correspondrait à une population de 800 citoyens63, 
ce qui amènerait Kythnos à un total de 2400 citoyens environ et de 9600 personnes libres et non-libres: lui
même rejette catégoriquement une telle éventualité pour notre île mais on ne comprend pas bien pourquoi64. De 
l'autre texte, la stèle des céréales de Cyrène, il me semble vain de vouloir extrapoler une valeur absolue de la 
population ainsi aidée: mais, en valeur relative, la stèle nous donne un ordre d'idées assez intéressant. Nous 
avons remarqué en effet que Kythnos était dotée sur un même pied que des cités comme Egine, Paros ou Cos, 
qui n'étaient certes pas de très médiocres cités. Et si l'on voulait hasarder une comparaison chiffrée avec 
Athènes, qui reçoit dix fois plus de blé libyen que Kythnos, on serait alors amené à imaginer que Kythnos 
pouvait avoir deux mille citoyens vers 33065. Un dernier élément nous permet de tirer une nouvelle fois la 
population de Kythnos vers le haut, il s'agit des imposantes murailles de la cité, dont la dimension serait bien 
inexplicable s'il ne devait y avoir que quelques petites centaines de citoyens66. On le voit, je n'avance aucune 
certitude, mais je constate que tous les éléments objectifs antiques s'accordent pour envisager une population qui 
n'était pas mince. 

Les récits des voyageurs peuvent, dans le même esprit que tout à l'heure, nous fournir des points de 
référence. Buondelmonti ne donne aucune précision, mais il dit tout de même que "l'île est aujourd'hui bien 
peuplée". En 1664, Thévenot avance celui (pour le seul village de Chôra?) de "trois cents maisons, qui font deux 
mille âmes", mais, comme il le dit lui-même, il tire ces indications d'un auteur antérieur qu'il ne mentionne 
pas67. De fait, le premier chiffre avancé est celui de Pitton de Tournefort, qui est "d'environ six mille âmes" 
pour les deux villages de l'île. E. Ruschenbusch réfute ce total, qui est pour lui "was entschieden zu hoch ist"68 

mais, à part l'a priori de l'auteur, on ne comprend pas bien pourquoi quand on sait la rigueur scientifique de 
Tournefort. Il est vrai qu'en 1749, Lord Charlemont souligne que le village de Thermia, l'actuelle Chôra, est 
presque inhabité, "the plague having a few years since swept away the greater part of the inhabitants". Comment 
s'étonner alors qu'en 1773, Pash di Krienen donne un chiffre, beaucoup plus bas, de 1500 habitants, dont le 
contexte ne dit pas si c'est celui de l'île entière ou seulement de la ville principale? Pour Ross, en 1836, il y a 
3200 habitants à Kythnos69 alors que J.T. Bent nous indique qu'en 1825, une nouvelle épidémie de peste avait 
ravagé Kythnos. C'est assez dire les capacités de renouvellement des Kythniens. Puis, les chiffres officiels des 

63. E. Ruschenbush, Tribut und BUrgerzahl im ersten athenischen Seebund, ZPE 53, 1983, 125-143; idem, Die Bevölkerunszahl 
Griechenlands im 5 und 4 Jh. v. Chr., ZPE56, 1984,55-57; idem, Die Zahl der griechischen Staaten (supra n. 46), 253-263; idem, 
Modell Amorgos, Hommages à Henri Van Effenterre, Paris 1984,265- 271 ; cette vision a été rejetée par L. Nixon - S. Price, Les 
ressources des cités grecques, The Greek city from Homer to Alexander, O. Murray - S. Price (eds), Oxford 1990, trad. fr. Paris 
1992, 163-196, not. 173-175, qui refusent une corrélation unique entre montant du phoros et population. 

64. E. Ruschenbusch, IG XII 5. 609 (supra η. 40), 185. Il est amené à penser que Kythnos, n'ayant pas un espace vital suffisant, 
devait avoir des revenus complémentaires. C'est peut-être une évidence, mais c'est surtout un a priori. 

65. Il y aurait eu, d'après Diodore XVIII 18,5,21 000 citoyens à Athènes en 322. 
66. A en conclure par les dimensions, la ville peut avoir compté de huit à douze mille âmes [L. Ross, Reisen (supra η. 24), 116]. Pour 

muraille de Kythnos, voir dans ce volume la contribution de A. Mazarakis Ainian et idem, Επιφανειακές έρευνες στη νήσο 
Κύθνο. Το τείχος της αρχαίας Κύθνου, ΑΕ 1993, 217-253. 

67. Relation d'un voyage fait au Levant, (supra n. 50), 191 : Ayant assez parlé de Chio, je ferai une petite digression de mon voyage 
pour rapporter ici ce que j'ai appris de quelques îles de l'Archipel où je η 'ai point été, tant sur ce qu'on m'en a dit que sur un 
mémoire qui m'est tombé entre les mains. 

68. Art. cit. 186. 
69. Chiffre contesté par E. Ruschenbusch. 
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recensements de la Grèce indépendante nous montrent que Kythnos connut son acmé démographique en 1896 
avec 4350 habitants70, avant de connaître un lent et inexorable déclin aboutissant aujourd'hui à moins de 1500 
âmes. 

Faut-il s'étonner de ces variations si importantes? Je ne le crois pas: E. Kolodny a montré l'intensité des 
désastres de toute nature qui, de 1200 à 1822, ont affecté l'archipel égéen71 et nous avons pu relever deux cas 
attestés de "pestes" à Kythnos. Mais ces deux mentions ne sont pas exclusives d'autres épidémies ni, bien sûr, 
des soubresauts militaires qui ont affecté les Cyclades à l'époque moderne: l'occupation turque en 1537, celle des 
Russes en 1770, la participation à la guerre d'indépendance en 1821-1822. Mais, a contrario, cela nous montre 
que quelques décennies de calme pouvaient parfaitement expliquer une démographie comme celle dont Pitton de 
Tournefort se fait l'écho au début du XVIIIe siècle. 

CONCLUSIONS? 
Cette rapide évocation de Kythnos dans la littérature de voyage jusqu'au XIXe siècle nous a permis de 

voir une sensible évolution dans la façon de penser les îles de la Mer Egée: en insistant sur les richesses de l'île 
aux XVIIe et XVIIIIe siècles, les voyageurs se montraient très sensibles au fait de marcher sur les traces des 
Anciens. En dissertant à loisir sur l'aspect triste et isolé de cette partie des Cyclades au XIXe siècle, les 
voyageurs trahissent une autre perspective de la Grèce désormais libérée de la tutelle ottomane: on sent comme 
un désenchantement pour des terres que l'on avait peut-être trop idéalisées avant le départ. 

Mais ce bref aperçu montre aussi à mon sens que l'île de Kythnos, à l'époque moderne, devait faire 
partie des îles sinon heureuses, du moins aisées de l'Egée. Tous les auteurs, de Boschini à Vallindas, ont évoqué 
l'exportation de produits agricoles de base (céréales, vin). En voudra-t-on une précision chiffrée? Je reprendrai 
alors le travail de Pitton de Tournefort qui rappelle le produit de l'impôt versé à la Sublime Porte. Les chiffres 
qu'il fournit, et qui se rapportent à l'année 1700, sont ceux de l'impôt payé à l'échelle de toute une région, 
Vavariz, et la capitation due par les populations non-musulmanes, le kharadj. Kythnos est astreinte à un total de 
11 000 écus, somme de peu inférieure aux 11 500 écus versés par Paros mais supérieure aux 10 500 exigés de 
Naxos et aux 10 000 demandés à Mélos et Thèra72. 

Les réflexions des voyageurs, l'imposition de Kythnos à l'aube du XVIIIe siècle, tout cela ne prouve 
certes rien pour l'Antiquité. Mais cela montre que le terroir de l'île n'était pas intrinsèquement stérile. Et 
d'ailleurs, un même fil conducteur relie sources antiques, témoignages modernes et observations 
contemporaines: rappelons-nous la phrase d'Isocrate plaignant les insulaires de devoir, par manque de terre, 
cultiver les montagnes. Cela ne témoigne-t-il pas d'une occupation dense du sol73 et de l'existence de terrasses 
de cultures dans l'île? Celles-ci sont désormais attestées pour l'Antiquité dans de nombreux sites des 
Cyclades74. S'il est vrai que seuls des sondages prouveraient une existence antique, j'ai du mal à croire, en 
croisant tous ces indices, à l'absence de terrasses antiques. Certes, les auteurs antiques ne mentionnent jamais 
explicitement les terrasses de culture75 mais, concernant les îles et Kythnos en particulier, je souhaiterais 
préciser deux points: le premier, je n'y reviendrai pas, est la phrase d'Isocrate, dont je viens de parler et qui 
peut tout à fait s'intégrer dans une réflexion sur les terrasses. L'autre point permet sinon d'expliquer, du moins 
de relativiser l'absence de mentions des terrasses par les auteurs anciens. A Kythnos, les terrasses abandonnées 
sont nombreuses, témoignant d'une occupation régulière durant le siècle dernier. Or, et alors que de toute 
évidence elles font partie intégrante du paysage de l'île, ce n'est qu'au détour d'une digression sur la chasse que 
Buchon souligne qu'elles sont caractéristiques de Kythnos, plus encore sans doute faut-il sous-entendre, que 

70. Egalement rejeté par E. Ruschenbusch. 
71. E. Kolodny, La population des îles (supra n. 19), 145-156. 
72. Voir les chiffres détaillés et les tableaux que j'ai établis dans Les voyageurs modernes dans les Cyclades et l'utilisation comparative 

de leurs données, DHA 19-2, 1993, 223-233. 
73. On peut alors rapprocher cette remarque de celle de R. Etienne, à propos de la tribu des Eschatiôtes de Ténos: les terrasses 

montent haut sur les collines au XVIIe s. (Ténos II, Athènes-Paris 1990, 15 et Ténos I, Paris 1990, PI. 61, 1) ainsi qu'au début du 
XIXe [L. Ross, Reisen (supra n. 24), 1 Off] et "le nom d'une tribu, celle des Eschatiôtes, ou ceux des confins, peut passer comme un 
symbole d'une occupation totale du sol". 

74. Il existait des terrasses de cultures à Délos: J.H. Kent, The temple estates (supra n. 30), n. 173,291; M. Brunet, Terrasses de culture 
antiques: l'exemple de Délos, Méditerranée 71, 1990 3-4,5-11. D'autres sont attestées un peu partout dans l'Egée, notamment à 
Amorgos (Syll3 963, 17-20), sans doute à Ténos (IG XII 5 872 mentionne, 1. 82 "quatre enclos (αίμασιάς τέτταρας) situés en 
haut du terrain cultivé"; 1. 81, on parle d'une propriété sise "en remontant vers les terrains de culture de Callicratès") et à coup sûr à 
Kéos, pour laquelle je renvoie à l'étude de P. Doukellis dans ce même volume; cf. encore pour une réflexion générale O. Rackham, 
Ancient landscape,The Greek City (supra η. 63), 128-129; Ο. Rackham - J.A. Moody, Terraces, Agriculture in ancient Greece, 
B. Wells (ed.), Stockholm 1992, 123-130. 

75. Cette absence a été régulièrement remarquée par tous les commentateurs [cf. en dernier lieu, O. Rackham - J.A. Moody, Terraces 
(supran. 74)]. 
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d'autres îles des Cyclades. Plus significatif encore, les deux auteurs qui ont décrit avec le plus de détails l'île au 
XIXe et au début du XIXe siècle, qui ont analysé la qualité des sols et les cultures de l'île, Ross et Philippson, 
ne mentionnent en aucune façon la présence de ces terrasses. Or, nous sommes certains, par ce que nous en 
voyons aujourd'hui, par l'allusion claire de Buchon, par les descriptions de Vallindas, qu'elles existaient. Il 
devient évident alors que, si les Anciens n'ont jamais parlé distinctement des terrasses de culture, c'est parce que 
ce devait être une banalité. A cet égard, on pourrait signaler la similitude de traitement des terrasses et des 
tours dans la Mer Egée: je ne connais pas d'auteur antique qui les mentionne alors qu'elles font partie du 
paysage insulaire76. 

Bien pourvue en toutes choses - sauf en huile, mais là encore, les précisions de Vallindas doivent nous 
interdire un jugement trop abrupt - Kythnos, dont j'ai tenté de mettre au jour tous les éléments de richesse, 
devait alors parvenir sans aucun doute à la véritable autarcie. Non pas celle d'un fonctionnement spartiate ou 
mussolinien, qui refuse avant toute chose le moindre contact avant le monde extérieur, mais celle définie aussi 
bien par Aristote que par Platon pour qui la seule autarcie réelle est d'abord la possibilité de dégager les surplus 
qui permettent de se fournir en produits trop rares sur le territoire77. Et, pour autant que nous le sachions, 
l'exportation de minerai de fer, d'excédents agricoles, devaient permettre d'assurer la rentrée de tout ce qui 
manquait, de façon temporaire ou permanente. En tout cas, au début du Ve siècle, Kythnos possède une petite 
flotte militaire78. Et l'on retrouve dans la qualité des installations portuaires de Kythnos un nouveau témoignage 
de cette réalité. 

En effet, les infrastructures qui subsistent encore attestent que Kythnos devait avoir une certaine 
dimension commerciale: le port est bien aménagé, protégé des vents du nord79 mais aussi, à une date qui reste à 
définir, des assauts ennemis par un rempart et l'îlot fortifié de Bryocastraki. Des cales sèches ont été taillées 
dans le rocher. Mais surtout, divers épisodes historiques tendent à nous montrer que Kythnos était l'une des 
bonnes relâches des Cyclades: c'est dans le port de Kythnos que les Pariens, prudents, attendent l'issue de 
l'affrontement entre Grecs et Perses80. En 334, une flotte macédonienne de quinze navires prend Kythnos pour 
point de départ d'une expédition contre dix navires perses81. J'ai essayé de montrer que la présence des 
Kythniens sur la "stèle des céréales" de Cyrène vers 330 avait pour cause première la situation de l'île sur la 
route principale du commerce égéen reliant Rhodes à Athènes82. Vers 315, un certain Glaukétès s'empare de 
Kythnos qu'il utilise comme base de pillage: la position est suffisamment stratégique pour décider les Athéniens 
à réagir et à monter une flottille contre lui83. Le relief funéraire d'un Sidonien découvert à Kythnos montre, 
avec quelque vraisemblance, que l'île, au IIe s. av. J.C., demeurait proche des circuits commerciaux84. Peut-être 
est-ce dans cette optique d'un port actif qu'il faut comprendre la surprenante mention de Kythnos chez Aelius 
Aristide qui affirme que "l'on peut voir des vêtements babyloniens et des ornements des pays barbares au delà 
parvenir [à Rome] en plus grande quantité et plus facilement que des navires de Naxos ou de Kythnos apportant 

76. La place fortifiée par les Athéniens à Andros en 408 (Xén. Hell. 1. 4, 21-22; Diod. XIII. 69, 4) et réutilisée par les Romains en 
200 (Liv. 31. 15) n'est pas même une exception car Gaurion n'est pas l'une de ces tours qui parsèment l'Egée. Callimaque, 
Hymne 22-23, fait certes allusion à des fortifications et des tours qui protègent les îles, mais contrairement à ce que pense N.G. 
Ashton, Siphnos. Ancient towers, Athens 1991, 150, le contexte montre que le poète ne fait pas référence à celles de l'Egée mais 
à de bien plus grandes comme la Corse, la Sardaigne, l'Eubée, Chypre. 

77. Aristote, Politique 1. 2, 9 1252 b - 1253 a: L'autarcie est la fin et le meilleur pour la cité; 1. 6,4 1327 a: L'importation de tous les 
produits que l'on ne trouve pas dans le pays et l'exportation du surplus de la production t'ont partie des conditions indispensables. 
Platon, République 370 e: // faut donc que l'Etat produise chez lui non seulement de quoi suffire à ses besoins, mais encore des 
objets tels en tel nombre que les réclament les pays d'où il importe les denrées qui lui manquent. Sur cette question, cf. A. Bresson, 
Aristote et le commerce extérieur, REA 89, 1987, 217-238, not. 219-227. 

78. L'île fournit un effort, certes modeste, mais réel, tant au moment de Salamine (Hérodote VIII. 1, 2; 46,4) que dans les premières 
années de la Ligue de Délos où elle verse sa quote-part en nature (ATL 3,267- 268). 

79. Les réflexions des auteurs modernes sur les difficultés à sortir du port de Kythnos ne valent pas pour l'Antiquité: en effet, les 
témoignages réunis par L. Robert, Monnaies (supra n. 6), n. 50, 14, montrent des voyageurs entrant et sortant de Kythnos par la 
baie de Haghia Irini, au nord de l'île, très exposée au meltem. Mais le port antique n'était pas situé là. 

80. Hérodote VIII. 67. 
81. Arrien, Anab. II. 1,4. 
82. P. Brun, La stèle (supran. 7), 185-196. 
83. IG II2 682. Ce personnage est traditionnellement considéré comme un pirate [cf. L. Robert, Monnaies (supra n. 6)]. Mais rien 

dans ce texte ne le prouve ni même ne l'évoque. Il se pourrait que nous ayons là un chef de troupes, plus ou moins à la solde 
d'Antigone ou Démétrios. K. Buraselis, Das hellenistiche Makedonien und die Ägäis, München 1982,41, combine curieusement 
les deux choses en le traitant de Piraten, mais en admettant qu'il pourrait bien être aux ordres d'Antigone. 

84. M.Th. Couilloud, Reliefs funéraires des Cyclades, BCH98, 1974, ne 94,484-485 (avec photo); EAD 30, 353. Pour Ph. Bruneau, 
Deliaca, ne 11, BCH 99, 1975,294-297, il s'agit d'un cénotaphe attestant de la noyade dans les eaux kythniennes du Sidonien en 
question. Mais cela ne change rien à la question de fond. 
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des marchandises de ces îles entrer dans le port d'Athènes"83. A dire vrai, je ne suis pas très sûr que cette 
assertion d'Aristide soit une preuve de l'activité du port de Kythnos aux époques plus éloignées, mais il n'est tout 
de même pas indifférent que le rhéteur ait choisi notre île pour étayer sa comparaison. 

Bref, je crois que tous ces éléments convergent vers une conclusion: Kythnos n'était pas une de ces cités 
dont l'existence même pouvait être menacée par une mauvaise récolte. Mais il suffit de se promener sur le site 
antique de Kythnos, de suivre la longue ligne de murailles pour être convaincu qu'une cité médiocre n'aurait pas 
pu dégager assez de richesses pour bâtir cela - si la construction est le fait d'une décision du peuple - ou qu'une 
cité inintéressante aurait été fortifiée par un pouvoir royal - si la construction a été décidée par les Antigonides 
par exemple. Et si la garnison macédonienne de Kythnos a pu résister, ce que ne fit pas celle d'Andros, c'est 
parce que la position naturelle et les fortifications avaient fait de Kythnos une base navale majeure. 

Ce n'est pas non plus un hasard si les deux dernières relations dans le temps, celles de Bent et de 
Philippson, sont aussi celles qui donnent de Kythnos l'image la plus terne. Cela permet de souligner le poids des 
facteurs historiques sur toute une série de paramètres comme l'occupation du sol, la mise en culture et, de façon 
générale, l'aisance d'un territoire. Sur un plan objectif, Kythnos, sans posséder un terroir de la richesse de la 
Thessalie, la Beauce ou le Kent, avait de quoi nourrir une population nombreuse; mais cela supposait une 
situation politique calme, sans exagération de la piraterie par exemple. Or, précisément, du VIe au IVe siècle, 
cette partie de l'Egée semble avoir été à l'écart des grands tumultes du moment: les Perses ne parviennent pas 
jusque-là, aucune expédition militaire ni tentative de pillage n'est attestée avant celle du tyran thessalien 
Alexandre de Phères en 36186- encore ne sommes-nous pas sûrs que Kythnos ait été atteinte - et d'ailleurs, celle
ci est isolée avant les incursions de plus en plus fréquentes des pirates à l'époque hellénistique87. C'est assez 
dire que Kythnos, dans cette période de son histoire, a pu vivre des ressources de son sol et de son sous-sol, 
justifiant ainsi l'imposition élevée qui était la sienne dans l'Empire athénien. 

Gardons-nous toutefois de tomber dans l'excès inverse: tout en étant plutôt prospère, Kythnos n'a jamais 
eu les moyens de peser sur la vie internationale, même limitée au seul espace cycladique - comme put le faire 
Naxos par exemple au VIIe siècle. Membre sans histoire de la Ligue de Délos, assez discrète à l'intérieur 
comme à l'extérieur pour que nous ne soyons pas certains de sa présence dans la Seconde Confédération, 
Kythnos ne put jamais que suivre le cours de l'histoire égéenne. Et ce n'est pas un hasard si le seul exemple que 
nous ayons d'une résistance de l'île soit le fait, en 199 av. J.C., de la garnison macédonienne qui y stationnait. 
Prospère certes, mais impuissante à assurer une véritable autonomie politique, telle nous apparaît Kythnos: 
pour vivre heureux, vivons cachés, aurait pu être la devise des Kythniens dans l'Antiquité grecque. 

Patrice BRUN 
Bordeaux 

85. Aelius Aristide, Eloge de Rome, 12. 
86. On doit rappeler là ce que nous disions au début, à savoir la rareté des mentions de Kythnos dans les sources d'époque classique: 

rien chez Thucydide ni Xénophon, par exemple. 
87. C'est par exemple le cas en 221/0 lors du raid de Démétrios de Pharos (Polybe 4, 16-19). Puis, à partir de 205, commence la 

piraterie Cretoise en Egée, soutenue par Philippe V et l'Etolien Dicéarque (Diod. 28. 1. M. Holleaux, Etudes... IV, Paris 1942, 
162-177; P. Brulé, La piraterie, Paris, 29-56). En 190, le décret de Délos pour Epicratès de Rhodes (IG XI 4 752) mentionne 1. 
12-13 des pirates (cf. W. Ferguson, Hellenistic Athens, London 1911,278). Sur la piraterie hellénistique en Egée et les limites des 
prélèvements qui en résultaient, cf. P. Ducrey, Les Cyclades à l'époque hellénistique. La piraterie, symptôme d'un malaise 
économique et social, Les Cyclades. Matériaux pour une étude de géographie historique, G. Rougemont (éd.), Paris 1983, 143
148. 
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Α. Μαζαράκη Αινιάν: Je suis très heureux de votre 
communication et entièrement d'accord avec vous sur le fait 
que Kythnos a été méprisée dans l'Antiquité, comme 
aujourd'hui d'ailleurs. Les vestiges antiques prouvent que 
Kythnos était une cité très importante: sa superficie est celle 
d'une grande ville et les découvertes que l'on y a faites 
montrent sarichesse relative. 

A. Touchais: Je voudrais également vous remercier et je 
suis en plein accord avec Alexandre Mazarakis Ainian. Mais 
vous ne nous avez pas expliqué pourquoi les Athéniens 
avaient méprisé les gens de Kythnos. Pensez-vous que ce soit 
pour des raisons politiques? Je crois aussi qu' il faudrait être 
très attentif à la situation de la période médiévale, parce que 
l'on sait que toutes le îles ont beaucoup souffert de la guerre 
endémique qui sévissait en Egée. Aucune des Cyclades n'a 
jamais vraiment prospéré en raison des conflits permanents 
entre Ottomans, Latins, Anglais, Français, et surtout en 
raison de la piraterie. 

Sans doute n'en avez-vous pas parlé parce que 
c'était évident. Kythnos a été plusieurs fois dévasté et cela ne 
l'a guère aidé à prospérer. Je ne crois d'ailleurs pas qu'elle avait 
beaucoup d'atouts: il y a certes des plaines, autour de Chora 
notamment, mais en quantité restreinte, rien qui ressemble à 
celles de Naxos ou d'Andros beaucoup plus riches. 

P. Brun: Ce n'est pas seulement Kythnos que les Athéniens 
méprisent, mais toutes les îles, Sériphos, Siphnos, Myconos, 
tant d'autres encore. Pour les Athéniens, les insulaires sont 
destinés à être soumis et c'est une vision que l'on peut appeler 
impérialiste. 

Quant à la richesse de l'île, je ne pense pas avoir 
présenté l'île comme extraordinairement riche. C'est vrai 
qu'il y a peu de plaines mais Panayiotis Doukellis nous a 
montré que les terrasses permettaient de pallier cette carence; 
c'est vrai aussi que l'île n'a jamais porté de grandes récoltes 
mais je pense que les Kythniens ont recherché une autarcie 
susceptible de dégager des richesses pour importer ce qui leur 
faisait défaut: rien à voir avec l'autarcie spartiate. Les mines de 
fer ont très certainement fourni cette matière première. 

Il est sûr que les Kythniens ont souffert à l'époque 
médiévale, ce qui a nui à la prospérité de l'île. Mais mon 
propos se limite à la période antique. Or, on constate que, du 
VIe siècle au moins et jusq'à la fin du IIIe siècle, l'île ne paraît 
pas avoir souffert de la menace piratique: il faut attendre les 
Etoliens, les Cretois et plus généralement les guerres qui 
secouent l'Egée à partir de ce moment pour que la situation se 
dégrade. Dans ces conditions, à l'époque classique et au début 

de l'époque hellénistique, Kythnos a pu, finalement, jouir 
d'une vie plutôt prospère. 

Π.Ν. Δουκέλλης: Για την κ. Touchais. Πρέπει πάντα να 
βρίσκουμε μια εξήγηση ορθολογιστική; Ίσως όλα αυτά 
τα κλισέ, τα στερεότυπα για τα οποία έκανε λόγο ο 
Patrice έχουν να κάνουν με το imaginaire το)ν ανθρώπων 
αφ' ενός, acp' ετέρου, επειδή έχουμε να κάνουμε με το 
imaginaire, νομίζο) τελικά αυτός που συνέλαβε καλύτερα 
την φτώχεια, την ποικιλότητα, τον πλούτο των 
Κυκλάδων, είναι ο στίχος του Ελύτη Αντός ο κόσμος ο 
μικρός, ο μέγας. 

Ρ. Leveque: Je vais être très court. Nous sommes tous 
d'accord avec la nécessité d'extirper tout ce qu'il est possible 
des voyageurs, et cette communication en est un exemple 
parfait. Alors, à partir de ce moment-là, et cela n'a plus de 
rapport direct avec la communication de Patrice parce que la 
mariée est très belle, trop belle comme on dit en Français, il 
me semble qu' un travail comparatif serait à mener pour voir, 
d'après les voyageurs, s'il existait des petites Cyclades, des 
grandes Cyclades, des riches, des pauvres. J'ai été également 
heureux de voit soulever le problème de l'insularité et les 
réactions vis à vis d'elle. En fait, il existe plusieurs niveaux: 
celui des gens sur le port du Pirée, qui considèrent les habitants 
de Kéos comme des rustres mais aussi le niveau philosophique 
de cette communication. De ce point du vue, je'ne peux que 
vous recommander le livre de Sylvie Villatte qui étudie 
justement le concept d'insularité et qui apporte beaucoup de 
choses importantes. 

Σ. Περεντίδης: Moi aussi je voudrais remercier Monsieur 
Brun. Mais je m'interroge, à la suite de tout ce que je viens 
d'entendre à ce sujet, sur la notion même de pauvreté. Que 
signifie p'duvertél Et que signifie aussi petitesse? Car enfin 
Platon est un auteur sérieux qui ne nous a pas habitués à des 
inexactitudes. Mais je suis très sensible aussi au mot imaginaire 
prononcé par mon ami Panayiotis Doukellis. 

Je me demande, donc s'il ne faudrait pas poursuivre, 
dans cette voie, dans une autre occasion bien entendu, et 
définir l'idée de "pauvreté imaginaire": je me sens pauvre 
puisque je me présente comme pauvre. L'autre me considère 
comme pauvre alors que je ne le suis pas. Je vous remercie 
pour votre indulgence. 

P. Brun: A défaut d'être nuancée, la réponse me semble 
claire: le concept de pauvreté dans l'Athènes classique est 
entièrement lié à celui de l'impuissance politique et les îles 
apparaissent comme le modèle idéal de cette faiblesse. 



ΘΕΟΙ ΣΕΒΑΣΤΟΙ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετά την συγκόλληση ενός νέου θραύσματος στην επιγραφή IG XII 5, 629 από την Ιουλίδα, προκύπτουν νέα 
δεδομένα για την καθιέρωση της αυτοκρατορικής λατρείας στην Κέα, αλλά και στοιχεία που επιβάλλουν την επανεξέταση 
και άλλων επιγραφών από διάφορες ελληνικές πόλεις της αυτοκρατορίας που μαρτυρούν λατρεία το)ν Θεών Σεβαστών. Η 
νέα αυτή επιγραφή εξετάζεται σε συνδυασμό με δύο τιμητικές επιγραφές για τον Αύγουστο και την Λιβία από την Ιουλίδα 
(C. Dunant - J. Thomopoulos, BCH 78, 1954, 331-333, αρ. 7 και IG XII 5, 628), καθώς και μία αναθηματική στους Θεούς 
Σεβαστούς από την Καρθαία (IG XII 5, 558). Εξετάζεται η αφοριστική διατύπωση των L.R. Taylor - A.B. West, The 
Euryclids in Latin inscriptions from Corinth, AJA 30, 1926, 395, ότι καμία επιγραφή που αναφέρει Θεούς Σεβαστούς δεν 
μπορεί να χρονολογηθεί πριν το 41 μ.Χ., δεδομένου ότι το ίδιο το κείμενο της επιγραφής δεν επιτρέπει την χρονολόγηση της 
μετά τον θάνατο του Αυγούστου το 14 μ.Χ. Ως Θεοί Σεβαστοί στην επιγραφή της Κέας προτείνεται το αυτοκρατορικό 
ζεύγος Αύγουστος και Λιβία. Οι μαρτυρίες των επιγραφών και των νομισμάτων από διάφορες περιοχές του ανατολικού 
τμήματος της αυτοκρατορίας αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον πριν την επίσημη αποθέωση και της Λιβίας το 41 μ.Χ., ο 
Αύγουστος και η Λιβία αναφέρονται ως Θεοί Σεβαστοί. Νομισματικά δεδομένα φαίνεται ότι υποδηλώνουν ακριβώς ό,τι 
υπαγορεύει η επιγραφή της Κέας: ότι και πριν το 14 μ.Χ. υπήρχε οργανωμένη λατρεία του αυτοκρατορικού ζεύγους και ότι 
το δίδυμο Αύγουστος και Λιβία έφερε από πολύ νωρίς τον τίτλο των Θεών Σεβαστούν. 

Among the inscriptions from Kea published by Hiller von Gaertringen in the volume of Inschptiones 
Graecae for the Cyclades is a fragment1, now lost, that was found in the acropolis of ancient Ioulis. Another 
inscribed fragment (fig. 1), found in 1964 in the Kastro of Ioulis, is attributable to the same monument on the basis 
of material, measurements, letter size, origin, and by the inscription itself2. The text on the two fragments shows 
clearly that the stones join precisely3 (fig. 2). The full text of the inscription is as follows: 

'Υπέρ της τον θεοϋ Καίσαρος Σεβαστού σωτηρίας 
θεοις Όλυμπ ιο ι ς και θεοϊς Σεβαστοις ο άρχιερεύς 

[θεών] Σε[βαστών] θεοτέ[λ]ης ) φιλόκαισαρ 

The title θεός Καίσαρ Σεβαστός without the addition of a specific name or any other identifying 
characteristic can refer only to Augustus4. The phrase υπέρ σωτηρίας, common in similar inscriptions of the 
period, makes it clear that at the time the inscription was made Augustus was alive, since only on a christian 
monument would such terminology be used metaphysically in reference to redemption of the soul of the dead. 

* We greatly thank Dr. S.R.F. Price for his kindness in reading an earlier version of this paper and making a number of 
valuable suggestions and observations. 
Abbreviations: 
Roman provincial coinage = A. Burnett - M. Amandry - P.P. Ripollès (eds), Roman provincial coinage, Paris-Cambridge 
1992,1. 

1. /GXII 5, 629. Measurements: L. 1,45 m., H. 0.96 m., W. 0,12-0,15 m. H. of letters 0,023-0,025 m. 
2. Measurements: L. 0,91 m., H. 0,33 m., W. 0,12-0,15 m. H. of letters 0,023-0,025 m. 
3. For the history and joining of the two stones, see Επιγραφές Κέας, I, cat. no. 49; idem, The inscriptions of Keos. 

Epigraphical and literary evidence. Prosopography-historical commentary, MELETEMATA, Athens 1996 (in press), cat. 
no. 49. 

4. In inscriptions in which Tiberius is called Αυτοκράτωρ Καίσαρ without the addition of his name, it is clear from the entire 
text that the reference is to him and not to Augustus, cf. for example IG XII 3, 1.116 from Melos: Αύτοκράτορος 
Καίσαρος, θεοϋ Σεβαστού, θεού, και του πατρός αυτού θεοϋ Αύτοκράτορος Καίσαρος. . . . 
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The θεοί Όλύμπιοι occurs in texts of Roman times together with the emperor as divinity5, while the same 
meaning of the double reference is found in phrases such as αρχιερεύς των πατρίων θεών και τών Σεβαστών in an 
inscription from Magnesia on the Maeander6 or άρχειρεύς (sic) τών Σεβαστών και άλλων θεών πάντων και 
παίσαν (sic), from Eresos in Lesbos7. 

The title of αρχιερεύς of the Σε[βαστών], mentioned in the third line, is the only one known from Kea that 
is later than the synoikismos of the four poleis of the island (Koressia to Ioulis and Poieessa to Karthaia) in the first 
half of the 2nd century B.C.8. Nothing is known about the relationship of the Keian cities (Ioulis and Karthaia) to 
each other at the time of the inscription. Nonetheless it appears that during the time of Augustus the two cities of 
Kea had contracted into a single Koinon, if we can accept as genuine a coin of the island showing a portrait of 
Augustus and the inscription ΣΕΒΑΣΤΟΣ on the obverse, with an Apollo citharodos9 and the inscription ΚΕΙ on 
the reverse10. The ethnic Κειοι was used at various times when the cities of the island had formed a Sympoliteia or a 
Koinon " . 

The άρχιερεύς of the Σεβαστοί, Theoteles son of Theoteles, is mentioned also in an inscription on an 
epistyle block from the acropolis of Karthaia, which is thus datable to the same period12. Further evidence for the 
αρχιερείς of the imperial cult in Kea is preserved in an inscription from Karthaia of the years of the co
emperorship of Marcus Aurelius and Lucius Verrus13, and in an honorary inscription from the area of the classical 
site of Koressia for a certain αρχιερεύς whose name is not preserved on the stone14. 

The total length of the monument may be estimated on the basis of the two fragments of the inscription 
from Ioulis as approximately 3,20 - 3,30 m. This suggests that it was part of the epistyle of a not very large building 
which may be characterised as a Σεβαστειον. The temple dedicated to the imperial cult would have been somewhere 
in the acropolis of Ioulis, where the two fragments of the inscription were found. On the northwest side of the 
acropolis, there are remains of an early christian church and, still there, two ionic columns whose measurements 
and chronology coincide with those of the inscription under discussion (fig. 3). 

Furthermore here too were found two inscribed statue bases, one in honour of Augustus15 (fig. 4) and 
another in honour of Livia16 (fig. 5). From the titular nomenclature of the emperor it is clear that both inscriptions 
are datable between 31 and 27 B.C., when Octavian took the title of Σεβαστός17. 

From the same area comes a large altar with an inscription identifying it as belonging to the temple of 
Apollo18. Moreover, from this same site come nearly all the decrees of the polis of the Ioulietes which, as it is 

5. Cf. SEG 25, 1971, 680 from Demetrias in Thessaly: Οεοΐ.ς Όλυμπίοις και τφ μεγίστω σωτήρι Αύτυκράτυρι. . . υπέρ της 
σωτηρίας και νείκης. 

6. SyΙloge3 807. 10. 
7. IG XII 2, 549. 
8. P.M. Nigdelis, Πολίτευμα και κοινωνία των πόλεων των Κυκλάδων κατά την ελληνιστική και αυτοκρατορική εποχή, 

Thessaloniki 1990, 277; L.G.Mendoni, The organisation of the countryside in Kea, Structures rurales et sociétés antiques, 
P.N. Doukellis - L.G. Mendoni (eds), Paris 1994, 147-164; Landscape archaeology, 240-241. 

9. J.A.O. Larsen, The policy of Augustus in Greece, Acta Classica 1, 1958, 123-130, especially n. 15. 
10. During the time of Augustus Kea evidently remained part of the Athenian state, as did other islands (Salamis, Lemnos, 

Imbros, Skyros, Ios, Peparethos and Delos), which had been handed over to Athens by Marcus Antonius, (Appian, 
Εμφυλίων E' 7. 30); cf. J. Keil, The Greek provinces, CA H 9, 19753, 559. The coin is datable, as those minted by other 
islands (Imbros, Peparethos) under the same control, around 20 B.C. See, M. Grant, From im peri urn to auctoritas: 
ahistorical study ofaes coinage in the Roman empire, 49 B.C.-A.D. 14, Cambridge 19782, 354. The coin has been published 
by J.C. Christiansen, A unique bronze coin of Augustus from the island of Keos in the Cyclades, NC, April 1993, 76; recently 
Ch. Papageorgiadou-Banis, The coinage of Ceos, Athens 1997, 49, no. 151, pi. 4, doubts its origin from Kea and she doesn't 
present any commentary on the aspect of the subject discussed here. 

11. D.M. Lewis, The federal constitution of Keos, BSA 57, 1962, 1-4 and G. Reger - M. Risser, Coinage and federation in 
Hellenistic Keos, Landscape archaeology (supra n. 8), 305-317. 

12. IG XII 5, 558: [Ό άρχιερεύς θεών Σεβασ]τών Θευτέλης) φιλόκαιοαρΙ [υπέρ τυϋ δ]ήμου. Α. Pridik, De Cei insiilae rebus, 
Amsterdam 1913, cat. no. 55, includes this last inscription in his text on Ioulis without giving any evidence for his 
assignment. P.M. Nigdelis, Πολίτευμα και κοινωνία των πόλεων των Κυκλάδων (supra n. 8), 278, is of the same opinion, 
basing his view on onomatological characteristics. These, however, do not appear to be applicable, in particular the 
argument that the name Theoteles is to be found only in Ioulis; both Theoteles and the feminine Theoteleia occur in 
inscriptions from Karthaia and, indeed, more frequently, see P.M. Fraser - E. Matthews, A lexicon of Greek personal names, 
I, Oxford 1987, in the pertinent lines. 

13. IG XII 5, 1097.7: [Ό άρχιερεύς τών με]γίατων σεβαστών αϋτοκρατόρο)ν. 
14. IG XII 5, 650. 
15. Mendoni - Manthos, 41, 114, n.l 18: Ό δήμος αυτοκράτορα Καίσαρα Οεον Ι Οεοϋ ύόν. 
16. IG XII 5, 628: Ό δήμος Ι Λειβίαν Αύτοκράτορος Καίσαρος γυναΐκ[α]. 
17. Chr. Dunant - J. Thomopoulos, Inscriptions de Céos, BCH1S, 1954, 331-333, no. 7. Cf. also ibidem, 332-333 and M. Payne, 

Αρετάς ένεκεν: Honors to Romans and Italians in Greece from 260 to 27 B.C., Michigan 1984, 388, no. 239. 
18. /GXII 5, 615; G. Welter, Von griechischen Inseln: Keos I, AA 1954, 75-76; Mendoni - Manthos, 41, 114, n. 119. 
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known from the inscriptions, were set up in the temple of Apollo Pythios19. It is thus likely that the cult of the 
Σεβαστοί was housed in the same sacred area. Indeed Apollo was among the first of the divinities to be connected 
with Augustus, an association for which there is evidence as early as 29 B.C.20 The location of the Σεβαστείον in the 
acropolis of ancient Ioulis agrees furthermore with a general tendency to locate sites dedicated to the imperial cult 
in specific areas within the asty. Equally frequent was the housing of the imperial cult within a larger cult- complex 
along with the older traditional cults21. 

As mentioned above, the first line of the inscription shows clearly that Augustus was still alive when the 
inscription was written, that is before 14 A.D. Who then are the Θεοί Σεβαστοί to whom the monument is 
dedicated, and, moreover, during the lifetime of Augustus? There are no parallels for a reference of this sort to the 
couple Augustus - Iulius Caesar, at least during the time that Augustus was emperor. Such an interpretation would 
be arbitrary. An identification of the Σεβαστοί as Augustus - Tiberius likewise does not stand, given that during that 
period there is no literary, epigraphical, or numismatic evidence for such a statement. The coin from Methymna 
which has on the reverse two confronting laurel - crowned heads and the inscription ΣΕΒΑΣΤΟΙΣ remains very 
problematical, both for its date and for proposed identifications of the portraits as Lucius and Gaius or Germanicus 
and Agrippa22, there being no parallels (fig. 6). The only explanation likely is that the phrase refers to the couple 
Augustus - Livia. 

Recent bibliography shows strong scepticism about the chronology and identification of the Θεοί 
Σεβαστοί23. This scepticism, not evident in the earlier epigraphical corpora, takes the form of an axiom in the 
theory of L. Ross Taylor and A. B. West24 that all inscriptions referring to the Θεοί Σεβαστοί are datable only to 
the period of Claudius, who according to the literary sources25 deified Livia with the name Iulia Augusta (41 A.D.), 
or to that of Nero, when two emperors, Augustus and Claudius, received honours as gods. Following this axiom, in 
subsequent bibliography as a general rule no inscription mentioning the Θεοί Σεβαστοί is dated before 41 A.D. 

Nevertheless, a careful examination of sources of all sorts preserving relevant evidence, shows that the 
strict chronological structure presented by Taylor and West is based on part of the evidence only, that is, on the 
information preserved in the literary sources. It is true that Suetonius (2, 101. 2) tells us that in his will Augustus 
named as his successors Livia and Tiberius, to whom he also left his name, that is Augustus and Augusta. Tacitus 
(Annals I, 8) likewise states that in his will Augustus gave Livia to the Julian family, so that from then on she used 
the name Julia while having at the same time the title Augusta. Dio Cassius likewise (56,46. 1) reports that after his 
death Augustus was deified and received for his cult priests and ceremonies, while his priestess την Λιουίαν, την 
Ιουλίαν τε και Αύγούσταν ήδη καλουμένην απέδειξαν. 

Even so, an attempt to connect the information given by the ancient historians with the epigraphical and 
numismatic evidence raises problems. There are numerous references to the deified Livia26, and to her identification 
with various female divinities27 already during the time when Augustus was emperor . 

19. For example see IG XII 5, 598 and 599. For the origin, Mendoni - Manthos, 41, 92, 114, n. 126. 
20. See, von Geisau, RE IV Suppl., 1924, 828, [s.v. Kaiserkult (Augustus)]. For the connection of Augustus with Apollo see 

J.A.O. Larsen, The policy of Augustus (supra n. 9), 123-130. 
21. For examples in the Greek area see, S.E. Alcock, Graecia Capta. The landscapes of Roman Greece, Cambridge 1993, 18 Iff.; 

for Asia Minor see, S.R.F. Price, Rituals and power. The Roman imperial cult in Asia Minor, Cambridge 1984, 133ff. 
Likewise, K. Tuchelt, Zum Problem "Kaisareion-Sebasteion," AM31, 1981, 167-186. 

22. P.R. Franke, Zur Münzprägung von Methymna, Methymna. Archäologische Beiträge zur Topographie und Geschichte von 
Nordlesbos, H.G. Buchholz (ed.), Mainz 1975, 163-176; Roman provincial coinage, 395, no. 2.339. 

23. For example, W. Dittenberger in his commentary in OGIS 533, line 25, writes: nomen Σεβαστής, quod quoniam ante annum 
14 p. Chr. nusquam terrarum exauditum est. According to M. Grant, From Imperium to auctoritas (supra n. 10), 329: 
Σεβαστή, a title of Livia only found after her assumption of the name Augusta after her husband's death. Likewise, H.W. 
Gross, Iulia Augusta. Untersuchungen zur Grundlegung einer Livia - Ikonographie, Abh. d. Akad. d. Wiss. Göttingen, Phil.
hist. KL, 3. Folge, 52, Göttingen 1962, 26. 

24. L. Ross Taylor - A.B. West, The Euryclids in Latin inscriptions from Corinth, AJA 30, 1926, 395. 
25. Dio Cassius 60. 5, 2. 
26. A full catalogue of numismatic and epigraphical evidence of the time of Augustus referring to the deified Livia is given by U. 

Hahn, Die Frauen des römischen Kaiserhauses und ihre Ehrungen im griechischen Osten anhand epigraphischer und 
numismatischer Zeugnisse von Livia bis Sabina, Diss. Saarbrücken 1994, 322ff. The coins are cat. no. 2 from Thessaloniki (I. 
Touratsoglou, Die Münzstätte von Thessaloniki in der römischen Kaiserzeit [32/31 v. Chr. bis 268 n. Chr. ], Berlin-New 
York 1988, 147, no. 134-5; Roman provincial coinage, no. 1.563), cat. no. 20 from Methymna in Lesbos (P.R. Franke, Zur 
Münzprägung [supra n. 22], 173, no. 3; Roman provincial coinage, no. 2.338), cat. no. 22 from Klazomenai, (Roman 
provincial coinage, no. 2.496), cat. no. 41 from Eumenia in Phrygia (F. Imhoof-Blumer, Griechische Münzen. Neue Beiträge 
und Untersuchungen, Abh. Akad. München 1890 [Nachdr. Graz 1972], 149, no. 1). The inscriptions are cat. no. 4 from 
Thasos (ILS 8.784; IGR I 835; IG XII 8, 381), cat. no. 7 from Athens (IG II/III2 3241), cat. no. 17 from Cyzicus (SEG 33, 
1983, 1.055), cat. no. 19 from Assos in the Troad (IGR IV 249 = IvAssos 19), cat. no. 23 from Chios (SEG 15, 1958, 532), 
cat. no. 24 from Samos (P. Herrmann, Inschriften aus dem Heraion von Samos, AM 75, 1960, 105-106, no. 12), cat. no. 32 
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These references come almost exclusively from the eastern provinces of the empire. The few references of 
this sort from the western provinces are very much more restrained28. Representations of Livia with symbols of 
some female divinities appear already during the lifetime of Augustus; thus the iconograpic type in which Claudius 
portrayed the deified Livia as Demeter holding sceptre and ears of corn29 need not necessarily be dated after her 
deification, that is in the time of Claudius30. The type of the seated female figure holding sceptre and ears of corn 
appears on coins of Augustus datable between 2 B.C. and 14 A.D. Livia is identified as Demeter/Ceres already 
during the time of Augustus, as is evident from the coins of Panormus in Sicily31. 

Livia, with the title of Σεβαστή32 was included in the cult of the temple dedicated by the province of Asia to 
Augustus and Rome. The feminine counterpart of Augusta, Σεβαστή, is found also in inscriptions and on coins of 
the eastern provinces of the empire not only during the time of Tiberius33 (figs 7-11), but also of Augustus34. 
Various cities minted coins with the inscription Σεβαστή and the same archon names as found on the coins of 
Augustus, although these names are no longer found on coins of Tiberius' time from the same city35. Coins bearing 
the title Σεβαστή, but without an archon name cannot with certainty be dated before or after 14 A.D. They can 
however be examined again under a new light just as can the inscriptions referring to Livia as Σεβαστή36. Perhaps 
the phrase Αύγούσταν ήδη καλουμένην in Dio Cassius, if the text can be interpreted literally, may mean references 
of just this sort during the period before the death of Augustus. 

Taking all this into consideration removes the chronological problem of inscriptions referring to the 
empress simultaneously as Livia and as Σεβαστή. Based solely on the evidence provided by the literary sources, 
such inscriptions would indeed be difficult to date before the death of Augustus, since then the empress had not yet 
acquired the title Σεβαστή. 

Yet they are just as difficult to date after his death since by then she was no longer Livia, but Julia. Such an 
inscription is the one from Athens restored by Graindor as [Θεάν Αιο]υίαν Σεβ[αστήν]37. Αειβίαν Σε[βαστήν] also 
occurs in an inscription from Zeytin Dag in Asia Minor38, and another one from Assos is a dedication by the demos 

from Attyda in Caria (MAMA VI, 66), cat. no. 49 from Palaiphaphos in Cyprus (T.B. Mitford, Some published inscriptions 
from Roman Cyprus, BSA 42, 1947, 227-228, no. 11). 

27. For her identification as various divinities see U. Hahn, Die Frauen {supra n. 26), 42-53 and 327ff., datable to the time of 
Augustus are cat. nos. 54,59, 65, 66, from Tralles in Lydia {BMC 344, no. 114-120), cat. nos. 71, 73 minted by the Koinon of 
the Thessalians (Roman provincial coinage, no. 1.427), cat. no. 75 from Pergamon (Roman provincial coinage, no. 2.359), 
cat. no. 78 from Eumenia (Roman provincial coinage, no 3.143), cat. nos. 83, 86, 90, 93, 94. See also L. Ollendorf, RE XIII1, 
1926, 907, (s. v.Livia). 

28. For example, ILS 120: Iunoni Liviae Augusti sacrum, and see also H.G. Grether, Livia and the Roman imperial cult, Ai A 67, 
1946,225 ft. 

29. For example, H. Mattingly - E. Sydenham et al., The Roman imperial coinage, I, London 1923, 96, no. 9; see also H.G. 
Grether, Livia (supra n. 28), 226-227. 

30. Coins showing on the reverse a representation similar to that of Livia appear already in the time of Tiberius, for example, 
Roman provincial coinage, no. 4.005 from Tarsus with the inscription ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΙΟΥΑΙΑΣ ΗΡΑΣ MHTP TAP. 

31. H.G. Grether, Livia (supra n. 28), 227, n. 24; BMC (Sicily), 125, no. 43. 
32. M. Fränkel, Inschriften von Pergamon, Berlin 1895, 26If.; U. Hahn, Die Frauen (supra n. 26), 42 and 57. 
33. On coins of the period of Tiberius, Σεβαστή is frequently named; for example, Roman provincial coinage, no. 2.452, 2.453 

from Magnesia in Sipylos, no. 1.779 from Byzantium, no. 4.005 from Tarsus, no. 3.071 from Aixanai, no. 1.525 from Edessa, 
nos. 1.567, 1.568, 1.569, 1.570 from Thessaloniki, no. 2.991 from Sardis, no. 2.468 from Pergamon, nos. 4.006 and 4.009-10 
from Augusta, nos. 2.345-6 from Mytilene, no. 1.634 from Amphipolis, no. 2.469 from Smyrna, no. 2.840 from Aphrodisias, 
no. 2.865 from Apollonia, no. 3.132 from Apameia. 

34. L. Ollendorff, Livia (supra n. 27), 913ff.; C. Bosch, Die kleinasiatischen Münzen der römischen Kaiserzeit. T. 2: 
Einzeluntersuchungen. Bd.l: Bithynien, 1.Hälfte, Stuttgart 1935, 22; E. Köberlein, Caligula und die ägyptischen Kulte 
(Beiträge zur Klassischen Philologie, H.3), Diss. Erlangen, Meisenheim am Gian 1962, 54; H.W. Ritter, Livias Erhebung zur 
Augusta, Chiron 2, 1972, 316; U. Hahn, Die Frauen (supra n. 26), 60ff. 

35. From Caria: Apollonia (BMC20, SNGCop 146, SNGAul 2488); Aphrodisias (BMC 94, 95, see also XXXIV sq. [Roman 
provincial coinage, no. 2.840]); Phrygia: Eumenia (BMC216, 38-39, SNGCop 392, see SNGAul 3589); Aizanoi (F. Imhoof-
Blumer, Kleinasiatische Münzen I, Wien 1901, 190,5). 

36. U. Hahn, Die Frauen (supra n. 26), 322ff., cat. no. 7 from Athens (IG II2 3241 [AE 1929, no. 73]), no. 19 from Assos in the 
Troad {IvAssos 19 = IGR IV 249), no. 23 from Chios (SEG 15, 532), no. 71 from Tralles (M.A. Contoléon, Inscriptions de 
Claros, Phocée, Tralles, Nysa, Thyatire, BCH 10, 1886,516, no. 6), no. 86 from Eresos in Lesbos (IG XII Suppl. 124). 

37. P. Graindor, Inscriptions attiques d'époque romaine, BCH5\, 1927, 256 (=IG II2 3241). Graindor, precisely because of the 
title Σεβαστή, dates the inscription to between 14 and 29 A.D. H.G. Grether, Livia (supra n. 28), 231, n. 44, rejects 
Graindor's restoration and restores Σεβ[αστοϋ], so that the inscription is dated before 14 A.D. 

38. G.E.Bean, Inscriptions of Elaiaand Lebedus, Belleten Turk Tarih Kurumull, 1965, 585-594. 



673 Θεοί Σεβαστοί 

and Roman negotiators to Θεά Λειουία 'Ήρα νέα Σεβαστή39. An inscription from Mytilene40 datable before the 
death of Augustus, refers to the empress as "Ιουλία τη γυναικί αύτοϋ. This disagreement with the evidence from the 
literary sources is interpreted by the editor as a mistake on the part of the stone-cutter who, he suggests, should 
have written ΛΙΟΥΙΑ. The problem is not resolved, however, by arbitrarily attributing to a stone-cutter's error the 
correctly written gentilicium which Livia assumed later on, after the death of Augustus, and which was not therefore 
familiar at all to the cutter of the inscription. 

It thus appears that in addition to the official bearing of the title there are in the eastern part of the empire 
occasional references to Livia as Σεβαστή, even before Augustus died. In the East the women of the royal families 
were already accustomed to receiving cult honours from the hellenistic period. The question remains, however, as 
to when Augustus and Livia became known as Θεοί Σεβαστοί. 

Both inscriptions and coins provide evidence datable to before 41 A.D. An inscription from Pagai in the 
Megarid41 securely datable to the time of Tiberius, refers to him as θεών Σεβαστών υίόν. So too Tiberius is called 
θεών απόγονος, θεών Σεβαστών υιός in an inscription from Samos42 likewise datable to the reign of that emperor. 
An honourary decree of 20 A.D. for a certain αρχιερεύς in Lindos refers to Tiberius as the υιός [θεών] Σεβαστών43. 
Clearly, therefore after 14 A.D. Augustus and Livia together were called the Θεοί Σεβαστοί. 

Numismatical evidence shows that the imperial couple were entitled Θεοί Σεβαστοί even before the death 
of Augustus. Thus the bequeathing of the title to the empress by Augustus in his will was simply a formal 
recognition and an extension of the title throughout the entire empire. Here we should note the difficulty of 
distinguishing some of the coins of Tiberius from those of Augustus44. The confusion arises either from the 
similarity of their portraits or from the title given Tiberius who likewise on the coins can have simply the title 
Σεβαστός. With these reservations, we must bear in mind the coins of the Augustan period showing a portrait of the 
imperial couple with the legend ΘΕΟΙ ΣΕΒΑΣΤΟΙ45 (figs 12-13). 

The Kea inscription thus provides important evidence that the Θεοί Σεβαστοί are datable to a period 
earlier than the death of Augustus46. That they are Augustus and Livia appears most probable. It remains to 
reexamine those inscriptions with the phrase Θεοί Σεβαστοί that have been dated later than 14 A.D. On the basis of 
the texts of ancient historians or the Taylor - West interpretation. 

The problems of chronology and interpretation of these sources are to a considerable degree removed if 
we consider that this entire body of archaeological evidence comes solely from the eastern provinces of the empire, 
from regions in which the giving of cult honours not only to officials but also to members of their families was a 
hellenistic tradition already deeply rooted. The inclination to identify Livia with various female divinities and to 
combine her cult with that of Augustus has its direct source in a similar deification of wives, daughters and sisters of 
the hellenistic monarchs. Thus this early existence of the cult of the Σεβαστοί in Kea, and elsewhere in the East, 
must be seen in a framework quite independent of the official policy of the emperor or his senate. It has to be 
examined in the light of a continuous hellenistic tradition, particularly that of the cult of the royal couple. 

There appears to be a conflict between the ancient historical sources on Livia and her official titular 
nomenclature, as opposed to the evidence we glean from epigraphical and numismatic references to her. Yet 
contradiction, however, is only apparent; the ancient historians record the facta and official imperial policy or 
ideology of the emperors, giving thus only a single dimension to reality. In fact, there are a good many departures 
from official imperial practice. These are explainable by imperial diplomacy, as well as by the difference between 
East and West, each with a separate ideology over their long course of development. 

The practice of granting titles appears to have been a point of frequent departure from official policy. It 
was not constant, but varied according to the situation and the region of the empire. A characteristic example is the 
granting of titles to Tiberius. As we know, the successor to Augustus did not officially assume the title of Augustus 

39. IGR IV, 249. See also H.G. Grether, Livia (supra n. 28), 241 and n. 110. For a date earlier than 14 A.D. see U. Hahn, Die 
Frauen (supra n. 26), 43. 

40. IG XII 2, 58. 
41. IGVU 1-2, 195. 
42. E.I. Stamatiadou, Σαμιακά, ήτοι ιστορία της νήσυυ Σάμου άπό των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Athens 

1862, no. 63; E. Preuner, Σαμιακά, AM 48-49, 1923-1924, 43: . . . και [Τι]βερίου Καίσαρος [Η] ε ων απογόνου, θεών 
[Σ]εβαστών υίυϋ, θεού Σεβαστού.. .. 

43. Chr. Blinkenberg, Lindos. Fouilles de l'Acropole 1902-1914, Il Inscriptions, Berlin - Kopenhagen 1941,418, 699-702. 
44. H.W. Ritter, Livias Erhebung (supra n. 34), 316, n. 17; U. Hahn, Die Frauen (supra n. 26), 70, n" 40. 
45. Caria, Halabanda: BMC 28; Aphrodisias: BMC 94; Euromos: BMC 8; Lydia, Mastaura: BMC5Ï. See SNGAul 3.024. See 

also L. Ollendorf, Livia (supra n. 27), 912-914. 
46. This dating has already been suggested by L.G. Mendoni in Επιγραφές Κέας, cat. no. 49, without giving the argument here 

fully because of the limitations imposed by the form of the corpus of inscriptions. 
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which the will of his foster parent gave him47. Nevertheless, on coins and in inscriptions he appears with this title 
immediately from 14 A.D. on48. His refusal of the title, as with the πατήρ πατρίδος and αυτοκράτωρ, simply means 
that he himself neither uses it in his letters nor attaches it to his name. Despite this fact the imperial protocol 
demanded the use of the title of Augustus in the imperial correspondance with kings and rulers in the East. A 
characteristic picture of Tiberius' tactics is given by Dio Cassius49. This text shows the distinctions made in the 
imperial approach to exceptional cases; despite the official title bestowed which he himself had inherited, the 
imperator read communications in which others addressed him as Augustus or heard them address him in this same 
way. Indeed in inscriptions, especially those from the East, Tiberius again and again is called Σεβαστός50, an 
inheritance from a long tradition in which the leaders received cult honours51. 

Moreover Augustus himself, while not actually encouraging it, received semi-official expressions of cult 
worship quite early on52. The reference to Julia Major as Σεβαστή53 likewise does not coincide with imperial policy, 
since the title was never given her officially. 

In this differentiation in the bestowing of titles in the eastern and western provinces, the linguistic element 
and the difference in significance given to the bearing of titles, also play important roles. In latin there is a clear 
distinction between deus/dea and divus/diva; after death the emperor is divus. In Greek there is no such difference: 
the two epithets are expressed with the same word, θεός/θεά. For the Greeks, whether the imperator was dead or 
alive, he was the θεοϋ υιός θεός54. Moreover, as S. R. F. Price has shown, the word Σεβαστός is in no way an exact 
translation of the latin Augustus; it clearly has a totally different function and a far stronger religious significance55. 

It is in this light, therefore, that the important information provided by the keian inscription should be 
studied, and the chronology of the other evidence from the East for the cult of the Θεοί Σεβαστοί should be again 
reviewed. 

Sophia ZOUMBAKI - Lina G. MENDONI 
Athens 

47. Dio Cassius 57. 2-3; Suetonius, Tib. 26, 2; Tacitus, An. 4.3 8; SEG 11, 1950, 922; V. Ehrenberg - A.H.M. Jones, Documents 
illustrating the reigns of Augustus and Tiberius, Oxford 19552, 102-106; R.K. Sherk, The Roman empire: Augustus to 
Hadrian, Cambridge 1988,57. 

48. For coins see, Roman provincial coinage, 103, 2; for inscriptions see for example IGR IV, 1042 from Kos; V. Ehrenberg 
A.H.M. Jones, Documents (supra n. 47), no. 318. 

49. Dio Cassius 57.8,1: ούτε γαρ δεαπότην εαυτόν τοις ελευθέρους ούτε αυτοκράτορα πλην τοις οτρατιώταις καλεΐν έφίει, τό 
τε του πατρός της πατρίδος πρόσρημα παντελώς διεώσατο, και τό τοΰ Αυγούστου ουκ έπέθετο μέν (ουδέ ψηορισθήναί 
ποτέ εϊασε), λεγόμενον δ" άκούων και γραφόμενον αναγιγνώσκων έορερε- και οσάκις γε βασιλεΰσι τισιν έπέστελλε, και 
εκείνο προσενέγραφε. 

50. It is not at all certain despite the contrary opinion of some scholars that later on Tiberius bore the title officially. 
51. K. Scott, Tiberius' refusal of the title Augustus, CPh 27, 1932,42-50. 
52. v. Geisau, Kaiserkult (supran. 20). 
53. U. Hahn, Die Frauen (supra n. 26), 43c. 
54. The subject is discussed extensively by S.R.F. Price, Gods and emperors: the Greek language of the Roman imperial cult, JHS 

104, 1984, 79-95. 
55. Ibidem. 
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 

ABSTRACT: The sea-level changes along the coasts of Keos island during the Upper Holocene took place in three successive stages, 
corresponding to depths pf 4,60 - 5,50 m., 3,40 - 3,90 m. and 1,10 - 1,50 m. lower than today, respectively. The changes are due, 
mainly, to paroxysmic phases of the actual neotectonic evolution and to differential - in time and space - block movements. Sea-level 
changes often modified the paleomorphology of the coasts, resultin in submercion or uplift of coastal constructions or even of entire 
settlements. As a result, these settlements were either abandoned or declined in use and size. The present research concerns the coastal 
palaeogeographic reconstruction of the ancient town of Karthaia and the prehistoric settlement of Ayia Irini as well as the ancient 
schist quarry at Spathi and the harbor installations of the Poles. 

1. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΠΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ 
Η νήσος Κέα, στο δυτικό άκρο του συμπλέγματος των βορείων Κυκλάδων, έχει έκταση 121 χλμ2 και 

συνολικό μήκος ακτών 86 χλμ (εικ. 1). Η μορφολογία του νησιού χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο με μέση 
τιμή μορφολογικών κλίσεων της τάξεως του 28%, ενώ το πολυσχιδές υδρογραφικό της δίκτυο φαίνεται να 
αποτελεί το ανώτατο τμήμα ενός, παλαιότατου και ανύπαρκτου σήμερα, ευρύτερου υδρογραφικού δικτύου, το 
μεγαλύτερο τμήμα του οποίου σήμερα βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Ο τύπος των γεωμορφών 
που αναπτύσσονται στην παράκτια ζώνη είναι τύπου Rias, με απότομες κρημνώδεις ακτές που διατηρούν το 
χαρακτήρα ενός προηγούμενου κύκλου χερσαίας διάβρωσης1. 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν το νησί ανήκουν στην ενότητα των "Βορείων Κυκλάδων"2 και 
αποτελούνται από τους ασβεστόλιθους Τριαδικής-Ιουρασικής ηλικίας και το μεταμορφωμένο σύστημα με 
μάρμαρα, γνεύσιους και σχιστόλιθους3. Οι τριαδικο-ιουρασικοί ασβεστόλιθοι με μέγιστο πάχος 100-150 μ. 
έχουν επωθηθεί πιθανότατα στη διάρκεια του Κρητιδικού επάνω στην έντονα διαβρωμένη επιφάνεια του 
μεταμορφωμένου υποβάθρου. Εντοπίζονται, κυρίως, στη βόρεια κατάληξη του νησιού, στις περιοχές της 
Κορησίας, του Αγ. Ιωάννη και στα Χάλαρα (εικ. 2). Παρουσιάζονται στιφροί κρυσταλλικοί παχυστρωματώδεις 
έως άστρωτοι, κατά θέσεις δολομιτικοί, ελαφρά μεταμορφωμένοι, λευκού έως τεφρού χρώματος4. 

Τα μάρμαρα με ενστρώσεις γνευσιοσχιστολίθων αποτελούν τα ανώτερα μέλη του μεταμορφωμένου 
συστήματος. Στη μεταβατική ζώνη με τους υποκείμενους γνεύσιους και σχιστόλιθους μεταβαίνουν σε σιπολίνες, 
που συνήθως συνοδεύονται από ασβεστιτικούς σχιστολίθους. Αναπτύσσονται, κυρίως, στην νότια και ανατολική 
περιοχή του νησιού (εικ. 2). Τα μάρμαρα εμφανίζονται μικροκρυσταλλικά έως χονδροκρυσταλλικά, μονόμικτα, 
λεπτοστρωματώδη, υπόλευκου, υποκύανου και τεφρού χρώματος, έντονα πτυχωμένα, με φακούς 
στρωματοειδών ενστρώσεων ή μικρών φωλεών σιδηρομαγγανιούχων μεταλλευμάτων5. 

Ο βαθύτερος ορίζοντας του μεταμορφωμένου συστήματος με πάχος που υπερβαίνει τα 1000 μ. 
αποτελείται από γνευσίους που συχνά μεταβαίνουν σε σχιστολίθους και περιέχουν ενστρώσεις σιπολίνων και 
μαρμάρων. Επικρατούν οι μοσχοβιτικοί - χλωριτικοί - επιδοτικοί γνεύσιοι με μεγάλη αναλογία ασβεστίτη καθώς 
και βιοτίτη στους βαθύτερους ορίζοντες. Ο ακτινόλιθος αποτελεί το κύριο συστατικό του πετρώματος σε 

1. Ν. Μουρτζάς - Ε. Κολαΐτη, Μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας στον κυκλαδικό χώρο και η συνάφεια τους με 
τις λιμενικές εγκαταστάσεις του παρελθόντος, Αθήνα 1994. 

2. Δ. Παπανικολάου, Γεωλογία της Ελλάδας, Αθήνα 1986, 240. 
3. Ε. Δάβη, Η γεωλογική κατασκευή της νήσου Κέας, ΙΓΜΕ 1976. 
4. ibidem. 
5. Ibidem. 
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περιορισμένες θέσεις, ενώ σπάνια είναι η παρουσία του γρανίτη και άφθονη του τιτανίτη. Στους ανο'περους 
ορίζοντες μεταβαίνουν σε μοσχοβιτικούς σχιστολίθους, χαλαζίτες και φυλλίτες6. 

Το μεταμορφωμένο σύστημα παρουσιάζεται έντονα πτυχοψένο σε δύο διαφορετικές φάσεις πτυχο')σε(ον, 
ΒΑ-ΝΔ αξονικής διεύθυνσης η παλαιότερη και ΔΒΔ-ΑΝΑ διεύθυνσης αξόνατν η νεότερη. Οι κύριες ρηξιγενείς 
γραμμές που διασχίζουν το νησί - και σε ορισμένες περιπτώσεις διαμορφώνουν τη μορφολογία των ακτών 
είναι ΒΑ-ΝΔ και ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης. Τα ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης ρήγματα φαίνεται να έχουν σχηματιστεί στη 
διάρκεια μίας νεότερης παραμορφωτικής φάσης, προκαλώντας τη μετατόπιση ρηγμάτων ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης 
μίας παλαιότερης φάσης (εικ. 2). 

Οι νεότεροι σχηματισμοί διακρίνονται: α) στα υλικά τ«)ν προσχώσεων των χειμάρρων που 
αποτελούνται από άμμους, κροκάλες και λατύπες ασύνδετου χαρακτήρα, που έχουν αποτεθεί σε κοιλάδες 
ανοικτές προς τη θάλσσα, όπως αυτές της Κορησίας, του Αγ. Νικολάου και του Οτζιά στο βόρειο τμήμα του 
νησιού, στις Ποίσες στο ανατολικό και του Σπαθιού και των Πόλεχον στο δυτικό (εικ. 1, 2) και β) στις παράκτιες 
αποθέσεις των beach-rocks, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων είναι βυθισμένο κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας. 

2. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩ-ΟΛΟΚΑΙΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
Ενδείξεις των μεταβολών του επιπέδου της θάλασσας κατά μήκος των ακτών της Κέας, αποτελούν 

τόσο οι βυθισμένοι σχηματισμοί των beach-rocks, όσο και βυθισμένες παράκτιες αρχαιολογικές κατασκευές και 
οικισμοί του νησιού. Παράκτιοι σχηματισμοί beach-rocks εντοπίσθηκαν στις δυτικές ακτές του νησιού, στη θέση 
Κούνδουρος, βυθισμένοι σήμερα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις που έγιναν σε 
τέσσερεις μικρούς όρμους που σχηματίζονται νότια του όρμου Μακρυπούντα, έδειξαν ότι τα beach-rocks 
αναπτύσσονται σε δύο διαφορετικές φάσεις, βυθισμένες σήμερα εξ' ολοκλήρου κάτω από το επίπεδο της 
θάλασσας. Η βάση και η οροφή της παλαιότερης φάσης, που εντοπίζεται σε απόσταση 30-90 μ. από την ακτή, 
βρίσκονται 4,0-4,60 μ. και 2,0-4,0 μ. αντίστοιχα (εικ. 3). Η νεότερη φάση σε απόσταση 7-17 μ. από την ακτή 
παρουσιάζει βάθη βάσης και οροφής 1,50-1,90 μ. και 0,80-1,35 μ., αντίστοιχα (εικ. 3). 

Στις ανατολικές ακτές της Κέας, στον όρμο Συκαμιά, σχηματισμοί των beach-rocks που αναπτύσσονται 
σε όλο το μήκος της ακτής, έχουν πλάτος 15 μ. και φθάνουν σε βάθος -1,95 μ. (εικ. 3). Νοτιότερα, στον όρμο 
του Ορκου οι σχηματισμοί των beach-rocks καταλαμβάνουν όλο το μήκος της ακτής και αναπτύσσονται σε δύο 
φάσεις. Η παλαιότερη φάση είναι εξ' ολοκλήρου βυθισμένη, έχει πλάτος 19,45 μ. και το βάθος της βάσης και 
της οροφής της σε απόσταση 42,70 μ. από την ακτογραμμή είναι 3,20 μ. και 2,45 μ., αντίστοιχα (εικ. 3). Η 
νεότερη φάση των beach-rocks στον όρμο του Ορκου, έχει πλάτος 10 μ. και βάθος βάσης και οροφής 2,05 μ. και 
1,90 μ., αντίστοιχα (εικ. 3). 

Στο ΝΑ τμήμα του νησιού, στον όρμο Πόλες, τα beach-rocks που αναπτύσσονται κατά μήκος πον ακτών 
των δύο μικρών όρμων Μικρές Πόλες και Μεγάλες Πόλες φαίνεται να έχουν σχηματισθεί σε τρεις διαφορετικές 
φάσεις: Η παλαιότερη φάση αποτελείται από συγκολλημένες δελταϊκές αποθέσεις. Σε απόσταση 67 μ. από την 
ακτογραμμή παρουσιάζει βάθος βάσης και οροφής 5,50 μ. και 4,90 μ., αντίστοιχα (εικ. 3). Η ενδιάμεση φάση 
των beach-rocks σε απόσταση 18-41 μ. από την ακτογραμμή έχει βάθος οροφής 2,40-3,05 μ. και βάσης 3,00-3,80 
μ. (εικ. 3). Τέλος, η νεότερη φάση των beach-rocks με πλάτος 8,50-28,20 μ., παρουσιάζει βάθη οροφής 0,90-2,00 
μ. και βάσης 1,35-2,10 μ. (εικ. 3). 

Το βυθισμένο τμήμα πλάτους 28-36 μ. του νεολιθικού οικισμού της Αγίας Ειρήνης, στο ΒΔ άκρο του 
όρμου του Αγ. Νικολάου, δείχνει ότι το επίπεδο της θάλασσας κατά την περίοδο λειτουργίας του οικισμού 
βρισκόταν κατά -3,40 έως -3,60 μ. χαμηλότερα από το σύγχρονο (εικ. 3). Το βυθισμένο λατομείο σχιστολίθου στη 
νότια απότομη ακτή του όρμου Σπαθί, στις ΒΑ ακτές της Κέας, δείχνει ότι η μεταβολή του επιπέδου της 
θάλασσας από την περίοδο λειτουργίας του μέχρι σήμερα είναι της τάξεως των 3,50 μ. (εικ. 3). Οι βυθισμένες, 
επίσης, λιμιενικές εγκαταστάσεις της αρχαίας Καρθαίας στον όρμο Πόλες, στις ΝΑ ακτές του νησιού, 
αποδεικνύουν ότι στη διάρκεια των 2.500 τελευταίων χρόνων το επίπεδο της θάλασσας ανυψώθηκε κατά 3,50 μ. 

3. ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥ 
Η θαλάσσια επίκλυση κατά μήκος των ακτών της Κέας, σαν αποτέλεσμα της μεταβολής του επιπέδου 

της θάλασσας που κυμαίνεται από 15 έως 90 μ., ανάλογα με τη μορφολογία της ακτής, άλλαξε πολλές φορές 
ριζικά την παλαιογεωμορφολογία των ακτών (εικ. 4). Οι μεταβολές αυτές κατήργησαν ή υποβάθμισαν τις 
παράκτιες εγκαταστάσεις και βύθισαν κάτω από τη στάθμη της θάλασσας παράκτιες κατασκευές και τμήματα 
οικισμο')ν. 

3.1. Ο νεολιθικός οικισμός της Αγίας Ειρήνης 
Ο νεολιθικός οικισμός της Αγίας Ειρήνης βρίσκεται στο ΒΑ τμήμα της ακτής του όρμου του Αγίου 

Νικολάου. Ο όρμος αυτός στις ΒΔ/κές ακτές του νησιού αποτελεί το μόνο φυσικό προστατευμένο χώρο για τον 

6. Ibidem. 
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ελλιμενισμό των πλοίων στο βόρειο τμήμα του νησιού. Η φυσική μορφολογία σε συνδυασμό με τη γεωγραφική 
θέση ευνόησε την ανάπτυξη του σε ναυτικό, εμπορικό και στρατηγικό κέντρο από τη νεολιθική εποχή έως την 
κλασική περίοδο. 

Ο νεολιθικός οικισμός βρίσκεται κτισμένος επάνω σε ένα μικρό ακρωτήριο. Η λειτουργία του χώρου, 
σύμφωνα πάντα με τις αρχαιολογικές ενδείξεις, άρχισε κατά την νεολιθική εποχή. Μία ξαφνική διακοπή και 
πιθανή εγκατάλειψη του χώρου έλαβε χώρα μετά την ύστερη νεολιθική περίοδο έως τα κλασικά χρόνια, ενώ μία 
άλλη διακοπή της λειτουργίας του χώρου έγινε στη φάση II της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, πιθανότατα 
ύστερα από κάποιο σεισμικό γεγονός. 

Η υποθαλάσσια έρευνα γύρω από το ακρωτήρι της Αγίας Ειρήνης έδειξε ότι ένα μεγάλο μέρος του 
οικισμού βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Ο χώρος χρήσης, ο χώρος δηλαδή που φιλοξένησε 
ανθρώπινες δραστηριότητες κατά την αρχαιότητα, όπως καθορίζεται από τα ερείπια αρχαίων κτιρίων, 
θραύσματα κεραμεικών, αρχαία αντικείμενα κλπ., περιβάλλει το μικρό ακρωτήριο. Το βυθισμένο τμήμα του 
αρχαίου οικισμού στη δυτική πλευρά του ακρωτηρίου έχει πλάτος 35-41 μ., στη νότια 25-32 μ., ενώ στη 
νοτιοδυτική 27,50-33,50 μ. (εικ. 5). Στο χώρο αυτό εντοπίσθηκαν θεμέλια κτιρίων, τοίχοι που έχουν καταρρεύσει 
καταπλακώνοντας πίθους και αγγεία, πλήθος από θραύσματα κεραμεικών, καθώς και συσσώρευση 
κατεργασμένων ογκολίθων στη νότια κατάληξη του βυθισμένου τμήματος του οικισμού, διαμόρφωση που δίνει 
την εντύπωση κρηπιδώματος για την προστασία του οικισμού από τη θαλάσσια διάβρωση. 

Στις χαρακτηριστικές τομές που έχουν κατασκευασθεί (εικ. 5, 6) φαίνεται η μορφολογία της νότιας 
πλευράς του βυθισμένου τμήματος του οικισμού. Είναι χαρακτηριστική η απότομη μορφολογία του πυθμένα 
περιμετρικά του χώρου χρήσης, καθώς και η ανάπτυξη της θαλάσσιας βλάστησης. Με βάση, λοιπόν, τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά καταλήγουμε σε ένα επίπεδο της θάλσσας κατά την περίοδο λειτουργίας του 
οικισμού χαμηλότερο κατά -3,40 έως -3,60 μ. από το σημερινό. 

Η ανύψωση αυτή του επιπέδου της θάλασσας, επιβεβαιώνεται και από τα αρχαιολογικά ευρήματα και, 
κυρίως, αυτά που αφορούν στην ύπαρξη του "δωματίου της πηγής", στο χερσαίο τμήμα του αρχαιολογικού 
χώρου της Αγίας Ειρήνης, που έχει ανασκαφεί στο ανατολικό τμήμα του ομώνυμου ακρωτηρίου. Συγκεκριμένα, 
το δάπεδο του δωματίου βρίσκεται σήμερα -3,80 μ. χαμηλότερα από το σύγχρονο επίπεδο της θάλασσας. 
Σύμφωνα με αρχαιολογικά στοιχεία, ο χώρος αυτός εγκαταλείφθηκε μεταξύ 1450 π.Χ. και 1375 π.Χ., εξαιτίας 
των νερίόν της πηγής. 

Η απουσία, επίσης, ανθρώπινης δραστηρότητας ύστερα από την κλασική περίοδο, συνδέεται 
πιθανότατα με την ανύψωση του επιπέδου της θάλασσας και τη βύθιση μεγάλου τμήματος του οικισμού. 

3.2. Το βυθισμένο λατομείο σχιστολίθου στο Σπαθί 
Στη νότια απότομη βραχώδη ακτή του όρμου Σπαθί, σε απόσταση 200 μ. από την αμμώδη ακτή 

εντοπίσθηκε ένα λατομείο σχιστολίθου, που αποτελεί τη μόνη γνωστή περίπτωση σε ολόκληρο το χώρο των 
Κυκλάδων. Τα ίχνη της λατόμευσης διατηρούνται αναλλοίωτα τόσο στο τμήμα του λατομείου που βρίσκεται 
επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όσο και στο βυθισμένο που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα της 
αρχαίας εκμετάλλευσης. Η μεθοδολογία της λατόμευσης δεν φαίνεται να παρουσιάζει καμία ιδιαιτερότητα και 
ακολουθεί την τυπική γνωστή τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για μια μεγάλη χρονική περίοδο της αρχαιότητας σε 
όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. 

Το τμήμα του λατομείου που βρίσκεται επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας έχει μήκος 25 μ. και το 
πλάτος του φθάνει τα 9,50 μ (εικ. 9). Το βυθισμένο τμήμα της αρχαίας εκμετάλλευσης έχει μήκος 25 μ., ενώ τα 
ίχνη της λάξευσης φθάνουν σε ένα πλάτος 10 μ. (εικ. 7). 

Στο μέτωπο του βυθισμένου τμήματος του λατομείου διατηρούνται ίχνη της αρχαίας εκμετάλλευσης, 
όπως κοψίματα, αυλάκια, κανάλια, οπές για την τοποθέτηση σφηνών, ίχνη λατομικών εργαλείων κλπ (εικ. 10). 
Στον πυθμένα του λατομείου, μεταξύ των βαθών -2,50 μ. και -5,0 μ., εντοπίζονται ίχνη αποκολλημένων 
τεμαχών, καθώς και μεγάλοι σωροί υποπροϊόντων της εξόρυξης (εικ. 7, 8, 11). Στο νότιο όριο της εξόρυξης η 
απότομη κατωφέρεια του πυθμένα φθάνει σε βάθος -9,50 μ. και καλύπτεται από μπάζα της εκμετάλλευσης (εικ. 
7, 8). Μια ιδέα για την ποσότητα των δομικών υλικών που έχουν εξορυχθεί από το λατομείο στη θέση Σπαθί 
μπορεί να εξαχθεί από τα εκτεταμένα κοψίματα και τους πολλούς σωρούς των κορημάτων που βρίσκονται στον 
πυθμένα του βυθισμένου τμήματος. 

Η όλη διάταξη του χώρου εκμετάλλευσης υποδηλώνει ότι η εξέλιξη της λατομικής δραστηριότητας είναι 
παράλληλη με τις μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας που διαπιστώθηκαν κατά μήκος των ακτών της Κέας. 
Με βάση λοιπόν τη σχετική χρονολόγηση των μεταβολών του επιπέδου της θάλασσας που έλαβαν χώρα στην 
Κέα, κατά τη διάρκεια της κλασικής περιόδου το θαλάσσιο επίπεδο ήταν 3,50 μ. χαμηλότερα από το σημερινό, 
βάθος που αντιστοιχεί στην κύρια φάση εξόρυξης, στο σημερινό βυθισμένο τμήμα του λατομείου. 



682 Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ - Ε. ΚΟΑΑΪΤΗ 

3.3. Παλαιογεωμοργολογική αναπαράσταση του όρμου Πόλες 
Το βυθισμένο λιμάνι της αρχαίας Καρθαίας 
Ο όρμος Πόλες, σε μία θέση προφυλαγμένη από τους δυνατούς ανέμους και τον κυματισμό της 

θάλασσας του στενού της Κύθνου, ορίζεται από βορρά και νότο από τις απόκρημνες ακτές τ(ον λοφοσειρών 
Καύκασος και Πασαλιμάνι, αντίστοιχα. Ενδιάμεσα, η βραχώδης ράμπα της Ασπρης Βίγλας εισχωρεί στη 
θάλασσα για 25 μ. περίπου, χωρίζοντας τη δυτική αμμώδη ακτή του όρμου σε δύο ορμίσκους, τις Μικρές Πόλες 
ή Αγιο Αιμιλιανό στα νότια και τις Μεγάλες Πόλες ή Φρέα στα βόρεια. Στο μέσο σχεδόν του όρμου, στην ίδια 
ευθεία με την προεξοχή της Ασπρης Βίγλας και σε απόσταση 210 μ, από την ακτή βρίσκεται μία μικρή επιμήκης 
νησίδα, μήκους 90 μ. και πλάτους 40 μ. περίπου. Στα δυτικά, η λοφοσειρά της Ασπρης Βίγλας κλείνεται από 
τα βουνά του Εγγερίτη και της Κάτω Μεριάς, ενώ από βορρά και νότο οριοθετείται από δύο στενές επιμήκεις 
κοιλάδες που διαρρέουν οι χείμαρροι Καλαμίτσης και Βαθυπόταμος, οι κοίτες των οποίων καταλήγουν στις 
Μεγάλες και Μικρές Πόλες, αντίστοιχα. 

3.3.1. Ενδείξεις μεταβολής του επιπέδου της θάλασσας 
Διάφορες ενδείξεις υποδηλώνουν τη διαφορετική κατά την αρχαιότητα γεωμορφολογική διαμόρφωση 

του όρμου της Καρθαίας και τις μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας που την προκάλεσαν. 
Στο βόρειο βραχίονα του όρμου Μεγάλες Πόλες, σε ύψος 1 μ. περίπου από την επιφάνεια της 

θάλασσας και σε απόσταση 25 μ. από την ακτογραμμή, είναι χαραγμένη μία επιγραφή. Η επιγραφή σήμερα 
είναι προσιτή μόνο από τη θάλασσα, κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται ότι συνέβαινε στον 3ο αι. π.Χ., οπότε 
χρονολογείται με βάση τον τύπο των γραμμάτων7. 

Με την επιφανειακή έρευνα στη νησίδα, που βρίσκεται στο μέσο περίπου του όρμου της Καρθαίας 
εντοπίσθηκαν διάφορα λαξεύματα στα βράχια, που μαρτυρούν ανθρώπινη επέμβαση, καθώς και μία κυκλική 
υποδοχή διαμέτρου 0,22 μ. και βάθους 0,03 μ. στο βορειοανατολικότερο σημείο της νησίδας, που θα μπορούσε 
να χρησίμευε ως βάση στηρίξεως κιονίσκου. Σήμερα το σημείο αυτό, έστω και με ελαφρό κυματισμό καλύπτεται 
από τη θάλασσα. 

3.3.2. Μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας 
Στη νότια απότομη πλευρά της μικρής προεξοχής που σχηματίζει η ανατολική απόληξη της Ασπρης 

Βίγλας, καθώς και σε ορισμένα σημεία των βόρειων και νότιων απόκρημνων ακτών του όρμου εμφανίζεται μία 
βυθισμένη ακτογραμμή σε βάθος -1,0 έως-1,10 μ. Η παλαιά αυτή ακτογραμμή διακρίνεται υπό τη μορφή 
οριζόντιας αυλάκωσης στα στρώματα του μαρμάρου με άνοιγμα 0,80 μ. Αποτελεί μία τυπικά ασύμμετρη 
εγκοπή με πλατειά ελαφρά κεκλιμένη βάση και με βραχεία απότομη οροφή. 

Οι ακτογραμμές που σχηματίζονται στην ενδοπαλιρροιακή ζώνη είναι το αποτέλεσμα μίας πολύπλοκης 
φυσικοχημικής, βιολογικής και μηχανικής διαδικασίας διάβρωσης, και η αναδυμένη ή βυθισμένη θέση τους 
αποτελεί αναμφισβήτητη ένδειξη της μεταβολής του σχετικού επιπέδου της θάλασσας. Οι βυθισμένοι 
σχηματισμοί των beach-rocks που αναπτύσσονται κατά μήκος του νότιου (Μικρές Πόλες) και του βόρειου 
(Μεγάλες Πόλες) τμήματος της δυτικής ακτής του όρμου, δείχνουν να έχουν σχηματισθεί στη διάρκεια δύο 
διαφορετικών φάσεων, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε μία περίοδο σταθερότητας δύο διαφορετικών 
επιπέδων της θάλασσας (εικ. 12). Η ύπαρξη ενσωματωμένων οστράκων και κεραμιδιών που εντοπίσθηκαν σε 
όλο το πάχος και των δύο φάσεων των beach-rocks υποδεικνύει σαφώς ότι ο σχηματισμός τους είναι 
μεταγενέστερος της κατοίκησης του χώρου. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν ότι το μέγιστο πλάτος της παλαιότερη και βαθύτερης φάσης 
του σχηματισμού φθάνει τα 40 μ., ενώ το μέγιστο βάθος της οροφής του τα -3,40 μ. Η νεότερη φάση των beach-
rocks έχει μέγιστο πλάτος 28 μ. και το βάθος της οροφής τους συμπίπτει με το βάθος της παλαιάς 
ακτογραμμής, φθάνει δηλαδή τα -0,80 μ. έως -1,20 μ. (πίν. 1). 

ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΣ 
ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΒΑΘΟΣ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΒΑΘΟΣ 

ΒΑΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΑΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 
Ν.Φ. Π.Φ. Ν.Φ. Π.Φ. Ν.Φ. Π.Φ. Ν.Φ. Π.Φ. Ν.Φ. Π.Φ. Ν.Φ. Π.Φ. 

Ι 8,55 21,20 1,35 3 0,90 2,40 IX 26,80 31 2 3,30 1,20 2,75 
II - 22,80 2,20 - 2,50 Χ 28,20 34 2,35 3,30 1,20 2,60 
III 10,60 - 1,60 - 0,80 - XI 23 36,80 2,38 3,80 1 3,05 
ΓΥ - 18,20 1,60 - 2 - XII 22 3,10 1,85 
V 14,30 41 1,75 4,30 1,20 2,40 

7. Κ. Πιττάκης, ΑΕ 1857, αρ. 3033· Γ. Καστρωμένος, Αρχαιολογική περιγραορή της νήσου Κέω, Εβόομάς Α', 1884, 
252· F. HalbheiT, Inscrizioni de Keos, Mus. Ml. 1, 1884/85,218, no. 2· A. Pridik, De Ceae insulae rebus, Amsterdam 1912, 
156, no. 24- Λ.Γ. Μενοώνη - Ν.Δ. Μουρτζάς, Μία πρώτη προσέγγιση του λιμανιού της αρχαίας ΚαρΟαίας, 
Αρχαιογνωσία 4, 1985-86, 127-138. 
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ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΒΑΣΗΣ ΒΑΘΟΣ ΟΡΟΦΗΣ 
Ν.Φ. Π.Φ. Ν.Φ. Π.Φ. Ν.Φ. Π.Φ. 

VI - 13, 75 - 4,16 - 2,86 
VII - 26,80 - 4,40 - 2,90 
Vili - 35 - 4,15 - 3,40 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Πλάτος, βάθος βάσης και βάθος οροφής της νεότερης (Ν.Φ.) και παλαιότερης (Π.Φ.) φάσης το)ν beach-
rocks στον όρμο της Καρθαίας. 

Οι μετρήσεις που έγιναν στη βόρεια πλευρά της προεξοχής της Άσπρης Βίγλας έδειξαν ότι τα beach-
rocks στη θέση αυτή σχηματίστηκαν μόνο στη διάρκεια της παλαιότερη φάσης, ενώ η νεότερη δεν εμφανίζεται 
προφανώς λόγω της εξαφάνισης της αμμώδους ακτής κατά μήκος της προεξοχής μετά την ανύψωση της 
στάθμης της θάλασσας. 

Τα τμήματα των beach-rocks που προεξέχουν στη νότια απόληξη των ορμίσκων Μικρές και Μεγάλες 
Πόλες συμπίπτουν με τα σημεία εκβολής των χειμάρρων Βαθυπόταμου και Καλαμίτσι, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι πρόκειται για μικρά απολιθωμένα "δέλτα". Η προεξοχή επίσης του σχηματισμού στη βόρεια 
απόληξη του όρμου Μεγάλες Πόλες φαίνεται να έχει δημιουργηθεί από τις συγκολλημένες αποθέσεις μίας 
παλαιότερης εκβολής του χειμάρρου. 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη των παλαιών ακτογραμμών και των beach-rocks 
προκύπτει ότι μορφολογία της δυτικής ακτής του όρμου μεταβλήθηκε σε δύο φάσεις παράλληλα με τη μεταβολή 
του σχετικού επιπέδου της θάλασσας. Η αναπαράσταση της μορφολογίας της ακτής στη διάρκεια των δύο 
αυτών φάσεων επιχειρείται στην εικόνα 12. 

Την περίοδο κατά την οποία η στάθμη της θάλασσας βρισκόταν κατά -3,40 μ. χαμηλότερα από τη 
σημερινή, όσο και το μέγιστο βάθος της οροφής της παλαιότερης φάσης των beach-rocks, η αμμώδης δυτική 
ακτή του όρμου ήταν πλατύτερη από τη σημερινή και εισχωρούσε στη θάλασσα 21-40 μ. (εικ. 12Γ). Στη διάρκεια 
της δεύτερης και νεότερης φάσης, περίοδο κατά την οποία η στάθμη της θάλασσας ήταν -1,20 μ. χαμηλότερα 
από σήμερα, όσο και το μέγιστο βάθος της οροφής των beach-rocks της δεύτερης φάσης, καθώς και το βάθος 
της παλαιάς ακτογραμμής, η δυτική ακτή ήταν μετατοπισμένη κατά 8-28 μ. ανατολικά της σημερινής, ενώ η 
στενή αμμώδης παραλία, που σχηματιζόταν στη διάρκεια της παλαιότερης φάσης μπροστά από την προεξοχή 
της Ασπρης Βίγλας εξαφανίζεται (εικ. 9 Δ). 

Τα μικρά απολιθωμένα δέλτα των χειμάρρων του όρμου Πόλες, το βάθος της οροφής και της βάσης 
των οποίων βρίσκεται στα -4,90 μ. και -5,50 μ., πιθανόν να έχουν σχηματιστεί στη διάρκεια της παλαιότερης 
από τις προηγούμενες φάσης, όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν -4,90 μ. χαμηλότερα της σημερινής. 

3.3.3. Οι βυθισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις 
Στη διάρκεια της υποθαλάσσιας έρευνας στο χώρο μεταξύ της ακτής Μικρές Πόλες και της νησίδας 

εντοπίσθηκε υποθαλάσσιο ύβωμα μήκους 160 μ. και πλάτους 30-35 μ. Το υποθαλάσσιο αυτό έξαρμα ξεκινά σε 
απόσταση 40 μ. από την ακτή και ακολουθώντας νοτιοανατολική διεύθυνση καταλήγει στη νησίδα. Σχηματίζεται 
από μεγάλους σχιστολιθικούς ογκόλιθους, συσσωρευμένα τεμάχια σχιστολίθων και συγκολλημένες μεταξύ τους 
σχιστολιθικές πλάκες με ψαμμιτικό τσιμέντο, που περιέχει επίσης κροκάλες και τεμάχια κεραμεικών. Η ύπαρξη 
οστράκων και κεραμιδιών, καθώς και της βάσης μεγάλου χάλκινου αγγείου, συγκολλημένων στην επιφάνεια 
του υβώματος μαρτυρεί την ανθρώπινη δραστηριότητα στο παρελθόν. Λεπτομερείς βυθομετρήσεις κατά μήκος 
του υβώματος έδειξαν ότι, όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν στα -3,40 μ., το βυθισμένο σήμερα έξαρμα 
προεξείχε από την τότε επιφάνεια κατά +0,20 μ. έως +2.30 μ. (εικ. 12). 

Αυτή η μορφολογία δημιουργούσε ένα τεχνητό κυματοθραύστη που προστάτευε περαιτέρω ένα χώρο ήδη 
καλά προστατευμένο από τους ανέμους και τον κυματισμό και επέτρεπε τον ελλιμενισμό των πλοίων. Στη 
διάρκεια της δεύτερης φάσης, όταν η στάθμη της θάλασσας ανυψώθηκε κατά +2,20 μ., ο κυματοθραύστης 
βυθίστηκε ολοσχερώς (εικ. 12Ε, Ζ). Ένας βυθισμένος σήμερα δίαυλος, πλάτους 8 μ. που σχηματίζεται μεταξύ 
της ανατολικής απόληξης του κυματοθραύστη και της νησίδας, επέτρεπε τη διέλευση των πλοίων από την μια 
πλευρά του όρμου στην άλλη. 

3.3.4. Παλαιογεωγραφική αναπαράσταση των ακτών τον όρμου Πόλες 
Πριν από δυόμισυ περίπου χιλιετίες η στάθμη της θάλασσας βρισκόταν -3,40 μ. χαμηλότερα από τη 

σημερινή, ενώ η αμμώδης ακτή ήταν πλατύτερη κατά 20-40 μ. στα διάφορα σημεία της. Η χερσαία επικοινωνία 
μεταξύ της βόρειας και νότιας ακτής του όρμου εξασφαλίζεται μέσω της στενής αμμώδους παραλίας που 
σχηματίζεται μπροστά από τις απότομες βραχώδεις ακτές της προεξοχής της Ασπρης Βίγλας. Πιθανότατα τα 
ίχνη του αρχαίου μονοπατιού, που θα συνέδεε τις Μικρές με τις Μεγάλες Πόλες, να πρέπει να αναζητηθούν 
ανατολικότερα από το σύγχρονο συρμό, που φαίνεται ότι διαμορφώθηκε μετά την κατακρήμνιση της ανατολικής 
πλευράς του ανδήρου, όπου ο ναός του Απόλλωνος, συμπαρασύροντας και τον αντίστοιχο τοίχο του ναού, στο 
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ανατολικό ακρότατο σημείο της πόλης (εικ. 12). Την ίδια περίπου περίοδο τμήματα του βυθισμένου σήμερα 
φυσικού εξάρματος ανάμεσα στη νησίδα και τη ακτή προεξείχαν της επιφανείας της θάλασσας. Τα ενδιάμεσα 
κενά στη φυσική αυτή διαμόρφωση φαίνεται ότι συμπληρώνονται με πλάκες μαρμάρων και σχιστολίθων, έτσι 
ώστε να διαμορφώνεται ο κυματοθραύστης του λιμανιού της αρχαίας Καρθαίας. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας κατά μήκος των ακτών της Κέας στη διάρκεια του Ανοπέρου 

Ολοκαίνου φαίνεται να συντελέσθηκαν σε τρεις διαδοχικές φάσεις: 
- Η παλαιότερη φάση ορίζεται από ένα επίπεδο της θάλασσας χαμηλότερο κατά -4,60 μ. έως -5,50 μ. 

από το σημερινό. Ενδείξεις που στοιχειοθετούν το επίπεδο αυτό αποτελούν τόσο η παλαιότερη φάση των beach-
rocks στις ακτές του Κούνδουρου, όσο και τα βυθσιμένα απολιθωμένα δέλτα των χειμάρρων του όρμου Πόλες. 

- Η αμέσως επόμενη φάση αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο της θάλασσας κατά -3,40 μ. έως -3,90 μ. 
χαμηλότερο από το σημερινό. Ενδείξεις της ενδιάμεσης αυτής φάσης εντοπίζονται στις ακτές του Κούνδουρου, 
στην ανατολική πλευρά της Κέας και στους όρμους Συκαμιά και Πόλες, στη δυτική πλευρά του νησιού, όπου οι 
σχηματισμοί των beach-rocks έχουν βυθιστεί σε ανάλογα βάθη. Επίσης, στους όρμους του Αγ. Νικολάου, 
Σπαθιού και Πόλες το ενδιάμεσο αυτό επίπεδο της θάλασσας στοιχειοθετείται από το βυθισμένο τμήμα του 
οικισμού της Αγίας Ειρήνης, το βυθισμένο αρχαίο λατομείο και τις λιμενικές εγκαταστάσεις της αρχαίας 
Καρθαίας, αντίστοιχα. Με βάση αρχαιολογικά στοιχεία, η φάση αυτή του επιπέδου της θάλασσας αντιστοιχεί 
στην κλασσική περίοδο, περίπου δυόμισυ χιλιετίες πριν από σήμερα. 

- Η νεότερη φάση αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο της θάλασσας -1,10 μ. έως -1,50 μ. χαμηλότερα από το 
σημερινό. Ενδείξεις της νεότερης αυτής φάσης εντοπίζονται στις ακτές του Κούνδουρου και στους όρμους 
Σπαθί, Συκαμιά, Ορκος και Πόλες, όπου σχηματισμοί των beach-rocks και παράκτιες εγκαταστάσεις έχουν 
βυθιστεί σε ανάλογα βάθη. 

Νίκος ΜΟΥΡΤΖΑΣ - Ελένη ΚΟΑΑΪΤΗ 
Αθήνα 
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Ε. Τουλούπα: Πώς χρονολογείτε, με τι στοιχεία, τις 
αλλαγές του επιπέδου της θάλασσας; 

Ν. Μουρτζάς: Βρήκα στον Θεόφραστο να μιλάει για 
το ακρωτήριο Τράχουλα το οποίο βρίσκεται στην 
περιοχή του Λέντα, και να λέει για μια απόσυρση της 
θάλασσας κατά τρία στάδια, γεγονός το οποίο το 
βρήκαμε με αυτές τις μεθόδους ακριβώς. Δηλαδή 
επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία τα οποία βρήκαμε στον 
Θεόφραστο. Βέβαια μας έχει δώσει και πολλά στοιχεία ο 
Παυσανίας τα οποία δεν είναι αληθή και μας 
μπερδεύουν παραπέρα. Ιστορικά είναι τα στοιχεία. Απ' 
εκεί και πέρα αν δεν μπορούμε να χρονολογήσουμε μέσω 
αυτών των στοιχείων τα οποία είπα, μια μέθοδος 
χρονολόγησης είναι με τον Άνθρακα 14. 

Παίρνουμε δηλαδή από αυτές τις ακτογραμμές, 
τις εγκοπές που είδατε πάνω στον βράχο κάποια κελύφη 
από σκουλίκια, τα οποία πεθαίνουν ουσιαστικά μόλις 
βυθισθεί ή ανέβει το νερό, γίνεται η χρονολόγηση, οπότε 
έχουμε ένα στοιχείο. Ένας δεύτερος τρόπος είναι με την 
ιζηματολογία, κάτι που κάναμε στο Ηραίο της Σάμου 
για την Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή, όπου εκεί 
κάναμε γεωτρήσεις, είδαμε πλήρως την 
στρωματογραφία, τις χερσαίες, τις ποτάμιες και τις 
θαλάσσιες φάσεις, κάναμε χρονολογήσεις μέσω του 
Ανθρακα 14, κι αυτή τη στιγμή πρόκειται να πάρουμε 
κάποια στοιχεία όσον αφορά τη εξέλιξη των μεταβολών 
του επιπέδου της θάλασσας στον χώρο του Ηραίου, 
δηλαδή θέλω να πω το εξής- εξαρτάται από την περιοχή 
και απ' τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να συλλέξουμε 
από εκεί. 

Ε. Τουλούπα: Οι κάτοικοι της Καρθαίας τόσο 
μοιρολατρικά πήραν το ζήτημα της καταστροφής του 
λιμανιού; Αμα έγινε η καταστροφή, δεν προσπάθησαν να 
το επισκευάσουν; Εφ' όσον ήξεραν να χτίζουν μώλους 
(παράδειγμα ο μώλος της Ερέτριας), γιατί δεν τον 
ξανάχτισαν, αφού εξαρτιόταν η ζωή τους από το καλό 
λιμάνι, που έτσι μια μέρα εξαφανίστηκε; 

Ν. Μουρτζάς: Εγοί) προσπαθώ να συλλέξω τα στοιχεία 
τα οποία μπόρα') να συλλέξω και έχω τις γνώσεις να 
μποροί) να τα δοόσω στον αρχαιολόγο. Από εκεί και πέρα 
θα πρέπει να τα αξιολογήσει ο αρχαιολόγος. Θα 
μπορούσα να κάνω πάρα πολλές υποθέσεις. Δεν θέλω να 
τις κάνω. Αφ' ενός δεν έχω τις γνώσεις να τις κάνω, τις 
αρχαιολογικές, ιστορικές. Η Λίνα έχει κάνει μια δουλειά 
πάνω σ' αυτό, είναι αρμοδιότερη να μιλήσει. 

Λ.Γ. Μενδώνη: Πρόκειται για μία επιγραφή, η οποία 
χρονολογείται στα χρόνια της συναυτοκρατορίας του 
Μάρκου Αυρίλιου και του Λούκιου Βέρου, όπου είναι 
σαφές, ότι τιμάται κάποιος Καρθαιεύς ακριβώς γιατί εκ 
των λίθων των κατηρρίμένων, επιδιόρθίοσε τώι χώματι 
τυΐχυν, δηλαδή του κυματοθραύστη του λιμανιού. 

Πρόσφατα ο Gary Reger σε σχετική μελέτη του 
αναλύει την έννοια της λέξης χώμα στην Δήλο, που δεν 
είναι άλλη παρά τον κυματοθραύστη, του μώλου του 
λιμανιού. Λοιπόν, τουλάχιστον μεταξύ του 166 και του 
169, ξέρουμε ότι οι Καρθαιείς επιχείρησαν μια επισκευή 

του λιμανιού. Από εκεί και πέρα όμως η πόλη έχει ήδη 
πάρει την κατιούσα. 

Ν. Μουρτξάς: Ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσαμε 
να πούμε είναι ότι, βλέπουμε ότι ο τρόπος της 
επικοινωνίας μέσω της αμμώδους ακτής η οποία 
περιέβαλε την βραχώδη ράμπα της Ασπρης Βίγλας, 
καταργείται όταν βυθίζεται εκείνο το σημείο, οπότε 
πλέον δημιουργείται το μονοπάτι το οποίο συνδέει τις 
Μικρές με τις Μεγάλες Πόλες, το μονοπάτι το οποίο 
περνά σύρριζα από το ναό του Απόλλωνα, ενώ έχει ήδη 
γκρεμιστεί το άνδηρο του ναού. 

Φ. Δροσογιάννη: Οι μικρές καταβυθίσεις που γίνανε 
ποος τις χαρακτηρίσατε; Από τι προκλήθηκαν; 

Ν. Μουρτζάς: Από τί προκαλούνται; Ο ελληνικός 
χώρος από άποψη τεκτονικής, δηλαδή της 
συμπεριφοράς του γήινου φλοιού, είναι εξαιρετικά 
πολύπλοκος. Δεν καθορίζεται από μια λογική τεκτονική 
όπως έχουμε παραδείγματος χάριν για την Μεσοκαιάνια 
ράχη του Ειρηνικού, ή για όλα αυτά, τις μεγάλες 
τεκτονικές ή το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, το οποίο 
ξέρουμε. Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα είναι στην 
Καλιφόρνια, αυτό που έδωσε τους μεγάλους σεισμούς, 
στο οποίο έχουμε μία ενιαία επιφάνεια, ρηξιγενή, η 
οποία κινείται, δίνει σεισμούς, και δίνει και 
μετατοπίσεις. Εκεί τα πράγματα είναι απλά. Πάμε, τα 
μετράμε, κάνουμε μια στατιστική, και έτσι έχουμε μια 
πρόγνοοση αν το θέλετε, για μια διάρκεια χρόνου. 

Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πολύπλοκα. 
Υπάρχει ένα τεκτονικό καθεστώς το οποίο διέπεται από 
δύο πλάκες που συγκρούονται, η μία βυθίζεται, και η 
άλλη πηγαίνει από πάνω. Κατακερματίζεται ο γήινος 
φλοιός στο Αιγαίο. Έχουμε πολλά μικρά κομμάτια, που 
μέσα από αυτήν τη σύγκρουση αρχίζουν να κάνουν 
διάφορες κινήσεις για να βρουν ισορροπία εκτός του 
γενικότερου τεκτονικού καθεστώτος που επικρατεί. 
Αρα δεν μπορούμε να βρούμε μία λογική στην οποία να 
κατατάξουμε όλες αυτές τις κινήσεις. Το 
παράδειγμα της Σάμου είναι πάρα πολύ εύγλοοττο. 
Έχουμε ένα κομμάτι, το δυτικό κομμάτι, το οποίο έχει 
λειτουργίσει σαν τραμπάλα. Το ένα κομμάτι έχει 
σηκωθεί 2.5 μ. Βλέπετε τις ακτογραμμές να φτάνουν τα 
2.5 μ., και το νότιο κομμάτι, παράλληλα σε έναν άξονα 
να έχει περιστραφεί και να έχει βυθισθεί άλλα 2.5 μ. Το 
διπλανό κομμάτι έχει ανέβει και έχει κατέβει κατά 1 μ. 
Το αμέσως διπλανό, το ανατολικό, έχει βυθισθεί κατά 1 
μ. Έτσι λοιπόν όταν δεν πάμε στον συγκεκριμένο χοόρο 
να πάρουμε συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή αν 
πηγαίναμε να δουλέψουμε το Ηραίο, με τα στοιχεία της 
δυτικής Σάμου, θα βγαίναμε έξω από κάθε πρόβλει|ιη. 

Αρα θέλουμε τον συγκεκριμένο χοόρο να 
δουλευτεί για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την 
εξέλιξη του επιπέδου της θάλασσας σε αυτόν τον 
περιορισμένο χώρο, που πιθανότατα ορίζεται από 
κάποια ρήγματα, και άρα έχει κάνει διαφορετικές 
κινήσεις από το αμέσως διπλανό του κομμάτι. Και από 
εκεί και πέρα, έμμεσα, το κάθε κομμάτι, αφού γίνεται η 
διαταραχή του περιβάλλοντος τους, έρχεται να πάρει 
κάποιες θέσεις ισορροπίας πάνο) σε ένα ρευστό στο 
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οποίο επιπλέει, στην ουσία, να πάρει μια θέση 
ισορροπίας, και αυτές οι θέσεις ισορροπίας, όπως 
καταλαβαίνετε είναι διαφορετικές από κομμάτι σε 
κομμάτι, και αλληλοεπηρεάζονται από αυτά τα 
κομμάτια. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκη η όλη 
κατάσταση. 

Φ. Δροσογιάννη: Να σας πω μια παρατήρηση που έχω 
κάνει στο Πόρτο Ράφτη. Πρίν από 50 χρόνια, υπήρχε ένα 
βραχάκι, το οποίο εξείχε λίγο πάνα) από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Τώρα όσο πάει και σκεπάζεται. Αυτή την 
στιγμή, ύστερα από 50 χρόνια, έχει γίνει ύφαλος. Αλλά 
αυτό ήτανε τελείως σταδιακό. 

Ν. Μουρτζάς: Αυτή την στιγμή υπάρχουν 
παλιρροιογράφοι. Οι παλιρροιογράφοι καταγράφουν σε 
χιλιοστά τις μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας. 
Οποιαδήποτε δηλαδή μεταβολή θα μπορούσε να έχει 
καταγραφεί από τους σύγχρονους παλιρροιογράφους. 
Δεν έχει διαπιστωθεί μεταβολή του επιπέδου της 
θάλασσας. Εικάζονται πάρα πολλά. Εικάζονται πολλά, 
ότι με την μεταβολή των περιβαλλοντολογικών 
συνθηκών, με το λιώσιμο των παγετώνων, θα έχουμε μια 
άνοδο του επιπέδου της θάλασσας. Μέχρι στιγμής δεν 
φαίνεται κάτι παρόμοιο. 

Ενώ στο παρελθόν, στο γεωλογικό παρελθόν, 
έχουμε μεγάλες μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας, 
10.000 χρόνια πρίν η θάλασσα βρισκόταν 25 μέτρα 
χαμηλώτερα από σήμερα. Ανεβαίνει με μιά ταχύτητα 
περίπου 1 εκατοστό ανά 100 χρόνια μέχρι το 5.000, και 
από εκεί και πέρα στην ουσία σταθεροποιείται. Και εκεί 
αρχίζει να παίζει πλέον ο γήινος φλοιός. Αρχίζουν 
δηλαδή οι κινήσεις του γήινου φλοιού να καθορίζουν 
τις σχέσεις ξηράς θάλασσας, και της ακτογραμμής, που 
είναι η διαχωριστική γραμμή ουσιαστικά μεταξύ ξηράς 
και θάλασσας. 

Π. Καλλιγάς: Μπορείτε να μου απαντήσετε, αν και το 
θέμα είναι περισσότερο ναυτικό, αλλά δεν καταλάβαινα) 
το νόημα του πόρου με ένα νησάκι. Γιατί χρειάζεται 
πόρος, αν το πλοίο έχει να παραπλεύσει; Δεν έχει παρά 
να παραπλεύσει και το νησάκι. Γιατί πρέπει να περάσει 
ανάμεσα από έναν πόρο 8 μέτρα)ν; Στη διαφάνεια σας 
φάνηκε σαν να είναι μια κατασκευή, αλλά αυτό δεν 
βγάζει νόημα. 

Ν. Μουρτζάς: Αυτό είναι μια σα)στή παρατήρηση. Στη 
διάρκεια διάφοροον ερευνητικών έργα)ν που έχουμε 
κάνει διαπιστώνουμε ότι υπάρχει η ίδια λογική. Τώρα 
γιατί; Σαφέστατα για να βγεις έξω από το νησάκι, έχεις να 
παραπλεύσεις 50 μέτρα και να βγείς σε μια ανοιχτή 
θάλασσα. Όταν είσαι πιο μέσα, σαφώς το νησί 
δημιουργεί ένα μπαράζ στους ανέμους και στον 
κυματισμό ώστε να μπορείς να περνάς από την μία 
πλευρά ή από την άλλη. Αυτό είναι μιά υπόθεση βέβαια. 
Μπορούνε να αναπτυχθούν και πολλές άλλες. 

M. Caskey: Κατ' αρχήν μια παρατήρηση για την 
Καρθαία. Εάν το πλοίο πρέπει να περάσει από την μια 
πλευρά στην άλλη, να περάσει έξω από το νησάκι, 
αναγκαστικά θα βάλει πανιά ή θα χρησιμοποιήσει 

κουπιά. Τέτοια ανάγκη δεν υπάρχει αν απλώς γυρίσει το 
μώλο μεταξύ του νησιού και του μώλου. 

Και μια ερώτηση για θέμα χρονολόγησης. 
Έχουμε το πηγάδι, δηλαδή την πηγή νερού στην Αγία 
Ειρήνη, το οποίο δείχνει την ίδια αλλαγή του επιπέδου 
της θάλασσας που βρήκατε εσείς γενικά. Εμείς 
σκεφθήκαμε ότι η αλλαγή ίσα)ς έγινε προς το τέλος της 
Μυκηναϊκής εποχής. Τώρα καταλάβαινα) ότι 
αποκλείεται να έγινε τόσα χρόνια πριν από την επισκευή 
του μώλου στην Καρθαία που ανέφερε η Λίνα Μενδώνη 
σε σχέση με την επιγραφή της εποχής του Μάρκου 
Αυρήλιου. Πότε έγινε αυτή η αλλαγή στο λιμάνι του 
Αγίου Νικολάου και στην Αγία Ειρήνη; Υπήρχαν δύο 
αλλαγές; 

Ν. Μουρτζάς: Τώρα μου βάζετε σοβαρά πράγματα, 
δηλαδή μου ζητάτε να σας επιβεβαίωσα), να σας 
ανάτρεψα) μια δουλειά τριάντα χρόνα)ν. Προσπάθησα να 
διάβασα) όλα, ό,τι υπάρχει πάνα) σε αυτές τις 
χρονολογίες στην Αγία Ειρήνη, είδαμε και αυτό το 
στοιχείο του πηγαδιού, την εγκατάλειψη του, αλλά και 
την εγκατάλειψη ολόκληρου του οικισμού, η οποία 
όμως μου φαίνεται ότι είναι προγενέστερη τα)ν στοιχείων 
τα)ν οποίων βρίσκουμε εμείς. Δηλαδή, εμείς βρήκαμε ότι 
οι μεταβολές αυτές οι οποίες συμπίπτουν και στην 
Καρθαία και στην Αγία Ειρήνη, έγιναν πολύ μετά. 
Έχουμε τουλάχιστον αυτό το στοιχείο. 

Μ. Caskey: Αρα η αλλαγή του επιπέδου της θάλασσας 
δεν έχει σχέση με την εγκατάλειψη της Αγίας Ειρήνης, 
άρα η έκταση που είναι σήμερα κάτα) από την θάλασσα 
θα φαινόταν ακόμα, εν μέρει τουλάχιστον, μέχρι την 
Ρωμαϊκή εποχή. 

Ν. Μουρτζάς: Ίσως να είχε εγκαταλειφθεί για τους 
δικούς του λόγους ο οικισμός, και από εκεί και πέρα 
μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας να βύθισαν ένα 
μεγάλο τμήμα του, δηλαδή να μην οφείλεται σε αυτήν 
την μεταβολή του επιπέδου της θάλασσας η 
εγκατάλειψη και η παρακμή του, να οφείλεται σε 
άλλους λόγους. 

Μ. Caskey: Μία ακόμα παρατήρηση: μέσα στο λιμάνι 
του Αγίου Νικολάου, ανάμεσα στο Γυαλισκάρι και το 
Βουρκάρι υπάρχει ένα μικρό λατομείο όπου σώζονται 
μεγάλες πλάκες, όμοιες με αυτές που δείξατε τώρα. 

Λ.Γ. Μενδώνη: Μία παρατήρηση μόνο στο ερώτημα 
του κ. Καλλιγά. Το 1988, στην περιπετειώδη άφιξη και 
αναχώρηση μας από την Καρθαία δια θαλάσσης με καΐκι 
ντόπιου ναυτικού, το ουσιαστικό πρόβλημα ήταν μέχρι 
να φτάσει το καΐκι στο νησάκι. Από εκεί και πέρα το 
φόρτα)μα και το ξεφόρτα)μα, από το καΐκι με βαρκάκι 
μπορούσε να γίνει πολύ πιό εύκολα, από την στιγμή που 
μπόρεσαν να απαγκιάσουν. Δεδομένων των πολλών 
παραλλήλα)ν παραδειγμάταον είναι προφανές ότι κάποια 
πρακτική σημασία έχει το νησάκι μπροστά στο λιμάνι, 
και μάλιστα με τη υψομετρική διαφορά που θα είχε την 
εποχή εκείνη. 
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Η. Σπονδύλης: Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε Ν. Μουρτζάς: Όχι. Αυτό ίσως θα ήταν ένα 
χρονολογήσει τα αγγεία που βρίσκεται στην δυτική αντικείμενο δικό σας. Να προχωρήσει μιά ανασκαορική 
πλευρά της Αγίας Ειρήνης. έρευνα που θα δώσει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Και 

δεν είναι και πολύ δύσκολο. 



Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ - Ε. ΚΟΛΑΪΤΗ 

θ£π^σπούλα 

ΠοΤσσες 

Εικ. 1. Τοπογραφικός χάρτης νήσου Κέας 
[Λ. Γ. Μενδώνη, Αρχαιολογικές Ερευνες 
στην Κέα: Αρχαία Καρθαία, Αρχαιογνωσία 4, 
1985-1986 (1989), χάρτης 1]. 

Ταμίλος 

Εικ. 2. Απλουστευμένος γεωλογικός χάρτης νήσου Κέας. 
1: υλικά προσχώσεων. 

2: τριαδικό-ιουρασικοί ασβεστόλιθοι. 
3: μάρμαρα με ενστρώσεις γνευσιοσχιστολιθων. 

4: γνευσιοσχιστόλιθοι. 
5: ρήγμα. 

6: πιθανό ρήγμα. 
7: εφίππευση. 
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Εικ. 3. Βάθη των διαφόρων φάσεων 
των σχηματισμών των beach-rocks κα
τά μήκος των ακτών της νήσου Κέας. 

ATJÄ. ΕΙΡΗΝΗ 
β 'φάση 36μΓ 

Εικ. 4. Μεγέθη θαλάσσιας ολοκαινικής επί
κλυσης του επιπέδου της θάλασσας, κατά τη 
διάρκεια των διαφόρων φάσεων μεταβολής 

αυτοΰ, κατά μήκος των ακτών της νήσου Κέας. 
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~Αή/ίας Ειρήνης. Διακρίνονται υπολείμματα της τοιχοποιίας καθώς και θραυσμενα κεραμεικα από κατάρρευση τοίχων. 
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ΑΡΧΑΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ 
ΟΡΜΟΣ ΣΠΑΘΙ (ΒΑ ΚΕΑ) 

Εικ. 7. Αρχαίο λατομείο γνευσιοσχιστολίθου στον όρμο Σπαθί 
νήσου Κε'ας (σχέδιο: Nils Hellner, Αρχιτέκτων Γ.Α.Ι.). 
ΑΑ', ΒΒ', ΓΓ': θέσεις χαρακτηριστικών τομών. 

Εικ. 8. Τομές σε χαρακτηριστικές θέσεις του βυθισμένου 
τμήματος του αρχαίου λατομείου γνευσιοσχιστολίθου στο 
Σπαθί Κέας (σχέδιο: Nils Hellner, Αρχιτέκτων Γ.Α.Ι.). 
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Εικ. 9. Άποψη του χερσαίου τμήματος του αρχαίου 
λατομείου γνευσιοσχιστολίθου στον όρμο Σπαθί. 

Εικ. 10. Άποψη βυθισμένου τμήματος του 
αρχαίου λατομείου στον όρμο Σπαθί: Μέτωπο 

εξόρυξης όπου διατηρούνται ίχνη εκμετάλλευσης 
(αυλάκια, κοψίματα, οπές κλπ.). 

Εικ. 11. Άποψη βυθισμένου τμήματος του αρχαίου 
λατομείου στον όρμο Σπαθί: Λαξευμένο τέμαχος, 
αποκολλημένο και αφημένο στη θέση εξόρυξης. 
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Εικ. 12. Παλαιογεωγραφική αναπαράσταση του όρμου της αρχαίας Καρθαίας. Α, Β: όρμος Πόλες. Γ: μορφολογία της ακτής την 
περίοδο κατά την οποία το επίπεδο της θάλασσας βρισκόταν σε βάθος -3.40 μ. από το σύγχρονο. Δ: μορφολογία της ακτής την πε
ρίοδο κατά την οποία το επίπεδο της θάλασσας βρισκόταν σε βάθος -1.20 μ. από το σύγχρονο. Ε: σύγχρονη μορφολογία της ακτής. 
1: υψόμετρα και βάθη πυθμένα. 2: τομή κατά μήκος του αρχαίου κυματοθραύστη. 3: όρια απολιθωμένων δέλτα χειμάρρων. 4: όρια 
σχηματισμών beach-rocks παλαιότερης φάσης. 5: όρια σχηματισμών beach-rocks νεότερης φάσης. 6: όρια του βυθισμένου αρχαί
ου κυματοθραύστη. Ζ: τομή κατά μήκος του αρχαίου κυματοθραύστη. 
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AYIA IRINI. SOME NEW ARCHITECTURAL DETAILS 
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This is a preliminary report on work in progress. We present it here because of its relevance not only to 
the general picture of the site at Ayia Irini, (fig. 1), but also to the work carried out by Nikos Mourtzas and Eleni 
Kolaïtou. 
Y i >b-b'UsiW#l!yrî^ere is a period in February and March when the sea recedes and reveals for a time what is not 

othe^jse visible. This phenomenon has been observed at a number of places around the island, including Sidero and 
Karthaia. What is revealed in any given place, moreover, may not always be visible to the same extent when the sea 
recedes again. Indeed it may not be visible at all. Conversely, other things may come into sight. Observations, 
therefore, have to be made over a number of years. One sighting is not enough. 

The harbour of Ayios Nikolaos is no exception. The sea recedes in February or March to reveal walls of 
the prehistoric settlement of Ayia Irini beyond those already entered on the plan. We have been observing this 
whenever it was possible to be in the island at that time. The year 1993 had an especially marked tidal ebb, lasting 
over several weeks. 

In 1974 Lloyd Cotsen, who at that time was the excavation architect, and who is responsible for nearly all 
the basic plans and many if not most of the elevations, made a plan of what he was able to observe under water by 
swimming along the edge of the site. 

The tidal ebb of 1993 exposed more of the fortification wall, particularly at the southeast end, than has 
been clearly observable up to now. In addition the tops of at least two parallel walls southeast of the Temple have 
been observed. 

According to our observations, the southeast end of the fortification wall, rather than making a return as 
indicated in our excavation plans (see fig. 1) continues in a straight line in a southwesterly direction (fig. 2). If this is 
correct, instead of a rectangular tower here, the wall makes a return comparable to the return at the north in the 
wall of Period V and the extension of Period VI at the north end of the site. The southeast line of the "tower" 
continues toward the northeast. This will have to be viewed again. It appears to be less heavy than the fortification 
wall, but it is exactly in line and may prove to be part of the system, if it is not a breakwater or shed of some sort. 

Directly SE of the temple are two walls parallel to each other, and with roughly the same orientation as the 
long outer walls of the temple. These are visible, though not in clear outline, in an aerial photo by W. and E. Myers. 

That the seaward part of the settlement has been considerably destroyed-by-the-action- of the-ewrents 
açcornpant/iAS NPJrttlflJtfì $putJi,gßtes/i«ovßll mhyi^tìmi%eÀn\$mteml ria iwell· known idljte. lexpcxsüre/ of .päctö of ι 
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Mourfâasiand £èeni K;#ahï(im*h^hiMs,:i^G^rï us ttìé éxtembof^larid thàt ^a^afaiîabtë!ifor the^etìtórtieM à t ^ i a  ̂  
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Irini before the sea level changes in Hellenistic and Roman times. In addition there is at least one wall, shown in 
their plan at the southwest edge of the promontory, that might have been related to the settlement, although well 
outside the line of the fortification wall as we understand it. It is of interest that while the logical position for the 
fortification wall might be considered the very edge of the bluff, the line appears to have been some meters away 
from the edge, which plunges sharply. 

We plan to continue work around the edges of the site as these walls are exposed during the winter months. 

Miriam CASKEY - Nikos TOUNTAS 
Athens 

A further architectural note is unrelated to the above. It has to do with building technique and a 
phenomenon of red earth or clay observed by the excavators in some parts of the site at various levels. As a result 
of heavy rains in the winter of 1990-1991, the southeast face of the northeast wall of Early Bronze Age Room E.41 

fell out into the room. This was repaired in 1991 during the course of routine conservation of the walls, using the 
same stones again. What is of interest is that we were able to use also the same mud plaster that had been used by 
the Early Bronze Age builders as a mortar. This is a red clay, "kokkinochoma". The quality was excellent, the clay 
having been carefully prepared. All we had to do was to mix a little water with it. This mud plaster becomes almost 
as hard as cement and it is practically impervious to water when it dries. There is no earth of this sort available on 
the site and it will have been brought especially from elsewhere on the island. There are veins of it at Otzias. Until 
very recently it was used in building local house walls. 

"Kokkinochoma" was the preferred mortar for the Early Bronze Age buildings. Given the number of times 
that ceilings fell into the rooms and walls collapsed over the site throughout its history, it is not difficult to 
understand the layers of "red earth" noted in the course of excavation. The same clay was often used for floors and 
for floor bedding. Whether red clay was or was not used in wall masonry throughout, clearly the house walls as 
preserved at Ayia Irini were not constructed in dry masonry 2. 

Miriam CASKEY 
Athens 

1. See D.E. Wilson - M. Eliot, Ayia Irini III: The last stages of occupation at the Early Bronze Age settlement, The Prehistoric 
Cyclades, i.A. MacGillivray - R.L.N. Barber (eds), Edinburgh 1984, 78-87, see 84, fig. 4. 

2. See E. Schofield - W.W. Cummer, Keos III. Ayia Irini: House A, Mainz 1986,40, "The walls of House A were dry built..." 
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Εικ. 1. 

Ν«α**4ρ!&ν; 
Εικ. 2. 





ΕΝΑ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΟΤΖΙΑ ΚΕΑΣ* 

ABSTRACT: The object of this article is an ancient technical work submerged in the Otzia Bay, in the vicinity of the small church of 
Saint Sozon, at Kea. The structure consists mainly ol a perimeter built ot blocks ol stone roughly worked, without any mortar and 
filled in with smaller unworked stones. The construction, we believe, to be a harbour work and in partcular a mole tor loading and 
unloading most probably ore. Due to the fact that there are no artfacts or other evidence, the chronology is reckoned through the type 
of wall construction and it is thus dated lo the 4th century B.C. Moreover the data provided by this investigation shows a 
différenciation in the sea level of the Otzia Bay compared to the sea average level ol the island during this specitic period. 

Ο όρμος Οτζιάς της Κέας (εικ. 1 και 2) βρίσκεται στις βόρειες ακτές του νησι,ού, λίγο ανατολικότερα 
από το ακρωτήριο Κεφάλα. Σχηματίζεται ως μία βαΟειά υδάτινη εσοχή μέσα στην ξηρά, μήκους J χλμ. 
περίπου, που ορίζεται από βραχώδεις και σχετικά απόκρημνες ακτές. Σε αυτές διαγράφονται κάποιοι 
μικρότεροι ορμίσκοι οι οποίοι όμως δεν έχουν πρόσβαση στην ενδοχώρα. Μόνο στο μυχό του, στο νοτιότερο 
άκρο του, διαμορφώνεται μία ομαλή αμμώδης παραλία, συνέχεια της μικρής κοιλάδας που απολήγει εδώ. Η 
είσοδος του είναι ανοικτή προς βορρά και ΒΑ. Προστατεύεται όμοις από τους βορειοδυτικούς κυματισμούς με. 
τον κάβο Πέρλεβο και φυσικά από όλους τους υπόλοιπους καιρούς από τις στεριές που τον περιβάλλουν, Με 
την έννοια αυτή αποτελεί μαζί με τον όρμο του Αγίου Νικολάου και εκείνο στις Ποίσσες ένα από τα τρία 
μεγάλα φυσικά λιμάνια που διαθέτει η Κέα. Αν δεχθούμε ότι οι άλλοι δύο όρμοι κατέχονταν από τις 
αντίστοιχες αρχαίες πολιτείες Κορησία και Ποιήεσσα, ο όρμος (αϊτός είναι το μοναδικό φυσικό επίνειο που, 
απομένει για την Ιουλίδα, από την οποία απέχει σε ευθεία (εικ. 3) γραμμή 4 χλμ.1,. Λεν υπάρχει καμμιά 
αμφιβολία ότι ο Οτζιάς χρησίμευσε και κατά το παρελθόν, όπως συμβαίνει και σήμερα, σαν φυσικό καταφύγιο 
πλοίων. Μαρτυρία της χρήσεως αυτής αποτελούν τα λείψανα ναυαγίου (εικ. 4) μεταβυζαντινοί χρόνων,που 
εντοπίσθηκαν στη μύτη που ορίζει τον ορμίσκο "Αγελάδα", περί τα 500 μ, βόρεια του μυχού του όρμου, Επίσης 
υπάρχει η πληροφορία για αρχαίο ναυάγιο σε άλλο σημείο του όρμου η οποία όμως δεν έχει,ελεγχθεί. 

Στην ανατολική ακτή, λίγο πριν την απόληξη του όρμου, σχηματίζεται μία βραχώδης προεξοχή (εικ. 2) 
στο νότιο άκρο της οποίας βρίσκεται ο να'ίσκος του Αγίου Σαϊςοντα. Η περιοχή κάτω από αυτόν αποτελεί το 
πλέον υπήνεμο αγκυροβόλιο (εικ. 5). 

Σε εκείνην ακριβώς την θέση, το 1987, ζητήθηκε από την Ε.Ε.Α. η έγκριση για την κατασκευή ενός 
σύγχρονου λιμενικού έργου. Οι πληροφορίες που είχαμε (από την Α' Εφορεία Π ρ. και Κλασ. Αρχαιοτήτων, 
βασισμένες στη σχετική βιβλιογραφία2) ανέφεραν όστρακα εμπορικίόν αμφορέων στην αυλή του Αγίου Σίόζοντα 
και λείψανα αρχαίου μώλου με προέκταση προς δυσμάς που διετηρείτο κάτω από την επιφάνεια του νερού. 

Στην αυτοψία που ακολούθησε διαπιστώθηκε πράγματι η ύπαρξη οστράκο)ν εμπορικών αμφορέων, 
μάλλον ελληνιστικής περιόδου, στην χερσαία περιοχή και ειδικότερα στην επιφάνεια του εδάφους, στην νότια 

* Ευχάριστο')'όλους τους συναδέλφους, φίλους και συνεργάτες της Εφορείας Εναλίαιν Αρχαιοτήπυν που συνέβαλαν στη 
δυνατότητα παρουσίασης της μελέτης αυτής, ειδικότερα δε τις κυρίες Σοφία Παπαγεοργίου, αρχαιολόγο και 
Αικατερίνη Πολλάτου, σχεδιάστρια, στις οποίες οφείλονται οι χάρτες και ta σχέδια. Επίσης ευχάριστο') τη φίλη κ«. 
Λίνα ΜενδοΥνη, αρχαιολόγο - ερευνήτρια στο Κ.Ε.Ρ.Α. του Ε.Ι.Ε., για την αμέριστη βοήθεια της σε κάθε τομέα. 

1. Landascape archaeology, 236, 293, 335,401. 
2 . Η. Georgiou - Ν. Faraklas, Ancient habitation patterns of Keos, Αριάδνη 3, 1985,240. Η άποψη που αναφέρεται από τον J.F. 

Cherry, [(supra σημ. 1), 124, αρ. 65, "Off-site, near site 65"], ότι το αρχαίο λιμενικό έργο κείται κάτο) από τον έναν απόΓ 

τους δύο σύγχρονους μο')λους, φυσικά δεν ευσταθεί διότι έο)ς σήμερα, εκτός από κάποιες μικρές ξύλινες αποβάθρες που 
εξυπηρετούν πολύ μικρά σκάφη, δεν υπάρχουν στον Οτζιά τέτοιες εγκαταστάσεις ούτε έχει δοθεί, από την Εφορεία 
Εναλίο)ν Αρχαιοτήτο)ν, η άδεια κατασκευής σύγχρονου λιμενικού έργου στην περιοχή για λόγους προστασίας το)ν 
αρχαιοτήτο)ν. (Βλ. και εικ. 3) 
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έκταση του αυλόγυρου του Αγίου Σώζοντα που την εποχή εκείνη οεν είχε τσιμεντοστρωθεί ακόμη (εικ. 6 και 7). 
Ακολούθως ερευνήθηκε ο θαλάσσιος χώρος σε όλη την έκταση της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Σώζοντα. 

Ο βυθός είναι ομαλός και αμμώδης στο μεγαλύτερο τμήμα του. Κάτω όμως από το ναΐσκο αρχίζει να 
διαμορφώνεται μία λιθορριπή (εικ. 8) από ακατέργαστες πέτρες τάξεως μεγέθους 20x30x10 εκ. περίπου. Η 
λιθορριπή αυτή αρχικά επεκτείνεται δυτικά με ένα μήκος της νότιας πλευράς της 24 μ. περίπου, στο τέλος του 
οποίου εμφανίζει ένα πλάτος 7 μ. Η βόρεια πλευρά της δεν είναι τόσο σαφής. Κάμπτεται προς την ακτή την 
οποία παρακολουθεί προς βορρά σχηματίζοντας ένα "πεζούλι" πλάτους περί τα 10 μ. Αίγο βορειότερα από τον 
Αγιο Σώζοντα αποκλίνει και πάλι προς τα δυτικά με μια ανοικτή καμπύλη. Στην περιοχή εκείνη αρχίζουν να 
εμφανίζονται διάσπαρτοι ογκόλιθοι διατεταγμένοι κάθετα στην βραχο')όη ακτή. Ακολουθώντας τους προς τα 
δυτικά παρατηρούμε ότι έχουμε καλλίτερη διατήρηση μιας κτιστής κατασκευής που εδράζεται στην λιθορριπή 
και η οποία καταλήγει σε ένα μέτωπο κτιστών ογκολίθων από σχιστόλιθο που επίσης πατά στην λιθορριπή (εικ. 
9) Το μέτωπο αυτό μήκους 26 μ. περίπου έχει διεύθυνση 330° - 150°, δηλαδή η κατεύθυνση του μήκους του είναι 
προς τα Β-ΒΔ. Οι ογκόλιθοι (εικ. 10) τάξεως μεγέθους 2x1x0,5 μ., είναι κτισμένοι χωρίς συνδετικό κονίαμα. 
Είναι από ακατέργαστο ή αδρά λαξευμένο πέτρωμα της περιοχής, κομμένο σύμφωνα με τα "νερά" του με την 
επιφάνεια σχιστότητας τοποθετημένη οριζόντια (εικ. 11 και 12). Τα δημιουργούμενα κενά πληρώνονται με 
μικρότερους, επίσης ακατέργαστους, όγκους. Σήμερα τουλάχιστον δεν διατηρούνται σφήνες από μικρότερες 
πλακωτές πέτρες στους αρμούς του κτισίματος. Στα καλλίτεροι σωζόμενα τμήματα του (εικ. 13) ο τοίχος αυτός 
έχει ύψος 2,40 μ. από το σημείο που πατά στην λιθορριπή. Το ύψος αυτό ανταποκρίνεται συνήθοχ σε πέντε 
δόμους, αναλόγως βέβαια και του μεγέθους των λίθων που δεν είναι ομοιόμορφο. Πάντως δεν φαίνεται να έχει 
υποστεί, σε αυτόν τον τομέα, σοβαρή ζημιά διότι, αφ'ενός δεν βρίσκουμε στην περιοχή εκείνη σκορπισμένους 
ογκόλιθους που να έχουν καταπέσει, αφ'ετέρου η τελευταία σειρά διαγράφει ένα αρκετά ομαλό οριζόντιο 
επίπεδο. Οι ανώτερες σειρές των ογκολίθων εισέχουν ελαφρά (εικ. 14) η κάθε μία από την υποκείμενη της (κατά 
5 έ(ος 10 εκ.) δημιουργώντας έτσι μία ανεπαίσθητη κλιμακωτή διάταξη. 

Το βάθος της θάλασσας έως την άνα) επιφάνεια της λιθορριπής είναι 3,80 μ.. Ο ανώτερος δόμος 
δηλαδή βρίσκεται σε βάθος 1,40 μ, Η λιθορριπή, με κάποια κλίση, εκτείνεται έως και 2,80 μ. δυτικότερο/, από 
τον πόδα του τοίχου και συναντά τον αμμώδη πυθμένα στο βάθος των 5,20 μ. σε μια απόσταση περί τα 35 μ. 
από την απόκρημνη ακτή (εικ. 9 και 10). Μετά τη ΒΔ απόληξη ο τοίχος με τους ογκόλιθους κάμπτεται σε ορθή 
γωνία (εικ. 8) και βαίνει πάλι κάθετα σχεδόν προς την παραλία. Κατ' αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται ένα 
μεγάλο Π. Και οι ογκόλιθοι όμως του βόρειου σκέλους είναι εν μέρει διασκορπισμένοι, όπως συμβαίνει με την 
νότια πλευρά· λιγότερο μεν στην περιοχή της ΒΔ γωνίας, περισσότερο όμως όσο πλησιάζουμε στην ακτή. Πέρα 
από κάποιο σημείο, στην μέση περίπου απόσταση συγχέονται με τον φυσικό βράχο πάνω στον οποίο ήταν, κατά 
τόπους, θεμελιωμένοι. Το εσωτερικό αυτής της κατασκευής σχήματος Π είναι πληρωμένο με υλικό παρόμοιο με 
εκείνο της λιθορριπής. Ανάμεσα στις ακατέργαστες πέτρες, που σχηματίζουν το σύνολο της λιθορριπής και του 
υλικού πληρώσεως, βρίσκονται κατά αραιά διαστήματα όστρακα πολύ φθαρμένα και μη χρονολογήσιμα, 
πακτωμένα από την ανάπτυξη θαλασσίων οργανισμών. Τέλος στον βυθό κάτω από τον Αγιο Σώζοντα 
υπάρχουν κατά τόπους μικρές συγκεντρώσεις από υλικό μεγάλου ειδικού βάρους (ίσως πάνω από 3) χρίόματος 
σκούρου καφέ έως μαύρου, θυμίζει κονδύλους κάποιου μεταλλεύματος. 

Κάποιοι σχηματισμοί, 3-4 τον αριθμό, που εντοπίστηκαν δυτικότερα περί το κέντρο του κόλπου σε 
βάθος 7-8 μέτρων και έχουν μορφή ελαφρού εξάρματος, αποτελούμενοι από ακατέργαστες πέτρες, παρόμοιες 
με αυτές της λιθορριπής, δεν έχουν σχέση με το έργο ούτε, κατά τη γνώμη μου, είναι έρματα πλοάον διότι 
απαρτίζονται από το ίδιο πέτρωμα της περιοχής. Θεωρώ πιθανότερο ότι η στιγκέντρωσή τους έγινε από τράτες. 

Για τη χρονολόγηση του έργου το μοναδικό στοιχείο που διαθέτουμε είναι η τοιχοποιία, εφόσον τα 
όστρακα που εντοπίζονται είναι επιφανειακά, που και αν ακόμα χρονολογηθούν μπορεί να προέρχονται από 
τον παρακείμενο χερσαίο χώρο. Η τοιχοποιία λοιπόν, λόγω της φύσεως του υλικού θα μπορούσε να ο/νήκει μεν 
σε οποιαδήποτε περίοδο, όμως λόγο) του όγκου και του μεγέθους της προϋποθέτει μία σημαντική παραγωγή 
έργου και συνεπαγόμενη δαπάνη, που μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνο μία οργανο)μένη και οικονομικά 
εύρωστη κοινωνία. Αποκλείοντας: 1) τη σύγχρονη εποχή δηλαδή τον προηγούμενο και τον τρέχοντα αιώνα διότι 
δεν μαρτυρείται η κατασκευή του έργου και συν τοις άλλοις θα ήταν περίεργο να αφεθεί η υποδομή ημιτελής 
και ανεκμετάλλευτη ως ύφαλη εγκατάσταση, 2) την εποχή της τουρκοκρατίας και ύστερης βυζαντινής περιόδου 
για αντίστοιχους λόγους που προανέφερα και 3) τη βυζαντινή περίοδο και τη ρωμαιοκρατία διότι τα λιμενικά 
τους έργα κατασκευάζονταν συνήθως με εγκιβωτισμό, σε ξύλινα πλαίσια αργών λίθων συνδεδεμένων με ισχυρό 
ασβεστοκονίαμα, θεωρώ ότι φθάνουμε στους χρόνους της ελληνικής αρχαιότητας3. Πράγματι είναι 

3. L. Casson, Ships and seamanship in the ancient world, Princeton 1971, 366-367: Greek enginers had consistently turned to stone 
for their harbor works, and taken advantage as much as possible of whatever help nature supplied. The Romans introduced a 
significant innovation, the use of concrete that would set under water· K. Muckelroy, Maritime archaeology, Cambridge 1978, 
75-84, κυρίως δε 83: To the technology of harbour-works, the Romans brought two major innovations: experience in large-
scale construction, and hydraulic concrete. 
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οφθαλμοφανής η ομοιότητα της τοιχοόομίας του έργου με τοίχους στην περιοχή Καρθαίας4 (Πηγαδάκι, Ιερό 
Ερμου στο ρέμα Βαθιιποτάμου στη ρίζα της νότιας παρειάς της Ασπρης Βίγλας, Ν, Ν, Δ, ΒΔ, πλευρά τειχών 
ακροπόλεως)5 Ιουλίδας και Ποιήεσσας (εικ. 15 και 16). Έχουμε και εόα') το σύστημα τοιχοοομίας με ογκόλιθους 
(εικ. 17, εικ. 12) που περιγράφεται ως "ακανόνιστο τραπεζιόσχημο" και κατά τόπους έόραση πάνα) στο φυσικό 
βράχο. Τα αναπέρα) παραδείγματα χρονολογούνται από τους μελετητές γύρα) στον 4ο αιώνα π.Χ., περίοδο στην 
οποία μπορεί να ενταχθεί και το έργο στον Οτζιά. 

Η κατασκευή αυτή δεν αποτελεί φυσικά ένα προστατευτικό λιμενικό έργο, έναν κυματοθραύστη δηλαδή, 
αλλά μία κλασική προβλήτα φορτοεκφόρτα)σης, χτισμένη μάλιστα με μία τεχνική που χρησιμοποιείται μέχρι 
σήμερα. Γίνεται δηλαδή ένα πρίσμα εδράσεως από λιθορριπή για την εξυγίανση του εδάφους, κατασκευάζεται 
ένα πλαίσιο από ογκολίθους και το εσωτερικό του πληρώνεται με υγιές υλικό (λατύπη, θραύσματα λίθα)ν). Η 
μόνη διαφορά είναι ότι σήμερα χρησιμοποιούμε για το πλαίσιο τεχνητούς ογκόλιθους από τσιμέντο. Ακόμα και 
ανεπαίσθητη κλιμακαπή διάταξη που παρατηρούμε στο έργο εφαρμόζεται και σήμερα για να εξασφαλισθεί η 
καλλίτερη ισορροπία στις στήλες τα)ν ογκολίθων. 

Το έργο βέβαια έχει υποστεί φθορές στο βόρειο σκέλος του που προσβάλλεται κατ' ευθείαν από τον 
κυματισμό και λιγότερες στο νότιο σκέλος απ' όπου εκρέουν τα κύματα που το κατακλύζουν. Αυτά είναι εν 
μέρει αναμενόμενα, ιδία)ς μετά τον καταποντισμό του. Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι η μακρά, δυτική πλευρά 
του που δέχεται και τεράστιες (οθήσεις από το εσωτερικό γέμισμα, έμεινε ουσιαστικά ανέπαφη. Αφού λοιπόν δεν 
έχουμε καμμιά ένδειξη καταστροφής εκείνης της πλευράς πρέπει να δεχτούμε ότι το ύψος της όριζε και το 
επίπεδο της άνω επιφάνειας της προβλήτας. Κατά τον χρόνο κατασκευής η στάθμη (εικ. 10) της θάλασσας 
εκτιμάται ότι θα ήταν 0,5 μ. κατ' ελάχιστο έως 1 μ. μέγιστο χαμηλότερα από την τελευταία σειρά. Δηλαδή το 
έργο εξείχε κατά ένα ή δύο δόμους από την θάλασσα. Αογικό ύψος ασφαλείας και εξυπηρετήσεις 
ταυτοχρόνα)ς. Αν λάβουμε υπ' όψη το τότε μέγιστο έξαλο του κρηπιδώματος ή το ελάχιστο της στάθμης 
θαλάσσης θα έχουμε και πάλι ένα βάθος της τάξεως του 1,5 μ. έως την άνω επιφάνεια της λιθορριπής στον 
πόδα του τοίχου. Από το ανασκαπτόμενο ναυάγιο της Αλοννήσου6που χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ., 
γνωρίζουμε ότι ήδη την εποχή εκείνη κατασκευάζονταν φορτηγά πλοία μήκους 20 και πλέον μέτρα)ν. Δεν θα 
λάβω υπ' όψη το αρκετά μικρότερο μέγεθος του πλοίου της Κυρήνειας του 4ου επίσης αιώνα π.Χ.7, αλλά θα 
κάνα) μία υπόθεση εργασίας σε οριακά μεγέθη. Υποθέτοντας ένα πλοίο μήκους 20-25 μέτρα)ν8 να παραβάλλει 
στο μέτίοπο αυτό, διαπιστώνουμε ότι η τρόπις του με ένα μικρό σχετικά πλάτος φορτηγού σκάφους, τάξεακ 6 μ. 
ανταποκρίνεται σε περιοχή έξω από την λιθορριπή9 και εξασφαλίζει ένα ελάχιστο βύθισμα άνω των 2,5 μ. στην 
περιοχή που σήμερα έχει βάθος 5,20 μ. Η κλίση της λιθορριπής αντισταθμίζεται από την καμπυλότητα της 

Γενικά για αρχαία λιμάνια βλέπετε: Α. Raban (ed.), Harbour archaeology, B.A.R. International Series No. 257, Oxford 1985. 
Υπάρχει μία αρκετά πλούσια βιβλιογραφία για τα αρχαία λιμενικά έργα κυρίως με πρόσφατες σχετικά μελέτες που 
έγιναν με την ανάπτυξη της υποβρύχιας αρχαιολογίας. Από αυτήν σταχυολογούνται τα παρακάτω έργα που βοηθούν 
στην κατανόηση της αλλαγής τεχνικής κατασκευής στις διάφορες ιστορικές περιόδους: D.J. Blackmail, Ancient harbours 
in the Mediterranean, UNA Π .2 (Part Ì), 11.3 (Part 2), 1982, 79-104, 185-204"· B. Powel, Oeniade I, History and topography, 
AJA 8, 1904, 161-167· J.M.Jr. Sears, Oeniade VI, The ship-sheds, AJA 8, 1904, 227-237· M.H. Jameson, Excavations at Porto 
Cheli and vicinity. Preliminary report, I. Halieis, 1962-1968, Hesperia 38, 1969, 311-342, κυρίως 330-337· A.M. McCann - J. 
Bourgeois - E. Gazda - J.P. Oleson - E.L. Will, The roman port and fishery of Cosa, Princeton 1985· J.P. Oleson, The technology 
of Roman harbours, I.J.N.A. 17.2, 1988, 147-157· A. Raban, Caesarea maritima, UNA. 14.2, 1985, 155-177· J.P. Oleson, The 
Caesarea harbour excavation report, Nautical archaeology. Progress and public responsibility, S.B.M. Langley - R.W. Unger (eds), 
BAR International Series No. 220, Oxford 1984, 113-137, κυρίως 118· D.J. Blackman - J. Schäfer - Η. Schläger, Un port de la 
basse époque Romaine en Grèce central, Archeologia, Trésors des Ages 17, 1967, 12-17· H. Schlager- D.J. Blackman - J. 
Schäfer, Der Hafen von Anthedon, AA 1968, 1, 21-98· A.M. Mansel, Side, 1947-1966 yillari kazilari ve arastirmalarin 
sonuçlari, Ankara 1978, IV, BölLim Li man, κυρίως 76-78. 

4. Α.Γ. Μενδοονη, Αρχαιολογικές έρευνες στην Κέα: Αρχαία ΚαρΟαία, Αρχαιογνωσία 4, 1985-86, Αθήνα 1989, 149-184, 
κυρίίος 179 και πίν. 45β Πηγαοάκι, 173 και πίν. 40α Ιερόν Ερμού, 175 και πίν. 41β ρέμα Βαθιιποτάμου, 168 και πίν. 38α 
στην ρίζα της νότιας παρειάς της Ασπρης Βίγλας, 156-157 και πίν. 29β Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ, πλευρά τειχών ακροπόλεοος 
Καρθαίας. 

5. Μενο(όνη~- Μάνθος, πίν. ΙΙΙ-β, VII-γ, ΧΧΙΙΙ α-β. 
6. Ε. Χατζηδάκη, Ανασκαφή σε κλασικό ναυάγιο στην Αλόννησο, ΕΝΑΛΙΑ 4, τεύχ. 1.2, 1992, Αθήνα 1995, 39-40. 
7. H.W. Swiny - M.L. Katzev, The Kyrenia shipwreck, a fourth century B.C. Greek merchant ship, Marine archaeology, D.J. 

Blackman (ed.), London 1973, 339-359, χρονολόγηση 353. 
8. L. Casson, Ships and seamanship (supra σημ. 3), 190, το ναυάγιο του Grand Congloué, μεταγενέστερο μεν (μέσα 2ου π.Χ. 

αιώνα), αλλά με μήκος 23 μ. έχει πλάτος 6,80 μ. Το πλοίο της Κυρήνειας μήκους περίπου 15 μ. έχει πλάτος 4-5 μ. Γενικά 
η αναλογία στα ξύλινα είναι 3 ή 4: Ι· C.J. Eiseman - B.S. Ridgway, The Porticello shipwreck. A mediterranean marchant vessel 
of 415-385 B.C., Nautical Archaeology Series 2, Texas 1987, 13, 108, μήκος περί τα 16 μ. 

9. Α. Tchernia - P. Pomey - A. Hesnard, L'épave romaine de la Madrague de Giens, Paris 1978. Στην εικόνα εξωφύλλου καθ(ός 
και στους πίν. III και XXVII γίνεται αντιληπτό το πλάτος ενός μεταγενέστερου μεν (1ος ακόνας π.Χ.) φορτηγού σκάφους 
με διαστάσεις όμως παραπλήσιες του υποθετικού παραδείγματος. 
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γάστρας του; πλοίου A (εικ,.>ΐ 8 )\; Στο ν υπολογισμό αυτό δεν έλαβα υπ' όψη και την αναμφίβολη ανύψωση του 
πυθμένα απόιτις ίπροσχώσέις κατάΙ τη διάρκεια των;αιώνων που μεσολάβησαν. Με οριακές λοιπόν προς το 
δυσμενέστερο τιμές είναι φανερό ότι από την προβλήτα αυτή μπορούσε να αποπλεύσει έμφορτο και το 
μεγαλύτερο· πλοίο της εποχής εκείνης. Αν τώρα υποθέσουμε την έξαλη κατασκευή να έχει ύψος μόνον ενός 
δόμου τότε τα λειτουργικά βάθη αυξάνονται κατά 0,5 μ: και τα πράγματα γίνονται ευκολότερα, όπως επίσης 
απλουστεύονται αν σκεφθούμε μικρότερα πλοία όπως εκείνο της Κυρήνειας. 
ι ; Αξιοπρόσεκτο είναι ότι στο νότιο; σκέλος της κατασκευής, στα σημεία όπου οι δόμοι διατηρούνται στη 
θέση τους, δηλαδή; στην περιοχήτης ΝΔ γωνίας* (εικ. 8) η έδραση γίνεται στο χείλος της λιθορριπής, η οποία 
και δεν εξέχει στο σημείο εκείνο. Προφανώς για να εξασφαλισθεί το μέγιστο δυνατόν βάθος ώστε να μπορεί να 
Παραβάλλει και εκεί ένα πλοίο. Η;ανοιχτή καμπύλη που σχηματίζει η λιθορριπή στο προς την ακτή άκρο του 
νότιου σκέλους, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αρχική κατασκευή αλλά οφείλεται στην διαρροή του υλικού 
πλήρωσης της προβλήτας ύστερα από:την καταστροφή του περιβλήματος στην περιοχή εκείνη. Αντιθέτως στο 
βόρειο σκέλος που και πιο ευπρόσβλητο στον κυματισμό είναι και η παραβολή είναι αδύνατη λόγω του 
ανώμαλου και βραχώδους πυθμένα η λιθορριπή εξέχει κανονικά. Όσον αφορά στην ερμηνεία της επιμήκους 
λιθορριπήςν νοτιότερα, μπορούμε να κάνουμε δύο υποθέσεις. Μπορεί να αποτελεί το υπόβαθρο ενός μώλου που 
θα δημιουργούσε μεγαλύτερη ασφάλεια στην πλέον υπήνεμη περιοχή του όρμου, ο οποίος όμως ποτέ δεν 
ολοκληρώθηκε· με κάποια στέψη. Το πιθανότερο όμως είναι να πρόκειται για ένα αντιπροσαμμωτικό φράγμα 
που προστατεύει το κύριο λιμενικό έργο, από τα φερτά υλικά τουχειμάρροί) που εκβάλλει στο μυχό του όρμου. 

, Η χρησιμότητα της?προβλήτας πουπεριγράφηκε είναι πολλαπλή. Πρώτον προστατεύει περισσότερο την, 
ήδη; προστατευόμενη από τηνβραχώδη προεξοχή του Αγίου Σώζοντα, ανατολική εσοχή του μυχού του όρμου, 
που την εποχή εκείνη θα ήταν βεβαίως βαθύτερη, δημιουργώντας έτσι ένα ασφαλές αγκυροβόλιο για μικρά 
σκάφης Δεύτερον εξασφαλίζει δύο μέτωπα;παραβολής συνολικού μήκους άνω των 50 μέτρων. Αυτές οι δύο 
συνθήκες θα μπορούσαν βεβαίως να επιτευχθούν με ένα ευθύγραμμο έργο που θα εκτείνονταν από την ακτή 
προς τα δυτικά έστω και αν η κατασκευή του Είναι τεχνικά δυσκολότερη έως και ανέφικτη για την εποχή εκείνη. 
Δεν θα μπορούσε όμως να εξασφαλιστεί το. τρίτο πλεονέκτημα που είναι ο ταχύτερος και ασφαλής απόπλους σε 
ενδεχόμενη, atcpviéia επιδείνωση του: καιρού. Ενώ με την διάταξη που προτιμήθηκε, μπορούν δύο πλοία που 
έχουν παραβάλλει μετηνδεξίά πλευρά και το μεν που προσέγγισε στο δυτικό μέτωπο έχοντας χρησιμοποιήσει 
την αριστερή τορ άγκυρα και τα δε που προσέγγισε στο νότιο μέτωπο έχοντας χρησιμοποιήσει την δεξιά του 
άγκυρα,; νά/αποπλεύσφϋνί σε ελάχιστο χρόνο μόλις εκδηλωθεί βόρειος ή βορειοανατολικός άνεμος, οι μόνοι 
καιροίίδηλαδή που ενοχλούν το vi Οτζιά. Το τέταρτο πλεονέκτημα σχετίζεται πάλι με τις ιδιαίτερες συνθήκες του 
Οτζιά και την προσέγγιση πλοίων σε θέση παραβολής και όχι πρυμνοδέτησης. Επειδή οι άνεμοι διευθύνσεων 
βόρεκον και βορειοανατολικών είναι από τους επικρατέστερους και σε ισχύ και σε συχνότητα στην περιοχή αυτή, 
είναι αναμενόμενο ότι το λιμάνι του Οτζιά χρησιμοποιείται μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν10. 
Κατά το διάστημα αυτό λοιπόν πρέπει να εξασφαλισθεί η μέγιστη ταχύτητα διακίνησης εμπορευμάτων. Γι'αυτό 
το λόγο τα καράβια πρέπει να παραβάλλουν ώστε να έχουν μέγιστο μέτωπο φορτοεκφόρτωσης και όχι ελάχιστο 
που εξασφαλίζει η πρυμνοδέτηση. Ένας άλλος παράγων που εξασφαλίζει.την ταχύτητα φόρτωσης είναι η 
παρουσία άφθονης ποσότητας εμπορεύματος σε όλη την έκταση της παραβολής. Η προβλήτα αυτή 
δημιουργούσε μια επιφάνεια ενός στρέμματος περίπου όπου θα μπορούσε να αποθηκευθεί χύδην ένα φορτίο 
που θα ανέμενε την διακομιδή του χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Ως τέτοιο προτείνω για 
την Κέα τα πάσης φύσεως μεταλλεύματα που εξορύσσονταν". Δεν έχει τόση σημασία για την πρόταση αυτή να 
αναζητήσουμε την πηγή τους. Αν δηλαδή το γειτονικό ορυχείο στον Παούρα12 ήταν εν ενεργεία κατά την 
αρχαιότητα ή ανεδο') συγκεντρώνονταν μεταλλεύματα από τα ορυχεία στις Τρυποσπηλιές13. Ούτε έχει μεγάλη 
σημασία ποιες ήταν οι εκάστοτε σχέσεις Ιουλίόας-Κορησίας. Ακόμα και στις καλλίτερες των περιπτώσεων σε 
κανέναν δεν συνέφερε να μεταφέρει το μετάλλευμα της περιοχής δια ξηράς έως την Κορησία λίγο-λίγο, ενώ θα 
μπορούσε να το αποθηκεύσει στον Οτζιά και να το εξάγει με έντονους ρυθμούς κάθε φορά που οι καιρικές 
συνθήκες το επέτρεπαν. Τ^τσι λοιπόν οι συγκεντρώσεις βαρέος υλικού στον βυθό κάτω από τον Αγιο Σώζοντα 
μπορεί να αποτελούν υπολείμματα1 συσσώρευσης μεταλλεύματος στην προβλήτα. Όσον αφορά τα ευπαθέστερα 

10. Γ.Α. Αθανασούλη - Ε.Κ. Σκαρσουλή, Ατλας ανέμου και κύματος βορειοανατολικής Μεσογείου θαλάσσης, Ε.Μ.Π. 
; F.E.N., Αθήνα 1992; Στη στοιχειώδη περιοχή 37°-38° Β και 24°-25° Α όπου εντάσσεται η Κέα έχουμε από βόρεια και 

βορειοανατολική κατεύθυνση κατά τους θερινούς μήνες: κυματισμούς σε συχνότητα <25% και ύψος κύματος <1 μ., 
 ανέμους o£iσυχνότητα <35% και ταχύτητα < 15 κόμβους. 

11.
:
 Μ.Ε. Cäskey - L. Mendoni - A; Papastamataki - Ν. Beloyiannis, Metals in Keos: a first approach, The engineering geology ot 

: nncimtì works, monuments ana' histoxical sites. Proceedings otan- international symposium, P. Marinos - G. Koukis (eds), 
Balkema-Rotterdam 1988, 1739-1745; τ . : 

12. J.L. Gaskey* Investigation in Keos, Part I: Excavations and explorations 1966-70, Hesperia 40, 1971, 392- J.E. Coleman, 
KEOS I: Kephala, Princeton 1977-156-157. 

13. Landascape archaeology, 301. 
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προ'ιόντα όπως λάδι, κρασί κλπ. αυτά διασφαλίζονταν σε πιο προφυλαγμένες θέσεις. Μπορούμε λοιπόν να 
υποθέσουμε ότι τα εν είδει δαπέδου εγκατεσπαρμένα όστρακα αμφορέων στην περιοχή του Αγίου Σώζοντα είναι 
η μαρτυρία αποθηκευτικών χώρων στο πλάτωμα εκείνο που έχει πρόσβαση προς την προβλήτα. 

Δεν θά ασχοληθώ με τους πιθανούς λόγους καταποντισμού του έ'ργου, αφού δεν έχω κάμμιά 
αρχαιολογική ένδειξη προς τούτο. Αυτό είναι αρμοδιότητα επιστημόνίον άλλων ειδικοτήτων. Επισήμαινα) όμως 
ότι μέση στάθμη κατώτερη κατά,3,40 μ. της σημερινής14, που γίνεται αποδεκτή για την εποχή εκείνη στην 
Κσρθαιά, δεν μπορεί να ισχύσει,για τον Οτζιά, διότι στην περίπποση αυτή η κατασκευή άτον Αγιο Σώζοντα θα 
ήταν σχεδόν χερσαία και βεβαίως θα διέθετε τάφρο θεμελιώσεως, αντί λιθορριπής εδράσεοκ η οποία δηλώνει 
ότιπο, έργο θεμελιώθηκε μέσα στη θάλασσα και μάλιστα με χρήση δυτών για το κτιστό τμήμα του. Είναι κοινό 
βεβαί(»ς ότι κατά την αρχαιότητα η κατάδυση δεν ήταν άγνωστη και η αρχαία ελληνική γραμματεΧα·διέσωσε και 
ονόματα διασήμων δυτών ικανών μάλιστα να εκτελέσουν και ναυαγιαιρεσίες15/Δεν είναι τυχαίο ότι ο 
Πολυδεύκης όταν συντάσσει το λεξικό του αποθησαυρίζει διάφορες κατηγορίες δυτών όπχος στΐογγοθήρας, αυτής 
βνθιος, κολυμβητής νφαλοςΗ\ Η διαφορετική ονομασία και μόνο είναι τεκμήριο όχι μόνον της· ευρείας χρήσης 
των δυτών, έίος και χάριν αστεϊσμού17, αλλά κάι τής εξειδίκευσης των καταδυτικών εργασιών'. 

Μπορεί το λιμενικό έργο του Οτζίά νά μην έχει το κάλλος της υψηλής τέχνης με την καθιερωμένη 
τουλάχιστον έννοια της λέξεως; έχει όμως, όπως έδειξα παραπάνω την υψηλή τεχνική του πολιτισμού στον 
οποίο ανήκει. Έτσι αφού αποδώσω τον απαιτούμενο φόρο τιμής στην σοφία και την γνίόση τοον αρχαίων 
εκείνων κατασκευαστών το παραδίδω στην επιστημονική κοινότητα για περαιτέρω μελέτη και εξαγωγή 
συμπερασμάτων. . ..*, 

Ηλίας ΣΙΙΟΝΑΥΑΗΣ 
• " : ' • ' Άθήνά 

14. Λ ..Γ. Μενδώνη - Ν.Δ. Μουρτζάς, Παλαιογεωμορφολογική αναπαράσταση του όρμου Πόλες: Mid προ')τη προσέγγιση'του 
λιμανιού της αρχαίας Καρθαίας, Αρχαιογνωσία 4, 1985-86, 1989, 134-136· Λ.Γ. Μενδοόνη, Αρχαιολογικές έρευνες στην 
Κέα (supra σημ. 4), 173, 180. ' ' 5 Λ 

15; Ηρόδοτος, 8. 8, αναφέρεται ο ΣκυλλίηςΣ-κιωνιαίός δύτης να κάνει ναυαγιαιρεσίες· Θουκυδίδης, 7 24. 5-"8, αναφέρεται 
; ÓTt:Oi Αθηναίοι κατακολυμβώντες κατέστρεφαν τα αμυντικά έργα τοον Συρακουσύον Αρριανός, Ανάβααιςΐ, 20.6̂  
'-αναφέρεται ότι στην πολιορκία της Τύρου απο τον Αλέξανδρο-χρησιμοποιούνται δύτες για αποκοπή άγκύρίόν' 
Ί αντιπάλων πλοίων. Επίσης ήδη διαθέτουν πλωτούς ανυψωτικούς γερανούς (μηχανάς) ικανούς να ανελκύουν και να 

Λ μετατοπίζουν βράχους. 
16. PQMUX, önomastikon 1. 97. 
17. Πλούταρχος, Αντώνιος, 29,1. 
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Χ. Γεωργίου: Συμφοονώ μαζί σας ότι πρέπει να ήταν 
ένα έργο για φόρτωμα ξεφόρτωμα και όχι ένας 
κυματοθραύστης, ο οποίος ορίζει ένα μόνιμο λιμάνι. 
Πιστεύω, ότι ήταν για το ξεφόρτωμα και φόρτωμα της 
μίλτου, και εκεί συμφωνούμε επίσης. Αλλα σημεία στην 
Τζια, όπου υπάρχουνε μεταλλεύματα, είναι συχνά κοντά 
σε αρκετά καλά λιμάνια, σε καλούς όρμους, όπως το 
Σπαθί, το Σίδερο, ο Ορκος, και θα μπορούσανε να 
φορτο')νουν απ'ευθείας τα μέταλλα τα ντόπια, όπως στη 
Πετρούσα, στον Πλατύ Γυαλό, κλπ. Ο Οτζιάς δεν είναι 
πιθανό να ήταν μόνιμο λιμάνι, αλλά για τη μίλτο 
συμφωνώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό και ευνοϊκό 
σημείο να φορτώνεται. Ο Οτζιάς δεν είναι ούτε προσιτό 
λιμάνι ούτε εμπιστεύσιμο λόγω του βόρειου 
προσανατολισμού του. 

Η. Σπονδύλης: Ακριβούς και εδώ φαίνεται ότι δεν 
διαλέγουν προσανατολισμό παράλληλο στην ακτή. Θα 
μπορούσαν να το έχουν παράλληλο στην ακτή. Ένας 
καινούργιος μηχανικός ίσως θα το έκανε έτσι. Αυτοί το 
κάνουν λοξό, γιατί με το που κόβουν τα σκοινιά εάν έχει 
πιάσει βόρειας, το καράβι νετάρει μοναχό του. Έχει 
φτάσει στην μέση του όρμου. 

Φ. Δροσογιάννη: Τι άλλο στοιχείο για την 
χρονολογία έχετε; 

Η. Σπονδύλης: Νομίζω το είπα. Δεν μπόρα') να έχο) 
άλλο στοιχείο εκτός από την τοιχοδομία. Με βάση τα 
παράλληλα που είπαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές 
αυτές τις μέρες, και τα δημοσιευμένα ακόμη, τα 
χρονολογώ τον 4ο αι. π.Χ. Αν δεν γίνει λεπτομερής 
καθαρισμός ή αν θέλετε και ανασκαφικό έργο στην 
περιοχή, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. 

Ν. Μουρτζάς: Οι καταβυθίσεις σε όλο το νησί είναι 
δύο. Είναι μία, αυτή στα 3,40 μέχρι 3,60, εκεί παίζει, και 
η άλλη η οποία είναι από 1,20 μέχρι 1,60. Δηλαδή στις 
δύο περιπτώσεις θα μπορούσε αυτή η κατασκευή να έχει 
θεμελιωθεί ή σε μία στάθμη της θάλασσας των 3,40 ή σε 
μία στάθμη της θάλασσας των 1,60, έτσι; 

Η. Σπονδύλης: Τότε είναι βουλιαγμένη. 

Ν. Μουρτζάς: Οπότε, εμένα δύο πράγματα μου έκαναν 
εντύπο)ση, βέβαια δεν μπορώ να εκφράσω μία γνώμη, ότι 
η λιθοδομή, όχι το γέμισμα, ξεκινάει από τα 3,80 και 
επάνω, είναι ένα στοιχείο. Εκεί είναι το άνω όριο της 
λιθορρυπής. Υπάρχει και το δεύτερο. Αν ήταν στο 1,60 η 
στάθμη της θάλασσας, τότε έχουμε αυτά τα 20 εκατοστά. 

Η. Σπονδύλης: Είναι πολύ λίγα τα 20 εκατοστά, και 
δεν έχο) καμιά ένδειξη ότι η επίστεψη του έχει 
καταστραφεί. Δεν έχουν πέσει δόμοι από την μακριά 
πλευρά, η οποία έχει όλη την ώθηση από πίσω. 

Ε. Φώτου: Είπατε ότι βρίσκετε κομμάτια 
μεταλλεύματος. 

Η. Σπονδύλης: Δεν ξέρω αν είναι μεταλλεύματα. Είναι 
κάποιες συγκεντρώσεις από μαύρες πέτρες, σωροί κατά 
διαστήματα, αρκετά βαριές, και όταν λέω αρκετά βαριές, 
πάλι δεν μπαίνω σε ξένα χωράφια, έχουμε μια 
υποκειμενική γνώμη, ότι αν πάω να σηκώσω αυτό το 

βιβλίο θα βάλω μία Α δύναμη, και (tv πάω να το σηκοόσω, 
και ήταν από μολύβι . θα ξαφνιαζόμουν. Θα έβλεπα ότι 
είναι πιο βαρύ από ότι το περίμενα. Δεν είναι πέτρα. 
Δηλαδή δεν έχεις την αίσθηση ότι σηκίόνεις μια απλή 
πέτρα ίσου όγκου. 

Ε. Φώτου: Αν είναι μεταλλεύματα, θα τα εξηγούσατε 
σαν τι; Πέσαν από πιθανή φόρτίοση του πλοίου; 

Η. Σπονδύλης: Και όχι μόνο. Μπορεί να είχε 
απομείνει επάνο) στην προβλήτα στην φάση της αχρηστία 
της μια ποσότητα μεταλλεύματος, το οποίο σωρεύτηκε 
με την φυσική διεργασία, δηλαδή λόγο) του ειδικού του 
βάρους συγκεντρώθηκε κάπου αλλού από εκεί που 
συγκεντροννονται οι κοινές πέτρες. Έχει πάρα πολλή 
ποσότητα, και μπορεί να πάει ο καθένας να 
συγκεντροόσει. Ίσως να ήταν ενδιαφέρον να περνάτε 
μερικά δείγματα. Και εγο') έχο) στην Εφορεία δείγματα. 
Αν ενδιαφέρεται κανείς μπορούμε να του δώσουμε. 

Ε. Φώτου: Μία άλλη πιθανή εξήγηση είναι, αν έχει 
σχέση με κάποιο μέταλλο ή μετάλλευμα, είναι να είναι 
έρμα. Υπάρχει το προηγούμενο στο Λαύριο, το>ν 
σκουρκόν που χρησιμοποιούνται σαν έρμα. 

Η. Σπονδΰλης: Αυτό θα μου φαινόταν τελείως 
απίθανο να είναι έρμα, γιατί είναι πολύ μικρά κομμάτια. 
Δηλαδή το πιο μεγάλο είναι σαν την γροθιά μου. Δεν 
κάνουμε τέτοια έρματα. Βάζουμε συνήθίος ποταμίσιες 
κροκάλες για έρμα, για να μπορούνε να ξεφορτώνονται 
εύκολα. 

Ε. Φώτου: Θέλω να πο) ότι αν γινόταν μια έντονη 
εξαγωγή, από τις Τρυποσπηλιές, όπως έδειξε η Λίνα, 
βγάζαν το μετάλλευμα, αλλά οπουδήποτε έμενε πολύ 
από το χέρσο, από αυτό που δεν ήταν πλούσιο σε σίδερο. 
Αυτό μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πολλά πράγματα. 
Είναι ένας συνδυασμός πέτρας, με ίσως μικρές 
ποσότητες σιδήρου μέσα, ή κάποιοι) άλλου 
μεταλλεύματος. Ουσιαστικά μετράει σαν εκβολάδες. 

Γ. Α. Ζάχος: Υποθέτω ότι τα όστρακα των αμφορέοον 
στον περίβολο της εκκλησίας θα πρέπει να προέρχονται 
από οξυπύθμενους και θα πρέπει να έχουν κάποια σχέση 
με την κατασκευή που εντοπίσατε. Δηλαδή θα πρέπει να 
ήταν και αυτοί εμπόρευμα. Οι αμφορείς αυτοί είναι 
κλασικοί, ροομαϊκοί ή βυζαντινοί; 

Η. Σπονδΰλης: Όχι, δεν είναι βυζαντινοί. 

Π. Καλλιγάς: Απλώς θα ήθελα να θυμήσω ότι δεν 
πρέπει να τα παίρνουμε τα πράγματα μαύρο - άσπρο. 
Δηλαδή αν το έργο χρησιμοποιήθηκε για την φόρτωση 
μεταλλεύματος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί και για άλλους παράλληλους 
εμπορικούς λόγους. 

Η. Σπονδύλης: Φορτοεκφόρποση γενικά. Απλοός το 
έργο εξασφαλίζει την ταχύτητα φορτοεκφόρτωσης, είτε 
φορτοόνουμε είτε ξεφορτώνουμε, η οποία είναι 
συνάρτηση της ασφάλειας του πλοίου σε ένα λιμάνι που 
δεν είναι πολύ σίγουρο. Το πλοίο δεν είναι πολύ 
ασφαλές σε αυτό το λιμάνι. Επομένο)ς τους ενδιαφέρει, 
γρήγορα να φορτώσουν, γρήγορα να ξεφορτώσουν, γι' 
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αυτό κάνω την υπόθεση της παραβολής και όχι της 
πρυμνοοέτησης. 

Ε. Φώτου: Στο πλαίσιο της έρευνας μας για τα 
μεταλλεύματα της Κέας, ένα θέμα που μας απασχολεί 
είναι η δυνατότητα φόρτωσης - εκφόρτωσης του 
σιδηρομεταλλεύματος, είτε για την εξαγωγή της μίλτου 
είτε για την χρήση του σαν πρώτη ύλη σιδήρου, μια και η 
Κέα είναι παραγωγός σιδερομεταλλεύματος. Αυτό που 
βρήκαμε ήταν ότι οι Τρυποσπηλιές, μέχρι αυτήν την 
στιγμή τουλάχιστον έχουνε τα περισσότερα 
αρχαιολογικά δεδομένα για να τεκμηριωθεί ότι είναι ο 
χώρος από όπου έβγαινε μίλτος. Υπάρχουν όμως και 
άλλες περιοχές, όπως το μεταλλείο του Ορκου, το οποίο 
κατά πάσα πιθανότητα θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί 
επίσης για εξαγωγή μίλτου. Απλούς έχει τόσο πολύ 
καταστραφεί από μεταγενέστερες δουλειές εκεί, μέχρι 
τις αρχές του αιώνα, που είναι πιθανόν να μην βρούμε, 
αντίστοιχες αρχαιολογικές ενδείξεις. Με αυτή τη 
συλλογιστική, και εφ' όσον ότι και οι τρείς από τις 
τέσσερεις πόλεις έχουνε κάνει συμφωνία με την Αθήνα 
ότι πρέπει να στέλνουν την μίλτο τους στην Αθήνα, το 
οποίο σημαίνει ότι και οι τρεις έχουνε πρόσβαση στα 
δικά τους μεταλλεία, και ότι οι Τρυποσπηλιές ανήκουν 
στην χώρα της Ιουλίδας, ενώ ο Ορκος ανήκει στη χώρα 
μάλλον της Καρθαίας, και κάτι αντίστοιχο θα συνέβαινε 
με την τρίτη πόλη, ίσως να είναι καλό να κοιτάξουμε σε 
άλλες περιοχές, που θα είναι οι πιθανοί καλοί λιμένες 
για τις άλλες δύο χώρες, απ' όπου θα μπορούσε να να 
φορτοόσει και να εκφορτώσει το πλοίο. Συμφωνώ μαζί 
σας, ότι αν ο Ορκος ήτανε ένας άλλος χώρος παραγωγής 
μίλτου, μάλλον δύσκολο είναι να τον έπαιρναν οδικά, να 
τον ανέβαζαν είτε στην Κορησία είτε στον Οτζιά, για να 
φύγει για την Αθήνα. 

Η. Σπονδύλης: Δεν με απασχολεί αυτό. Έκανα μία 
υπόθεση εργασίας, και για αυτό έμεινα μόνο στις 
Τρυποσπηλιές, διότι στην αρχή είπα, ότι οι άλλες πόλεις 
έχουν τα λιμάνια τους, τα φυσικά τους λιμάνια, μιλάω. 
Είναι θείο δώρο ένας όρμος που έχει ανάπτυγμα, άντε 70 
μοίρες μόνο, άρα το 1/6 του ανεμολογείου, όσο συχνοί 
και όσο δυνατοί και να είναι οι άνεμοι που έρχονται από 
αυτήν την κατεύθυνση, εξασφαλίζει απόλυτη προστασία 
για όλες τις άλλες περιπτίόσεις, και μάλιστα με 
πρόσβαση στη ενδοχώρα. Επομένως, δεν με απασχολεί αν 
η Καρθαία παρήγαγε οτιδήποτε, από που το εξήγαγε. Και 
ο κ. Μουρτζάς και η κ. Μενδώνη και άλλοι μελετητές 
έχουνε δείξει ότι έχει ένα λιμάνι. Η Ιουλίδα τι έκανε; Εάν 
η παραγοογή της Ιουλίδας ήταν στις Τρυποσπηλιές, 
ακόμη και δικό της να ήταν το λιμάνι του Αγίου 
Νικολάου, της Κορησίας, είναι μεγάλη απόσταση να το 
κουβαλάει από την στεριά το μετάλλευμα. Βρίσκει ένα 
λιμάνι, και κάνει ένα stock εμπορεύματος, και όποτε βρεί 

ευκαιρία, φορτώνει ένα μεγάλο καράβι. Είναι θέμα 
κοστολογίου. 

Χ. Γεωργίου: Το ίδιο πράγμα συνέβει και με τους 
αμφορείς. Ο Οτζιάς ήτανε πάντα σημαντικός τόπος 
παραγωγής κρασιού. Το τεκμηρκόνουν οι σκάλες, 
ορισμένες σίγουρα πανάρχαιες, που ανεβαίνουν μέχρι την 
Κουκουβάγια, μέχρι τον Αγιο Προκοπή. Αοιπόν, ο 
Οτζιάς ήτανε ένα λιμάνι που το χρησιμοποιούσαν όποτε 
μπορούσαν, ακριβούς όπως λέτε. 

Φ. Δ ρ ο σ ο γ ι ά ν ν η : Μια μικρή ετυμολογική 
παρατήρηση. Η λέξη Οτζιάς και η ονομασία του νησιού 
είναι πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Λοιπόν, παρ' 
όλο που το λιμάνι του Οτζιά είναι κακό λιμάνι γιατί 
είναι πάρα πολύ εκτεθειμένο στον βορειά και ο βόρειας 
φυσάει με πολλή ένταση και πάρα πολύ μεγάλη 
συχνότητα, όμως θα πρέπει να υπήρξε σημαντικό λιμάνι 
της Τζιας για να υπάρχει συσχετισμός του ονόματος. 
Διότι ή το λιμάνι ονομάσθηκε από το νησί ή το νησί 
ονομάσθηκε από το λιμάνι. Αυτό είναι ένα θέμα που θα 
πρέπει να μελετηθεί. 

Η. Σπονδύλης: Σας έδειξα ένα ναυάγιο 
μεταβυζαντινών χρόνων. Όσο μπορώ να καταλάβω από 
την κεραμική είναι ή 17ος ή 18ος αιώνας. Ο Οτζιάς 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται και 
σήμερα. Τα βαρκάκια αυτά που έχουν αγκυροβολήσει 
εκεί, δεν πήγαν τυχαία. 

Φ. Δροσογιάννη: Πρέπει να υπήρξε σημαντικό λιμάνι 
για το νησί, παρ' όλο που είναι κακός ο 
προσανατολισμός του, και θα έπρεπε ίσως να γίνει μία 
μελέτη της ετυμολογίας των δύο ονομάτων, ένας 
συσχετισμός της ετυμολογίας. 

Λ. Γ. Μενδώνη: Ως προς την ετυμολογία, που έθιξε η 
κ. Δροσογιάννη. Η λέξη Τζια είναι απ' ευθείας το αρχαίο 
τοπωνύμιο, Κέως ή Κέος, Κέα, Cios στους λατίνους 
συγγραφείς, Κία σε υστερότερες πηγές, Τζία- Τζια με το 
φαινόμενο του τσιτακισμού που χαρακτηρίζει τη 
διάλεκτο του νησιού. Η λέξη Οτζιάς, ετυμολογείται από 
το Ζευς. Όμως το θέμα το)ν τοπωνυμίων της Κέας, η 
τοπωνυμική της μελέτη έχει αποτελέσει το θέμα 
διδακτορικής διατριβής του Ι. Θωμόπουλου 
δημοσιευμένη το 1963. Στο βιβλίο αυτό, καθοος και στο 
άρθρο της Α. Κόλλια, Το γλωσσικόν ιδίωμα της νήσου 
Κέας, στο περιοδικό Αθηνά 45, 1934, 262- 285, 
υπάρχουν όλες οι σχετικές απόψεις. 



706 Η. ΣΠΟΝΔΥΛΗΣ 

Ο Ρ Μ Ο Σ 
Û T Z Ι Α Σ 

1 Λ ι μ ε ν ι κ ό έ ρ γ α 
2 Ν α υ ά γ ι α 
3 Α γ . Σ ωζων/ 

Εικ. 2. Χάρτης Οτζιά. 
Ν Η Σ Ο  Σ Κ Ε  Α 

Εικ. 1. Χάρτης Κε'ας. 

ι/ -» HP** • 
•3βφ* 

Εικ. 3. Θε'α όρμου Οτζιά από υψώματα περιοχής Ιουλίδας. 
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Εικ. 4. Λείψανα μεταβυζαντινού ναυαγίου. 

Εικ. 5. Όρμος Οτζιά, νότιος μυχός. Διακρίνεται ο ναΐσκος του Αγίου Σώζοντα, 
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Εικ. 6. Αυλόγυρος νότιας πλευράς Αγ. Σώζοντα το 1987, Εικ. 7. Νότια αυλή Αγ. Σώζοντα, τσιμεντοστρωμε'νη σήμερα. 
άποψη από ανατολικά. Διακρίνονται όστρακα αμφορε'ων 
στο ε'οαφος. 

1 Λ ι Β ο ρ ρ ι π η 
2 Ο γ κ ό λ ι θ ο ι 

~ α δ ι α τ ά ρ α κ τ ο ι 
~ ' ~ Β ι α τ α ρ α γ μ ε ν ο ι 
3 Α γ . κ co ζ co ν 

Εικ. 8. Κάτοψη καταποντισμένου λιμενικού έργου. 
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Εικ. 9. Το κρηπίδωμα αριστερά, η λιθορριπή στο κέντρο και δεξιά ο φυσικός πυθμένας. Άποψη από βορρά. 

Ν Η Σ Ο Σ Κ Ε Α - Ο Ρ Μ α Σ α Τ Ζ Ι Α Σ 
*0.00 ία] 

Ζ-2? 

τ α μ η Μ - Μ 

Εικ. 10. Τυπική όψη και τομή του έργου. 
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Εικ. 11. Κεντρικό τμήμα κρηπιδιόματος ύστερα Εικ. 12. Κεντρικό τμήμα κρηπιδώματος ύστερα από 
από καθαρισμό. Άποψη από ΒΔ και κάτω. καθαρισμό. Λεπτομέρεια τοιχοδομίας. Άποψη από δυτικά. 

Εικ. 13. Το καθαρισμένο τμήμα του κρηπιδώματος. Εικ. 14. Τμήμα καθαρισμένου κρηπιδώματος. 
Άποψη από δυτικά. Διακρίνονται οι κλιμακωτές εσοχές. Άποψη από Ν-ΝΔ. 
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Ι ? ·. -vif% ? 

Εικ. 15. "Εξέχουσα ογκώδης τοιχοποιία" στα τείχη ακροπόλεως Ποιήεσσας. 

• -Μ&ψ-Ζ >»4ί-ΐΛκϊ--' .ν..·. : .<ίί 

Εικ. 16. Λεπτομέρεια της εικ. 15. 
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Εικ. 17. Γενική άποψη "ελεύθερης ογκώδους τοιχοποιίας" στα τείχη ακροπόλείυς Ποιήεσσας. 

Εικ. 18. Καμπυλότητα του εσωτερικού των υφάλων στο ναυάγιο "Madrague de Giens". 
(Βλ. σημ. 9, πίν. XXVIII. 1). 



ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΑΛΗΝΙΤΟΥ ΣΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΧΙΣΤΩΔΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 

ABSTRACT: Sulfide ore occurences, specially galena, which occur in the south part of Kea, are described in the present paper. These 
ores are very restricted and appear within the metamorphic system of the island, in the locations Faros and Platys Yalos. Apart from 
the galena, the minerals sphalerite, pyrite and chalcopyrite were determined under the microscope. Accessory minerals: ankerite, 
calcite, quartz and barite. Because of the absence of granodiorite porphyres (or eurites) in the island, it is concluded that the very 
limited extent of the sulfide occurences of Kea are related with the mineralisation of the nearby Laureotiki, as it is accepted for the 
island of Makronisos. 

Η νήσος Κέα απετέλεσε αντικείμενο συστηματικής γεωλογικής και πετρολογικής μελέτης μας κατά τα 
έτη 1972-1973. Αποτέλεσμα της μελέτης αυτής είναι και η σύνταξη του γεωλογικού χάρτου της νήσου, ο οποίος 
έγινε αποδεκτός και δημοσιεύθηκε στη σειρά των επισήμων γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ. 

Στην παρούσα ανακοίνωση περιγράφονται σύντομα πολύ περιορισμένες σε έκταση εμφανίσεις θειούχου 
μεταλλοφορίας, συγκεκριμένα γαληνίτη, που εντοπίσθηκαν στο νότιο τμήμα της νήσου στις θέσεις Φάρος και 
Πλατύς Γιαλός1. 

Η δική μας συμβολή συνίσταται στην αυτοψία των εμφανίσεων αυτών και στην αναγνώριση της 
γεωλογικής τους θέσεως, στη συλλογή δειγμάτων και στον προσδιορισμό τους εν συνεχεία στο μικροσκόπιο. 

ΓΕΩΑΟΠΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΧΙΣΤΩΔΕΣ 
Η νήσος Κέα συνίσταται στην πλειονότητα σχεδόν από κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα μεγάλου 

πάχους που καταλαμβάνουν ολόκληρη την έκταση της. Παρουσιάζονται έντονα πτυχωμένα με διαφορετικά 
συστήματα πτυχώσεων αξονικών διευθύνσεων ΒΑ-ΝΔ (παλαιότερο) και Δ ΒΔ-A ΝΑ (νεότερο). 

Στο μεταμορφωμένο αυτό σύστημα διακρίνονται οι παρακάτω κυριότερες πετρολογικές ενότητες (από 
τους παλαιότερους στους νεότερους σχηματισμούς): 

Γνεύσιοι, σχιστόλιθοι: αποτελούν τον βαθύτερο ορίζοντα του μεταμορφωμένου συστήματος και 
καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση της νήσου, με ορατό πάχος που υπερβαίνει τα 1000 μ.. 

Οι γνεύσιοι που αποτελούν και τον επικρατέστερο τύπο, συχνά μεταβαίνουν σε σχιστολίθους, οπότε και 
παρουσιάζεται ακανόνιστη η κατανομή τους. Επικρατεί ο τύπος του μοσχοβιτικού - χλωριτικού - επιδοτιτικού 
γνευσίου, με κατά θέσεις υπεροχή σ'ένα από αυτά τα συστατικά. 

Σε πολλούς πετρολογικούς τύπους συμμετέχει σε μεγάλη αναλογία ο ασβεστίτης. Στους βαθύτερους 
ορίζοντες περιέχουν ενίοτε βιοτίτη, ο οποίος συχνά αντικαθίσταται από χλωρίτη και παραμένει μόνο υπό μορφή 
υπολειμμάτων. Σε περιορισμένες θέσεις ο ακτινόλιθος αποτελεί το κύριο συστατικό του πετρώματος (περιοχή 
Προφήτη Ηλία), ενώ σε άλλες θέσεις συμμετέχει επουσιωδώς στο πέτρωμα. Η παρουσία στο πέτρωμα γρανάτη 
είναι σπάνια, ενώ αντίθετα αφθονεί ο τιτανίτης. Στους ανώτερους ορίζοντες μεταβαίνουν σε μοσχοβιτικούς 
ασβεστιτικούς σχιστολίθους, χαλαζίτες και φυλλίτες. Συχνές είναι οι ενστρώσεις σιπολινών και μαρμάρων 
μικρού πάχους (0,5 μ. έως λίγα μέτρα). 

Μάρμαρα: Μεσοκρυσταλλικά έως χονδροκρυσταλλικά, κατά το πλείστον μονόμικτα, λεπτοστρωματώδη, 
χρώματος υπόλευκου, υποκύανου, τεφρού, έντονα πτυχωμένα. Κατά κανόνα σ' αυτά απαντούν ενστρώσεις 

1. Οι θέσεις αυτές εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια της επιφανειακής έρευνας που διεξάγεται στο νότιο τμήμα του νησιού. 
Ευχαριστώ την κυρία Λίνα Μενδώνη γιά την ευκαιρία που μου έδοοσε να ασχοληθα') με το θέμα αυτό. 
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γνευσιοσχιστολίθων κυμαινόμενου πάχους (από λίγα δέκατα του μέτρου μέχρι 200 μ. περίπου), καθώς επίσης 
και μικροενστρώσεις χαλαζιτών. Αυτά καταλαμβάνουν τα ανώτερα μέλη του μεταμορφωμένου συστήματος, με 
κύρια ανάπτυξη στην ανατολική και νότια περιοχή της νήσου και αποτελούν κανονική προς τα πάνω μετάβαση 
των γνευσίων και σχιστολίθων. Στην επαφή τους τόσο με τους υποκείμενους γνευσίους και σχιστολίθους όσο και 
με τις ενστρώσεις των γνευσιοσχιστολίθων μεταβαίνουν σε σιπολίνες που συχνά συνοδεύονται από 
ασβεστιτικούς σχιστολίθους. Οι σιπολίνες, εκτός του ασβεστίτη, περιέχουν μοσχοβίτη ή σερικίτη, χλωρίτη, 
επίδοτο, αστρίους κλπ.. 

Το πάχος των μαρμάρων κατά θέσεις υπερβαίνει τα 700 μ. 
Εντός του μεταμορφωμένου συστήματος απαντούν εμφανίσεις σιδηρομαγγανιούχων και θειούχων 

μεταλλευμάτων, για τα οποία κατωτέρω γίνεται λεπτομερής ανάπτυξη. 

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Ασβεστόλιθοι: (Τριαδικό - Ιουρασικό;) στιφροί, κρυσταλλικοί, παχυστρωματώδεις έως άστρωτοι, κατά 

θέσεις δολομιτικοί, λευκού έως τεφρού χρώματος, στη βάση τους καστανού, λόγω αγκεριτιώσεως, με ελαφρά 
σχιστότητα στους ανώτερους ορίζοντες ως συνέπεια ασθενούς μεταμορφώσεως. 

Απαντούν στις περιοχές Κορησίας, Οτζιά, Αγίου Ιωάννου και Χάλαρα και παρουσιάζονται ξένοι προς 
το υπόβαθρο, επί του οποίου είναι επωθημένοι. Η ηλικία τους συμπεραίνεται συγκριτικά με ανάλογους 
σχηματισμούς γειτονικών περιοχών του Αιγαίου. 

Η επώθησή τους, πάνω σε μια έντονα διαβρωμένη επιφάνεια του μεταμορφωμένου συστήματος 
πετρωμάτων, συνέβη κατά πάσα πιθανότητα κατά το Κρητιδικό. 

Μέγιστο πάχος: 100-150 μ. περίπου. 
Αλλουβιακές αποθέσεις: ανοικτότεφρα έως καστανότεφρα ασύνδετα υλικά από άμμους και 

κροκαλολατύπες που αποτέθηκαν σε κοιλάδες ανοικτές προς τη θάλασσα. Τα υλικά γίνονται πιό αδρομερή 
προς την πλευρά της χέρσου. 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΓΑΝΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 
Εμφανίσεις σιδηρομαγγανιούχων μεταλλευμάτων απαντώνται στις περιοχές Ορκος, Αιπαρός, 

Πετρούσα, Πλατύς Γιαλός (ΝΑ Αγίων Θεοδώρων) κλπ. 
Ανευρίσκονται μέσα στον ορίζοντα μαρμάρου υπό μορφή φακών, στρωματοειδών ενστρώσεων, ή κατά 

θέσεις και υπό μορφή μικρών φωλεών. Σπανίως απαντούν μέσα σε μοσχοβιτικούς γνευσιοσχιστολίθους (θέση 
Αιπαρός), καθώς και στην επαφή μεταξύ σχιστολίθων και υπερκειμένου μαρμάρου. Κύρια συμμετοχή στη 
μεταλλοφορία έχει ο λειμονίτης (γκαιτίτης) και ο αιματίτης από τα σιδηρούχα ορυκτά. Από τα μαγγανιούχα 
ορυκτά προσδιορίσθησαν ως πρωτογενές ορυκτό ο ψιλομέλας και ως δευτερογενές ο πυρολουσίτης εκ της 
εξαλλοιώσεως του ψιλομέλανος. 

Σύνδρομα και μεταλλοφόρα παραγενετικά ορυκτά είναι ο χαλαζίας και ασβεστίτης. 
Ως προς την προέλευση των μεταμορφωσιγενών μαγγανιούχων μεταλλευμάτων της Κέας, το 

πιθανότερο είναι ότι αυτή ανάγεται στη μεταμόρφωση μαγγανιούχων ιζημάτων. Δηλαδή αρχικά έγινε απόθεση 
των μαγγανιούχων ενώσεων, μαζί με τα πετρογενετικά ιζήματα, δια διαγενέσεως και μεταμορφώσεως των 
οποίων προέκυψαν τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, όπως και τα κρυσταλλικά ορυκτά, συστατικά των 
ιζημάτων. Η πιθανότερη πηγή του αρχικού μαγγανιούχου υλικού πρέπει να αναζητηθεί σε μαγγανιούχους 
ενώσεις εν διαλύσει εντός των θαλασσίων υδάτων. Προσπάθειες εκμεταλλεύσεως των σιδηρομαγγανιούχων 
κοιτασμάτων της Κέας έγιναν προ πενήντα περίπου ετών από τους Grohmann και Νέγρη. 

ΕΜΦΑΝΊΣΕΙΣ ΓΑΛΗΝΙΤΟΥ 
Εμφανίσεις γαληνίτου στη νήσο αναφέρονται αορίστως από παλαιοτέρους γεωλόγους π.χ. από τον Α. 

Κορδέλλα, τον G. Fiedler, τον Ξ. Αάνδερερ, τον Ρ. de Tournefort, τον Ο. Davies, και άλλους, σε διάφορα 
σημεία της νήσου, λόγω όμως της πολύ περιορισμένης εκτάσεως και σημασίας τους από πλευράς 
εκμεταλλεύσεως, δεν είχαν περιγραφεί και μελετηθεί λεπτομερέστερα μέχρι τώρα. 

Πρόκειται περί γαληνίτου ο οποίος παρουσιάζεται εντός λεπτών χαλαζιακών φλεβών ή και διάσπαρτου 
εντός μαρμάρου ή ακόμα γαληνίτου υπό στρωματοειδή μορφή πολύ μικρού πάχους στην επαφή μαρμάρου 
σχιστολίθου όπως στην παραλία του Πλατύ Γιαλού (υψόμετρο 30 μ. και 45 μ.) και σε απόσταση περίπου 
χιλιομέτρου από τον Φάρο. 

Οι θέσεις σημειώνονται στον γεωλογικό χάρτη. Συγκεκριμένα εμφανίσεις γαληνίτου απαντώνται δύο 
στην περιοχή του Φάρου και τέσσερεις στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού, από τις οποίες δύο δυτικώς του κόλπου 
Πλατύς Γιαλός και δύο ανατολικώς αυτού. Στις θέσεις Πλατύς Γιαλός υπάρχουν μικρές στοές, μήκους 15-20 
μ., ενώ μικρές συγκεντρώσεις από θραύσματα μαρμάρων με μεταλλοφορία βρίσκονται επιφανειακούς. 

Σε ορισμένα δείγματα εντοπίσθηκαν φλεβίδια γαληνίτου εντός λατυποπαγών μαρμάρου ή ανάμικτων 
μαρμάρου και σχιστολίθου, προφανώς τεκτονικών λατυποπαγών λόγω συνθλίψεως. 
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Εκτός από το γαληνίτη προσδιορίσθηκαν ακόμη στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο τα ορυκτά: 
σιδηροπυρίτης, σφαλερίτης, (εικ. 1, 2) χαλκοπυρίτης. Σύνδρομα ορυκτά: αγκερίτης, ασβεστίτης, χαλαζίας, 
βαρύτης. 

Ο γαληνίτης, ως γνωστόν, είναι μαγματικής υδροθερμικής γενέσεως συνδεόμενος με όξινα εκρηξιγενή 
πετρώματα. Απαντάται (Λαύριον) ως κοίτασμα αντικαταστάσεως εντός μαρμάρου. Δεδομένου ότι ουδεμία 
φλέβα γρανοδιοριτικού πορφυρίτη (ευρίτου) παρατηρείται στη νήσο, πρέπει να δεχθούμε ότι η πολύ περιορισμένη 
μεταλλοφορία της Κέας σχετίζεται άμεσα με τη μεταλλοφορία της έναντι Λαυρεωτικής, όπως έχει ήδη 
αποδειχθεί και γιά την μεταξύ Λαυρεωτικής και Κέας, νήσο Μακρόνησο. 

Δηλαδή οι εμφανίσεις γαληνίτου συνδέονται γενετικώς στα βαθύτερα σημεία με τον όξινο πλουτωνίτη 
της Λαυρεωτικής, του οποίου παραφυάδα αποτελεί ο γρανοδιορίτης της Πλάκας και φλεβικά πετρώματα οι 
γρανοδιοριτικοί πορφυρίτες, και ανήκουν στην υδροθερμική φάση του. 
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THE ROLE OF KYTHNOS AND OTHER CYCLADIC ISLANDS IN THE ORIGINS OF EARLY MINOAN 
METALLURGY* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα τελευταία δέκα χρόνια πραγματοποιούμε στην Οξφόρδη μια μελέτη για τη γένεση της μεταλλουργίας στο 
προϊστορικό Αιγαίο, που βασίζεται στην ανάλυση με τη μέθοδο το)ν ισοτόπων μολύβδου τόσο τοον κοιτασμάτων όσο και 
των κινητοόν αρχαιολογικών ευρημάτων. Η έρευνα αυτή έχει αποκαλύψει ότι σε όλη τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού οι 
κάτοικοι του Αιγαίου βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στα λιγοστά κοιτάσματα μπρούντζου, μολύβδου και αργύρου. Ένα 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο σχετικό με την πρωιμότερη μεταλλουργική δραστηριότητα στην μινωική Κρήτη είναι ότι 
κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού η μεγαλύτερη ποσότητα των μετάλλων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 
Κρητικών όπλοον και εργαλεύον προερχόταν από τις Κυκλάδες. Ο σημαντικός ρόλος της Κύθνου στην τεχνολογία τήξης 
χαλκού αντιπροσωπεύεται από μια σημαντική ποσότητα σκωριών χαλκού από τη θέση Σκουριές, που χρονολογείται στην 
Προοτοκυκλαδική περίοδο. Το βιομηχανικό αυτό συγκρότημα είναι το παλαιότερο γνωστό της Ευρώπης και μέσω της 
ανάλυσης, με τη μέθοδο των ισοτόπων μολύβδου, χάλκινοι αντικειμένων που κατασκευάστηκαν σε αυτή τη θέση μπορούμε 
να ανιχνεύσουμε τη διάδοση αυτού του μετάλλου στο Αιγαίο. Ακόμη, από την επιστημονική ανάλυση των σκωριοϊν και των 
κοιτασμάτων των νησιών των Κυκλάδων προκύπτουν ενδείξεις για την κοινοηακή οργάνωση και την εξειδίκευση των τεχνών 
στην παραγωγή χαλκού της Κύθνου, καθώς και νέα δεδομένα για την επεξεργασία μετάλλων κατά την Πρώιμη Εποχή του 
Χαλκού. 

INTRODUCTION 
It seems likely that the development of copper, lead and silver metallurgy in the Aegean in the third 

millenium BC constituted a turning point in the economy and technological progress of European civilisation. 
The Early Cycladic and Minoan metal objects provide the earliest Aegean examples of a highly developed 
copper, silver and gold metallurgy. Since gold occurs naturally as the metal, the Early Minoan gold artefacts 
show only the great skill of an artist dealing with a new material. In contrast the copper tools and weapons, as 
well as lead and silver objects, provide the evidence of the breakthrough from direct shaping of a material 
available in nature, to changing the properties of minerals by applying a specific procedure - that is the smelting 
of ores to metal. It is not known how this knowledge first became available to man, or what circumstances 
initiated it after more than a million years of the existence of Homo Sapiens. Our knowledge of when and where 
it happened is also incomplete. There is evidence that by the 6th millenium BC some copper and lead were 
smelted in Anatolia and Mesopotamia1. In the 5th millenium BC well made copper axes, chisels and daggers 
appear side by side with stone artefacts and a wealth of gold ornaments in the Varna cemetery on the NW coast 
of the Black Sea (lead and silver smelting seems to be unknown there). However, it took more than a thousand 
years to change this small scale metal manufacture into real industrial production. 

In the Aegean, the earliest metals found in considerable quantity are copper, lead and silver from the 
Cycladic graves and from Crete. The finds of copper metal in the earliest strata of the sites of Poliochni and 
Thermi in the Northern Aegean consist of many pieces, but their total weight is quite small (90% of the objects 
are pins and awls)2. In contrast, the earliest metals from the Cyclades and Crete are predominantly heavy 
daggers, chisels and axes. These objects are somewhat later than the material from the north, but the quantity 
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and quick development of new and varied forms points to easy access to a considerable quantity of metal in that 
part of the Aegean. 

METAL ORES IN THE AEGEAN 
The archaeological evidence suggests therefore that metallurgy in the Aegean underwent a remarkable 

development at the beginning of the third millenium BC. Several aspects of this event are intriguing: one is the 
social aspect of the beginnings of metallurgy, the other is the question of the availability of metal ores in the 
Aegean and their possible exploitation at this early stage. 

The ore deposits in this region are not as rich and numerous as in Anatolia or the Balkans, but there are 
several large areas of mineralisation in different regions of the Mainland3. Perhaps the most extensive lead
zinc-copper deposits (containing also some gold and silver) are in Northern Greece (Rhodopi, Pangeon, 
Chalkidiki). Near Lamia and Volos in central Greece there are copper occurrences in the Othrys mountains and 
some lead, iron and copper in Pelion. On the SE end of the island of Euboea there are small occurrences of lead 
and copper. In Attika there is the large multimetallic (lead, silver, copper, zinc) deposit in Lavrion. On the 
Peloponissos in the south and east there are lead/zinc mineralisations in the Tyros beds and recently exploited 
copper mines near Ermioni. Small amounts of copper, lead, silver, iron and zinc ores occur throughout the 
Aegean islands. In terms of modern economic geology only some of these mineralisations have any value, but 
perhaps in the third millenium BC the amount of mineral needed for production of metal was so small that even 
comparatively insignificant amounts of ore could have been used, providing that the minerals were rich in copper 
and near to the surface. There is a number of copper minerals which are comparatively rare in the earth crust, 
but might not necessarily have been difficult to find five thousand years ago. For example cuprite (Cu20) and 
tenorite (CuO) would be quite easy to smelt and in theory could give over 800 g and 700 g respectively of copper 
from a kilogram of the ore. Copper sulphides, covellite and chalcocite (CuS and Cu2S respectively), also have a 
higher copper content than malachite and azurite and their smelting could produce about 700 g of copper per 
kilogram of mineral. Pure malachite and azurite could yield about 500 g of copper from a kilogram of ore, and 
are much easier to smelt than the sulphides. Using such rich ores a kilogram of ore can provide enough metal for 
about five daggers, or three axes, or about five large chisels. A hundred kilograms of mineral could give 50-70 
kg of metal - enough for 500 triangular daggers! Probably, in the earliest period of copper metallurgy, it was not 
the quantity, but the quality of the mineral occurrence that was of the highest importance when searching for the 
supply of ore for smelting. Also, the Early Bronze Age metals contain arsenic, which must have been derived at 
that time from a mineral, and not as a metal added to the alloy. Therefore, the requirements of the quality of 
ore for copper smelting must have included either minerals containing both copper and arsenic, or arsenic ores 
would have been gathered separately and then added to the smelting charge. In either case, the mineralisations 
where arsenical ores were occurring together with copper ores would eventually be preferred. Arsenical ores 
occur in Lavrion, in the Cyclades and in Northern Greece. 

Clearly, finding the right mineral for copper production, and the smelting of metal requires expertise 
and knowledge. The appearance of copper minerals is quite different from that of copper metal and it is quite 
certain that only people with acquired (either by experience or by learning from experts) knowledge of metal 
smelting could make the connection between the two types of materials. Very pure copper minerals can be 
smelted directly and without any waste. However, very often minerals occur in a gangue made of silicate and 
iron minerals. In such cases the copper smelting in the EBA, even when very rich minerals were used, must 
have involved a separation of the gangue from the ore mineral by smelting the ore with fluxes (ferruginous or 
siliceous minerals). This process produces varying amounts of slag: a black, glassy substance composed mostly of 
iron, calcium, aluminium silicates. Therefore, it can be said that the presence of EBA slag should provide the 
most reliable evidence of metal production. In many cases ancient mining activities (galleries, shafts, etc.) would 
be destroyed by later works; examples of that can be seen in Lavrion and on Siphnos, where the nineteenth 
century iron mines cut through galleries where silver was exploited in antiquity4. On the other hand, the metal 
smelting activities usually leave heaps of slag which is quite indestructible, and provides a conclusive sign of 
metallurgical activity. 

SLAG HEAPS IN THE AEGEAN 
Large quantities of ancient copper and lead slag are known to exist throughout Greece, usually known to 

the local people as 'Skouries'. Many such sites have been recorded by Fiedler5 and studied recently by A. 

3. G. Marinos, Greece, Mineral deposits of Europe. Vol. 2: Southeast Europe, The Institution of Mining and Metallurgy, London 
1982, 233-254. 

4. G.A. Wagner - G. Weisgerber, Silber, Blei und Gold auf Siphnos, Bochum 1985. 
5. K.G. Fiedler, Reise durch alle Theile des Königreiches Griechenland, Leipzig 1841. 
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Papastamataki6. In most cases the antiquity of these slags is not known. So far, scientific methods of dating of 
slag itself have not been very successful, but it is possible to date pieces of slag by extracting from them grains 
of charcoal trapped during the smelting and using C14 accelerator mass spectrometry (AMS). The other 
possibility of dating a smelting operation is by association of the smelting material with archaeologically datable 
pottery, coins and other artefacts found amongst the slag. The chemical composition of the slag can also indicate 
its possible antiquity: for example the EBA copper slag normally contains large copper prills and arsenic at a 
percent level. 

At present there is no evidence of Early Bronze Age copper smelting from any of the slag heaps in 
northern and central Greece. No significant copper slag heaps have ever been reported from the Peloponissos. 
The exploitation of copper, lead and silver from Lavrion has been proved only by other evidence - no Bronze 
Age slag in a large quantity was ever found there. This is not surprising because if the smelting was traditionally 
done near the sea, the enormous modern slag heaps would cover anything of earlier date. On the other hand, 
copper and lead slags which were found to have characteristics of early metallurgy (copper slag containing 
arsenic and large copper prills, lead slag with high silver content) have been found on the Cycladic islands. A 
small quantity of lead slag was found on Siphnos7and copper slag on Kythnos8, Seriphos and Kea9. 

One of the most interesting copper smelting sites in Greece is on the island of Kythnos (figs 1 and 2). 
The slag is scattered on a high cliff, and in a small adjacent valley, on the coast between Mount Elias and Ayios 
Yoannis bay. The amount of slag falling down the cliff to the sea is quite impressive and indicates exceptionally 
intensive activity for such a remote location (fig. 3). The site was excavated only in a most preliminary way, but 
the surface survey shows that the smelting of metal was well organised and different activities were performed 
on different parts of the site. For example, all smelting took place on an exposed part of a cliff-top behind a large 
rock, where the wind is very strong. The pieces of slag there are large, densely distributed and coagulated in 
places. On the other side of the rock, in a sheltered position, there is a thin scatter of small pieces of slag, where 
a large copper droplet, coarse pottery, stone hammers and some obsidian blades were found10. This was most 
probably the site of actual metal extraction from the slag by crushing large pieces and manually taking out the 
metal trapped in them (fig. 4). Pieces of pottery, a hammer and pieces of obsidian were also found there (fig. 5). 
Between the smelting and extraction sites there are a number of circular buildings (fig. 6). In one of them 
excavation revealed a small bowl furnace containing copper slag". The lower part of the valley is partly silted 
with soil, but it is possible that some further buildings were situated there. Pieces of ore and silicate rocks were 
found amongst the thinning slag scatter behind the smelting site; this might have been a site where ore was 
deposited for selection prior to smelting. 

The AMS C14 dates of charcoal in the slag and the pottery found amongst the slag pieces date the 
smelting operation to the early 3rd millenium BC (Table l)12. Sherds found amongst the slag are illustrated in 
figs 7 and 8; in the latter the pithos belly handles found at Kythnos are compared with EC II examples from 
Mount Kynthos on Delos13. In view of the agreement between the C14 and archaeological dating of the smelting 
activity at Skouries on Kythnos, this site can be described as the earliest proven industrial metallurgical site in 
the Aegean. The quantity of slag and the division of the site into sections dealing with different parts of the 
process of copper extraction suggests a highly organised activity in which relatively large quantities of copper 
were produced. Analyses of copper prills within the slags shows that arsenical copper, sometimes containing up 
to 1% nickel, was produced there. 

6. A. Papastamataki, A study of ancient slags and their contribution to the revealing of ancient metallurgical technology, Geological 
and Geophysical Research, IGME, Athens 1986. 

7. N.H. Gale - Z.A. Stos-Gale, Cycladic lead and silver metallurgy, BS A 76, 1981, 169-224. 
8. N.H. Gale - A. Papastamataki - Z.A. Stos-Gale - K. Leonis, Copper sources and copper metallurgy in the Aegean Bronze Age, 

Proceedings of the symposium on early furnace technology, British Museum, London 1982, P.T. Craddock - M.J. Hughes (eds), 
British Museum Occasional Paper No. 48, 1985, 81-102. 

9. M. Caskey - L. Mendoni - A. Papastamataki - N. Beloyannis, Metals in Keos: a first approach, The engineering geology of 
ancient works, monuments and historical sites, P.G. Marinos - G.C. Koukis (eds), Balkema-Rotterdam 1988, 1739-1745. 
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Athens centenary conference at Bangor 1986, J. Ellis-Jones (ed.), Bangor 1988, 31-34; Z.A. Stos-Gale, Cycladic copper 
metallurgy, Proceedings of the international symposium Old World archaeometallurgy. Der Anschnitt, Beiheft 7, Α. Hauptmann 
E. Pernicka - G. A. Wagner (eds), Bochum 1989,279-293. 
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13. A. MacGillivray, Mount Kynthos on Delos: EC settlement, BCH 104, 1980, 3-45. 
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Table 1. Oxford AMS C-14 dates for slag from the Skouries slag heap on the island of Kythnos14. 

Sample Age BP Age BC m e a n Date (years) 
(years) (years) 2s intercepts 

Charcoal from slag from furnace 3900 ± 90 2457 2851 -2140 
Slag from slag heap 4250 + 90 2827 3092-2590 

The slag heap near Kephala on the island of Seriphos (see figs 1 and 9) has not been excavated or dated 
in the same way as the site on Kythnos. However, the appearance of the site and the slag and its chemical 
composition suggest also an EBA date for this site. The amount of slag on this site is incomparably smaller than 
on Kythnos. The amount of copper slag scattered below the church of Ayios Simeone on the island of Kea is 
smaller still15. 

METAL PRODUCTION AND METALWORK ON CRETE 
In view of the extensive involvement of the inhabitants of Crete in production of metal objects it is 

interesting to consider the possible sources of metal on Crete itself and review the evidence for metal smelting 
on this island. 

The archaeological excavations on Crete prove without a doubt that the population of this island was 
strongly involved in metallurgical activities consisting mostly of metal working which lead to the development of 
new, specifically Minoan shapes, types and decorative motives16. Throughout the Bronze Age Crete played a 
leading role in the development of the Aegean metal industry which culminated in the middle of the second 
millennium BC in exquisite silver, gold and bronze objects deposited in the Shaft Graves in Mycenae17. 
Branigan suggested that all the major developments in Minoan copper metalworking took place in the EM II and 
EM III periods18. Many metal finds from the Cyclades date also to this period or a little earlier. 

Cretan hegemony in making of metal objects has not been supported until now by the evidence of actual 
EBA metal smelting on this island. It has been already said in many publications that copper ores on Crete are 
scarce19. The only small occurrence with any credibility for Bronze Age copper exploitation is that of 
Chrysostomos, south of the Mesara plain, a few kilometres to the west from the Kalo Limenes bay. The 
mineralisation is limited to a small area which has been exploited on a very small scale by the open-pit 
technique in the last century and this activity might have destroyed any traces of earlier mining. Malachite and 
azurite, accompanied by iron minerals, are still visible there in the rocks at the bottom of the pit and in the 
rejected stones heaped at the top. Above them there are remains of two large tholos tombs on a barren slope 
facing the sea. 

Most reports of the presence of slag on archaeological excavations concern slag from melting of metal, 
rather than its production. The metallurgical workshops of Mallia and Knossos represent the debris of a smith 
making objects from metal, not the production of metal from the mineral, and the quantity of slag is small. There 
is no doubt, however, that the quantity of metal and the quality and innovative character of the objects must 
represent an economic situation where metal was in plentiful and continuous supply to the Minoan metal smiths 
throughout the Bronze Age. The metal finds in the Cyclades are also common and in many cases there is a 
strong connection documented between Crete and the Cyclades in the EBA. The large quantity of copper 
artefacts excavated by Davaras in Hagia Photia in NE Crete has been classified as essentially Cycladic in 
character. The lead isotope analyses of these objects showed that their composition is the same as of metal 
smelted on Kythnos20. 

On Crete there is a small slag heap on the coast of the Mirambelou Bay called Chrysokamino (fig. 10 
shows the slag heap), discovered by Hadziddakis, which was described eighty-five years ago by Mosso as a 
Minoan copper smelting site21. He reported finds of EM and MM pottery fragments and a cave which was 
thought to be a mine. No other archaeologists ever found any additional proof of the Bronze Age antiquity of this 
metallurgical debris. Branigan even suggested that the site was the scene of metallurgical operations carried out 

14. The dates are calibrated according to Reimer and Stuiver Radiocarbon 28,2B, 1986. 
15. M Caskey et ai, Metals in Keos (supra n. 9). 
16. K. Branigan, Aegean metalwork of the Early and Middle Bronze Age, Oxford 1974. 
17. E. Davis, The Vapheio cups and Aegean gold and silver ware, New York 1977. 
18. K. Branigan, Copper and bronze working in Early Bronze Age Crete, SIMA 19, Lund 1968. 
19. T.S. Wheeler - R. Maddin - J.D. Muhly, Ingots and the BA copper trade in the Mediterranean, Expedition 17:4, 1975, 31-39; 

Z.A. Stos-Gale, The origin of metal used for making weapons in EM - MM Crete, Trade and exchange in prehistoric Europe, C. 
Scarre - F. Healy (eds), Oxford 1993, 115-129. 

20. Z.A. Stos-Gale, The origin of metal used for making weapons (supra n. 19). 
21. A. Mosso, The dawn of Mediterranean civilisation, London 1910,289-293. 
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by a 14th century AD minority group of metal smiths called the Chalkiades22. The curiosity of the slag in 
Chrysokamino is highlighted by the fact that in this part of Crete there are no metal ores of any kind. We had 
visited this site briefly in the early 1980's and were rather disappointed by the small amount of slag scattered on 
the top of a bedrock, with no obvious hints of a Bronze Age date; a lack of dateable pottery, fragments or tools, 
etc, which were so obvious amongst the Kythnian slags at Skouries. 

A distinguishing feature of the Chrysokamino site is the omnipresence of the curious pieces of thick 
coarse pottery, with identical small round holes. All fragments seem to have been broken into pieces which do 
not show complete holes but only their parts (fig. 11 shows a typical area of slag at this site, with a fragment of 
this pottery to the left of the hammer). Mosso has also described these sherds and proposed their reconstruction 
(shown in fig. 12). It seems most likely that they originate from bee-hive shaped covers for the smelting charge. 
The ore and flux might have been placed directly in a hollow in the earth, because there are no obvious 
fragments of crucibles or furnace bottoms amongst the slag. Some of the pieces with holes show on one side a 
fused, glassy surface due to the exposure to heat, but there is no copper slag adhering to them. Brief 
examination at Oxford of the slag pieces from Chrysokamino proved it to be a primitive copper slag. In most 
pieces there are visible copper prills whose copper contains also up to several percent of arsenic. We were not 
able to find any pieces of charcoal in the slag which would allow C14 dating, but the composition of the copper 
prills is not inconsistent with the arsenical copper used in the Early Bronze Age. However, some fragments of 
the characteristic pottery with circular holes were submitted, together with samples of the soil in which they 
were buried, for thermoluminescence dating in the Research Laboratory for Archaeology and the History of Art 
at Oxford and the dates obtained (M. Tite and P. Clark - personal communication) are shown in Table 2. 

Table 2. Thermoluminescence dating of pieces of coarse pottery with round holes from Chrysokamino, Crete. 

Lab. réf. Archaeological Dose-rate Age Β Ρ (years) Date (years) 
dose (Gy) (mGy/Year) 

283bl 19.6 ±0.99 4.44 + 0.33 4410±345 2420 + 345 BC 
283gl 24.0 ±1.37 5.11 ±0.37 4700 ±365 2710 ± 365 BC 

Far more work is necessary to prove, or otherwise, the Minoan origin of this slag, but at present it does 
seem that Chrysokamino may well have been a small Early Bronze Age copper smelting operation on the NE 
coast of Crete. However, if this is an EM-MM copper smelting site, then where was the mineral coming from? 
As was mentioned earlier, in this part of Crete there is no known copper mineralisation. On the other hand, 
none of the Cycladic copper slag heaps are situated in the immediate vicinity of copper mines. All four islands, 
Kythnos, Seriphos, Siphnos and Kea are known to have small iron mines. Copper minerals have been found on 
each of these islands, but they do not occur there in any considerable quantity and not near the slags. At present 
it is therefore difficult to see how to investigate the pattern of ore exploitation and copper smelting in the 
Aegean during the third millenium BC except by establishing the lead isotope fingerprints of the ancient slags 
and minerals from the islands, in comparison with the lead isotope compositions of Bronze Age Aegean 
artefacts. 

THE PRINCIPLES OF LEAD ISOTOPE PROVENANCE STUDIES 
Nearly fifteen years ago a scientific method was developed for tracing the origin of single copper 

objects23. The method is based on the mass spectrometric analysis of the isotopes of lead present in metals and 
ores. This research relies chiefly on experimental data, whereby measurements of the lead isotope compositions 
of minerals collected in specific locations provide unique 'fingerprints' characteristic of given ore deposits. In one 
ore body all elements have basically the same geochemical origin from the time of the ore formation. Numerous 
lead isotope measurements of different minerals from the same ore deposits prove that there is no isotope 
fractionation during the weathering and oxidation processes. Also vital for archaeometallurgical studies is the 
fact that the lead isotope composition does not change during metallurgical processes - therefore the ore, slag 
and metal produced from a given ore deposit all have the same, unchanged, lead isotope compositions24. 

Provenancing metals using lead isotope analyses is very simple in principle: it is enough to make 
comparative measurements of lead isotope compositions of artefacts and ore deposits and then search for 

22. K. Branigan, Copper and bronze working (supra η. 18). 
23. Ν.Η. Gale- Z.A. Stos-Gale, Bronze Age copper sources in the Mediterranean: a new approach, Science2\6, 1982, 11-19. 
24. B.L. Gulson, Lead isotopes in mineral exploration, Amsterdam 1986; I.L. Barnes - J.W. Grämlich - M.G. Diaz - R.H. Brill, The 

possible change of lead isotope ratios in the production of pigments, Archaeological chemistry II, G.F. Carter (ed.), American 
Chemical Society, Washington 1978, 273-279. 



722 S. STOS-GALE 

matching compositions. One of the greatest strengths of lead isotope provenance studies lies in the relatively 
small range of values of lead isotope ratios in one ore formation. To a major degree the lead isotope 
composition of the ore is related directly to the age of the mineral formation, and as such can include only a very 
limited range of different lead isotope compositions, correlated to the geological history of the formation. This 
fact makes it possible on the one hand to predict the approximate age of the ore from which metal was produced 
to make a particular artefact, and on the other hand to exclude, on geological and/or lead isotope bases, ore 
deposits of quite different ages as possible sources of this metal. 

Each lead isotope measurement gives the parameters of a point in three-dimensional space. A set of 
lead isotope ratios measured for a series of minerals from one ore deposit forms a three dimensional 'globule' of 
a strictly limited size, which forms the lead isotope 'fingerprint' of this ore source. Figure 13 shows the results of 
lead isotope analyses of lead ores from the Aegean islands plotted on two dimensional diagrams. At present this 
still seems to be the most satisfactory way of presenting the data. To obtain a properly representative lead 
isotope characterisation of an ore deposit it is necessary to analyse a number of ore samples collected from 
various parts and depths and from different minerals. These measurements demonstrate clearly that the size of 
each lead isotope 'fingerprint' is strictly limited by the isotope geochemistry of the ore formation. In most ore 
deposits of a relatively simple geological history the range of lead isotope ratios is usually less than 0.5%. 
Twenty measurements of well selected samples from a single ore deposit are usually sufficient to outline the size 
of the three-dimensional 'globule' of lead isotope compositions. It can be seen on figure 13 that the spread of lead 
isotope compositions does not increase with the number of samples analysed. The data for Seriphos (40 samples) 
and Kea (54 samples) do not show a larger variation of lead isotope ratios than the samples from Siphnos (25 
measurements) or from Thasos (24 measurements). Most mineral deposits in the Aegean show such uniform lead 
isotope compositions which are a result of all the ore in one deposits have been formed during the same process. 
Some mineral deposits are more complicated and may consist of minerals formed at different times (for example 
ores on Sardinia), but since the provenance method is based on direct comparison, the correct interpretation 
depends on the correct isotope characterisation of each ore deposit used for comparison. 

The method of provenancing metal objects using their lead isotope 'fingerprints' is very successful if the 
ore from only one deposit was used for smelting of metal, and the metal was not subsequently re-used and mixed 
with metals of different origin. Simple re-melting of one object, or several originating from the same ore, will 
keep in the new metal the original lead isotope 'fingerprint'. Only if a new object was made from several 
artefacts containing lead of different origin will a 'mixed' fingerprint emerge. The interpretation of lead isotope 
data of ancient artefacts must always take into account the possibility of a 'mixed' origin of the metal. For 
example: if a lead metal was smelted from galena originating from several Aegean islands, then its lead isotope 
composition, depending on the quantity of lead from each island used in this process, would fall on straight lines 
(on both diagrams of fig. 13) somewhere between the groups of samples from different islands. Most likely each 
artefact made of a combination of metals would fall in the different part of this straight line depending on the 
relative amounts of the metals used and the concentrations of lead in each batch of copper. Therefore a group of 
artefacts from one archaeological site and/or period would form a scatter of points falling in and between the 
groups of ore samples. 

Thousands of lead isotope analyses of Bronze Age metals from Southern Europe show that in fact at any 
given time only certain sources of metals were used. Some ore deposits well known in modern times were never 
exploited in antiquity (such as Ermioni on the coast of Peloponissos), probably in some cases due to the 
unsuitability of their mineralogical composition. For example, many hundreds of lead artefacts from Bronze Age 
Greece uniformly show predominantly only two sources of origin: Siphnos and Lavrion in the EBA and chiefly 
Lavrion in later periods. This result might be connected to the fact that lead was probably produced as a by
product of silver extraction25. As long as the supply of rich silver-lead ore lasted, there was no need to search for 
a less satisfactory source. Lavrion in this part of the Aegean was certainly the richest and largest lead/silver (and 
also copper) deposit. Once the production and distribution was organised there was absolutely no need to exploit 
smaller occurrences, which in most cases are also low in silver. 

LEAD ISOTOPE ANALYSES OF COPPER SLAGS AND ORES FROM KYTHNOS 
As was noted earlier, lead isotope analyses of dated slags should give an ideal comparative material for 

the 'fingerprint' of metal produced there in a given period. The analyses of slags, rather than just minerals from 
various occurrences, provides direct information about the smelting of metal. If the smelting of metal on a large 
scale in any one place involved employment of ores from more than one occurrence, then this fact would be 
reflected in the lead isotope composition of the slag. To assess the possibilities of particular ores being used for 

25. N.H. Gale - Z.A. Stos-Gale, Cycladic lead and silver (supra n. 7). 
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metal smelting it is necessary to measure the lead isotope compositions of all ores in the region in which the slag 
heap occurs. 

In the early days of metallurgy, when ores could have been collected from the surface, or near surface 
outcrops, the amount of effort required to find and set up a smelting site was possibly much greater, than that 
involved in supplying the mineral. The smelting sites require strong winds, a supply of wood for charcoal fuel, 
and water. It is not impossible that even at an early stage there might have been some craft specialisation: some 
people may have been better at finding the right mineral, others at preparing the smelting charges and/or 
extracting and melting together the metal prills. Further expertise was needed to select copper with the right 
arsenic content for production of weapons and tools, and separate the deficient metal which could be used for pins 
and other decorative objects. The most time consuming task would be the collection of minerals, particularly if 
the region where this activity took place did not include any really extensive mineral deposits. As was noted 
above, none of the copper deposits on the Cyclades are really large. The most efficient way of organising metal 
production would be division of labour, or time. For example, if there were two, or more, groups of people then 
some of them (mineral prospectors) may have been chiefly employed in gathering the raw material necessary for 
production of copper, moving between small islands, finding the ore and shipping it to the specific smelting sites. 
The other group would be occupied in the process of smelting and metal extraction. One more group might be 
necessary to distribute the metal to centres of artefact production, where skilled metalsmiths would make 
artefacts from the metal. An alternative scenario would be an activity carried out by the same group of people in 
different seasons. For example: summer for collection of minerals and depositing them in places chosen for 
smelting, winter for smelting activities (strong winds will be useful for this purpose). 

For the most part relatively little slag has been found near the most important Minoan palaces, though 
Pelon has found stratified layers of slag at Malia. Probably copper smelting was not practised near most palaces, 
in contrast to the evidence from such Cypriot sites as Kition. This is not surprising, not least because metal 
smelting is a smelly and dirty activity; and smelting sites must be in a place where there are good supplies of 
fuel, so that there would be no obvious competition between the industry and the needs of people in a large 
settlement. On the other hand the metal smith-craftsmen would naturally settle near the centre of demand for 
their product - near the palace and settlement. 

We have analysed a number of slags and ores from the Skouries slag heap, and from mineral 
occurrences on the island of Kythnos. In fig. 14 the open circles represent the analyses of the slags and the letter 
Κ analyses of the copper ore samples from several localities on the island26. The plot makes it clear that not all 
lead isotope compositions measured in the slags can originate from the ores which were collected in known 
occurrences on this island. Black triangles on this diagram represent lead isotope compositions of very rare 
copper ores from Kondouro on Seriphos and Orkos on Kea. They also fall with the slag from Skouries on 
Kythnos. The letter S indicates samples of ores from Siphnos - they seem to be fully consistent with the slags 
from Kythnos. This point requires some caution at present, because the ores analysed are not copper ores, but 
complex lead - silver - antimony minerals from the mines of Ayios Sostis and others described by Wagner and 
his colleagues27. There are reports of small amounts of copper minerals having been found on Siphnos28, but so 
far there are no lead isotope analyses of these minerals and it is not known if their geology is the same as that of 
the lead ores. However, the known lead isotope composition of Siphnian minerals is quite different from any 
other Aegean occurrences and there are no other known copper ores in this region which could have produced 
such lead isotope compositions in the copper slags from Kythnos. 

The filled triangles in circles represent analyses of slags from Kephala on Seriphos and Ayios Simeone 
on Kea. The open diamonds represent lead isotope analyses of slags from Chrysokamino. Table 3 summarises 
the lead isotope data obtained so far from samples of these slags. It must be noted that all these slags have very 
low lead content (commonly below 0.001%) and therefore their lead separation has to be conducted in under 
special conditions to avoid contamination with lead from the environment. Lead separation from such slags is 
time consuming and the number of new lead isotope analyses is growing slowly. 

The comparison of lead isotope ratios measured in the copper slags from Kythnos and ores from the 
Aegean, suggests that perhaps not all slag found at Skouries on Kythnos originates from smelting of copper ores 
from this island. The analyses of slags from Seriphos, Kea and Crete show that slags from Kephala and Ayios 
Simeone are not consistent with the lead isotope composition of the local copper ores, but fall together with some 
of the slags from Skouries on Kythnos. If we reject the possibility of Kythnian copper slag having been brought 

26. The copper ores on Kythnos are not of the same geological origin as the galena on Figure 1. Galena occurs only in one place on 
this island and has a lead isotope composition quite different from the slags and copper ores. 

27. G.A. Wagner - G. Weisgerber, Silber, Blei und Gold (supra n. 4). 
28. E. Pernicka, Erzlagerstätten in der Ägäis und ihre Ausbeutung im Altertum, JRGZM34, 1987, 607-714, pp. 668, 675, table 13. 
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to Seriphos and Kea, then the hypothesis suggested by the data is that slag found at all three locations was 
formed during smelting of copper ores from the same occurrences. 

Table 3. Lead isotope analyses of ores and suspected Early Bronze Age slags from the Aegean islands (SL -slag, 
Ο - copper ore)29. 

Sample 208Pb/206Pb 207Pb/206Pb 206Pb/204Pb 
A. Simeone 1(SL) 2.06844 0.83288 18.824 
A. Simeone 2 (SL) 2.06887 0.83285 18.838 
A. Simeone TI (SL) 2.07035 0.83313 18.851 
A. Simeone T2 (SL) 
Kephala 1 (SL) 

2.07009 
2.06508 

0.83630 
0.83245 

18.853 
18.879 

Kephala SK2 (SL) 
Kephala SK4 (SL) 
Kephala SK5 (SL) 

2.06746 
2.06809 
2.06509 

0.83199 
0.83224 
0.83148 

18.877 
18.876 
18.874 

Kephala SK8 (SL) 2.06624 0.83175 18.864 
Kephala S2 (SL) 2.06404 0.83131 18.845 
Chrysokamino 1 (SL) 
Chrysokamino 2 (SL) 

2.05868 
2.06829 

0.83189 
0.83438 

18.807 
18.753 

Orkos 1 (O) 2.07010 0.83384 18.818 
Orkos 2 (0) 2.06919 0.83400 18.790 
Orkos 3 (O) 2.06922 0.83380 18.815 
Kondouro 1 (O) 2.07016 0.83408 18.810 

The number of lead isotope analyses of slags from Kephala, Ayios Simeone and Chrysokamino is very 
small as yet in comparison to the number of Kythnian slags analysed (30 so far) and all conclusions drawn at 
present must be treated as only preliminary ideas which need further evidence to be fully accepted. However, it 
seems that the production of copper in the Early Bronze Age Aegean was centred on the island of Kythnos 
where there was the largest copper smelting site. Smaller activities may have taken place in other locations 
(Ayios Simeone on Kea, Kephala on Seriphos, and certainly Chrysokamino on Crete), but the Kythnian 
enterprise was on a much larger scale. The copper ore most likely originated in each case from a number of 
occurrences from different islands. It seems likely that the ores used on each smelting site did not come only 
from this particular island. It is not possible at present to compare chronologically all these activities. There are 
no dates available for Ayios Simeone and Kephala. Chrysokamino on Crete and Skouries on Kythnos might be 
roughly contemporary, but confirmation of this conclusion requires much more scientific and archaeological work. 

THE ORIGIN OF EARLY BRONZE AGE COPPER ARTEFACTS FROM THE AEGEAN 
One method of supporting the hypothesis that the copper slag heaps discussed in this paper represent the 

sites where metal for EBA artefacts was made is a comparison of lead isotope compositions of such artefacts 
with that of the slags. If an accurate dating of artefacts were available, then it might be even possible to date in 
this way the copper smelting activities. 

Over 260 EBA copper artefacts from Greece have been analysed for their lead isotope composition in 
Oxford and about 50 in Mainz (mainly from Poliochni on Lemnos) in the last 10 years. On the present count it 
seems that about 8% of this metal was brought to the Aegean from Northern Anatolia, particularly from the ore 
deposits bordering the Black Sea coast. About 5% of copper found in the Aegean context originated from 
localities outside the Aegean and Anatolia - many of these metals have distinctively high 208/206 lead isotope 
ratios (>2.10) which indicate ore deposits of geological ages much earlier than the Aegean and Anatolian 
mineralisations. At present it is unknown which copper deposits were used, but the Middle East (Iran, 
Afghanistan) or the Caucasus mountains are likely possibilities with copper deposits of the right geological age. 
The lands surrounding the Black Sea are distinguished by a large number of Chalcolithic and EBA finds of gold. 
It is not impossible that gold was the attraction bringing the Aegean people to this region and at the same time 
provided a stepping stone to the knowledge of copper metallurgy. However, the great majority of EBA Aegean 
copper artefacts are of local origin, having lead isotope compositions consistent with those of the Kythnos slags. 

29. Lead isotope data for slags and ores from Kythnos were published in Z.A. Stos-Gale, Cycladic copper (supra n. 10). 
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EARLY BRONZE AGE CRETE 
We have made lead isotope analyses now of over 50 Early - Middle Minoan Cretan copper artefacts 

(mostly daggers). Unfortunately, the dating of these artefacts is not always very satisfactory (many come from 
the Mesara tombs), and at present there is no parallel typological study which might perhaps put the scientific 
analyses in a better context. The detailed publication of the scientific analyses of Cretan metals is in preparation 
and some earlier analyses of samples obtained from the Stuttgart collection of samples have been published 
previously30. On the basis of the Stuttgart analyses, the metal of the Early and Middle Minoan objects can be 
classified as arsenical copper with only a small amount of lead (in most cases below 1%); only very few of them 
contain tin31. Alloys of such composition are common in the earlier periods of the Bronze Age. It is most likely 
that this composition is a result of smelting of multimetallic ores, rather than a deliberate alloying of different 
metals32. The small amount of lead in such metal also comes from the mineral used in copper smelting. Figure 
14 shows results of lead isotope analyses of 40 artefacts from Crete dated to the EM-MM period (filled circles)33 

compared with the Cycladic copper slags and ores. The remaining artefacts which have been analysed have lead 
isotope compositions which are not consistent with any Aegean ores. On the same diagram there are plotted four 
lead isotope analyses of copper ores from Chrysostomos, a small copper occurrence south of the Mesara plain in 
Crete. 

It is interesting, if not coincidental, that artefacts from different sites seem to be consistent with different 
slags and/or ores. For example: a great majority of triangular daggers from Ayia Triadha group very tightly 
together in the part of the diagram where are represented ores from Siphnos, a group of higher lead isotope 
ratios for slag from Kythnos, and ores from Chrysostomos. Only one triangular dagger type III is consistent with 
slags from Kephala on Seriphos. Two daggers from Mochlos show a lead isotope composition identical to a piece 
of slag from Chrysokamino. Out of 10 analysed copper artefacts from the 'Cycladic' cemetery of Hagia Photia in 
NE Crete 8 are fully consistent with their origin from metal smelted on Kythnos from Kythnian ores (lower 
Kythnian ratios). One object is consistent with an origin from Lavrion (and some slags from Kephala on 
Seriphos) and one seems to have a high probability of its origin from Cypriot copper. This artefact, however, is 
in fact a spear point from tomb CCXVI at Hagia Photia, which dates to the Late Minoan period34. Curiously, the 
majority of weapons from Platanos have lead isotope compositions consistent with ores from Chrysostomos. It 
must be emphasised here, that we do not regard the number of lead isotope analyses of the Cycladic ores and 
slags as sufficient to draw final conclusions. We do need many more analyses of the Cretan ores, and all 
Cycladic slags and copper ores. 

The site of Chrysokamino is still a puzzle. So far we were able to analyse only four samples of slag 
some of them are consistent with the lead isotope composition of ores from Lavrion. This indication is rather 
unexpected and it is quite important both to repeat these analyses and to ascertain that indeed there are no 
copper ores on Crete of such composition. In view of the relatively small amount of slag visible in 
Chrysokamino, even a very small occurrence of malachite or azurite might be of importance in solving this 
puzzle. Other samples of slag from Chrysokamino gave much higher lead isotope ratios (similar to the Cycladic 
copper ores). All this material has a very low lead content and many further highly reliable analyses are 
necessary to exclude the possibilities of lead contamination of the presently analysed samples at some point in 
the procedure. 

The Minoan exploitation of copper ores in Chrysostomos also requires much more evidence. If we 
assume that a final proof of the Bronze Age exploitation of an ore deposit lies in the presence of slags which 
were produced owing to the smelting of metal from this ore (i.e. the slags would show the same lead isotope 
composition as the ores), then the Bronze Age smelting of copper from the ores in Chrysostomos is not proven. 
As has been mentioned earlier, the only copper smelting slags found so far on Crete are in Chrysokamino, on 
the other side of the mountains. Also, a few lead isotope analyses of these slags which we have at present do not 
coincide with the composition of the copper minerals from Chrysostomos. The Mesara Plain is just north from 
Chrysostomos and geographically it would make very good sense that the metal from the tombs should be locally 

30. Full publication of the chemical and lead isotope analyses of the Minoan metals is in preparation with E. Magou of the National 
Archaeological Museum, Athens. Some of the data was published in Stos-Gale, 1993, op. cit. in note 17. 

31. S. Junghans - E. Sangmeister - M. Schröder, Kupfer und Bronze in der frühen Metallzeit Europas, Studien zu den Anfängen der 
Metallurgie II, Berlin 1968. 

32. J. Merkel, Experimental reconstruction of BA copper smelting based on archaeological evidence from Timna, The ancient 
metallurgy of copper, B. Rothenberg (ed.), IAMS, London 1990, 78-122; N.H. Gale - Z.A. Stos-Gale, Some aspects of Early 
Cycladic metallurgy, Miniera y metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterraneas y europeas, C. Domergue (ed.), Madrid 
1989, 21-38. 

33. Most of the data in Z.A. Stos-Gale, The origin of metal used for making weapons (supra n. 19). 
34. No. 4658, data in Z.A. Stos-Gale, ibidem; a photograph of this spearhead appears as Plate 66B in C. Davaras, Hagios Nikolaos 

Museum, Athens 1987. 
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smelted. But where was the smelting site, or for that matter the site or sites associated with the tombs of 
Mesara? One would expect to find such a place on an elevated promontory on the (south) coast in parallel with 
all the other copper smelting sites of this period (Kythnos, Seriphos, Chrysokamino). So far there is no report of 
such place. Perhaps some future survey of the difficult terrain in the vicinity of Kaloi Limenes might still bring 
an answer to this puzzle. 

THE ORE DEPOSITS IN THE TROAD 
One of the more important regions bordering the Aegean where there are many EBA metal finds, is the 

Troad peninsula. In this area, near the coast of the sea of Marmara, east of Canakkale, there are also some 
lead, copper, silver and gold occurrences. Figure 15 represents the plot of lead isotope compositions of minerals 
from this province35. The lead isotope compositions of the ores analysed fall very close to the slags from 
Kythnos. In fact, the largest concentration of data points plots between the two isotopie groups of slags from 
Kythnos36. It must be said here that some of the Cretan triangular daggers and some Cycladic artefacts are 
consistent with the lead isotope compositions of the ores from Troad. However, these ores have lead isotope 
compositions which form quite a compact group of much smaller range than that of the EBA copper artefacts 
from the Greek sites. Only some of the artefacts could perhaps have originated from the Troad ores; at present 
the majority of them is consistent with copper ores and slags from the Cyclades. Also, nearly all lead and silver 
metal from the EBA Greece so far analysed is consistent with having been made of ores consistent with an origin 
from Siphnos, which indicates that there was a metallurgical activity in the Cyclades at that time37. At present 
there is no archaeological or archaeometallurgical evidence that the ores from Troad have been smelted in 
prehistoric times. The only indication so far of a possible use of these minerals comes from the lead isotope 
analyses of metal from Thermi on Lesbos38, while the smelting operations on Kythnos have been firmly dated to 
the 3rd millenium BC. The appropriate way of treating the question of how much metal is consistent with the 
origin from the Troad, and how much from the Cyclades, would be by discriminant analysis of ores and 
artefacts39. Additionally, more archaeometallurgical fieldwork in the Troad is needed to assess fully the 
antiquity of mining and smelting remains in the specific parts of these deposits, plus more lead isotope analyses. 
There is no possibility of such a detailed approach in this paper, but we hope to be able to come back to this 
question in another publication. 

THE EBA ARTEFACTS FROM THE AEGEAN ISLANDS 
The only stratified EBA artefacts from the Aegean islands from which we were able to obtain samples 

for lead isotope analyses come from Ayia Irini on Kea and from Thermi on Lesbos. The results of lead isotope 
analyses of copper excavated at Ayia Irini are awaiting publication, while the results of the analyses of samples 
from Thermi were published some time ago40. The lead isotope compositions of metal used in EBA Thermi 
indicated that the majority originated from the Cyclades and was consistent with the composition of slags from 
Kythnos (and ores from Siphnos). Another large group of metal was consistent with the ores from the Troad41. 
The lead isotope compositions of metals from Thermi are plotted in fig. 16 together with the copper artefacts 
from Ayia Irini which fall in this region and together with a number of Cycladic artefacts from the Ashmolean 
and the British museums. It is easy to see that the general pattern of the lead isotope compositions of these 
artefacts is quite similar to that of the Minoan metals plotted on fig. 14. Seven copper based metal pieces from 
the EBA strata excavated at Ayia Irini fall in the lower part of the diagram, consistent with slags and ores from 
Kythnos, and also with the slags from Ayios Simeone. Photographs of some of the Cycladic artefacts from the 
Ashmolean Museum which have been analysed for their lead isotope compositions are presented in figs 17, 18 
and 19. The objects AE235 and AE231 and possibly AE232 are made of non-Aegean copper. The spearhead 
AE234 is consistent with the slags from Kephala on Seriphos and some ores from Lavrion. All remaining 
artefacts figured here are consistent with the slags and ores from Kythnos. 

35. E. Pernicka - T.C. Seeliger - G.A. Wagner - F. Begemann - S. Schmitt-Strecker - C. Eibner - O. Oztunal - I. Baranyi, 
Archaeometallurgische Untersuchungen in Nordwestenanatolien, JRGZM3\, 1984,533-599. 

36. In earlier publications we used the tenn 'Kythnos field', which included the whole range of lead isotope compositions of slags and 
ores from Kythnos. In 1992 it was decided that perhaps more accurate is the description Kythnos Low and Kythnos High field, 
since all Kythnian ores plot in the lower part of the diagram, and the Higher group seems separated and consistent with ores from 
Siphnos. We need still more analyses of slags and ores from Kythnos to be finally sure what the temi 'Kythnos field' really means. 

37. N. Gale - Z. Stos-Gale, Cycladic lead and silver (supra n. 7). 
38. Z. Stos-Gale, The origin of metal objects from the Early Bronze Age site of Thermi on the island of Lesbos, OJA 11/2, 1992, 

155-178. 
39. See for example Z.A. Stos-Gale, ibidem. 
40. Z.A. Stos-Gale, ibidem. 
41. Z.A. Stos-Gale, ibidem. 
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Finally, in fig. 20 there are plotted the unpublished lead isotope data for copper artefacts from the EBA 
strata in Lerna. A detailed analysis of the results of the lead isotope and elemental analyses of these artefacts 
will be published elsewhere. However, it seems worth demonstrating on this occasion that some copper smelted 
on Kythnos was also getting to Mainland Greece. Our evidence for the sources of metal used on the Mainland in 
the Early Bronze Age is very weak at present, but clearly some input from the islands cannot be ruled out. 

CONCLUSIONS 
In his seminal work on the beginnings of the Aegean civilisation Renfrew wrote: "One of the problems 

concerning the development of Aegean metallurgy is to understand why it underwent its tremendous expansion in 
the Early Bronze Age 2 period ... the appearance of the dagger perhaps presents a clue. For while the Aegean 
smiths of the final neolithic could make flat axes and awls... daggers are not seen ... anywhere in Europe until 
the inception of the Aegean Early Bronze 2 period. In Europe and the Near East, daggers and intensive bronze 
metallurgy are almost coterminous... the correlation is an extremely striking one."42. The evidence which is 
presented here most certainly does not tell the whole story, but it can be suggested that possibly this change 
came with the beginning of the intensive smelting of copper on Kythnos. It is not impossible that similar 
activities were also carried out either simultaneously, or within a comparatively short time period on the hill of 
Kephala on Seriphos, at Chrysokamino on Crete and perhaps also at Ayios Simeone on Kea. More research, and 
perhaps some C14 or TL dates of charcoal or furnace lining from the other sites, could help to establish if these 
sites were producing copper simultaneously, or at different chronological periods. On the present lead isotope 
evidence it seems likely that the Kythnos smelting site was a centre of copper production to which ores were 
brought from several occurrences on that island, and also perhaps from the neighbouring islands. For example, a 
very small amount of copper ore was reported by Pernicka as having been found also on Siphnos; if these ores 
originate from the same type of mineralisation as the lead ores, then their lead isotope composition may fall 
with the group of Kythnos slags plotting at the end of the 'Kythnos field'. It is well known from the records of 
metal production in historical times, that the ores were often brought to a well sited and equipped smelter, 
rather than the metal being smelted near the mines. Even in rich mineral deposits like Lavrion in the 4th 
century BC, silver was smelted only on a few sites and the ores were brought there from many different mines. 
The careful studies of Conophagos proved that on different sites in Lavrion different tasks were performed. In 
several locations there are installations for washing and concentrating the ore brought from different mines. In 
Panormos, Thorikos and Megala Pefka there were furnaces for lead smelting. Finally in Agrileza and Thorikos 
silver was produced by cupellation. This process of setting up smelters and bringing the ore to them from various 
locations, and not only from the nearest occurrence, might have started much earlier in Greece. 

The metal produced in the Cyclades (and Crete?) had a wide distribution, also reaching the north 
Aegean. Perhaps it is not so surprising that some metal from north Anatolia may also have been coming as far 
south as Crete. It seems possible to suggest at present a theory of the development of copper metallurgy in the 
Aegean which is based on the Cycladic islands, and Kythnos in particular, forming the centre of the earliest 
copper production. 

The greatest problem with this interpretation of the lead isotope results is that of chronology. It is quite 
difficult to be sure how contemporary are the metals from Thermi, the Cycladic daggers, and the copper based 
objects from the Mesara Tholos. The results of this research would be improved if resources were available so 
that our research could be continued in conjunction with archaeological, typological and alloy compositional 
studies. Only such a multidisciplinary effort can bring further information about the role of the Cycladic islands 
in the development of the European metallurgy. It seems that much more lead isotope and geological fieldwork 
on the Cycladic islands is still needed to solve the puzzle of copper slags and ores and to confirm the hypothesis 
mentioned here for the origin of the early Minoan and Cycladic copper artefacts. 

Zofia STOS-GALE 
Oxford 

42. C. Renfrew, The emergence of civilisation, London 1972, 319-320. 
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Fig. 1. Sketch maps of Kythnos and Seriphos showing the locations of ore deposits and slag heaps. 
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Fig. 2. Sketch map showing the location on Kythnos of the EC II slag heap 'Skouries'. 
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Fig. 3. Skoiiries, Kythnos: view of the slag falling down the cliff to the sea from the path leading to Mount Elias. 

Fig. 4. Skouries, Kythnos: scatter of small pieces of slag in 
the part of the site where extraction of metal from slag was 
carried out. 

Fig. 5. Archaeological finds from Skouries, Kythnos: granite 
hammer and fragments of coarse ware. 
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Fig. 6. Base of one of the circular structures at Skouries, Kythnos. 
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Fig. 7. Sherds found amongst the slag at Skouries, Kythnos. 
,. •'!?'' 

Fig. 8. Upper part: pithos belly handles found amongst 
the slag at Skouries on Kythnos. Lower part: pithos 
belly handles (and other sherds) from the EC II site 

of Mt. Kynthos on Delos. 
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Fig. 9. Slag on the site called Kephala on Seriphos. 

Fig. 10. Scatter of slag at Chrysokamino, Crete. 
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Fig. 11. Slag and curious coarse pottery fragments at Chrysokamino. 

Fig. 12. Mosso's reconstruction of the ceramic fragments from Chrysokamino. 
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Fig. 13. Lead isotope composition of lead ores from the Aegean islands (number of samples analysed is quoted in brackets): 
Antiparos (11) - open circles, Euboea, Kallianou (4) - open circle with a dot, Siphnos (25) - S, Syros (24) - filled triangle down, 
Thasos (24) - filled square, Kea (54) - open square, Seriphos (40) - star, Kythnos (10) - filled circle, Thera (19) - open triangle up. 
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Fig. 14. Lead isotope compositions of copper ores and slags from the Aegean islands: slags from Kythnos - open circles, ores from 
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THE ROLE OF ΚΕΑ IN METAL PRODUCTION AND TRADE IN THE LATE BRONZE AGE* 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι ανασκαφές στην Αγ. Ειρήνη Κέας έχουν φέρει στο φως πλούσιο υλικό που δηλώνει την σημασία αυτής της 
πόλης ως εμπορικό και παραγωγικό κέντρο του Αιγαίου. Η έρευνα του υπογράφοντος εστιάζεται κυρίως στις ενδείξεις για 
επιτόπιες μεταλλουργικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης αργύρου και της μεταλλουργίας χαλκού 
και μπρούντζου. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες είναι ο εντοπισμός της πηγής 
των ακατέργαστων μεταλλευμάτων. Ήταν άραγε ντόπιες οι πηγές μεταλλευμάτων που θα μπορούσαν να είχαν 
χρησιμοποιηθεί για την τήξη χαλκού και μπρούντζου, ή μήπως τα ακατέργαστα μεταλλεύματα τα έφερναν από άλλες 
περιοχές στην Αγ. Ειρήνη εξαιτίας της σχετικής ασφάλειας που παρείχε η θέση; Η ανάλυση με τις μεθόδους τονν ισοτόπων 
μολύβδου και οι αναλύσεις των μετάλλων και μεταλλουργικοί καταλοίπων από τις ανασκαφές, όταν συγκρίνονται με τις 
αντίστοιχες βάσεις δεδομένων από μεταλλεύματα ορειχάλκου και χαλκού/αργύρου από άλλες περιοχές του Αιγαιακού 
χώρου, ίσως οδηγήσουν σε μια ποσοτική αξιολόγηση της οικονομικής βάσης και των μεθόδων διαχείρισης αυτής της 
εργαστηριακής πρωτοβουλίας. Ο χαλκός, ο μπρούντζος εμπλουτισμένος με κασσίτερο, και το ασήμι ήταν κατά την Εποχή 
του Χαλκού τόσο σημαντικά για την ευημερία της κοινωνίας, όσο το ατσάλι στον 20ο αι. Ποιος ακριβούς ήταν ο χαρακτήρας 
των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων και ποιοί ήταν οι λόγοι που επέβαλλαν τις δραστηριότητες αυτές στο νησί; Ήταν 
άραγε σημαντικός παράγοντας η γειτνίαση των μεταλλευτικών κοιτασμάτων ή μήπως πιο σημαντικός παράγοντας ήταν η 
κεντρική θέση της Κέας στο Αιγαίο, ή ακόμη η ασφάλεια που παρείχε το νησί; Και γενικότερα, ποια ήταν η συμβολή της 
Κέας στο εμπόριο μετάλλων εκείνη την περίοδο; 

ANCIENT TRADE 
It is perhaps not too difficult to agree that the term trade connotes "the reciprocal traffic, exchange Ol

mo vement of materials or goods through peaceful human activity"1. It is more difficult to extract evidence from 
the archaeological record which unequivocally demonstrates that trade has occurred, though perhaps we can 
agree that the greater the amount and/or range of foreign artefacts that can be recognised at a site, the greater 
becomes the probability that trade was practised. If one's only data are a relatively small range of exotic objects 
and substances which may be declared foreign at a particular site one cannot be sure that it is trade that is 
represented rather than booty, unsolicited and unreciprocated gift, tribute, acquisition as souvenir or curio, etc. 
Such isolated and relatively few exotic artefacts on a given site can safely be argued only to provide proof of 
contact, between two sites or regions, a contact which may have been either direct or indirect. Even such a 
widely distributed and essential raw material as Melian obsidian, important throughout Bronze Age sites in the 
Cyclades and on the mainland, has been suggested by Renfrew2 not to have been a sufficiently precious raw 
material to support an exchange trading system. Rather it has been suggested that the sole system of supplying 
the Aegean region with obsidian during the Bronze Age was its procurement by direct access to the sources, in 
conjunction with balanced reciprocal exchange (down-the-line model) for those users at considerable distance 

* Acknowledgements 
We are grateful to a great many people for collaboration and assistance without which this work would not have been possible; 
amongst them are: V. Avdis, Y. Bassiakos, J. Caskey, Miriam Caskey, J. Coleman, J. Davies, C. Doumas, A. Papastamataki, S. 
Papastavrou, J. Sakellarakis, E. Schofield, Y. Tsedakis and we are especially grateful to Lina G. Mendoni and Effie Photos-Jones 
for supplying galena samples from Spasmata and Schoinos and for much encouragement of our most recent work on Kea. 
Abbreviations: 
Bronze Age trade =Bronze Age trade in the Mediterranean, SIMA 90, N.H. Gale (ed.), Göteborg 1991 

1. C. Renfrew, Trade and culture processes in European prehistory, Current Anthropology 10, 1969, 152. 
2. C. Renfrew, Alternative models for exchange and spatial distribution, Exchange systems in prehistory, T. Earle - J. Ericson (eds), 

New York 1977, 71-90. 
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from the sources. This view has been supported by Torrence3, who has cast doubt on the central control of the 
obsidian quarries by pointing to such evidence as the lack of task-specific mining tools, defensive and workshop 
installations or organised obsidian manufacturing in the quarries on Melos, as well as minimal standardisation of 
the by-products of shaping obsidian macrocores etc. A recent detailed study of the obsidian artefacts from 
Akrotiri, Thera4 seems to support the position that obsidian trade at this time was not highly regulated by central 
authority or in the hands of specialist craftsmen. 

We must further not lose sight of the minimalist view of trade espoused by Snodgrass5 and Catling6, a 
view which has however been countered by Wiener7 who has maintained that on balance the risk of 
underestimation from the archaeological record of the amount and societal impact of long distance trade in the 
Bronze Age is at least as great as the risk of over-estimation. Snodgrass' minimalist view was to a large extent 
based on a perhaps overly restrictive definition of commercial trade as the "movement of goods without 
knowledge of a further purchaser", and on his objection to the ambivalence of the expression used by Renfrew8 

in a now famous paper where he wrote "Trade, a term synonymous with exchange". As Wiener9 has pointed out, 
Snodgrass apparently believes that, in the Bronze Age, markets were marginal, the concept of profit absent, and 
envisages instead a process of ceremonial gift exchange between rulers involving high value, low bulk prestige 
items, accompanied by negotiated exchange of high bulk necessities and systematic redistribution of these within 
Aegean communities. Wiener has countered such a view by pointing out that trade by any definition clearly 
flourished, for example, in the Bronze Age Assyrian trading colonies in Anatolia, whose principal function was 
the generation of profits for state institutions and private investors in Assyria10. Wiener continues to counter 
Snodgrass in arguing that even a ceremonial gift exchange between rulers need not necessarily constitute non
profit-maximising behaviour in the long run, that "Markets [i.e. prices] are made at the margins", and that royal 
emissaries/merchants have throughout history traded on their own account in the course of their missions. An 
example is the case of the merchant ambassadors of Zimri-Lim of Mari in the 18th century BC, some of whom 
used the occasion of royal journeys to make private purchases for future sales". 

AEGEAN TRADE 
It is not appropriate here to continue with perhaps not very fruitful discussions of "market" vis a vis 

"administered" trade, or distinctions between "trade" and "exchange". Instead I would like to argue briefly that, 
in the region which I wish to consider briefly here, that of the Cycladic islands, Crete and the Greek mainland, 
there is more than one body of evidence which appears strongly to suggest actual trade or exchange of goods, 
rather than booty, unreciprocated gift, etc. First one may mention the series of lead disc weights, approximately 
102 from Akrotiri on Thera, 55 from Ayia Irini on Keos, about 36 from Crete, 3 from Phylakopi on Melos, 9 
from Vapheio near Sparta, 6 from Mycenae, all of which Petruso12 (with confirmation and extension for Akrotiri 
from Michailidou13) has been able to accommodate within a single major weight system. Moreover stone weights 
within the same system come from about a further 6 mainland sites and 4 Minoan sites. Further, actual 
contemporary remains of balance scales have been found at Vapheio, Mycenae, Thorikos, Myrsinochorion-
Routsi, Prosymna, Dendra, Pylos, Akrotiri, Gournia, Mavro Spelio, Haghia Triadha, and Sellopoulo14, 
confirming that the weight system did in fact function as a measuring device for mass. As Renfrew13 has pointed 
out for the parallel case of the Indus valley civilisation of around 2000 BC, such a metrologica! discovery shows 

3. R. Torrence, The obsidian quarries and their use, An island polity, C. Renfrew - M. Wagstaff (eds), Cambridge 1982, 193-221; 
idem, Monopoly or direct access? Industrial organisation at the Melos obsidian quarries, Prehistoric quarries and their production, 
J.E. Ericson - B. Purdy (eds), Cambridge 1984, 49-64; idem, Production and exchange of stone tools: prehistoric obsidian 
exchange, Cambridge 1986. 

4. A. Moundrea-Agrafioti, Akrotiri, the chipped stone industry: reduction techniques and tools of the LC I phase, TA W III, 390
406. 

5. A. Snodgrass, Bronze Age exchange: a minimalist position, Bronze Age trade, 15-20. 
6. H.W. Catling, Bronze Age trade in the Mediterranean: a view, Bronze Age trade, 1-14. 
7. M.H. Wiener, The nature and control of Minoan foreign trade, Bronze Age trade, 325-350. 
8. C. Renfrew, Trade as action at a distance: questions of integration and communication, Ancient civilization and trade, i.A. 

Sabloff - C.C. Lamberg-Karlovsky (eds), Albuquerqe-New Mexico 1975, 3-59. 
9. Supra n.S. 
10. See for example papers by P. Garelli, M.T. Larsen and K.R. Veenhof, Trade in the ancient Near East, i.D. Hawkins (ed.), London 

1977. 
11. J.M. Sasson, Zimri-Lim takes the grand tour, Bibl. Arch. 47, 1984,246-252. 
12. K.M. Petruso, Ayia Irini: The balance weights. An analysis of weight measurement in prehistoric Crete and the Cycladic islands, 

Keos VIII, Princeton 1992. 
13. A. Michailidou, The lead weights from Akrotiri: the archaeological record, TA W III, 407-419. 
14. K.M. Petruso, Ayia Irini (supra n. 12). 
15. C. Renfrew, Divided we stand: aspects of archaeology and information, American Antiquity 48, 1983, 3-16. 
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us that at this time the peoples of the Aegean had a concept of mass or weight, had invented the idea of the 
modular unit, had developed a system of numeration, had developed the idea of using weight to control the 
exchange or trade of commodities, and had perhaps developed the idea of a rate of exchange between 
commodities. 

As Petruso has written, though a purely local system of weight may be developed by one person for his 
own use in some activity such as the alloying of metals or the mixing of drugs in certain proportions: "The most 
logical explanation for the existence of a single system of absolute standard units of weight at two or more sites 
is that it will have facilitated the common evaluation of some weighed commodity or commodities at both places; 
and the most logical reason for having instituted a common means of evaluation is trade." The evidence from the 
weights argues therefore for some sort of trading network involving the Minoans, the Cycladic islanders and the 
peoples of the mainland in the LBA. The distribution of the weights within the settlements of both Akrotiri and 
Ayia Irini (Michailidou16, Schofield17) suggests that most households had some, if not a complete set, of weights. 

The second body of evidence arguing for trade relations, or at least for imports, in the Late Bronze Age 
Aegean involves the use on a considerable scale in a particular region of a raw material or commodity which 
does not occur naturally in that region. A clear case is the use of tin, both in tin bronzes and as tin metal as a 
covering for clay vases18 and rarely, as at Phylakopi, as the bezel of an LH HIB ring. Tin does not occur in 
Crete, the Cyclades, or mainland Greece, so that it must have come in as an import, sometimes at least as the 
metal, even if tin bronze may have been imported as the alloy (though lead isotope analyses serve to negate that 
idea). Significantly, tin ingots were excavated from the Ulu Burun shipwreck by George Bass19. Again Crete is 
notoriously poor in natural resources of lead, silver and copper, whilst comparative lead isotope analyses of 
Minoan metal objects and scarce Cretan ore deposits prove that the latter were not used for the manufacture of 
Minoan lead or copper alloy objects20. Consequently copper, silver and lead must have been imported to the 
Minoan cities in Crete. Cherry and Davis21 have argued persuasively that "tramping" - unscheduled, ad hoc, 
pickups and deliveries of cargoes, carried out for the most part opportunistically - was an important mechanism 
for the transmission of goods and services between mainland Greece and the Western String islands in the LM I 
period, and Petruso22 has argued that the Cape Gelidonya ship may well have been a Bronze Age tramp 
steamer. On the other hand Wiener23 has stressed the Minoan dependence on trade for obtaining vital supplies 
of bronze and the crucial importance of insuring such access for the maintenance of the palatial and local elites. 
He wrote that "The security, economy and hierarchy of Crete depended significantly on bronze. It seems 
inconceivable under the circumstances that Minoan palatial rulers would have waited passively hoping for a Near 
Eastern merchantman to arrive with copper and tin. Rather copper and tin, or bronze, would have been the 
object of intensive search, planning and investment by the controlling elite." Wiener was able to marshal much 
evidence from the archaeological record in support of his view that bronze was essential to the functioning of an 
advanced Bronze Age society, for weapons, tools for building ships etc., for massive prestige vessels and cult 
objects such as the massive swords, axes and ingots from Arkalochori, the double axes from Nirou Chani, two-
man saws from Knossos, Tylissos and Zakros, etc. In further substantiation of his view that the Minoans were 
involved in deliberately planned trade he pointed inter alia to evidence from the Miniature Fresco from Akrotiri 
for ships appropriate for long-distance trade, to probable architectural evidence for ship-sheds of considerable 
size from Nirou Chani and Kommos together with possible depictions of such structures in frescoes from 
Akrotiri, and to evidence of trade along at least three chains of island sites. 

THE CYCLADES - THE WESTERN STRING 
One of these chains of island ports of call or bases is what has been called the Western String by 

Schofield24 and Davis25, involving principally Thera, Naxos, Melos and Keos (see fig. 1). As is well known, 
these islands exhibit finds of Minoan MM I - LM IB pottery and on three of them (Thera, Melos and Keos) we 

16. Supra n. 13. 
17. E. Schofield, Evidence for housesold industries on Thera and Kea, TA W HI, 201 -213. 
18. S. Immerwahr, The use ot tin on Mycenaean vases, Hesperia 35, 1966, 381-396; C. Gillis, Hydra, Working Papers in Middle 

Bronze Age Studies 8,1991,1-30. 
19. e.g. G.F. Bass, A Bronze Age shipwreck at Ulu Burun (Kas): 1984 campaign, AJA 90, 1985,286-287,289, ill. 26. 
20. Z.A. Stos-Gale - CF. Macdonald, Sources of metal and trade in the Bronze Age Aegean, Bronze Age trade, 249-288. 
21. J.F. Cherry - J.L. Davis, The Cyclades and the Greek mainland in LC I: the evidence of the pottery, AJA 86, 1982, 333-341. 
22. K.M. Petruso, Prolegomena to Late Cypriot weight metrology, AJA 88, 1984,293-304. 
23. Supra n. 7, 146. 
24. E. Schofield, The western Cyclades and Crete: a "special relationship", OJA 1, 1982, 9-25. 
25. J.L. Davis, Minos and Dexithea: Crete and the Cyclades in the Late Bronze Age, Papers in Cycladic prehistory, J.L. Davis - J.F. 

Cherry (eds), Los Angeles 1979, 143-157. 
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have both lead disk weights and the appearance of Linear A. Davis26 has suggested that silver, lead, saffron, 
unguents and wool were regularly traded between the mainland, the Western String and Crete, to which copper 
can probably be added. 

On Keos in particular there is much evidence of metallurgy at Ayia Irini, in the form of crucibles and 
tuyeres (see figs 2 and 3), small amounts of slag, copper ingot fragments and quite an amount of litharge; in 
House A alone there were at least 13 lumps of litharge27. That Ayia Irini had a great many discarded lumps of 
litharge, as identified by Brill, was already recorded by Caskey in his excavation report in 19622s. 

At Phylakopi there were also crucibles and copper ingot fragments29 and, in Renfrew's excavations, at 
least two lumps of litharge30. At Akrotiri litharge (often considerably weathered to cerussite, but containing 
specks of unaltered red-orange-yellow litharge) was also excavated. Several samples of litharge excavated at 
Akrotiri by Marinatos were later examined by Puchelt, and unequivocally identified as litharge31. In 1977 
Puchelt gave us for lead isotope analysis a sample of litharge excavated by Marinatos from the West House. In 
1978 we sampled, in the apothiki at Akrotiri, two more large examples of litharge, coming from Room Delta 9. 
Figure 4 shows one of these large pieces of litharge from Delta 9; the outer whitish layers are cerussite, the 
weathering product of what was originally litharge, the inner region is of red-orange litharge. 

Litharge (tetragonal lead monoxide) does not occur in nature. On archaeological sites it is a by-product 
of cupellation, which is the extraction of silver from silver rich lead. In this process, illustrated by Conophagos32 

for Classical times in Lavrion, the lead metal is oxidised by heating to about 950 C in air, the molten litharge 
produced is removed and the silver remains behind in the cupellation crucible. 

Litharge, since it contains no silver, was of no value in the Bronze Age; there is no record of its use at 
that period as a pigment, cosmetic, or for any other purpose. It is of course possible to convert litharge back to 
lead metal by heating it under reducing conditions. That this was not done in the Bronze Age is proved by our 
chemical analyses of Bronze Age Aegean lead metal objects and litharge33, confirmed by later independent 
analyses at Heidelberg. The lead metal has from 10 to 100 times higher silver content than the litharge. The 
inference is that the litharge produced in the silver extraction process was not reconverted to lead, but was 
simply thrown away. 

Lead metal itself does of course occur commonly on Bronze Age sites in the Aegean, being used not 
only for lead disc weights but commonly for pottery repair clamps and even occasionally for more elaborate 
objects, such as the lead bowl and spoon from House A, Ayia Irini (fig. 5). As mentioned above, chemical 
analyses of such lead at Oxford led to the conclusion, later confirmed by work at Heidelberg, that lead was not 
sought for its own sake in the Late Bronze Age Aegean34. Instead silver was the metal sought at that period, but 
it had to be obtained by smelting argentiferous lead ores, followed by cupellation to extract the silver. All the 
evidence taken together suggests that each fresh batch of smelted lead metal was subjected to a test cupellation 
for silver content and that lead containing too little silver was set aside to be used as lead metal. The silver rich 
lead would then be cupelled on a larger scale for its silver, the litharge being thrown away. 

Litharge, as a waste product in the Bonze Age, would hardly have been moved about the Aegean. We 
must rather interpret its occurrence on a particular site as evidence of the production of silver from silver rich 
lead on that site. Consequently we have evidence of LBA silver production at Akrotiri, Phylakopi and, most 
abundantly so far, at Ayia Irini on Keos. Litharge was also excavated from Thorikos in Attica in Middle 
Helladic contexts35. Our knowledge of litharge from Bronze Age contexts in Crete is so far confined to the 
Unexplored Mansion, Knossos36, but perhaps it has gone unrecognised on other sites? 

26. Supra n. 25, 147. 
27. E. Schofield - W.W. Cummer, Keos III. Ayia Irini: House A, Mainz 1984. 
28. J.L. Caskey, Excavations in Keos, 1960-61, Hesperia 31, 1962, 263-283, 273. 
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- C. Doumas - F. Begemann - W. Todt, An analytical study of prehistoric lead and silver objects from the Aegean, Proc. 22nd. 
Symposium on Archaeometry, Bradford, A. Aspinall - S.E. Warren (eds), Bradford 1983,292-302. 

34. See also Z.A. Stos-Gale - N.H. Gale, The sources of Mycenaean silver and lead, JFA 9, 1982,467-485. 
35. J. Servais, Thorikos III, Bruxelles 1967,20-24. 
36. M.R. Popham, The Minoan unexplored mansion at Knossos, London 1984. 
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THE ROLE OF KEA 
Returning to the LM I Western String trade route, involving Minoan Crete, Akrotiri, Naxos, Phylakopi, 

Ayia Irini and the mainland, where were supplies of lead and silver obtained, and what was the role of Ayia 
Irini? Our paper37 with Jack Davis in 1984 appeared to have proved that the source of argentiferous lead ores 
for the whole of the Western String was the Lavrion region in Attika, but this needs now to be re-examined. We 
had rejected the notion that lead ores existed on Kea itself partly from an examination of conflicting and clearly 
muddled statements in the earlier literature. For example Buchholz38, in suggesting that lead and/or silver were 
mined anciently on Kea, refers to Theophrastus39, who wrote that the best red pigment came from Kea, which 
Buchholz assumes was red lead. However both Davies40 and Caley and Richards41 have conclusively proved 
that Theophrastus was writing about miltos or ruddle42, consisting basically of iron oxide, not red lead. Both 
Davies and, earlier, in 1834, Fiedler43, saw mines for miltos on Kea, but Fiedler muddled the situation by 
mentioning finds of litharge (which does not occur naturally) in the northern part of Kea ("am nördlichen Häfen 
Vourkari in der Nähe, wo Karessos lag", possibly at Ayia Irini) and by suggesting that in ancient times the red 
pigment minium (Pb3C»4) was made on Kea from galena brought to Kea from Lavrion (Fiedler found no galena 
on Kea). In 1850 Landerer44, in an account which is suspiciously close to that of Fiedler, repeats the fact that 
non-natural litharge and yellow lead oxide were found at the northern part of Vourkari which suggested to him 
that minium (red lead) may also have been produced on Kea: Landerer suggests that litharge may have been 
transported from Lavrion to Kea, on which island it was converted to minium, because wood was scarce in the 
Lavrion region, an idea which he took straight from Fiedler45. These conflicting ideas about the superior red 
pigment so important to the Athenians that they reserved to themselves the sole right of exploitation46, continue 
in the archaeological literature in authoritative publications such as Pauly47, where miltos was taken to be 
minium, and produce yet further misunderstanding. Thus miltos was further mistakenly taken to be cinnabar (a 
mineral of mercury, HgS), so that Burchner48 in writing about ancient Kea asserts that the cinnabar mined on 
that island was sent solely to Athens. 

These confusions led us too readily to dismiss Tournefort, and certainly Landerer49 when he wrote that 
in one year (clearly prior to 1850) a vein of silver-containing galena, not mentioned in the ancient texts, was 
discovered at the south of Kea, opposite to Kythnos, which had a silver content exceeding that of the Lavrion 
ores (It would now appear that this was probably a reference to an occurrence at Schoinos, discussed in detail by 
Photos-Jones, this volume). Our scepticism about the presence of galena on Kea appeared to be confirmed by a 
visit to Kea in 1982 with Artemis Papastamataki and an IGME geologist (V. Avdis) who had just finished 
mapping Kea. He was confident that no lead ores existed on Kea, which agreed with there being no mention of 
such ores in the IGME geological/ore deposit map of Kea published by E. Davi in 1972, whilst she mentioned 
only iron ores in her paper on the geology of Kea50. During the course of this trip we visited the locality near 
Ayia Marina which had been described by Tournefort51 in 1718 as a source of galena, but found only specular 
haematite, which we assumed had been mistaken for galena. Fiedler52 had also visited this locality in 1835 and 
reported that the lodes of galena alleged by Tournefort to exist there were not present and had never existed. 

It is true that Hauttecoeur53, who again confuses miltos with minium, reports that the Greek government 
received in the 1890's requests for concessions to exploit galena deposits on Kea, but he also records that no 
serious sondage was ever made and that no mine was ever exploited. Nevertheless we should probably have 

37. Supra η. 32. 
38. H.-G. Buchholz, Das Blei in der mykenischen Kultur und in der bronzezeitlichen Metallurgie Zyprens, Jdlb 87, 1972,21. 
39. Theophrastus, De Lapidibus, 52. 
40. O. Davies, Roman wines in Europe, Oxford 1935,256, n. 9. 
41. E.R. Caley - J.F.C. Richards, Theophrastus on stones, Ohio 1956, 176-179. 
42. For modern discussions of miltos and mines for it on Kea, see J.F. Cherry - E. Mantzourani - W. Rostoker - J. Dvorak, Ch. 14, 

Landscape archaeology; L. Mendoni - N. Beloyiannis, Μεταλλευτικές και μεταλλουργικές δραστηριότητες στην αρχαία 
Κέα, Αρχαιογνωσία 7, 1991-2, 91-104. 

43. K.G. Fiedler, Reise durch alle Theile des Königreiches Griechenland, Zweiter Theil, Leipzig 1841, 90-96. 
44. X. Landerer, Β ΗΜ Zeitung 40, 1850, 625-630. 
45. K.G. Fiedler, Reise (supra n. 43), 91. 
46. As recorded in Keian decrees; see IG I I 2 1128. 
47. W. Kroll, RE 15, 1932, 1848-1854; H. Weissbach, ibidem, 1709. 
48. W. BUrchner, RE 11, 1921, 182-190. 
49. X. Landerer, BHM(supra n. 44), 630. 
50. E. Davi, Der geologische Bau der Insel Kea, Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας 9, 1972, 252-265. 
51. M. Pitton de Tournefort, Relation d'un voyage du Levant, t. 1, Amsterdam 1718, 126-132. 
52. K.G. Fiedler, Reise (supra n. 43), 91-92. 
53. H. Hauttecoeur, L'île de Céos, BSRBG20, 1896, 181-225. 
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given more credence than we did to such reports, especially since both Cordelia and Papavasiliou54 make 
passing reference to small galena deposits on Kea, though with no indication of locality. Moreover Philippson55 

mentions argentiferous galena in the Petroussa region of Kea, but did not see them himself. 
Our first indication that there might after all be serious evidence for galena deposits on Kea was a 

letter in September 1985 from Todd Whitelaw at Cambridge, showing that in the British Consular Reports 
galena from Kea was mentioned as early as 1882 and that in 1903 trial mining for galena was begun at 
Petroussa (Effie Photos-Jones discusses these Reports further in this volume, together with a detailed survey of 
Greek records for 19th century A.D. lead mining on Kea). Subsequently Jack Davies sent us an extract from a 
book published in Paris in 1847 by Casimir Leconte56 on an economic study of Greece which mentions a galena 
occurrence in Kea which, as he reported in 1846 to M. Th. Piscatory, minister plenipotentiary of France, Leconte 
had visited in the company of the concessionaire, M. Vlakopoulos. The galena deposit which he describes 
occurred in small veins in the marble on the right hand side of a small creek and also in the nearby schists where 
it had been tested by a small trench; it was on the east coast of Kea, so it may have been at Schoinos. There 
followed the paper in 1988 by Miriam Caskey, Lina Mendoni, Artemis Papastamataki and Nicholas 
Beloyiannis57 which, though it concentrated on the copper slag heap at Ayios Simeon, mentioned, in passing, 
galena occurrences towards Petroussa. Their report also draws attention to an unpublished manuscript58 (in the 
library of the British School at Athens) which speaks of lead and iron mines at the site called Skatzocheiros near 
the Ayios Simeon hill, whilst Kordellas59 also mentions the presence of both iron and galena deposits on Kea. 

GALENA DEPOSITS ON THERA 
We had for a long time been aware that galena also occurs in mines at Cape Athinios in the side of the 

caldera on Thera60, but the accepted geological position had been that these deposits were not exposed until after 
the volcanic eruptions which caused the destruction of Akrotiri61. However this was questioned in 1990 by 
Friedrich and Doumas62, who suggested that the reconstructions of pre-Minoan Thera might mean that the galena 
deposits at Cape Athinios could have been accessible to the people of Akrotiri. Clearly, proof of local 
exploitation of possibly silver rich lead ores on either or both Thera and Kea would force re-appraisal of the 
economic archaeology of this part of the Late Bronze Age Aegean. 

Consequently we sampled the Theran lead ores after the Theran Conference in 1989, in collaboration 
with Yiannis Bassiakos and Nikos Skarpelis. Their locality, at Cape Athinios, is shown in figure 6. Geologically 
these ores lie in an accumulation of Tertiary phyllitic schists near Athinios along the inner caldera wall; these 
phyllites have been locally hydrothermally altered and impregnated by ore bearing solutions, resulting in 
conspicuous accumulations of lead, zinc and copper sulphides. The most common minerals are galena and pyrite, 
frequently intergrown with sphalerite and marcasite. Markedly less common are chalcopyrite, covellite, 
pyrrhotite and fahlore. An abandoned underground mine from the 1930's, with adits at several levels between 45 
and 65 metres above sea level, exists to the north of Athinios. The mining technique, with 'rooms' existing up to 
8m high by 10m wide, would suggest an orebody of considerable dimensions but this is not so. Mineralisation is 
in fact confined to veins of much more limited thickness; remnants of the veins worked are frequent on the adit 
walls. There is no archaeological or textual evidence for ancient exploitation of these ores, but it remained 
important to establish their lead isotope composition for direct comparison with the isotopie composition of 
Bronze Age artefacts. 

Figure 7 shows Drs Bassiakos and Skarpelis inside these workings near Cape Athinios during our 
investigations in 1989, in which samples of the ores were taken for lead isotope analysis. 

54. M.A. Cordelia, Annales des mines, dixième série, t. 2, Paris 1902,479; S.A. Papavasiliou, On the presumed primary gneiss and the 
metamorphosis of the crystalline rocks of the Cyclades, Zeitschrift der Deutschen Geologischen Geselschaft 61, 1909, 199. 

55. Α. Philippson, Beiträge zur Kenntnis der griechischen Inselwelt. Ergänzungsheft No 134 zu Petermans Mitteilumgen, Gotha 
1901. 

56. C. Leconte, Etude économique de la Grèce, Paris 1847. 
57. M. Caskey - L. Mendoni - A. Papastamataki - N. Beloyiannis, Metals on Keos: A first approach, Engineering geology of ancient 

works, monuments and historical sites, P.G. Marinos - G.C. Koukis (eds), 3, Rotterdam 1988, 1739-1745. 
58. Mendoni - Manthos. 
59. A. Kordellas, La Grèce sous le rapport géologique et minéralogique, Athènes 1878, 124-125. 
60. E. Murad - H.-W. Hubberten, Sulfide mineralization in phyllites from the island of Thera, Santorini archipelago, Ν. Jb. Miner. Mh. 

Heft 7, 1975, 300-308. 
61. H. Puchelt, personal communication, 1977. 
62. W.L. Friedrich - CG. Doumas, Was there local access to certain ores/minerals for the Theran people before the Minoan eruption? 

An addendum,rAW J/J, 502-503. 
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MINERAL DEPOSITS ON KEA 
In August 1989 we explored the southern part of Kea with an IGME permit, led by Dr Stavros 

Papastavrou of the economic geology section of IGME, as part of our collaboration with IGME on the isotope 
geochemistry of Greek ore deposits. This formed an extension of earlier fieldwork on Kea in 1982 with Artemis 
Papastamataki and Vaios Avdis of IGME. 

Figure 8 shows the locations of metallurgically interesting features on Kea which we have seen 
personally. For the moment we pass over the copper slags and metal at Kephala63 and the abundant evidence for 
metallurgy at Ayia Irini. The copper slags at Ayia Simeon have been described by Papastamataki and 
Beloyiannis64; we could not find the occurrences of galena near Ayios Simeon which they mention. Slag found at 
Paouras proved on analysis to contain no lead or copper. 

The miltos mine at Kalamo, where at the marble/schist contact there is a very large mineralised vein 
consisting of Fe-Mn oxides, was already described as ancient by Fiedler65 in 1841; chemical analyses again show 
vanishingly small amounts of lead or copper in the ores here (less than 50ppm copper and less than 200ppm 
lead). Miltos mines in Kea have been discussed by Cherry et al.b6 and have been investigated most intensely in 
the admirable work described by Lina Melidoni in this volume. 

At Spathi, on the south side of Spathi bay, where ancient mines were described by Fiedler67, a single 
gallery branches into a system of modern galleries which exploit a strata bound iron mineralisation, but inside 
there are also a proliferation of much smaller ancient galleries about Im x Im in profile, some fully calcified, 
whereas none of the modern mines are calcified. These small galleries do not work the iron ore as such, but still 
contain pockets of red earthy material which was probably the objective of the ancient operation here (but not for 
lead, which is less than 20ppm, or copper, which is less than lOOppm). The products of the modern exploitation, 
black iron ore, were trans-shipped from a still existing stone loading quay; much iron ore remains on the 
quayside. 

At Orkos there are at least three distinct modern iron ore mines, last worked about 1930-1936, with 
remains of mining buildings and an ore loading quay, and some traces of older galleries cut into by the modern 
mining. The ore contains no significant amounts of Cu or Pb, but some few pieces of copper slag were found in 
the region. The older galleries appear to ignore the massive iron ore in favour of another ore, which our 
chemical analyses show contains neither copper nor lead in extractable amounts (copper is below 50ppm, lead is 
below 20 ppm). Davies68 mentions that he saw at Orkos traces of ancient galleries 2-3 feet high and that the 
modern mining had exposed many ancient stopes and adits, with iron hammers and gads, with close by black-
glaze sherds and a few pieces of slag with slight traces of copper. 

At Liparos iron ores occur at the contact of marble and schist; these ores contain very small amounts of 
chalcopyrite and secondary copper minerals (the bulk ore has less than 200ppm copper and less than 500ppm Pb), 
but there is no trace of mining here. At Otzias a cave leads into a large gallery in the marble for iron ore mixed 
with barytes. 

At Spasmata there are at least three modern galleries which exploit iron ore (figure 9 shows one of 
these), but on a superficial examination we saw no signs of ancient mining. As found by Mendoni and Photos
Jones69, the iron ore here, and at a nearby outcrop of iron ore, contains sporadic inclusions of galena, though the 
bulk iron ore is very low in both lead, copper and silver. 

The salient point is that chemical analyses of ores from all these various localities yield only vanishingly 
small amounts of Cu, so that at present we have no knowledge of copper ores occurring on Kea which could have 
been exploited in antiquity. 

However two separate lead mines certainly occur at Nikoleri70 on the south west tip of Kea, from both 
of which galena was collected. The geographical location of these two galleries is shown in figure 8. The 
contribution made by Lina Mendoni to the discussion after this paper shows that Kordelas71 records having 
visited this region in 1866, when one gallery already existed; in this year the other trial gallery was made by 
two Italian mineralogists. The trial gallery (Nikoleri 1 on figure 8), near the shore, is about 1.8m high by 1.5m 
wide by about 7m long; in front of the gallery (fig. 10), and leading into it, is an open trench about 10m long 

63. J.E. Colemam, Keos I: Kefala, Princeton 1977. 
64. Supra η. 55. 
65. K.G. Fiedler, Reise (supra n. 43), 92-95. 
66. Supra n. 42. 
67. 5i/pran.43, 93. 
68. O. Davies, Roman mines (supra n. 40), 246-247. 
69. Paper read in thw Symposium. 
70. Nikoleri is the microtoponym; the toponym is Platis Yialos. 
71. M.A. Kordelas (supran. 54), in his diary for June 1866; the relevant pages have been published by L.G. Mendoni in her edition of 

the manuscript of Manthos (supra n. 58). 
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(which may originally have been the first part of the gallery, but now with its roof cut away from above). The 
gallery seems to be cut into schist above which is intercalated schist and marble. The larger gallery (Nikoleri 2 
on figure 8, which pre-dates 1866, but has no traces which would associate it with the Bronze Age), cuts first into 
the schist on the left hand side of the stream bed, is about 2m high by 1.8m wide and about 20m long (fig. 11); 
inside the walls expose marble and traces of iron mineralisation. Abundant lumps of galena (weathered black on 
their exterior), separated from any gangue, lie together in a flat area just above and to the right hand side of the 
gallery; perhaps this was a crushing floor where the galena was separated from gangue minerals. A little 
distance away is a shaft, with water at its bottom, into the schist; its associated spoil heap seems not to contain 
any galena. At Nikoleri calcite is abundant in association with the galena but, in contrast with the Faros 
occurrences, fluorite seems absent 

Also at the southern tip of the island is a locality near the modern Lighthouse at Faros B, to the south 
and just off the road leading to the lighthouse, where there is a small exposed deposit of galena with accessory 
fluorite and iron minerals, in metasomatised marble, with no sign of mining. 

At Faros A (see fig. 8 for its location and fig. 12 for its appearance) galena occurs in a discordant vein of 
marble which also contains pyrite, minor zincblende and cerussite; the gangue minerals are fluorite, ankerite, 
limonite and calcite. The vein is about 2m. thick and about 20m. long, cuts through the cliff side towards the sea, 
and has been worked out to a depth of about 20m. in relatively recent mining operations; nearby the trench is a 
spoil heap containing galena. Galena was collected both in situ in the trench (Faros Al) and from the spoil heap 
(Faros A2). A nearby shaft seems to have a depth of about 25m. Figure 13 shows the cliff, through which the 
trench mining cuts, from below; this trench mining does not·extend as far as the sea. Again there are no 
indications of ancient working though, since the occurrences at both Faros A and Β are exposed at the surface, 
they could have been known in antiquity. 

It should be mentioned that the lead ore deposits on Kea are quite small, and those on Thera are even 
smaller in lead content, though abortive attempts to work both were made in the 19th and early 20th centuries 
AD, and it is clear from Leconte that galena was known on Kea before 1846 and perhaps, if we believe 
Tournefort, before 1718. In comparison however, the lead ore deposits of Lavrion are huge, both in geographical 
extent and in tonnage, and were certainly worked from as early as the Early Bronze Age. 

SCIENTIFIC ANALYSIS 
Chemical analyses 

We know, from the litharge found in stratified contexts at Ayia Irini in Kea and Akrotiri in Thera, that 
in LBA times argentiferous lead was processed by cupellation to produce silver metal. Consequently, in 
assessing whether the lead ores from Thera or from Kea were likely to have been used in LBA times, a first 
approach was to determine their silver content, since the laboratories both in Oxford and in Heidelberg72 have 
independently reached the conclusion that below a Ag content of about 400 - 600 g/tonne [400 - 600 ppm] silver 
recovery was not then attempted. 

Analyses made in 184673 by the engineer Sauvage of galena from Kea sent to him by Leconte were 
reported to average 1025 ppm Ag. This is not substantiated by modern analyses of galena from the occurrences 
at Nikoleri or at Faros in Kea, made independently in Oxford and in Athens74. 

Sample No Locality Au (ppm) Ag (ppm) Sb (ppm) As (ppm) Cu (ppm) 
PET 10 Nikoleri 2 0.047 256 92 2.6 198 
PET11 Nikoleri 2 0.018 298 107 3.5 13 
PET 12 Nikoleri 2 0.025 187 132 1.7 57 
PET 13 Faros 1 0.009 195 122 1.8 41 
PET 14 Faros 1 0.015 193 129 3.7 121 
PET 15 Faros 2 0.012 305 131 1.6 34 
PET 16 Faros 2 0.027 179 135 1.8 67 
PET 17 Faros 2 0.010 312 118 1.7 72 

Table 1. Trace element concentrations in galena samples from Kea. 

72. Supra η. 33. 
73. In C. Leconte, Etude économique (supra n. 56), 437-438. 
74. See analyses in A. Papastamataki, Μεταλλουργικές δραστηριότητες στην Κέα κατά την αρχαιότητα. Νεότερα στοιχεία, in 

this volume. 
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Table 1 shows that the modern analyses made in Oxford (using instrumental neutron activation analysis) 
show galena from Nikoleri and Faros on Kea to have rather little silver, which makes ancient exploitation 
questionable. For the galena from Thera the silver content is similarly low75. These figures fall below the limit 
at which argentiferous galena was exploited in the Bronze Age Aegean, and contrast unfavourably with the 
silver content of galena from Lavrion, which easily ranges from 3000 to 6000 ppm. It therefore seems that there 
would be little interest in the Bronze Age in the galena ores from Thera or from the Faros or Nikoleri 
occurrences in Kea. However Effie Photos-Jones76 has reported semi-quantitative analyses of galena from 
Schoinos in Kea which correspond to a content of up to 2500 ppm silver in the lead metal they contain. It was 
very probably galena from Schoinos (which, being on the east coast, may well be the galena deposit to which 
Leconte77 refers) in which Sauvage, in 1846, reported analyses averaging 1025ppm. 

Lead isotope analyses 
However the final answer to the question whether lead ores from Thera or from Kea were used to make 

the lead disc weights, or other lead objects from Akrotiri, Ayia Irini or Crete, or the argentiferous lead now 
represented by the litharge by-product, can be found only from comparative lead isotope analyses of the lead 
ores and the lead objects and litharge78. 

It is first necessary to obtain sufficient data for different lead ores from the various deposits, and to see 
whether the ore deposits in Lavrion, Kea and Thera can be discriminated from each other on the basis of lead 
isotope compositions. Tables 2, 3 and 4 give lead isotope data for galena ores from Lavrion, Kea and Seriphos79. 

Sample Locality Lithological unit 208Pb/206Pb 207Pb/206Pb 206Pb/204Pb 
No: 

22221 MegalaPefka Karst in Κ3 2.05822 0.83201 18.808 
22251 Plaka Eurite 2.05748 0.83177 18.846 
22252 Plaka Epidotite 2.05659 0.83100 18.834 
22257 Plaka K3 2.05785 0.83148 18.823 
22269 Plaka PI 2.05690 0.83135 18.827 
22277 Plaka Epidotite 2.05803 0.83151 18.823 
22283 Plaka Epidotite 2.05768 0.83147 18.841 
22287 Kamareza Kl 2.05713 0.83216 18.873 
22295 Plaka Eurite 2.05805 0.83187 18.817 
22309 Plaka Epidotite 2.05720 0.83140 18.832 
22317 Plaka Filon 80 in K2 2.05785 0.83184 18.818 
22386B Kamareza Subordonné in K2 2.05662 0.83172 18.838 
22344 Plaka PI 2.05634 0.83106 18.832 
22345 Plaka PI 2.05816 0.83166 18.819 
22355 Kamareza Subordonné in K2 2.05799 0.83278 18.785 
22362A Kamareza K2 2.05883 0.83161 18.818 
22365 Plaka K3 2.05801 0.83142 18.835 
22374 Zastena K3 2.06375 0.83216 18.844 
22377 Kamareza K3 2.05526 0.83086 18.840 
22386B Kamareza Subordonné in K2 2.05776 0.83208 18.824 
22388 Kamareza Kl 2.05785 0.83199 18.818 
3C Plaka-Kamareza In mica schist 2.06046 0.83173 18.820 

75. See analyses reported by N.H. Gale - Z. Stos-Gale, Cycladic lead (supra n. 33), 169-224; more analyses will be reported soon as 
the result of collaboration between the Demokritos Institute, Athens, and the Isotrace Laboratory, Oxford, on lead isotope and 
chemical analyses of ores from Athinios, Thera. 

76. This volume, in which she discusses at length the documentary evidence for 19th century AD exploitation of argentiferous galena 
ores on Kythnos. 

77. S upran. 56. 
78. The use of lead isotope analyses for provenancing metals is discussed by N.H. Gale, Lead isotope analyses applied to provenance 

studies: a brief review, Archaeometry, Y. Maniatis (ed.), Paris 1989, 469-502; N.H. Gale - Z.A. Stos-Gale, Bronze Age 
archaeometallurgy of the Mediterranean: The impact of lead isotope studies, Archaeological Chemistry 4, R.O. Allen (ed.), 
Washington 1989, 159-198; N.H. Gale - Z.A. Stos-Gale, Lead isotope studies in the Aegean (The British Academy project), 
New developments in archaeological sciences, A.M. Pollard (ed.), Oxford 1992,63-108. 

79. The numerical lead isotope data for Thera will be given in a forthcoming paper with Y. Bassiakos and V. Kilikoglou. 
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A5 Plaka North In Upper Marble 2.06287 0.83203 18.886 
A6 Plaka North In Limestone 2.06375 0.83271 18.846 
AZI Kamareza 7? 2.05850 0.83191 18.822 
AZ2 Kamareza 7? 2.05499 0.83183 18.776 
B2 Plaka In calcareous schist 2.05676 0.83117 18.882 
B5 Plaka Upper Marble 2.05951 0.83127 18.857 
C3 Plaka-Kamareza In mica schist 2.05902 0.83043 18.911 
DI Kamareza Lower marble 2.05857 0.83214 18.851 
K16 Kamareza 7? 2.06124 0.83194 18.868 
K18 Kamareza 7? 2.05671 0.83210 18.791 
K19 Kamareza Τ? 2.05891 0.83196 18.821 
K20 Kamareza 77 2.05978 0.83210 18.791 
KKI Kamareza '?? 2.05846 0.83224 18.824 
KKIO/C 
KKIO/G 

Kamareza 
Kamareza 

'?? 
7? 

2.05537 
2.05521 

0.83042 
0.83038 

18.845 
18.897 

KK2 Kamareza 7? 2.05616 0.83120 18.847 
KK2/C Kamareza 7? 2.05789 0.83103 18.865? 
KK8 Kamareza 7? 2.06219 0.83177 18.888 
KK9 Kamareza 7? 2.05626 0.83077 18.8?? 
LI Kamareza 7? 2.05850 0.83191 18.822 
L2 Kamareza 7? 2.05499 0.83183 18.776 
L4 Kamareza 7? 2.06020 0.83134 18.87?? 
PL1 Plaka 7? 2.06140 0.83015 18.826 
S12 Near Cape Sounion 7? 2.06110 0.83067 18.910 
Sol Soureza 7? 2.05548 0.83038 18.8???? 
TG60A-1 Kamareza Quarry 7? 2.05419 0.83070 18.836 

6 
TG60A-3 Kamareza Quarry 7? 2.05825 0.83161 18.830 

6 

Table 2. Lead isotope data for galena samples from Laurion (Notes: PI=Lower Plaka Marble; Kl=Lower 
Kamareza Schist; K2=Kamareza Schist; K3=Upper Kamareza Marble) 

SAMPLE No. LOCALITY 208Pb/206Pb 207Pb/207Pb 206Pb/204Pb 

FAR3 Faros A1 2.06469 0.83179 18.86000 
FAR4 " 2.06389 0.83150 18.84800 
FAR6 Faros A2 2.06456 0.83169 18.84600 
FAR7 " 2.06512 0.83219 18.83600 
FAR8 Faros Β 2.06594 0.83205 18.85300 
FAR9 " 2.06494 0.83192 18.85200 
FAR 10 " 2.06614 0.83209 18.86600 
FAR 11 " 2.06796 0.83230 18.88300 
KGP1 " 2.06338 0.83165 18.83900 
KGP1 " 2.06544 0.83207 18.85800 
KJD1 " 2.06456 0.83138 18.86400 
KJD1 " 2.06662 0.83180 18.88300 
ΝΙΚΙΑ Nikoleri 1 2.06660 0.83191 18.87800 
NIK1B " 2.06452 0.83164 18.85800 
NIK1D " 2.06644 0.83216 18.88000 
NIK1E " 2.06720 0.83228 18.88100 
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SAMPLE No. LOCALITY 208Pb/206Pb 207Pb/206Pb 206Pb/204Pb 
NIK IF Nikoleri 1 2.06587 0.83226 18.85200 
NIK2A Nikoleri 2 2.06438 0.83159 18.87400 
NIK2B " 2.06723 0.83252 18.86600 
NIK2D " 2.06569 0.83223 18.85100 
NIK2E " 2.06549 0.83168 18.86400 
NIK2F " 2.06316 0.83136 18.84600 
NIK2G " 2.06648 0.83217 18.86200 
PET5 Faros Β 2.06338 0.83182 18.86100 
PET6 " 2.06461 0.83170 18.86400 
PET7 " 2.06390 0.83158 18.86100 
PET8 " 2.06531 0.83181 18.86100 
PET9 " 2.06565 0.83183 18.86900 
D6a Schoinos 2.067103 0.832574 18.86350 
G3 Schoinos 2.067510 0.83226 18.8752 
MENI Schoinos 2.065103 0.83156 18.8707 
MEN2 Schoinos 2.067670 0.83205 18.8964 
MEN3 Schoinos 2.064920 0.83139 18.8764 
MEN4 Schoinos 2.064230 0.83133 18.8663 
KG2 Spasmata 2.06625 0.83192 18.8723 

Table 3. Lead isotope analyses of galena samples from Kea 

SAMPLE No. LOCALITY 208Pb/206Pb 207Pb/206Pb 206Pb/204Pb 
SERI Seriphos, Moutoulas 2.06344 0.83094 18.94200 
SERIO 2.06377 0.83069 18.88770 
SERll 2.06431 0.83079 18.89780 
SER12 2.06432 0.83087 18.90060 
SER14 2.06370 0.83066 18.89300 
SER15 2.06441 0.83080 18.89885 
SERI 6 2.06653 0.83121 18.91620 
SERI 7 2.06781 0.83138 18.93788 
SER19 2.06340 0.83063 18.89460 
SER2 2.05998 0.82975 18.87100 
SER3 2.06255 0.83057 18.89300 
SER4 2.06121 0.83032 18.89900 
SER5 2.06486 0.83095 18.90840 
SER7 2.06731 0.83143 18.92300 
SER9 2.06489 0.83092 18.90376 

TG52A1 2.06521 0.83081 18.90800 
TG52A3 2.06349 0.83044 18.89700 
TG52A4 2.06202 0.83029 18.89200 
TG52A5 2.06238 0.83026 18.88500 
TG52B1 2.06280 0.83030 18.89000 
TG52B7 2.06454 0.83079 18.89870 

Table 4. Lead isotope compositions for galena samples from Moutoulas on Seriphos 

Figure 14, which includes also these isotopically similar galenas from the mine at Moutoula on Seriphos80, shows 
that this can indeed be done. 

80. For the locality of Moutoulas on Seriphos, see N. Gale - Z. Stos-Gale, Cycladic lead (supra n. 33), 190, fig. 5. 
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The two diagrams, in which the ellipses are at the 95% confidence level81, show that the lead isotope 
composition of galenas from Thera are easily distinguished from galenas from Lavrion, Seriphos and Kea. 
Complete separation of the three-dimensional lead isotope fields of two ore deposits follows if there is 
separation in one two-dimensional section of three-dimensional lead isotope space82. On that basis the lower part 
of figure 14 shows that the isotopie field for the lead ore deposit of' Seriphos is fully resolved from those of 
Lavrion and Keos. There is marginal overlap of Keos with Lavrion in the lower part of figure 14; a more 
sophisticated analysis by tri-variate discriminant function analysis83 shows that the separation is complete if all 
three lead isotope ratios are used together. The separation is shown in figure 15, which plots in histogram form 
the lead isotope data for different galena samples from Lavrion and Kea against the canonical discrimination 
function or variable. 

There remain the lead ores on Kea at Spasmata and Schoinos, the latter being silver rich84 and 
therefore on this ground a candidate for possible exploitation in the Bronze Age. We did not visit the Schoinos 
region and missed the galena at Spasmata, which seems to be chiefly an iron deposit. One galena sample from 
Spasmata and six samples from Schoinos were kindly supplied to us for lead isotope analysis by Effie Photos-
Jones and Lina Mendoni. Figure 16 shows this data and makes it clear that the lead isotope data for these two 
other galena deposits on Kea plots with the other Kean galena deposits, and is clearly resolved from the isotopie 
field of the Lavrion deposits. 

Consequently we are in the fortunate situation that it is possible, using lead isotope analysis, to 
distinguish the ore deposits of Lavrion, Kea, Thera and Seriphos (the lead ore deposits of Siphnos, Antiparos, 
Anaphi, Kythnos, Euboea, Thasos are also readily distinguished from all other lead-silver ore deposits in the 
Aegean). 

If we now look at lead isotope data for lead objects and litharge from Late Bronze Age Ayia Irini (given 
in Table 5), we see from figure 17 that there is no evidence for any of them having been made from lead ores 
from Kea itself, and none for their having been made from ores from Seriphos or Thera. Instead the great 
majority are consistent with having been made from ores from Lavrion. Some objects fall outside all four fields; 
at present we do not know from what ore source or sources the lead for these was smelted. Lead isotope 
analyses of no lead ore deposit so far sampled in Crete, the Cycladic islands or in mainland Greece either 
matches these objects or overlaps with the Lavrion lead isotope field. 

Number Description Period 208Pb/206Pb 207Pb/206Pb 206Pb/204Pb 

A-0.41 Lead strip VII 2.06157 0.83176 18.865 
A-1.924 Litharge VII 2.06255 0.83182 18.880 
A-3.239 Litharge V 2.06142 0.83240 18.862 
A-4.110 Litharge VI 2.05897 0.83157 18.861 
A-4.111 Litharge VI 2.06033 0.83198 18.808 
A-4.114 Litharge VI 2.05762 0.83125 18.841 
A-4.93 Litharge VI 2.06401 0.83303 18.823 
C-1.1009 Litharge VII 2.05604 0.83082 18.831 
C-1.785 Litharge V 2.05687 0.83093 18.840 
C-1.841 Lead strip VII 2.05622 0.83127 18.829 
C-71.21 Litharge II 2.06005 0.83139 18.841 
C-8.146 Lead strip Uncertain 2.05881 0.83140 18.805 
C-8.234 Lead strip VII 2.05769 0.83120 18.811 
C-9.32 Litharge IV late 2.06021 0.83169 18.860 

Table 5. Lead isotope data for some lead objects from Ayia Irini, Keos. (See Gale, Stos-Gale and Davis 1984 for 
more details of the objects). 

81. The ellipses are constructed using an algorithm similar to that used by B. Gulson, Lead isotopes in mineral exploration, Amsterdam 
1986, using a graphical programme written for us by M. Antoniuk. 

82. See, for example, E.V. Sayre - K.A. Yener - E.C. Joel - I.L. Barnes, Statistical evaluation of the presently accumulated lead 
isotope data from Anatolia and surrounding regions, Archaeometry 34.1, 1992, 81. 

83. See, for example, F. Murtagh - A. Heck, Multivariate data analysis, Dordrecht 1987. 
84. See the papers by E. Photos-Jones - L.G. Mendoni (supra n. 42), in this volume. 
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Similarly, lead isotope analyses of all LC I litharge and lead metal objects analysed so far85 from 
Akrotiri on Thera, including disc weights, all fall in the Lavrion ore field (see fig. 18). There is no evidence at 
all for the use of the lead ores on Thera in the Bronze Age; none of the lead objects from Akrotiri have lead 
ispotope compositions falling in the Theran galena field. 

We were not able to sample disk weights from Ayia Irini, but the lead isotope analyses made so far 
(data given in Table 6) of lead disk weights from Akrotiri, from 9 sites in Crete, and from Vapheio and Tiryns, 
all fall within the Lavrion field (as shown in figure 19), and are not consistent with the use of lead ores from 
Keos, Thera or Seriphos. 

SITE PERIOD 208Pb/ 207Pb/ 206Pb/ 
206Pb 206Pb 204Pb 

1399 Akrotir , Thera LCI 2.06128 0.83164 18.864 
1411 Akrotir , Thera LCI 2.05983 0.83169 18.867 
1412 Akrotir , Thera LCI 2.05878 0.83165 18.839 
1415 Akrotir , Thera LCI 2.06103 0.83165 18.807 
1900 Akrotir , Thera LCI 2.05783 0.83106 18.867 
369A Akrotir , Thera LCI 2.05913 0.83145 18.863 
369B Akrotir , Thera LCI 2.05724 0.83146 18.840 
369C Akrotir , Thera LCI 2.05900 0.83211 18.831 
369D Akrotir , Thera LCI 2.05897 0.83118 18.888 
3766 Akrotir , Thera LCI 2.05786 0.83047 18.849 
4163 Akrotir , Thera LCI 2.05762 0.83105 18.855 
ATI H agi a Triadha LMIB 2.06105 0.83194 18.864 
AT2 H agi a Triadha LMIB 2.06430 0.83258 18.847 
AT3 H agi a Triadha LMIB 2.05738 0.83238 18.861 
AT41 H agi a Triadha LMIB 2.05941 0.83150 18.851 
AT42 H agi a Triadha LMIB 2.06102 0.83198 18.860 
AT44 H agi a Triadha LMIB 2.06162 0.83242 18.868 
ATLW2 Hagia Triadha LMIB 2.06020 0.83158 18.850 
HM110 Knossos, Mavro Spelio LMIIB 2.05815 0.83150 18.852 
HM111 Knossos, Mavro Spelio LMIIB 2.05744 0.83115 18.861 
HM112 Knossos, Mavro Spelio LMIIB 2.05947 0.83166 18.855 
HM127 Archanes, Phourni LM 2.06005 0.83195 18.825 
HM19L Knossos LM 2.05997 0.83182 18.844 
HM19M Knossos LM 2.05560 0.83160 18.809 
HM19S Knossos LM 2.06170 0.83166 18.869 
HM33 Palaikastro LM 2.05951 0.83166 18.858 
HM37 Ρ al ai k astro LM 2.05445 0.83041 18.868 
HM47 Knossos LM 2.05802 0.83165 18.826 
HM49 Knossos LM 2.06110 0.83150 18.828 
HM71 Pseira LM 2.06266 0.83219 18.849 
HM72 Pseira LM 2.06122 0.83184 18.854 
HM83 Mochlos LM 2.06215 0.83196 18.881 
HM85 Mochlos LM 2.05858 0.83124 18.867 
HM86 Mochlos LM 2.06310 0.83250 18.844 
HM87 Mochlos LM 2.05842 0.83164 18.842 
HM88 Mochlos LM 2.05712 0.83209 18.859 
HM90 Mochlos LM 2.06147 0.83218 18.860 
HM91 Mochlos LM 2.05880 0.83148 18.850 
HM92 Mochlos LM 2.06242 0.83219 18.847 

85. When lead isotope analyses of all the artefacts from Akrotiri are completed they will be published with Y. Bassiakos and V. 
Killikoglou. 
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HM93 Mochlos LM 2.06128 0.83202 18.838 
HM98 Tylissos LMI 2.05718 0.83110 18.871 
HM99 Tylissos LMI 2.05784 0.83142 18.829 
MUM2 Knossos, Unexplored Mansion LM 2.05854 0.83143 18.887 
RR/59/497 Knossos, Royal Road LMIB 2.06137 0.83223 18.844 
RR/60/308 Knossos, Royal Road LMIB 2.06060 0.83191 18.861 
V1894 Vapheio LHIIA 2.05370 0.83133 18.846 
V1896 Vapheio LHIIA 2.05660 0.83094 18.834 
V1897 Vapheio LHIIA 2.06075 0.83198 18.879 
VI 898 Vapheio LHIIA 2.05779 0.83133 18.836 
LXI 39/75XIXb Tiryns LHIIIB-C 2.05927 0.83166 18.883 

Table 6. Lead disc weights from various Aegean sites. See Petruso 1992 for more details of these disc weights. 

Figure 20 shows lead isotope analyses of somewhat later (LH IIIB2 and LH IIIC) lead objects from 
Tiryns86. It is clear that they also are consistent with the use only of lead ores from Lavrion. 

Figure 21 shows that this is also true for Middle Helladic litharge from Thorikos, for lead objects from 
Mycenae dating from MH to LH IIIB2, for LH IIIC lead objects from Perati and for LH IIIA to LH IIIB-C lead 
objects from the Acropolis and Agora at Athens; the data is given in Table 7. 

NUMBER SITE OBJECT DATE 208Pb/ 207Pb/ 206Pb/ 
206Pb 206Pb 204Pb 

500A Mycenae, Shaft Gr. IV Pb rim LHI 2.05887 0.83144 18.851 
500B Mycenae, Shaft Gr. IV Pb rim LHI 2.05658 0.83092 18.846 
500C Mycenae, Shaft Gr. IV Pb rim LHI 2.05969 0.83232 18.830 
55-89 Mycenae, H. of Lead Pb vessel LHIIIB1? 2.05891 0.83152 18.839 
60-119 Mycenae, Citadel H. Pb clamp LHIIIB2 2.06012 0.83185 18.845 
60-140 Mycenae, Citadel H. Pb vessel LHIIIB2 2.05772 0.83146 18.837 
62-1246 Mycenae, Citadel H. Pb sheet mid LHIIIB2 2.05825 0.83172 18.818 
62-611 Mycenae, Citadel H. Pb wire? LHIIIB2 2.05841 0.83170 18.841 
64-875 Mycenae, Citadel H. Pb sheet LHIIIB2? 2.05899 0.83159 18.827 
66-920 Mycenae, Citadel H. Pb rivet mid LHIIIB2 2.05774 0,83131 18.829 
68-163 Mycenae, Citadel H. Pb rivet LHIIIB2-C 2.06092 0.83206 18.814 
68-197 Mycenae, Citadel H. Pb sheet LHIIIB2 2.05969 0.83156 18.839 
68-221 Mycenae, Citadel H. Pb sheet ???LBA??? 2.05841 0.83236 18.794 
68-848 Mycenae, Citadel H. Pb vessel LHIIIB2 2.05861 0.83191 18.831 
68-999 Mycenae, Citadel H. Pb vessel mid LHIIIB 2.05911 0.83181 18.848 
69-1732 Mycenae, Citadel H. Pb vessel mid LHIIIB 2.05894 0.83139 18.814 
69-1930 Mycenae, Citadel H. Pb vessel LHIIIB2 2.05835 0.83170 18.840 
69-210 Mycenae, Citadel H. Pb sheet LHIIIB2 2.05751 0.83129 18.829 
69-210 Mycenae, Citadel H. Pb sheet LHIIIB2 2.05917 0.83181 18.836 
69-27=66.1 Mycenae, Citadel H. Pb sheet LHIIIB2 2.06120 0.83201 18.851 
NM64389 Mycenae, Ch. tomb 530 Pb wire LBA 2.05905 0.83123 18.890 
ILI 14 Agora, Athens Pb wire LHIIIA 2.05647 0.83089 18.883 
IL1301 Agora, Athens Pb wire Myc.IIIA 2.05508 0.83089 18.834 
IL1367 Agora, Athens Pb wire Myc.IIIA 2.05562 0.83102 18.836 
IL724 Acropolis, Athens Pb vessel Myc. IIIB-C 2.06053 0.83192 18.854 
TM65.4 Acropolis, Thorikos Pb fragment MH 2.06029 0.83160 18.853 
TM65.4 Acropolis, Thorikos Litharge MH 2.06037 0.83133 18.881 
P8156/A Perati Pb wire LHIIIB-LHIIIC1 2.05999 0.83185 18.856 
P8805/A Perati Pb wire LHIIIB-LHIIIC1 2.05824 0.83141 18.846 
P8805/B Perati Pb wire LHIIIB-LHIIIC1 2.06002 0.83169 18.858 

86. The data for Tiryns will be published in more detail elsewhere. 
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P8836/E/A Perati Pb wire LHIIIB-LHIIIC1 2.05882 0.83143 18.847 
P8836/E/C Ρ erati Pb wire LHIIIB-LHIIIC1 2.05759 0.83142 18.848 

Table 7. Lead isotope analyses of various lead objects from Greek Late Bronze Age sites. Further details of 
many of these objects are given by Stos-Gale and Gale, JFA 2, 1982, 467-485, or by S. Mossman, Mycenaean 
lead, Ph.D. thesis, Birmingham 1993. 

Consequently there is no evidence for the Bronze Age use of lead ores on Crete, on Kea, on Seriphos or 
on Thera, whilst other evidence shows that the use of lead ores on Siphnos was restricted to EC II (and of course 
Archaic/Classical times). Equally, silver content and lead isotope data rules out the Bronze Age use of lead ores 
on Antiparos, Kythnos, Poliegos, Syros and Anaphi. 

All the evidence points to Lavrion as the dominant source of lead and silver for the Mycenaean Argolid 
and Attica, for the Late Bronze Age Cyclades and for Late Minoan Crete. This is, of course, a conclusion which 
could not have been reached without the use of lead isotope analyses. 

It is less easy to go further and to hope to answer the question: who controlled the Lavrion mines? The 
control of access to the metals of Lavrion, which included copper as well as silver and lead, would certainly seem 
to have been important for the elite of Crete, the islands, or the mainland. 

It is, for instance, difficult to imagine that the ores were exploited on a free-for-all basis, in the way that 
we are enjoined to regard the exploitation of Melian obsidian. Obsidian was a resource lying exposed on the 
surface and available to quick collection with little effort or skill; the skill entered only in chipping it into blades 
etc., which could be done anywhere. Copper and lead-silver ores had to be mined, as we see from mine No. 3 at 
Thorikos, which was exploited from at least as early as the final phases of the Early Bronze Age and in which 
mining seems to have continued in the Late Bronze Age87 (Spitaels 1984). Mining was a slow and tedious 
process; as such it was clearly amenable to control. The stage of ore production and enrichment had to be 
followed by smelting to produce the metal, which both required fuel and another sort of specialised expertise, 
whilst production of silver by cupellation from argentiferous lead metal needed yet another skill. It is natural to 
look to local control of the Lavrion mines. At Thorikos we not only have the evidence for mining from the later 
Early Bronze Age, but also some of the earliest tholos tombs [LH I-LH IIA] on the mainland88. Moreover 
litharge and lead (which lead isotope analyses show to have been derived from lead smelted from Lavrion ores) 
was excavated by Servais89 from a Middle Helladic private house situated on the summit shoulder of Velatouri, 
the acropolis at Thorikos. Stais90 discovered a Mycenaean level at the top of the Velatouri, whilst Fimmen91 

published EH/ΜΗ sherds from which he located an EH/ΜΗ settlement on top of the Velatouri beneath the 
Mycenaean level discovered by Stais. In a general way it seems not improbable that the decision to establish a 
Bronze Age settlement at Thorikos may probably have been made because of its excellent harbour, its 
favourable position for defence and because of its possibilities for controlling the mining region of south Attica. 

However control of the mines and mining is not the whole story; the metal must be smelted from the 
ores and metal smelting is a skilled job, requiring specialisation of a similar or greater type to that needed for 
making pottery, etc., whilst production of silver needed the yet further skill of cupellation. The production of 
metal on a large scale needs a proper social organisation as well as access to the ore. 

It does seem that, in the Aegean, the beginning of silver and lead production is centred in the Cyclades, 
for it is in Siphnos that we have direct C-14 dating evidence that mining of lead-silver ores was in progress in 
EC II times, whilst most Early Cycladic lead and silver has been shown by lead isotope analysis to have been 
made from Siphnian ores92. For copper we have direct C-14 dating evidence that this metal was smelted at 
Skouries on Kythnos also in EC II times93. The expertise in mining, smelting and cupellation seem to have 
originated in the Cyclades, so that it might not be surprising if in slightly later times this expertise was used to 
discover and exploit the ores in Lavrion. 

Once discovered, the Lavrion mines had not only the advantage of much larger resources of lead-silver 
ores than Siphnos, but also reserves of copper much larger than available elsewhere in the Cyclades. Now we 

87. P. Spitaels, The Early Helladic period in Mine no 3 (Theater sector), Thorikos VIII, Gent 1984, 151-174. 
88. R. Hope-Simpson - O.T.P.K. Dickinson, A gazetteer of Aegean civilisation in the Bronze Age, 1, SIMA 52, 1979, 197,209. 
89. J. Servais, Thorikos III (supra n. 35), 20-24. 
90. V. Stais, Προϊστορικοί οικισμοί εν Αττική και Αιγίνη, ΑΕ 1895, 193-263. 
91. D. Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur, Leipzig-Berlin 1921, 7, 75-76, 81. 
92. N.H. Gale - Z.A. Stos-Gale, Cycladic lead (supra n. 33); E. Pernicka - G.A. Wagner - K. Assimenos - C. Doumas - F. Begemann 

W. Todt, An analytical study (supra n. 33). 
93. Z.A. Stos-Gale, Cycladic copper metallurgy, Old World Archaeometallurgy, A. Hauptmann - E. Pernicka - G.A. Wagner (eds), 

Bochum 1989, 279-291. 



752 N.H. GALE 

know from the papers of Schofield, Davis and others that by Middle Cycladic III - Late Cycladic II trade in the 
Aegean had reached new heights. By this time there had been established a trade route through the Cyclades 
linking Crete, the Cyclades and the Greek mainland, facilitated by common systems of measurement in use 
throughout the Cyclado-Minoan world. It seems probable that this may have been driven by the increased 
demand in Crete for products, perhaps particularly copper, silver and lead, that were not available on the island 
itself. It may not be coincidental that Cretan trade with and through the Cyclades began in earnest soon after the 
foundation of the Old Palaces (about MM IB, ca. 1900 BC) and increased dramatically after the building of the 
New Palaces (about LM IA, ca. 1500 BC). As Schofield and Wiener have suggested, much Cretan trade with and 
through the islands was likely to have been under the control of the Palaces. The Palatial elite could have both 
afforded costly investments in ships and supplied necessary goods to exchange for increased imports. They would 
have been concerned to preserve the security of their trading network, in which the harbours at Akrotiri and 
Ayia Irini held key positions. 

Of course there were considerable differences between these two sites at opposite ends of one probable 
trade route. Ayia Irini in LC I occupied about 1 hectare and survey has revealed little evidence for significant 
habitation beyond the principal site. Akrotiri is considerably grander and larger, whilst on Thera there are at 
least 16 contemporary sites. However, whilst at Akrotiri there is certainly evidence of cupellation for silver, at 
Ayia Irini the evidence for a significant scale of metallurgy includes cupellation but goes far beyond this in 
numbers of crucibles, tuyeres, slag pieces, etc. Ayia Irini, a small port on a defensible fortified promontory 
opposite the mines of Lavrion, seems to specialise in metallurgy, to judge from the litharge spread throughout 
the site, a certain amount of copper slag and the crucibles and tuyeres which appear in numbers in many houses, 
particularly in House A. Based on this evidence, and that lead disk weights also seem to be dispersed throughout 
the settlement, Schofield has observed that Ayia Irini can be regarded as one big workshop and appears to have 
specialised in certain industries, which might be related to its role in external trade94. At Akrotiri there seems to 
be less evidence for metallurgy, apart from cupellation for silver, but again Michailidou95 observes that lead 
disk weights appear in most households, though the evidence at this site may link them rather with the weighing 
of wool than with metallurgy. Possibly different towns within a given trade network developed different 
specialised roles within that network; with Ayia Irini specialising in metallurgy. The scientific evidence proves 
that Ayia Irini was not exploiting the lead-silver ore deposits on Kea itself, but chiefly ores from the Lavrion 
region, so that Ayia Irini may have been engaged in the transhipment to Crete of bulk copper and silver metal 
made from Lavrion ores, and seems to have been involved also in the manufacture of at least some bronze 
objects such as tools. Ayia Irini will therefore have had a strong interest in continuity of mining in Lavrion, in 
the control of which it may have had an important role. 

The exact role of Kea in the whole trade network in the Aegean and beyond cannot be considered only 
by studying the material from Kea itself. The whole question of the production and transport of goods in the 
Mediterranean relies on archaeological and scientific evidence which is being slowly accumulated; no doubt new 
conclusions will be drawn when the whole material is assessed together. We hope that the lead isotope analyses 
of metals can bring a new dimension to this study. 

N.H. GALE 
Oxford 

94. Supra η. 17 
95. Supra η. 13. 
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Ο. Hadjianastasiou: First, I would like to say how happy 
I am that you agree with the notion that Sandy and myself 
had at that time. Those were furnaces -1 remember you had 
serious doubts, but one brief question: How have you dated 
the Kefala slag heap on Serifos? 

N. Gale: I apologise if I did not make that clear. We haven't 
dated that directly yet. I linked it with the EBA slag heap on 
Kythnos because of the lead isotope evidence and the 
evidence of the analysis of the copper prills and the slags and 
so on, but this is all preliminary evidence and is not final 
dating. Actually, about the furnaces, what I disagreed with, was 
that the circular buildings couldn't be furnaces, because they 
are too big. But no, that was always obviously a furnace. 
What puzzled me was why it was in a circular building, but 
maybe the circular buildings were later. Maybe you have a 
view about that. 

O. Hadjianastasiou: There is some kind of parallel at 
Timna. 

N. Gale: At Timna, of course we are dealing with the Late 
Bronze Age... 

E. Photos-Jones: The question of the galenas from Kea 
which is going to be the controversial issue...The galenas were 
100% galenas, the ones you analyzed that show a range of 
190 to 350 ppm of silver, the lead content is 80% let's say, 
of the lead sulfide. They were a pure galena and there were just 
lumps that you found on the field...there were deposits, small 
deposits, but nevertheless they were there... 

N. Gale: Yes, they were deposits of galena, and not like the 
sort of occurrences you are going to talk about later on. 

E. Photos-Jones: That's where the difference may lie, so... 

N. Gale: Indeed. There is more work to be done. I fully 
agree with you. The qualification one has to every statement 
one makes, is unbelievable. 

M. Caskey: One point only about the Pharos gallery, that 
strange, long narrow one that you looked at and decided was 
modern. That cut goes right down deep into the sea, and 
anything that was cut below sea level would suggest, to me at 
least, that it was a prehistoric cutting to begin with, that is if 
we are talking about the same gallery. 

N. Gale: No, we are not. The one I described does not go 
down into the sea. 

M. Caskey: The other point concerns the "western string". 
I don't think anybody is tossing out the idea of commercial 
connections, as you suggested they were, at the beginning of 
your talk. Nobody can talk about lead weights, or griffin pots, 
or Theran pottery in Kea without realising that there is trade. 
That whole discussion was a question of routing and whether 
you can accurately speak of pre-chosen routes or not. It has 
nothing to do with denying the existence of trade. 

N. Gale: I entirely agree...that was the point I was trying to 
make clear. 

L.G. Mendoni: Just a note about the site of Nikoleri you 
said. Actually it is the same with Platis Yialos. We could say 
that Platis Yialos is the toponym and Nikoleri is 
microtoponym. It's almost the same - it's very close. You 
could find some information about these galleries in A. 
Kordelas diary of June 1866. The whole is still unpublished, 
but I have already published these pages in my edition of K. 
Manthos' manuscript dated in 1857. He wrote that he and 
two Italian mineralogists went to Platis Yialos and tried to 
find galena. There are some trial galleries there. 

N. Gale: That's most interesting. The galleries already 
existed when they went there, is that correct? 

L.G. Mendoni: There was one big gallery in the site of 
Nikoleri. The trial gallery was made by the Italians in 1866. 
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Fig. 2. Photograph of typical crucibles from Ayia Inni, Kea. 

0 
Fig. 1. Sketch map of the Cyclades. 

Fig. 4. Large lump of litharge excavated by Marinatos from 
Room Delta 9, Akrotiri, Thera (photographed by Z.A. Sros-
Gale at the Akrotiri apothiki in 1978: the 50mm diameter lens 
cap gives the scale). 

• 

Fig. 5. Photographed of lead spoon and lead bowl from 
House A, together with other lead objects from Ayia Irini, Fig. 3. Photograph of a tuyère and another crucible from 
Kea. Ayia Irini, Kea. 
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Fig. 6. Sketch map of Thera showing the location at Athinios of 
galena deposits. 1: Triassic limestones; 2: Tertiary phyllitic 
schists; 1-8 and 10: extrusive lavas and pyroclastics; 9: "upper" 
pumice sequence. 
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Fig. 8. Location of some mines and slags on Kea. 

Fig. 7. The interior of one of the connected galleries near 
Cape Athinios, Thera, which form the mines into the galena 
deposits. 

* 

Fig. 9. Photograph of the entrance to one of the galleries at 
Spasmata on Kea. 

0 
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Fig. 10. Photograph of the larger gallery at Nikoleri, 
Kea, from which galena was collected. 

• -fmSÊBBÈMjk«,,:, .iSaiÊÊt. mm» >  .... J . ^  . 
Fig. 11. Photograph of the smaller, trial gallery, at Nikoleri, Kea, from 
which galena was also collected. 

Fig. 12. Photograph of the trench mining at Faros A, Fig. 13. Photograph of the cliff through which the mineralised vein 
following a vein of mineralisation in the marble. Faros A cuts. 
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LEAD ISOTOPE FIELDS FOR LEAD ORE DEPOSITS IN LAVRION 
AND THE CYCLADIC ISLANDS THERA, KEOS, SERIPHOS 
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Fig. 15. Histogram of the canonical discrimination function 
showing that linear discriminant function analysis separates well 
the isotopie compositions of galenas from Lavrion and Kea. 
Samples from Lavrion are denoted as "L", from Kea as "K". 
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Fig. 14. Diagram of the lead isotope compositions of samples 
of galena from the ore deposits in Lavrion (Attica), Kea, 
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Seriphos and Thera. The data are in each case enclosed by 
ellipses calculated at the 95% confidence level. 
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Fig. 16. Diagram showing that the lead isotope compositions of 
galenas from the ore deposits at Spasmata and Schoinos on Kea 
fall with the data for the other galenas deposits on Kea at Nikoleri 
and Faros. 

Ayia lrini Pb object: 

Fig. 17. Diagram showing that the lead isotope compositions 
of lead and litharge from Ayia lrini on Kea in relation to the 
isotopie compositions of the galena deposits in Lavrion, Kea, 
Seriphos and Thera. The lead and litharge samples from Ayia 
lrini shown on this diagram are exclusively from Periods VI, 
VII and VIII, corresponding roughly to the periods LH I to 
LH UIC. 
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SOME LBA LEAD DISK WEIGHTS 

Akrotin; Knossos; Archanes;Ui.expIored Mansion, 
Royal Road; Mochlos; Pseira; Palailtastro; Tylissos; 

Hagia Triadha; Tiryns; Vapheio. 
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Fig. 18. Diagram showing the lead isotope composition of 
litharge and lead metal artefacts, including disc weights, from 
LC I levels at Akrotiri on Thera. 
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Fig. 20. Diagram showing the lead isotope analyses of lead 
artefacts from the LH IIIB2 and LH IIIC phases at Tiryns; they 
are all consistent with the lead having come from the Lavrion 
mines. Comparison with figure 14 shows that there is no 
overlap between the lead isotope compositions of artefacts 
from Tiryns with the fields from Thera, Seriphos and Kea. 
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Fig. 19. Diagram showing the lead isotope analyses of lead 
disk weights from Akrotiri, from nine sites in Crete 
(Archanes, Hagia Triada, Knossos, Unexplored Mansion, 
Royal Road, Mochlos, Palaikastro, Pseira, Tylissos), and from 
Vapheio and Tiryns. All so far analysed fall within the 
Lavrion field, and are not consistent with the use of lead ores 
from Keos, Thera or Seriphos. 
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Fig. 21. Lead isotope analyses of Middle Helladic litharge 
from Thorikos, of lead objects from Mycenae dating from 
MH to LH IIIB2, of LH IIIC lead objects from Perati and of 
LH ΠΙΑ to LH IIIB-C lead objects from the Acropolis and 
Agora at Athens. 



ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ. 
ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ABSTRACT : The present work is dealing with the study of more slags found at Aghios Symeon, S. E. of Keos. The results of the 
study have proven that production of pure copper took place in Aghios Symeon, in Classical times and probably earlier. The 
copper ore in its carbonate form, has come from local mines. The metallurgical process of direct reduction was followed to 
extract copper from its ore. The temperature of the furnace was not higher than 1200° C, as it is concluded from the high purity 
of the metallic copper extracted. The metallic copper does not contain iron. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Κέα, "το προσφιλές ενδιαίτημα των νυμφών" κατά την αρχαιότητα, με άφθονες πηγές και την 

προσωνυμία Υδρούσσα1, εκτός από τη φυσική της γραφικότητα, έχει εύφορο έδαφος και υπέδαφος με ορυκτά 
ανάλογα με εκείνα της Λαυρεωτικής2. Ακόμη και μίλτος εκλεκτής ποιότητας υπάρχει στην Κέα, όπως γράφει ο 
Θεόφραστος3. 

Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των πλούσιων εδαφικών και υπεδαφικών πόρων εξασφαλίζει ευημερία 
στους κατοίκους, οι οποίοι αναπτύσσουν και εμπορικές συναλλαγές που διευκολύνονται από την ευνοϊκή 
γεωγραφική θέση της Κέας. Έτσι, στους ιστορικούς χρόνους, βρίσκονται σε ακμή τέσσερις πόλεις στην Κέα. Η 
Ιουλίδα, η σημερινή Χώρα, η Κορησσία βορειοδυτικά, η Ποιήεσσα, όπου σήμερα βρίσκεται ο Κούνδουρος και η 
Καρθαία στην περιφέρεια της οποία ανήκει και η περιοχή του Αγίου Συμεών, όπου κυρίως αναφέρεται η 
παρούσα μελέτη4. 

Η ιστορία της Κέας αρχίζει να αποκαλύπτεται στα μάτια του κατάπληκτου θεατή από το 1960 και μετά, 
όταν ο αείμνηστος καθηγητής John Caskey αρχίζει την ανασκαφή του πρϊστορικού οικισμού της Αγίας Ειρήνης. 
Τα ευρήματα της ανασκαφής ήταν σημαντικά συμπληρωματικά στοιχεία ενός αξιόλογου πολιτισμού. Ανάμεσα 
στα ευρήματα, που ανάγονται στην εποχή του Χαλκού, υπάρχουν και ευρήματα που αποδεικνύουν 
μεταλλουργικές δραστηριότητες. Τέτοια ευρήματα είναι τα φυσερά, ο λιθάργυρος, τα χωνευτήρια τήξης, οι 
σκωρίες κ.ά. Ο αείμνηστος καθηγητής Κ. Κονοφάγος αναφέρει ότι οι σκωρίες αυτές της Αγίας Ειρήνης5 έχουν 
προέλθει από τήξη χαλκούχου μεταλλεύματος6. 

Ευχαριστίες οφείλονται: 
Στην Δρ Λ.Γ. Μενδώνη, για την προσφορά 6 δειγμάτων σκωρίας από τον Άγιο Συμεών για μελέτη, καθώς και για την 
εποικοδομητική συζήτηση όσον αφορά στο αρχαιολογικό και ιστορικό μέρος της παρούσας εργασίας. Στην Δρ. Μ. 
Caskey, για την πρόθυμη παραχώρηση του μολυβδούχου δείγματος. Στον Δρ. Κ. Λέωνη, χημικό, Δ/ντή στη Δ/νση 
Χημείας του ΙΓΜΕ, για τη φροντίδα του στη χημική ανάλυση έξι δειγμάτων σκωρίας. Στην ορυκτολόγο του ΙΓΜΕ κ. Φ. 
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Μεταλλείων του ΙΓΜΕ, κ. Β. Ορφανό για την πρόθυμη εργασία του στη διεκπεραίωση τεχνικών θεμάτων σχετικών με 
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Αρκετά χρόνια αργότερα, (1986), βρέθηκαν λίγες σκωρίες στην περιοχή του Αγίου Συμεών, στη 
νοτιοανατολική πλευρά της Κέας, και κοντά στην αρχαία πόλη της Καρθαίας. Από τη μελέτη των σκωριών 
αποδείχτηκε ότι και αυτές είχαν προέλθει από τήξη χαλκούχου μεταλλεύματος για την απόληψη χαλκού, ενώ 
παρέμεινε ανεπιβεβαίωτη η πηγή του χαλκούχου μεταλλεύματος. 

Στην παρούσα εργασία θεμελιώνονται απόψεις για την προέλευση του χαλκούχου μεταλλεύματος που 
χρησιμοποιούσαν για τήξη στην περιοχή του Αγίου Συμεών και αναφέρονται στοιχεία για τη μεταλλοφορία της 
Κέας ως και μαρτυρίες της συγγραφέως για εμφανίσεις αργυρούχου γαληνίτη, στην περιοχή της Πετρούσσα. 
Ακόμη, αναφέρονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της μελέτης περισσοτέρων δειγμάτων σκωριών που 
εντοπίστηκαν πρόσφατα από συνεργάτες αρχαιολόγους. 

ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΚΩΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΞΗΣ 
Από όσα είναι μέχρι σήμερα γνωστά για την πυρομεταλλουργική κατεργασία χαλκούχου 

μεταλλεύματος, κατά την αρχαιότητα7, συνάγεται ότι τουλάχιστον σε περιπτώσεις μεγάλης δραστηριότητας, τη 
θέση της καμίνου για την πυρομεταλλουργική κατεργασία, καθόριζε η θέση εξόρυξης του χαλκούχου 
μεταλλεύματος σε συνδυασμό με την ύπαρξη πηγής πόσιμου νερού και ξυλείας για καύσιμη ύλη. Η μεταφορά 
του προς εκκαμίνευση μεταλλεύματος στη θέση της καμινείας έπρεπε να είναι εύκολη και ταχεία. Αλλά και η 
πηγή νερού έπρεπε να είναι κοντά για τις ανάγκες της μεταλλουργικής κατεργασίας όπως και για τις ανάγκες 
του ανθρώπινου δυναμικού. Η μεταφορά της ξυλείας σε σχετικά μικρές αποστάσεις δεν ήταν δαπανηρή. Τέτοια 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, στο σύνολο τους συναντώνται σε ορισμένες θέσεις8 όπου έχουν εντοπιστεί σωροί 
σκωριών. 

Όμως, στην περιοχή του λόφου του Αγίου Συμεών είναι αβάσιμη η αναφορά σε σωρό σκωριών. Οι 
σκωρίες που βρέθηκαν είναι διάσπαρτες σε μεγάλη έκταση στην πλαγιά του λόφου, όπου υπάρχει και πηγή 
νερού. Οι ισχυροί άνεμοι, οι δυνατές βροχές και ο χρόνος έχουν την ευθύνη τους για την απομάκρυνση των 
σκωριών από τη θέση που έγινε η τήξη. Λόγω της διασποράς η ποσοτική τους εκτίμηση είναι δύσκολη. Οδηγούν 
όμως στο συλλογισμό ότι η μεταλλουργική δραστηριότητα στον Αγιο Συμεών μπορεί να ήταν μικρής έκτασης 
και το παραγόμενο μεταλλικό προϊόν να εκάλυπτε τοπικές ανάγκες της περιοχής της Καρθαίας αλλά και άλλων 
πόλεων της Κέας. 

Αν και στην εν λόγω περιοχή, όσο είναι γνωστό, δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα, κάμινοι ούτε και 
χωνευτήρια τήξης, ανάλογα με εκείνα της Αγίας Ειρήνης9, ενδέχεται να γινόταν και εδώ η τήξη χαλκούχου 
μεταλλεύματος σε χωνευτήρια. Στο χωνευτήριο μπορούσαν να τήξουν μια μικρή ποσότητα μεταλλεύματος κάθε 
φορά και γι αυτό ασφαλώς θα έκαναν επανειλημμένες τήξεις. Η χρήση καμίνου προϋποθέτει μεγάλη ποσότητα 
μεταλλεύματος για κάθε τήξη, που συνεπάγεται και μεγάλη ποσότητα σκωριών. Εάν οι μεταλλουργικές 
δραστηριότητες στον Άγιο Συμεών αποδοθούν χρονολογικά στην κλασική και ελληνιστική περίοδο, δεν θα 
αποτελέσει έκπληξη η ανεύρεση στοιχείων τα οποία, λόγω της προηγμένης τεχνολογίας στη μεταλλουργία του 
χαλκού, να αποδεικνύουν τη χρήση κάποιων καμίνων. Το μετάλλευμα πρέπει να ήταν πλούσιο σε χαλκό, π.χ. 
10% και άνω, για να είναι επιτυχής και συμφέρουσα η τήξη10. 

Η κατεργασία της τήξης είναι δυνατόν να γινόταν μέσα στην περιοχή που βρέθηκαν οι σκωρίες και 
μάλιστα κοντά στη θέση εξόρυξης, όπου ενδεχομένως πριν από την τήξη έκαναν εμπλουτισμό δηλ. διαχωρισμό 
του μεταλλεύματος από τα ελεύθερα στείρα υλικά, με θραύση και πλύσιμο. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΣΚΩΡΙΩΝ 
Κατά τη μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων των σκωριών παρατηρήθηκε άφθονη παρουσία 

χαλκοπυρίτη (CuFeS2) και σιδηροπυρίτη (FeS2) αλλά και μεταλλικός χαλκός σε σφαιρία (εικ. 1, 2, 3). Τα 
σφαιρία του μεταλλικού χαλκού έχουν διάφορο μέγεθος ενώ ορισμένα περιβάλλονται από χαλκοσίνη (θειούχος 
χαλκός, Cu2S). H παρουσία του μεταλλικού χαλκού μέσα στη μάζα της σκωρίας αποτελεί απόδειξη ότι στον 
Αγιο Συμεών έκαναν παραγωγή χαλκού σε έκταση που βάσει αυτών των στοιχείων, δεν είναι προσδιορίσιμη" . 

Η παγίδευση του χαλκού μέσα στη σκωριούχο μάζα οφείλεται στην υψηλή τιμή του ιξώδους που έχουν 
οι σκωρίες σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τη θερμοκρασία της ρευστότητας τους. 

Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων (πίν. 1) εμφανίζουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα των 
σκωριών σε θείον (.01-.05%). Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι το χαλκούχο μετάλλευμα που 

7. Α. Παπασταματάκη, Η μελέτη των αρχαίων σκωριών και η συμβολή τους στην αποκάλυψη της παλαιοτεχνολογίας στη 
μεταλλουργία, Αφιέρωμα στη μνήμη Γιάννη Παπασταματίου, ΙΓΜΕ, Αθήνα 1986, 329-339. 

8. Α. Παπασταματάκη - Δ. Δημητρίου, Η παραγωγή χαλκού στην Πελασγία Φθιώτιδας κατά την αρχαιότητα, ΠΑΑ 1987, 
564-595. 

9. C. Konofagos, Examination of evidence (supra σημ. 5). 
10. Α. Παπασταματάκη - Δ. Δημητρίου, Η παραγωγή χαλκού (supra σημ. 8). 
U.C. Konofagos, Examination of evidence (supra σημ. 5)· M. Caskey - L. Mendoni- A. Papastamataki - N. Beloyiannis, Metals 

in Keos (supra σημ. 6)> Α. Παπασταματάκη - Δ. Δημητρίου, Η παραγωγή χαλκού (supra σημ. 8). 
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υποβλήθηκε σε τήξη ήταν οξειδωμένο. Ο οξειδωμένος χαλκός θα ήταν στη μορφή των οξειδίων ή των 
ανθρακικών του αλάτων, του μαλαχίτη ή και του αζουρίτη. Στην περίπτωση τήξης του οξειδωμένου 
μεταλλεύματος του χαλκού θα έκαναν αναγωγική τήξη με την προσθήκη περίσσειας άνθρακα12. 

Δείγμα Ειδικό Si02 FeO CaO A1203 MgO Ti0 4 Cu Pb MnO S 
βάρος % 
gr/cnV 

Kl 3,3 31,4 49,5 5,2 2,1 0,7 0,1 3,6 1,94 0,05 0,04 
K2 3,0 32,9 43,1 9,5 4,2 0,9 0,2 1,5 0,1 1,20 0,03 
K3 3,2 31,5 34,0 8,8 4,0 0,8 0,2 2,0 0,1 1,10 0,05 

1 2,05 35,5 11,19 7,0 15,4 4,7 1,4 0,01 0,04 0,02 0,01 
2 3,25 32,5 45,93 8,2 2,5 0,6 0,23 1,2 0,6 0,10 0,04 
3 2,9 34,5 35,5 9,2 5,9 1,0 0,37 3,03 0,9 0,05 0,05 
4 3,2 36,2 39,2 5,6 4,2 2,37 0,12 3,0 0,03 0,39 0,03 
5 2,0 55,5 22,6 4,7 16,2 4,28 1,17 0,01 0,01 0,22 0,01 
6 3,5 36,0 39,24 5,6 4,2 2,35 0,12 2,75 0,3 0,39 0,05 

Πίνακας 1. H κύρια χημική σύσταση δειγμάτων σκωριών του Αγίου Συμεών. (Τα δείγματα ΚΙ, Κ2 και Κ3 έχουν 
αναφερθεί και στην προηγούμενη εργασία). 

Στον πίνακα 1 παρατηρούμε επίσης ότι τα κύρια μεταλλικά στοιχεία των σκωριών είναι ο χαλκός, ο 
μόλυβδος και ο ψευδάργυρος. Τα κύρια οξείδια των σκωριών του Αγίου Συμεών είναι το οξείδιο του σιδήρου, 
το οξείδιο του πυριτίου και το οξείδιο του ασβεστίου, σε ποσοστό από 71% ως 86% που αντιστοιχούν στο 
τριγωνικό διάγραμμα φάσεων FeO - Si02 - CaO (εικ. 4). Στο διάγραμμα αυτό οι σκωρίες τοποθετούνται σε δύο, 
κυρίως, περιοχές: του κριστοβαλλίτη (δείγμ. 1 και 5) με θερμοκρασία ρευστότητας γύρω στους 1700°C 
(δύσρευστες σκωρίες) και του φαγιαλίτη (δείγμ. 2, 3, 4, 6, ΚΙ, Κ2, Κ3), με θερμοκρασία ρευστότητας 1100
1200°C (εύσροες σκωρίες). Η θερμοκρασία αυτή είναι πολύ κοντά στους 1083°C, που είναι η θερμοκρασία τήξης 
του χαλκού13. Αυτόματα, προβάλλει το ερώτημα αν κατά την τήξη είχε χρησιμοποιηθεί κάποιο είδος 
συλλιπάσματος που καθιστούσε την τήξη εφικτή και οικονομική. Αν είχε χρησιμοποιηθεί συλλίπασμα για τις 
τήξεις που έδωσαν τις φαγιαλιτικές σκωρίες (δείγματα 2, 3,4, 6) γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε και για τη βελτίωση 
της τήξης που έδωσε τις δύσρευστες σκωρίες; Μήπως η ρευστότητα τών ως άνω ευσρόων σκωριών οφείλεται 
μόνο σε τυχαία ευνοϊκή για την τήξη σύνθεση του μεταλλεύματος, ή μήπως ανάγεται σε νεώτερες από την τήξη 
των δύσρευστων σκωριών χρονικές περιόδους, κατά τις οποίες ήταν δυνατή η χρήση συλλιπάσματος; Ούτως ή 
άλλως, είναι γνωστή η ανομοιομορφία κατανομής των πετρωμάτων στο φλοιό της γης. Είναι επομένως φυσικό 
το χαλκούχο μετάλλευμα να συνοδεύεται άλλοτε από περισσότερα στείρα υλικά και άλλοτε από λιγότερα και 
πιο κατάλληλα υλικά για την ομαλή λειτουργία της καμίνου. 

Από τη μεγάλη καθαρότητα του μεταλλικού προϊόντος της τήξης, δηλ. του χαλκού, που δεν περιέχει 
καθόλου σίδηρο, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η τήξη έγινε γύρω στη θερμοκρασία των 1200°C. Σε υψηλές 
θερμοκρασίες π.χ. πάνω από 1400 °C, κοντά στη θερμοκρασία τήξης του σιδήρου (1580°C) θα σχηματιζόταν ένα 
κράμα χαλκού με σίδηρο σε μεγάλο ποσοστό, όπως προκύπτει και από το διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων 
του Hansen14. 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ 
Όπως φαίνεται στο γεωλογικό χάρτη της Κέας, ο λόφος του Αγίου Συμεών βρίσκεται μέσα στη 

διαπιστωμένη γεωλογικά μεταλλοφόρο περιοχή με θειούχο μεταλλοφορία15. Στο Επεξηγηματικό Τεύχος του 
Μεταλλογενετικού Χάρτη της Ελλάδας αναφέρονται τα μικτά θειούχα της Κέας, όπως επίσης και οι εμφανίσεις 
του χαλκοπυρίτη. Στη θειούχο μεταλλοφορία είναι συνηθισμένο να συνυπάρχει και ο χαλκοπυρίτης. Είναι 
σχετική η αναφορά του αείμνηστου καθηγητή Γ.Π. Μαρίνου, σύμφωνα με την οποία σε ορισμένους τομείς της 
Καμάριζας και του Σουνίου, η αναλογία σε χαλκό στα μικτά θειούχα καθίσταται αισθητή, ώστε να 
διαμορφώνεται χαλκούχο μετάλλευμα σε χαλκό μέχρι 6%16. 

12. C. Konofagos, Examination of evidence (supra σημ. 5). 
13. A. Hansen, Constitutions of binary alloys, Me Graw Hill 1958,581. 
14. Α. Παπασταματάκη - Δ. Δημητρίου, Η παραγωγή χαλκού (supra σημ. 8)· Ρ.Τ. Craddock - N.D. Meeks, Iron in ancient 

copper, British Musum Laboratory, London 1987. 
15. Ε. Δάβη, Γεωλογικός χάρτης της νήσου Κέας, Αθήνα 1976. 
16. Γ.Π. Μαρίνος - W.E. Petrascheck, Λαύριο, Αθήνα 1956. 
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Η χημική σύσταση των σκωριών και ειδικά η περιεκτικότητα τους σε μόλυβδο και ψευδάργυρο (πίν. 1 
και 2), υποδεκνύει ότι το μετάλλευμα που υποβλήθηκε σε τήξη μπορεί να σχετίζεται γεωχημικά με τη 
μεταλλοφορία της περιοχής του Ααυρίου. Η παρουσία του χαλκισίνη, του σιδηροπυρίτη και του χαλκοπυρίτη 
που εντοπίστηκαν μικροσκοπικά στις σκωρίες, συνηγορούν για τη σχέση με τα θειούχα της Λαυρεωτικής και 
παράλληλα αποδεικνύουν ότι το πρωτογενές μετάλλευμα στην Κέα ήταν θειούχο. Δοθέντος ότι ο χαλκός, 
σύμφωνα με τη θεωρία της κρυστάλλωσης αποτίθεται χαμηλότερα από το σίδηρο, είναι δυνατόν οι αρχαίοι να 
έβγαζαν χαλκό από τις βαθειές γαλαρίες που υπάρχουν στην Κέα και όχι σίδηρο που συνήθως ήταν 
επιφανειακός17. Ενδεχομένως υπόγειες εμφανίσεις χαλκούχου μεταλλεύματος στην πρωτογενή μορφή του 
χαλκούχου σιδηροπυρίτη να υπήρχαν και σε άλλες περιοχές της Κέας, όπως στον Ορκο, το Σπαθί ή και αλλού. 
Την ύπαρξη χαλκού στην Κέα αναφέρει και ο Forbes, χωρίς να εξηγεί την πηγή της πληροφορίας18. 

γρ./τ. 
Ζη 

1 
10 

2 
735 

3 
575 

4 
7850 

5 
57 

6 
1400 

Ni 160 290 950 237 80 26 
Co 24 62 103 83 20 10 
V 220 10 10 28 69 13 
Ba - - - 300 200 300 
Sb 20 20 39 11 2,5 38 
As 40 180 620 490 45 261 
Cd 1,2 7,5 17,5 0,5 0,1 0,1 
Cr 200 70 250 91 150 67 
Aß 10 10 20 5,6 1,0 4,1 

Πίνακας 2. Δευτερεύοντα συστατικά έξη δειγμάτων σκωριών από τον Αγιο Συμεών 
Με τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνεται η εκφρασθείσα άποψη ότι το χαλκούχο μετάλλευμα που 

χρησιμοποιούσαν στον Αγιο Συμεών για την παραγωγή του χαλκού είχε τοπική προέλευση19. 

ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ 
Ο Θεόφραστος έχει γράψει για την ύπαρξη μίλτου στην Κέα και την οποία έχει χαρακτηρίσει υλικό 

εκλεκτής ποιότητας. Από εμπειρία της συγγραφέως (1986), αναφέρεται ότι στον Ορκο υπάρχει μεγάλη στοά με 
αρκετά μεγάλη ποσότητα μίλτου στον περιβάλλοντα χώρο. 

Ο Oliver Davis διατυπώνει την άποψη ότι εξόρυξη μίλτου (κόκκινη και κίτρινη ώχρα) γινόταν σε 
πολλές θέσεις, επειδή η εξαγωγή της γινόταν από όλα τα λιμάνια της Κέας20. Την εξαγωγή και τους όρους 
πώλησης της μίλτου στους Αθηναίους περιγράφουν λεπτομερώς επιγραφές από την Αθήνα, που έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης21. 

Στη μεταλλοφορία της Κέας, εκτός από τις εμφανίσεις των μικτών θειούχων, του χαλκού και της 
μίλτου, θα πρέπει να προστεθούν και οι εμφανίσεις μαγγανιούχου σιδηρομεταλλεύματος στο Λιπαρό, τον 
Ορκο, την Πετρούσσα, τον Πλατύ Γιαλό και τις Γούρνες22. Αλλά και η ύπαρξη αργυρούχου μολύβδου θα πρέπει 
να αναφερθεί εδώ. 

Ορισμένοι συγγραφείς του 18ου και 19ου αιώνα, αναφέρουν την ύπαρξη του αργυρούχου μολύβδου 
στην Κέα. Ο Α. Κορδέλλας αναφέρει την ύπαρξη μολύβδου23 (Filons de Plomb) στο νότιο μέρος της Κέας. Στην 
ίδια θέση τοποθετεί τις εμφανίσεις αργυρούχου μολύβδου και ο Ο. Davis. Ο De Morree γράφει ότι βρήκε φλέβα 
γαληνίτη κοντά στο Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας24. Ο Tournefort, το 1741, γράφει για την Κέα: "αυτό το νησί 
παράγει μόλυβδο όπως εκείνο της Σίφνου"25. Κατά τον Landerer ο γαληνίτης της Κέας είναι πλουσιότερος σε 

17. Γ. Παρασκευόπουλος, Κοιτασματολογία 1, Αθήνα 1969· Ε. Δάβη, Πετρολογία, Αθήνα 1985· Ο. Davis, Roman mines in 
Europe, Oxford 1935. 

18. R.J. Forbes, Studies in ancient technology, 1, Leiden 1963, 140. 
19. M. Caskey - L. Mendoni - A. Papastamataki - N. Beloyiannis, Metals in Keos (supra σημ. 6). 
20. Ο. Davis, Roman mines (supra σημ. 17). 
21. Επιγραφές Κέας. 
22. Ε. Δάβη, Γεωλογική κατασκευή της νήσου Κέας, Αθήνα 1975. 
23. Α. Κορδέλλας, Η Ελλάς εξεταζόμενη γεωλογικά και ορυκτολογικά, Παρίσι 1878. 
24. Προφορική πληροφορία του Ν. Gale, τον οποίο ευχαριστώ. 
25. J. Pittori de Tournefort, Relation d'un voyage du Levant, Paris 1717. 
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άργυρο από το γαληνίτη του Λαυρίου26. Ο αείμνηστος καθηγητής Κ. Κονοφάγος συνηγορεί27 αναφέροντας ότι ο 
λιθάργυρος που βρέθηκε στην Αγία Ειρήνη είχε προέλεθει από κατεργασία πλούσιου σε άργυρο μολύβδου για 
την παραγωγή αργύρου. Ο Κ. Κονοφάγος δίνει την περιγραφή μικρών αγγείων, ύψους 20 εκ., περίπου, του 1500 
π.Χ., στα τοιχώματα των οποίων ήταν επικολλημένος ο λιθάργυρος. Ο Fiedler υποθέτει ότι ο γαληνίτης που 
βρέθηκε στο Βουρκάρι προέρχεται από το Λαύριο28. 

Στα πλαίσια της επιφανειακής έρευνας που διεξάγεται στην Κέα από διεπιστημονική ομάδα εργασίας 
υπό τη διεύθυνση της Δρ Λ. Γ. Μενδώνη, και στην οποία συμμετέχει και η υπογράφουσα, παρατηρήθηκαν για 
πρώτη φορά, (1985) ορισμένες εμφανίσεις γαληνίτη στη θέση Πλατύς Γιαλός στην Πετρούσα. Από τις στοές που 
υπάρχουν εκεί, δύο είναι μεγαλύτερες με μήκος 15 ως 20 μέτρα, ύψος 1,5 ως 2,5 μέτρα και πλάτος 1 ως 1,5 
μέτρα. Στα τοιχώματα και την οροφή υπάρχουν ίχνη γαληνίτη μαζί με βαρύτη. Αλλες δύο στοές είναι 
μικρότερες, με μήκος 5 ως 6 μέτρα. Ίσως είναι ερευνητικές. Η ποσότητα του εξορυχθέντος υλικού από τις 
μεγάλες στοές υπολογίστηκε σε 100 κ.μ., περίπου. Η εξόρυξη είναι σύγχρονη (σημεία χρήσης δυναμίτη) και είναι 
απίθανη μία προηγούμενη κατά την αρχαιότητα εκμετάλλευση, λόγω των μικρών διαστάσεων των στοών. Είναι 
εντυπωσιακή η υψηλή περιεκτικότητα του εξορυχθέντος υλικού ως προς το μόλυβδο και τον άργυρο. Τα 
δείγματα των οποίων η χημική σύσταση φαίνεται στους πίνακες 3 και 4, έχουν ληφθεί από τα τοιχώματα, αλλά 
και από τα απορρίματα που βρίσκονται έξω από τις στοές. Η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε μόλυβδο 
κυμαίνεται μεταξύ 0,2% και 84,0%. Παράλληλα με το μόλυβδο αυξομειούται και η περιεκτικότητα του αργύρου, 
από 3 ως 340 γρ. κατά τόνο. Στα δείγματα με τις χαμηλές περιεκτικότητες σε μόλυβδο παρατηρείται ότι ένα 
μικρό ποσοστό του μολύβδου είναι οξειδωμένο. Στα πλούσια δείγματα ο λόγος μολύβδου προς θείον είναι 
σχεδόν ίσος με το θεωρητικό, δηλ. πρόκειται για καθαρό γαληνίτη με άργυρο μέχρι 340 γρ. κατά τόνο. 

% Pb FeO S Ag* Zn Si02 CaO AI2O3 BaO 
1-Α 0,2 41,84 0,1 3 0,2 18,0 11,5 4,7 0,11 
1-Β 1,5 39,86 0,3 7 0,1 18,5 16,5 0,7 0,10 
1-Γ 75,0 0,45 12,0 340 0,1 0,4 8,0 0,3 0,10 

2-Α 44,0 0,72 7,1 120 0,03 1,0 32,5 0,4 0,10 
2-Β 68,0 3,24 11,2 230 0,1 1,2 11,7 0,3 0,10 

3 0,5 56,0 0,2 3 0,3 18,0 3,0 2,7 0,25 
5-Δ 16,7 0,72 2,7 50 0,03 0,9 45,0 0,2 0,10 
Δ-1 84,0 0,16 12,5 310 0,01 0,2 1,4 - 0,10 
4-Α 5,0 0,99 0,6 21 0,02 1,2 51,5 0,1 -
4-Β 62,0 0,80 9,5 236 0,03 0,6 16,1 0,1 0,10 
Δ-Μ - - - 475 0,01 0,1 0,1 - -

Πίνακας 3. H κύρια χημική σύσταση δειγμάτων γαληνίτη από την Πετρούσα 
* Ο Ag δίνεται σε γραμμάρια κατά τόνο 

γρ./τ. 
1-Α 

Sb 
110 

As 
200 

Ni 
500 

Co 
400 

Mn 
310 

MgO 
6000 

1-Β 150 200 300 300 80 5000 
1-Γ 165 200 200 300 36 2000 

2-Α 170 200 200 300 305 2000 
2-Β 175 200 300 300 135 2000 

3 192 200 300 300 650 5000 
5-Δ 163 500 200 200 490 5000 
Δ-1 200 200 5 5 - -
4-Α 155 300 300 300 1700 5000 
4-Β 140 300 200 200 645 2000 
Δ-Μ 2800 - 222 222 - -

Πίνακας 4. Δευτερεύοντα συστατικά δειγμάτων γαληνίτη από την Πετρούσσα 

26. Χ. Landerer, Berg und hüttenmänische Zeitung 40, 1850, 625-630. 
27. Κ.G. Fiedler, Reise durch alle Teile des Königreiches Griechenland, 2, Leipzig 1841. 
28. Κ. Κονοφάγος, Το αρχαίο Λαύριο, Αθήνα 1980. 
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Ειδική αναφορά γίνεται στο δείγμα (Δ-Μ) του πίνακα 3. Είναι ένα μικρό τεμάχιο που προέρχεται από 
μολυβδούχο αντικείμενο της εποχής του Χαλκού, που βρέθηκε στην Αγία Ειρήνη κατά την ανασκαφή. Είναι 
αξιοπρόσεκτη η υψηλή του περιεκτικότητα σε άργυρο που φθάνει τα 475 γρ./τόνο. Με τον άργυρο συνυπάρχουν 
και πυρίτιο, ασβέστιο, αντιμόνιο και άλλα ιχνοστοιχεία. Είναι προφανές ότι ο μόλυβδος αυτός δεν είχε 
υποβληθεί σε κυπέλλωση, πριν από τη χρήση του για κατασκευές. Το γεγονός αυτό αν δεν είναι τυχαίο, 
δημιουργεί πολλά ερωτηματικά σχετικά με τη γνώση της κυπέλλωσης, την παλαιότητα του μολυβδούχου 
εργαλείου και τον τρόπο αξιοποίησης του μολύβδου. Αραγε, από πότε γνώριζαν την κυπέλλωση στην Κέα; 

Βάσει των ανωτέρω δειγμάτων συμπεραίνεται ότι ο γαληνίτης στον Πλατύ Γιαλό ήταν αργυρούχος και 
ακόμη ότι η περιεκτικότητα σε άργυρο αυξάνει με την αύξηση της περιεκτικότητας σε μόλυβδο (πίν. 3). 

Η περαιτέρω γεωλογική και αρχαιολογική επισκόπηση της νήσου για τον εντοπισμό των αρχαίων 
τοπικών μεταλλείων γαληνίτη, θα είναι διαφωτιστική. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ. Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΘΑΙΑΣ 
Ο λόφος του Αγίου Συμεών και η γειτονική του αρχαία πόλη της Καρθαίας βρίσκονται, όπως 

αναφέρθηκε, στην ίδια μεταλλοφόρο περιοχή, στα νοτιοανατολικά της Κέας. Η ακμή της πόλης της Καρθαίας 
στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο, είναι πιθανότατα επακόλουθο και της ύπαρξης ορυκτού πλούτου στον 
άμεσα γειτονικό της χώρο. Η παραγωγή χαλκού και η τέχνη της επεξεργασίας του είναι ο αρχαιότερος κλάδος 
της μεταλλουργίας. Ο Frankfort πιστεύει ότι νότια των Καυκάσιων ορέων υπήρχε πολύ πριν από το 3000 π.Χ. 
ένα μεταλλουργικό κέντρο, και ότι η τέχνη της μεταλλουργίας διαδόθηκε στην Ευρώπη μέσω της Ρωσικής 
Στέπας. Και όπως γράφει ο Childe, είναι η τέχνη που άλλαξε την όψη Νεολιθικού Ανθρώπου, είναι το πλέον 
δραματικό άλμα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους29. Η μεταλλουργία, ή η βιομηχανία παραγοογής 
μετάλλων, από εντόπιες πρώτες ύλες, παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εμπορικών συναλλαγών και αποτελεί 
ως γνωστό ένα σημαντικό παράγοντα της υλικής και πνευματικής προόδου ενός τόπου. Αυτό πιθανότατα 
συνέβη στην Καρθαία της Κέας. 

Κατά την αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα της περιοχής του Αγ. Συμεών, βρέθηκαν αντι
προσωπευτικά όστρακα της κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου. Όστρακα της προϊστορικής 
περιόδου βρέθηκαν σε απόσταση 200 μέτρων από την εκκλησία του Αγίου Συμεών. Οι σκωρίες του Αγίου 
Συμεών, βάσει των τεχνολογικών στοιχείων της παρούσας μελέτης, μπορούν να αποδοθούν στις αρχαιότερες 
αυτές περιόδους, που μπορεί να απέχουν χρονικά μεταξύ τους, όσον αφορά στη μεταλλουργική δραστηριότητα. 
θα ήταν χρήσιμη, αλλά όχι δυνατή προς το παρόν, η χρήση και τεχνικών μέσων χρονολόγησης, όπως η 
θερμοφωταύγεια και ο άνθρακας 14. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1.- Από τη μελέτη των σκωριών προκύπτει ότι στον Αγιο Συμεών, οι κάτοικοι της Κέας έκαναν 

παραγωγή χαλκού τουλάχιστον από την κλασική εποχή. Για παλαιότερες περιόδους υπάρχουν προς το παρόν, 
ενδείξεις που βασίζονται μόνο σε τεχνικά στοιχεία. 

2.- Για την παραγωγή του χαλκού έκαναν τήξη εντόπιου χαλκούχου μεταλλεύματος. Το χαλκούχο 
μετάλλευμα, πιθανότατα συνυπήρχε με τις θειούχες εμφανίσεις της διαπιστωμένης γεωλογικά περιοχής μέσα 
στην οποία βρίσκεται ο λόφος του Αγίου Συμεών και η αρχαία πόλη της Καρθαίας. Η περιεκτικότητα του 
μεταλλεύματος σε χαλκό μπορεί να ήταν ανώτερη από 10%. 

3.- Το πλείστο χαλκούχο μετάλλευμα ήταν οξειδωμένο σε οξείδια του χαλκού και στα ανθρακικά του 
άλατα του μαλαχίτη και του αζουρίτη. Πιθανότατα κατά την πυρομεταλλουργική κατεργασία ακολουθήθηκε η 
μέθοδος της αναγωγικής τήξης. 

4.- Η τήξη έγινε σε θερμοκρασία γύρω στους 1200°C όπως συμπεραίνεται από την καθαρότητα του 
μεταλλικού χαλκού. 

5.- Με βάση την ποσότητα των σκωριών που βρέθηκαν στον Αγιο Συμεών, δεν είναι δυνατή η ακριβής 
εκτίμηση της έκτασης της μεταλλουργικής δραστηριότητας, λόγω της μεγάλης διασποράς τους. Ενδέχεται, ο 
παραγόμενος χαλκός να εκάλυπτε μόνο τοπικές ανάγκες. 

6.- Ο γαληνίτης στον Πλατύ Γιαλό έχει, μάλλον, εξορυχθεί σε νεώτερα χρόνια. Είναι ενδεικτικά τα 
σημεία του δυναμίτη που χρησιμοποιήθηκε για την εξόρυξη. Εάν είχε γίνει εξόρυξη στην αρχαιότητα, δεν θα 
υπήρχαν υπόλοιπα για τους νεώτερους, επειδή οι αρχαίοι έκαναν συνήθως εξαντλητική εκμετάλλευση. 

Αρτεμις ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ 
Αθήνα 

29. R.J. Forbes, Copper, Studies in ancient technology, 9, Leiden 1964. 
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E. Photos-Jones: Όταν πήγαμε κοντά στις σκουριές του 
Αγίου ΣυμεοΥν, είδαμε ένα μεταλλείο, της Χωστής, που 
είναι στην νοτιοανατολική κλιτύ του Αγίου Σιμεών. Εκεί 
είδαμε ενδείξεις χαλκού, που ήταν όμοος οξείδια του 
χαλκού, δηλαδή θα ήταν ίσως μία πιθανή πηγή χαλκού, 
αλλά όχι ως θειούχοι χαλκοί, ήταν σαν οξείδια, δηλαδή 
μαλαχίτης και παρόμοια... carbonates. 

Α. Παπασταματακη: Ακριβοος αυτό περιμέναμε. Αυτά τα 
γεωλογικά ευρήματα που περιμένουμε στην επιφάνεια 
δεν θα είναι θειούχα. Θα είναι οξειδωμένα. Διότι 
πιθανότατα, όταν έγινε εξόρρυξη μεταλλεύματος για τη 
μεταλλουργική κατεργασία, το μετάλλευμα ήταν κατά το 
μέγιστο μέρος (80% τουλάχιστον), οξειδωμένο. Συνήθως 
δούλευαν στη ζοόνη οξειδοόσεως. Αυτό που λέτε είναι 
ενθαρρυντικό. Εγώ δεν είχα την τύχη να συναντήσω 
κανένα κομμάτι οξειδωμένου χαλκού, ούτε κανένα άλλο 
δείγμα χαλκούχου μεταλλεύματος. Πιστεύω όμως, ότι το 
μεταλλείο του χαλκού δεν θα ήταν μακρυά από τις 
κλιτύες του Αγίου Συμεών, όπου βρέθηκαν οι σκωρίες. 

Ε. Photos-Jones: Πρέπει να πούμε όμως ότι ήταν σε 
πολύ μικρή ποσότητα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι βρήκαμε 
το σο)στό σημείο εξόρρυξης. 

Ν. Gale: Two things really. Did you give us any dating 
evidence for the copper slag heap at Ayios Simeon, and the 
second one. I noticed your silver figures for lead ores from 
Kea, and they look like in quite good accord, on the whole, 
with what we have measured, and I wonder if you can tell 
us from which localities your lead ores came. You 
probably did, but I missed it. 

A. Papastamatakis: The slags? 

N. Gale: First the slags, yes. 

Α. Παπασταματακη: They were from the area of Saint 
Symeon, but I do not dare to date them. Only thoughts and 
suggestions, based on archaeological findings, some 
belonging to Classical times and some others to 
Prehistorical time. Nothing more than that. This is why I 
mentioned it would be useful to use technical means for 
dating, thermolumine scence and carbon 14. The lead ore 
samples, as I told, come from Platis Yialos. 
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